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De gelubden 
Met een bijna morbide ijver blijft Mark Eyskens 
zijn financiële jobstijdingen op het land afvu
ren. De ene dag ontdekt hij een nieuw gat van 50 
miljard in de rijksbegroting. De volgende dag 
becijfert hij, dat de openbare schuld niet 2.000 
miljard m a a r 3.500 miljard bedraagt. Een som 
met elf nullen achter het cijfer, een bedrag dat 
zowat gelijk is aan gans het Belgisch bruto na
tionaal produkt. Wil de minister van Financiën 
de burgers horen kreunen onder deze verplette
rende schuldenlast? Hun bereidheid tot inleve
ren sterken? Of bereidt hij alleen m a a r het 
post-Martenstijdvak voor, waarvan hij hoopt 
dat hem daar in een grotere rol zal beschoren 
zijn? In ieder geval heeft hij, op zijn weg n a a r 
omhoog, de rol van Cassandra gekozen. 
De angstaanjagende mededelingen van Eys
kens hebben alvast voor resultaat, dat het on
vermogen van de regering Martens-IV om er 
iets aan te doen nog sterker opvalt. De eerste-
minister heeft na het mislukken van de Natio
nale Arbeidskonferentie stoer beloofd dat de 
regering in ieder geval zal voortdoen, dat ze 
h a a r matigingsbeleid aan het parlement zal 
voorleggen en dat de volksvertegenwoordiging 
dan m a a r haa r verantwoordelijkheid moet ne
men. Krachtige taal, die echter niet in staat is 
om de machteloosheid van de regering te ver
doezelen. Alhoewel Martens fors had gezegd 
dat de tijd van praten voorbij en die van 
handelen nu aangebroken is, wordt er verder 
gepraat met de sociale drukkingsgroepen die 
bij minister De Wulf in en uit lopen. Martens-IV 
geraakt niet uit hun greep. 
Binnen de regeringspartijen rommelt en 
k raak t het te allen kante. Bij de socialisten zijn 
de tegenstellingen nu open en bloot n a a r buiten 
getreden. De oude garde in de SP ziet met leed
vermaak de Van Miert-lijn kronkelen. Cools 
krijgt het steeds lastiger met zijn syndikalisten 
en zijn linkervleugel. In de CVP vraagt men zich 
af, hoe lang de partij het nog kan uithouden 
zonder te barsten. 

Een dergelijk politiek klimaat is voor alles 
goed, behalve voor ernstig werk. Intern verdeel
de regeringspartijen hebben de neiging, hun 
schijneenheid te bevestigen door de vlucht n a a r 
voor en het beroep op de kiezer. In de Wetstraat 
hangt dan ook reeds een krisisstemming. Ware 
het niet de nakende Kerst en Nieuwjaar, dan 
zou de bom wellicht al gebarsten zijn. Nu is het 
nog even wachten, tot midden januari . 
Een dankbaar breekpunt, zowel voor de enen 
als voor de anderen, ligt reeds voor de hand. 
Midden januari moeten de budgettaire gevol
gen getrokken worden uit het schoolpakt-ak-
koord. De «schone ziel van het kind> en «de 
school met of zonder God> zijn van oudsher de 
geliefkoosde opjutters voor het vermoeide kie
zersvolk. 
En inmiddels worden de lijsten van de falingen 
en de rijen van de stempelaars iedere dag lan
ger... 
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Foto van de week 
Verleden week werd de frankofone campagne voor een refe
rendum in de hoofdstedelijke agglomeratie naar het publiek 
toe ingezet op een FDF-meeting in de Brusselse Magdalena-
zaal. Het zijn echter niet alleen FDF-ers die achter dit anti-
Vlaams referendum staan: ook de burgemeesters van de 
Franstalige regeringspartijen zijn vastbesloten, in hun ge
meenten deze anti-Vlaamse gevechtsmachine in stelling te 
brengen. Ondervraagd daarover zegde eerste-minister Mar
tens verleden zondag «dat hij nog geen tijd gehad had om zich 
met deze zaak bezig te houden». 

De 
broeksriem-
operatie... 

BIz. 6 

Martens en het referendum 
Francofoon Brussel brengt zijn 
gevechtsmachine in stelling. Op 
één na hebben de burgemees
ters van de 19 gemeenten beslo
ten, hun bevolking zogenaamd te 
raadplegen over de toekomst 
van de agglomeratie. In Etter
beek en Sint-Lambrechts-Wolu-
we, waar de FDF-heetlopers De-
fosset en Persoons de dienst uit
maken, wil men al onmiddellijk 
van start gaan. In zeker zestien 
van de overige gemeenten zijn 
de burgemeesters — ook die van 
de traditionele partijen — iets 
minder gehaast maar daarom 
niet minder vast besloten om het 
referendum te organizeren. 

Het is volkomen overbodig, alle 
Vlaamse bezwaren tegen dit refe

rendum nog eens in het lang en 
het breed op een rijtje te zetten. 
Onder het mom van een zoge
naamd referendum en van een de-
mokratische raadpleging der be
volking willen de Brusselse burge
meesters een verkapte talentelling 
organizeren. 
Het referendum is volkomen on
wettelijk. De vragen die aan de be
volking gesteld worden zijn niet al
leen tendentieus, maar ze hande
len daarenboven over gewestelij
ke en nationale problemen. Ge
meenten kunnen hun bevolking 
desnoods raadplegen over strikt 
gemeentelijke aangelegenheden. 
Dat IS hier duidelijk niet het geval. 
Het referendum kan en moet ver
boden worden. De zaak is aanhan
gig gemaakt in de Brusselse exe

cutieve. Indien geen eenstemmig 
standpunt bereikt — en zulks zal 
niet het geval zijn — dan is het de 
ganse regering die moet beslissen. 

Martens heeft geen keuze. Indien 
hij het referendum verbiedt, is dat 
geen Vlaamse overwinning maar 
gewoonweg de toepassing van de 
wet. Indien hij het referendum ge
doogt, dan billijkt hij de wetsover
treding en beschouwt hij zijn eigen 
regeerverklanng als een vodje 
verfrommeld papier. En dan moet 
hij in Vlaanderen maar eens ko
men uitleggen, waarom de franco
fone Brusselaars in een tijd van in
leveren hopen overheidsgeld te 
mogen spenderen aan de organi-
zatie van een anti-Vlaamse cam
pagne. 
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Ml Brieven 

ONBEMIND? 

Reeds geruime tijd brengt RTBF 2 het 
programma L'actualité de Flandres 
waarin een overzicht van het nieuws in 
Vlaanderen wordt gebracht Zo'n uit
zending wordt gestoffeerd met artikels 
uit Vlaamse kranten en BRT-reporta-
ges. 
Hoewel niet alle berichten even objek-
tief worden weergegeven moet toch 
gezegd worden dat de RTBF daarmee 
een poging doet om haar kijkers om
trent Vlaanderen a jour te houden. 
Men mag over (sommige) Walen zeg
gen wat men wil. ze doen toch een po
ging om ons beter te begrijfjen. 
Kan de BRT niet hetzelfde met Wallo
nië doen? Onbekend blijft toch nog al
tijd onbemind. 

J.-P. S., Mont St-Guibert 

GOEDE VOORBEELD 

In een «open brief» aan de eerste ml-"' 
nister, de voorzitters van Kamer eri 
Senaat en de partijvoorzitters noemt 
de Adventaktie-Welzijnszorg de... 
«speciale regeling» in verband met 
het (jensioen van parlementsleden 
onaanvaardbaar. Daarbij zouden de 
«persoonlijke bijdragen» die kamerle
den en senatoren aan hun pensioen
kas storten, worden vrijgesteld van 
de... «wettelijke aftopping». Parle
mentsleden zouden op die manier 
nog eens 225.000 fr. bruto per jaar 
boven het toegelaten maximum ont
vangen! 
Welke betekenis hebben besparin-
gensmaatregelen afgekondigd door 
de overheid, wanneer zij zelf als eer
ste achterpoortjes bedenkt om wette
lijke beschikkingen te omzeilen, zo 
vraagt Adventaktie-Welzijnszorg. In
dien de overheid geloofwaardig wil 
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overkomen en met sukses matiging 
opleggen aan alle bevolkingsgroepen, 
moet zij beginnen met aan de top het 
goede voorbeeld te geven! 
Tot daar deze «open brief». 
Heel mijn leven was het mijn overtui
ging dat het goede voorbeeld niet van 
de kleine burger moet komen, maar 
vooral van bovenaan. Daardoor heb 
ik tijdens mijn politieloopbaan heel 
wat moeilijkheden moeten ervaren. 
Dit alles bracht mij na de ooriog effek-
tief vijf jaar in 't gevang (Oost-front-
vrijwilliger van oktober 1941. doch ge
straft op een vervalst strafbundel, 
waarin er vlak vóór mijn zg. berechti-
ging de door mijn wettelijke overheid 
getroffen kollegiale besluiten ontbra
ken die mijn «te goeder trouw» hande
len zouden bewezen hebben). 
Ik heb de tol van mijn eeriijke en 
rechtvaardige gevoelens, ook van 
mijn Vlaamse overtuiging, meer dan 
genoeg betaald. Maar de kwelling, 
voor mij is en blijft dat mijn sedert 

' ^ 948 100 % gehandicapte echtgeno
te en ook mijn geliefde kinderen er de 
ergste en grootste slachtoffers van 
zijn gebleven, ook in de toekomst 
R.C Brugge. 

PAS ONTDEKT 

Bijna dagelijks leest men in de kranten 
artikels over racisme en fascisme. Het 
enige doel van de Walen bestaat erin 
Vlaanderen in diskrediet te brengen 
door de Vlamingen te betrekken bij 
wapendracht en alleriei wandaden. De 
franstaligen stellen het voor alsof fas
cisme alleen in Vlaanderen zou be
staan. Daardoor leiden zij de aandacht 
af van het werkelijk fascisme dat 
hoofdzakelijk in Brussel en Wallonië te 
vinden is. Denk aan de brandstichtin
gen in Vlaamse scholen, aan'het dage
lijks gejouw tegen onze kinderen in 
Komen. Denken we aan Happart en 
zijn bende die bijna dagelijks onge
straft aanslagen plegen tegen Vlaamse 
Voerenaars. Daar alleen schuilt het ge
vaar voor de demokratie. Bewuste Vla
mingen zouden beter eens nadenken 
en zich niet laten misbruiken als nuttige 
idioten. De VMO bestaat reeds dertig 
jaar en nu eerst heeft men deze groep 
ontdekt? 

A.W, Laken 

INFORMATIE EN PERS? 

Op 27 en 29 november 1980 vermeldt 
«De Standaard- lichtjes ironiserend, 
de tussenkomst van VU-kameHid Willy 
Kuijpers tijdens de bespreking van de 
begroting van de eerste-minister. 
Kuijpers pleitte dat iedere krant op een 
bepaalde plaats van haar uitgave de 
nieuw-gestemde wetten «objektief» 
zou toeltehten. Het voornaamste argu
ment lezen we echter in de pers niet; 
namelijk de staatsbetoelaging. Het 
dagbladwezen in België ontvangt niet 
a l l^n de 234 miljoen frank recht
streekse staatssteun, in 1973 tijdens 
de regering Leburton-Tindemans toe
gekend, maar de hele staatssteun 
loopt jaariijks op tot wel 8 miljard 500 
miljoen! De PTT alleen al draagt vanuit 
haar -veriies» voor ± 5.7 miljard bij om 
de dagbladen aan de lezer te bezor
gen. BeoordeeM vanuit dit pakket geld 

meen ik, dat Kuijpers' vraag zeer ver
antwoord is. 
Maar wellicht doen de onthullende cij
fers de meestal partij-gebonden pers 
even pijn... 

H.V.A., Schoonaarde 

FRANSE KLASSEN 

Zou de Volksunie au.b. dringend aan 
de Vlaamse bevolking niet eens uide-
lijk maken dat er te Loepoldsburg 
sinds jaren een Franstalige rijksschool 
is, langs de baan naar Hechtel. Ze 
schijnt wettelijk in orde; er zou immers 
ook een Nederiandstalige school zijn 
in Stockem Aarien voor Vlaamse kin
deren van militairen. 
Maar als de Walen zoveel herrie ma
ken omtrent enkele kinderen die in Ko
men Nederiands onderwijs willen, dan 
mag Vlaanderen ook wel eens weten 
hoe het zit met de school te Leopolds-
burg. Wat kost die dan aan het land, 
dus ook aan ons Vlamingen? 
Welnu in de Franstalige school waren 
vorig jaar geen vijf kinderen inge
schreven; in de laagste kleuterklas 
was er één kind en daarvoor één juf-

• Kraanman voor brugkraan of 
vaste kraan, of alle ander werk, 
36 j . wil aan de slag. Naam en 
adres te bekomen bij senator 
O. Van Ooteghem, Oud-strij-
dersstr. 29,9219 Gentbrugge; tel. 
091-30.72.87. 

• Industrieel ingenieur elektro-
mechanika uit Mechelen, 34 jaar, 
ruime ervaring als ontwikkelings
ingenieur hardware en interface, 
onderzoek kerncentrales, sterk-
teberekening, elektriciteit enz.-
zoekt dringend een aangepaste 
betrekking in de omgeving Me-
chelen-Brussel-Antwerpen. Be
langstellenden kunnen zich wen
den tot volksvertegenwoordiger 
Joos Somers, Liersesteenweg 
11 te 2580 Sint-Katelijne-Waver, 
of telefonisch op het nummer 
015-21.79.00, referentienummer 
2208. 

D Inwonende, alleenstaande en 
toegewijde gezelschapsdame
huishoudster (40 tot 70 jJ wordt 
gevraagd voor bejaarde dame te 
St-Lambrechts-Woluwe. Kost en 
inwoon verzekerd. Een aantrek
kelijk loon en met eventueel de 
week-ends vrij. Voor inlichtingen 
tel. 02-569.25.96 of tel. 
02-522.96.50. 

Jongeman uit Duffel, dipk>ma A2-
Tuinbouw, getuigschrift voor de 
verkoop van sproeistoffen, zoekt 
dringend een betrekking in de 
omgeving Mechelen-Antwerpen-
Brussel. Belangstellenden kun
nen zk;h wenden tot volksverte
genwoordiger Joos Somers, 
Liersesteenweg 11 te 2580 Sint-
Katelijne-Waver, of telefonisch 
op het nummer 015/21.79.00 - re
ferentienummer: 2214. 

frouw. De Franstalige school heeft een 
direktrice, tevens onderwijzeres, en 
ook nog een kleuteronderwijzeres. 
Volksunie-mandatarissen moeten 
eens nagaan hoe nu de toestand is. 

B.S., Kempen. 

FAILLIETE STAAT 

De Belgische staat is failliet De bin
nenlandse schuld is al meer dan 1.000 
miljard B. fr. De buitenlandse schuld is 
sinds vyoensdag 26 nov. '80 145 mil
jard. Op die leende deze staat 45 mil
jard in Amerika. We kregen die nog 
aan de «prime rate» 13 %, dit is de in
trestvoet voor de goede klanten. Over 
enkele maanden zijn we geen krediet
waardige klant meer, want dan...? leder 
van onze medeburgers, de ongeboren 
kinderen inbegrepen, heeft op zijn 
hoofd een schuld van 120.000 fr.. waar
van ze niet weten, die ze wel moeten 
afbetalen. 

Binnenkort komt hier de Wereld
bank en het Internationaal Monetair 
Fonds (IMR, beiden met zetel in New 
York, dikteren dat de frank met 25 th. 
moet devalueren (waardoor onze 
grondstoffen duurder worden en onze 
produkten. 50 th. uitvoer, minder geld 
opbrengen in het buitenland), dat de lo
nen 15 th. omlaag moeten, enz. 

U zegt «Niet mogelijk». Dit gebeurde 
onder de socialistische eerste minister 
Scares enkele maanden geleden in 
Portugal, toch geen derde wereldland. 

Op 26 nov. kocht ik een goedkope 
cassetterecorder. De elektricien be
gon zelf het gesprek daarover, leder 
zakenman heeft het erover: de slechte 
financiën. Hij vroeg: «Maar waar is al 
dat geld naartoe gegaan toen het goed 
ging?». Mijn antwoord: «Naar het hel
lend vlak van Ronquières dat niet 
werkt, naar de Route de Wallonië die 
Luik, Namen... Doornik met Rijsel en 
Duinkerken verbindt» (ongeoorioofde 
konkurrentie met Antwerpen). Prof A. 
Coppé verklaarde in 1962 in Leuven: 
«Er is meer dan 100 miljard gestort in 
de bodemloze Waalse koolmijnen. 
waarvan iedereen wist dat ze toch ver
loren waren (volgens de koopkracht 
van toen is dat nu 800 miljard). Ik heb 
als Euromarkt-kommissielid miljarden 
gegeven om in Wallonië nieuwe fabrie
ken te bouwen... om 'n aantal mijnen 
gesloten te krijgen.» Verder de elektri
cien: «De Vlamingen werken hard en 
de Walen spelen er schoon weer mee. 

R.d.N„ Nijlen 

14de VTB-
humorsalon 
Het 14e Salon van de Vlaamse hu
mor van de VTB is in aantocht 
Tentoonstellingen vorden gehou
den te Antw/erpen, Gent, Brugge, 
Brussel, Aalst, enz. 
Voorwaarden: 
— Alle cartoonisten die geregeld 

medewerken aan Vlaamse 
dagbladen en tijdschriften, 
evenals de winnaars van de 
humorprijskamp 1979-'80. 

— Formaat: niet te groot, niet te 
klein. 

— Er mag geen tekst op voorko
men; zij mogen ondertekend 
zijn. 

— Het aantal inzendingen is on
beperkt 

— De cartoons moeten, behoor
lijk verpakt niet opgerold, klaar 
om op te hangen, verzonden 
worden aan VTB-VAB, St-Ja-
kobsmarkt 45, 20(X) Antwer
pen, met vermelding op de rug-
zijde, van naam, adres en titels 
van de bladen waaraan men 
medewerkt 

De inzendingen worden verwacht 
vóór 10 december te Antwerpen, 
of vóór 15 december in een van 
onze kantoren. 

i€uin 
Wij ontvangen graag brieven van' 
onze lezers, als ze ondertekend zijn. 
Naamloze brieven gaan de scheur
mand in, evenals scheld- en smaad-
brieven. Oe andere publiceren v<ii, 
naargelang er plaats beschikbaar is. 
Wij behouden ons dan ook het recht 
voor brieven in te korten en pers
klaar te maken zonder de essentie 
van de inhoud te veranderen. 
De opinie, vertolkt in een lezersbrief, 
is niet noodzakelijk de onze. 

De redaktie 

Eyskens en de 
nieuwe armoede 

Een gesprek en een proeve tot analyse. 
Vve worden nu écht armer. 

Brussel: 
toch talentelling 

Reisverslag 

Cambodia, 
na Pol Pot... 

Het lelijkste land... 
In (jossier Vlaan(3eren cjeze week de vraag: 

waaronn zijn wij het lelijkste land? 
En verder: 

Jan Martens (Mercatorfonds), 
20 jaar OPEC, Willebroek, ... 

knack NU TE KOOP: 40 FR. 
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Naast de gewone verspreiding naar abonnenten en lezers 
wordt dit nummer van ons weekblad «Wij» eveneens ver
stuurd aan de tienduizenden Volksunieleden die nog niet of 
niet meer geabonneerd zijn op het blad, of die het nog niet 
kennen. Als algemeen sekretaris van de Volksunie ben ik zo 
vrij, met de grootste aandrang te vragen dat iedereen die 
zich het financieel getroosten kan, zou willen overwegen om 
ons daadwerkelijk te steunen. «Wij» is het goedkoopste blad 
in de Vlaamse perswereld: een abonnement kost slechts 
750 fr. voor gans 1981. Uw steun is voor ons onontbeerlijk. 
Daarom zal ik mij veroorloven, u in de eerstvolgende dagen 
een kwitantie van het leesgeld te laten aanbieden door de 
postbode. Indien u voorziet dat niemand op dat ogenblik bij 

u thuis zal zijn, dan kan u het leesgeld — 750 fr. — ook kwijt op rekeningen 000-0171139-31 (postgiro) 
of 430-0818001-88 (bank), ten name van «Wij Vlaams-nationaal». 

(J,Ji^ vPW?^3>< 

M i a V A N D E P E R R E , voorz i t ter 
Vo lksunie -a fde l ing V o e r e n , 
S i n t - M a r t e n s - V o e r e n : Het is 
echt niet gemakkelijk om hier bij ons in 
de Voerstreek dag-aan-dag openlijk te 
getuigen voor onze Vlaams-nationale 
opvattingen en voor onze verbonden
heid met gans Vlaanderen en met de 
Volksunie. Iedereen van ons hier in de 
Voerstreek weet uit eigen bittere er
varing mee te spreken over de heime
lijke of openlijke terreur waarvan wij 
voortdurend het voorwerp zijn. Men 
heeft getracht ons persoonlijk schrik 
aan te jagen en te intimideren, men 
heeft getracht het Vlaams vereni
gingsleven in de Voerstreek onmoge
lijk te maken, men heeft getracht ons 
's avonds op te sluiten in onze huizen 
en onze politieke werking te beletten. 
We hebben het allemaal over ons la
ten gaan, niet lijdzaam en tam, maar 
wel in het besef dat we moesten blij
ven getuigen van onze rechtvaardige 
zaak. 

Het weekblad «Wij» is ons daarbij op 
verschillende manier een onmisbare 
steun. Het schrijft geregeld over onze 
strijd en het draagt ertoe bij, dat de 
mensen in kern-Vlaanderen onze pro
blemen kennen en gevoelig blijven 
voor onze noden. Als de nood aan de 
man komt, is het een onvervangbare 
draaischijf voor de rechtstreekse en 
de onrechtstreekse steun die wij in de 
Voerstreek vaak nodig hebben. In het 
verleden heeft iedere oproep in «Wij» 
steeds volstaan, om van de «Wij»-le-
zers de morele maar ook de geldelijke 
steun te krijgen voor onze gekwet
sten, voor diegenen onder ons die ge
troffen werden in gezondheid of bezit. 

Vic ANCIAUX, algemeen voor
zitter Volksunie, Brussel: Dat 
ons weekblad nu al langer dan een 
kwarteeuw met de regelmaat van een 
klok bij tienduizenden lezers komt, 
heeft iets weg van een mirakel. Het is 
slechts mogelijk dank zij de zeer 
grote inspanningen van de redaktie, 
maar vooral van de onvermoeibare 
Volksunie-propagandisten en -ka
derleden die een groot deel van hun 
vrije tijd besteden aan huisbezoek 
bij de kandidaat-lezers. 
Ik hoop, dat het mirakel zich ook in 
de toekomst iedere week zal blijven 
voordoen. Ik aarzel nochtans niet om 
te zeggen, dat wij het alles behalve 
gemakkelijk hebben. Ons blad moet 
het rooien zonder enige officiïele 
steun. We zijn fier op deze onafhan
kelijkheid, maar ze maakt het ons 
niet gemakkelijker Onze politieke te-
genstevers, die over een dagblad
pers beschikken, genieten mee van 
de jaarlijkse 240 miljoen die de rege
ring als rechtstreekse steun aan de 
kranten betaalt 
Wij hebben, naast een bescheiden 
publicitair inkomen, alleen onze le
zers. Omdat we zoveel mogelijk le
zers willen hebben, omdat we onze 
ideeën en onze Vlaams-nationale 
overtuiging zo ruim mogelijk willen 
uitdragen, houden we de prijs van 
ons blad zo laag dat hij slechts een 
hinderpaal kan zijn voor zeer weini
gen. 
Ik weet dat ik mag rekenen op het 
vertrouwen en de goede wil van alle 
Volksunie-leden wanneer ik hen, in 
alle ernst en omdat het noodzakelijk 
is, vraag om steun en solidariteit Uw 
abonnement is een waarborg voor 
het mirakel, ook in de toekomst. 

Annie L E N A E R T S , « W i j - p r o 
pagandis te , Wi l r i jk : Er moeten in 
Vlaanderen ettelijke duizenden men
sen zijn die me kennen, althans van 
naam. Wie even op bladzijde 23 van 
dit «Wij»-nummer gaat neuzen, vindt 
daar het lijstje van de zogenaamde 
Top-Twintigers. In dat lijstje sta ik sinds 
Jaren, momenteel op de derde plaats. 
De Top-Twintigers is een speciale uit
drukking uit de vaktaal van ons week
blad. Jaar na Jaar wordt er een wed
strijd gehouden tussen tientallen en 
tientallen «Wij—propagandisten. De 
twintig eerst geklasseerden vormen 
de Top-Twintigers. Het zijn vaak, het 
ene Jaar na het andere, dezelfde men
sen. 

Waarom wij het doen? Uiteraard niet 
voor de centen: de enige vergoeding 
die de Top-Twintigers krijgen, is een 
Jaarlijkse gezellige bijeenkomst en een 
etentje met de redakteurs van het 
blad en met de partijleiding. Eigenlijk 
heb ik me nooit precies afgevraagd 
waarom ik en de anderen het doen. 
Het zou pretentieus klinken, te zeg
gen: uit idealisme. En toch moet dat er 
ook bij zijn. Door weer en wind lopen, 
vooral rond deze tijd van het Jaar die 
de tijd van de abonnentenwerving is, 
om bij bekenden of onbekenden een 
abonnement op «Wij» te gaan beplei
ten, is niet altijd prettig. De grote belo
ning is wellicht het kontakt met heel 
veel mensen. En het zichtbare resul
taat, week aan week: ieder nummer 
van «Wij» geeft mij het gevoel dat iets 
van mijzelf bij mij terugkeert. Daarom 
zei ik daarnet: ons weekblad. Ook het 
uwe? 

Eugeen VAN ITTERBEEK, let
terkundige, gemeenteraadslid, 
L e u v e n : Het probleem van de pers
vrijheid wordt buitengewoon akuut 
en ernstig. Het komt onder meer tot 
uiting in een verschraling van het 
aanbod op de krantenmarkt, die 
reeds jaren bezig is. Deze verschra
ling heeft zich in verschillende fazen 
afgespeeld. Een eerste faze was die 
van de koncentratie: kleine kranten' 
werden opgeslokt door sterkere 
konkurrenten of gaven, in de samen
werking met een sterkere vennoot, 
hun onafhankelijkheid op. In deze 
faze ontstond bijvoorbeeld de sa
menwerking tussen de liberale «Het 
Laatste Nieuws» en «De Nieuwe Ga
zet». Wat er te Antwerpen of te Gent 
nog bestond aan onafhankelijke 
kranten van katolieke huize, ver
dween in de «Standaard»-groep. 
Vooral in de zeventiger jaren kreeg 
de pers het moeilijk. De «Stan-
daard»-groep ging over de kop en 
werd in een vrij spectaculaire red
dingsoperatie overgenomen door 
een nieuwe groep. «Volksgazet» 
hield op te verschijnen en werd ver
vangen door «De Morgen» die — 
blijkens de jongste gezondheidsbul-
letijns — ook reeds bijna ter ziele 
zou zijn. Van de twee nieuwe titels 
die het jongste dozijn jaren het licht 
zagen is er één — «De Krant» — na 
korte tijd terug verdwenen. Alleen de 
uiterst gespecializeerde «Financieel-
Ekonomische Tijd» weet het te rooi
en. Tegen een dergelijke sombere 
achtergrond getuigt de uitgave van 
een opinie-weekblad zoals «Wij» van 
een onverwoestbaar optimisme. Het 
moge zo bl i jven! 
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Wï\ Mensen 

De Croo en Ambiorix 
De koninklijke kring «Mars et 
Mercure» (niet alleen koninklijk, 
maar ook frankofoon) heeft de
zer dagen te Brussel de 150e ver
jaardag van België gevierd. 
Een van de sprekers op deze va
derlandslievende aangelegen
heid was PW-volksvertegen-
woordiger Herman De Croo. De 
gewezen minister van Onderwijs 
tapte uit een geschiedkundig 
vaatje, waarvan geen enkele his
toricus nog zou willen drinken. 
De Belgische natie is volgens 
hem ontstaan in de dagen van 
Julius Caesar, die in zijn «Galli
sche Oorlog» trouwens hulde 
bracht aan de moed van de «Bel
gen». 
De taalgrens is een gevolg van 

gebeurtenissen die zich afspeel
den ten tijde van Ambiorix. 
De eeuwenoude Belgische natie 
is dan uiteindelijk in de negen
tiende eeuw uitgegroeid tot een 
Belgische staat 
Zoals iedere leerling van de lage
re school weet, vochten Ambio
rix en de generaals van Caesar 
hun robbertje uit een halve eeuw 
vóór onze tijdrekening. 
Sinds Pirenne is De Croo de eer
ste om terug uit te pakken met de 
Oude Belgen en de tweeduizend
jarige Belgische natie. 

Debunne 
geeft les 
Tijdens de Konfrontatie-uitzen-
ding van de BRT verleden zon
dag kwamen de woordvoerders 
van de zgn. sociale partners op 
het scherm hun «neen» aan de 
regering verduidelijken. Debun
ne, sekretaris-generaal van het 
ABW, maakte van de gelegen
heid gebruik om het land een les 
in demokratie — of wat hijzelf 
daaronder verstaat — te geven. 
«Het parlement», zo zegde hij, 
«mag niet alles mogen». En hij 
verduidelijkte, wat hij daarmee 
bedoelde: van de kollektieve ar
beidsovereenkomsten moet de 
volksvertegenwoordiging haar 
poten houden. En in ieder geval 
zal zijn vakbond overgaan tot ak-
ties, ook vooraleer de volksver
tegenwoordiging bepaalde wet
ten stemt 

Deze week dit... 
Anfiedée Verbruggen werd 
vorige zaterdag begraven. Zijn 
uitvaartmis verliep in de stijl 
zoals hij geleefd heeft Misschien 
wat te weinig ingetogen maar 
zeker genoeg strijdbaar, niet 
alleen in de liederen, ook in de 
gebeden en de toespraak van 
Rik Borginon. Hij is de 
geschiedenis ingegaan, na 
vierennegentig jaar 
offervaardigheid en trouw. 
Voor wie hem persoonlijk 
gekend heeft, is hij alleszins een 
man om nooit te vergeten. Dan 
denk ik heus met aan zijn 
specifieke verschijning, maar wel 
aan zijn innerlijke rijkdom, zijn 
morele waarde, zijn 
onverzettelijke en onbuigzame 
wil, zijn enorme liefde voor zjn 
volk. 

Niemand mag hem vergeten. 
Zijn beeld, zijn gedachtenis moet 
bewaard blijven in het boek met 
gulden en zwarte bladzijden, dat 
de historiek van ons volk 
beschrijft. Hij zal verder leven in 
het hart van zijn volk. 
Tijdens de 
begrafenisplechtigheid poogde ik 
het leven van Amedée te 
overschouwen. Wie of wat heeft 
die man geleid? Ik bedoel zeker 
niet dat hij een leidsman nodig 
had. Warempel neen. Daarvoor 
was hij een te grote 
fiersoonlijkheid. Maar waar 
haalde hij de sterkte, de 
geestdrift, de bezieling'' Er zijn 
immers duizenden intellekteien, 
die de geestelijke spankracht 
ontberen van deze eenvoudige 
werkman. Er zijn duizenden 
arbeiders, die evenmin als hij de 
kans kregen op voortgezet 
onderwijs, maar die niet zijn 

innerlijke overtuiging bezitten om 
zich onverpKDOsd in te zetten 
voor het welzijn van het eigen 
volk. 
Ik hoop dat er zo vlug mogelijk 
een historicus start met de 
biografie van Amedée 
Verbruggen, vooral omdat ik 
meen dat dit levensverhaal 
bezielend kan werken voor de 
jeugd, die houdt van 
rechtlijnigheid en 
kompromisloosheid 
De ouderen vertellen mij uit zijn 
gloriejaren, over zijn gevoel voor 
verantwoordelijkheid, zijn 
medeleven met de genngsten, 
de meest gewone simpele 
mensen, zijn zin voor 
rechtvaardigheid Over zijn 
geloof in de waarde van het 
offer en van de trouw. Over zijn 
strijdbaarheid, zijn inzet en 
bereidheid voor het kleine maar 
onbetaalbaar waardevol werk 
van de militant Over zijn 
redeneerstalent en kunst om te 
overreden, met woorden die 
iedereen kon begnjpen, 
gegrepen uit het harde, echte 
dagelijks leven. 
...Toen keek ik rond in die 
stampvolle kerk en een andere 
gedachte kwam in me op. Ja, ik 
blijf overtuigd van de betekenis 
van het intellektueel werk in de 
politieke strijd van de Volksunie. 
Ik zal onverinderd herhalen dat 
in de huidige tijd geen 
Vlaamsbewuste intellektueel het 
zich mag veroorloven aan de 
wal te staan. Maar met evenveel 
overtuiging durf ik verklaren dat 
de Volksunie gebrek heeft aan 
arbeiders als Amedée 
Verbruggen. Hadden wij een 

'twintigtal kerels van zijn slag, we 

MENSEN IN 
HET NIEUWS 

sneden met onze 
Vlaamsnationale ideeën in het 
volk als een mes in de boter. 
Zoek naar die twintig Amedées. 
Eén in elk arrondissement en we 
vliegen er door. 
meenten kunnen hun bevolking 
desnoods raadplegen over strikt 
gemeentelijke aangelegenheden. 
Dat Is hier duidelijk niet het geval. 
Het referendum kan en moet ver
boden worden. De zaak is aanhan
gig gemaakt in de Brusselse exe
cutieve. Indien geen eenstemmig 
standpunt bereikt — en zulks zal 
met het geval zijn — dan is het de 
ganse regenng die moet beslissen. 
Martens heeft geen keuze. Indien 
hij het referendum verbiedt is dat 
geen Vlaamse overwinning maar 
gewoonweg de toepassing van de 
wet Indien hij het referendum ge
doogt dan billijkt hij de wetsover
treding en beschouwt hij zijn eigen 
regeerverklaring als een vodje 
verfrommeld papier. En dan moet 
hij in Vlaanderen maar eens ko
men uitleggen, waarom de franco
fone Brusselaars in een tijd van in
leveren hopen overheidsgeld te 
mogen spenderen aan de organi-
zatie van een anti-Vlaamse cam
pagne. 

Van Eynde en 
„De Morgen" 
Het doodvonnis over het socialis
tisch dagblad «De Morgen» schijnt 
iedere dag een beetje meer onaf
wendbaar. De pogingen van de 
uitgevers om vlug honderd miljoen 
bijeen te vinden en het daarmee 
nog een tijdje uit te zingen, vonden 
geen weerklank in het eigen socia
listisch milieu: de socialistische 
mutualiteiten weigerden de ge
vraagde 20 miljoen op tafel te 
leggen. 
Deze weigering is de openlijke 
illustratie van een machtsstrijd 
binnen de SP, die een hele tijd ver
borgen is kunnen blijven. Een aan
tal oude glories van de BSP, aan
gevoerd door staatsmimster en 
gewezen «Volksgazet»-hoofdre-
dakteur Jos Van Eynde en ver
sterkt door wat in de SP de «Ant
werpse clan» wordt genoemd, 
zien met onverholen genoegen de 
mislukking van «De Morgen» en 
de Van Miert-lijn tegemoet 

Voorzitter 

Paul Daels 
Verleden week donderdag koos 
het IJzerbedevaartkomitee Paul 
Daels als nieuwe voorzitter, in 
opvolging van Seppe Coene. 
Paul Daels, voorzitter van de 
Vlaamse Volksbeweging, volgt 
met een tussenperiode van enke
le tientallen jaren zijn vader op. 
Prof. Frans Daels is vanaf de 
English-hulde te Steenkerke — 
die in feite de eerste IJzerbede
vaart was — tot 1944 eerst de 
woordvoerder en nadien de 
voorzitter van het Komitee der 
Bedevaarten geweest Zijn jaar
lijkse toespraken te Diksmuide 
in de periode tussen de twee we
reldoorlogen bezorgden hem de 
faam, het «geweten van Vlaande
ren» te zijn. 
De voorgangers van Paul Daels, 
waren naast diens vader en Sep
pe Coene, prof. Fransen en Rik 
Borginon. 
Paul Daels was reeds in 1942 lid 
geworden van het IJzerbede
vaartkomitee. 
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Verleden zaterdag, Bazel: Amedee Verbruggen op weg naar zijn laatste rustplaats. Aan het hoofd van de lijk
stoet gewezen senator dr. Gerard De Paep en Europarlementslid Maurits Coppieters. En achter de lijkbaar een 

indrukwekkende en ingetogen optocht, gelijk de Waaslandse gemeente er nog nooit een gezien had. 

Laf en 
arrogant 
Hoe diep de tegenstellingen wel 
Ingebakken zitten bij de meer
derheid, blijkt uit de jongste 
woordenwisseling tussen de 
CVP-jongeren en SP-voorzltter 
Van Mier t 
De CVP-jongeren verwijten de 
Vlaamse socialisten een 'laffe 
houdnig', omdat zij de sanering 
van de overheidsuitgaven niet 
durven aanpakken. Prompt kwam 
de reaktie van Van Miert, die 
voorzitter Van Rompuy beschul
digde van "haat en arrogantie: 
Dit lokte dan weer een even net
te reaktie uit van de beschuldig
de, waarop de SP het nodig oor
deelde de politieke journalisten 
bij elkaar te roepen en de CVP te 
beschuldigen van een 'laster
campagne'. 
Daarmee Is voorlopig het laatste 
woord gezegd. Op z'n zachtst uit
gedrukt moet opgemerkt worden 
dat dergelijke scheldpartijen en 
verdachtmakingen de door Mar
tens zo geprezen samenwerking 
in de regering geenszins ten goe
de komen. 

Rechtlijnig 
Volgens mevrouw/ Goor, staatsse-
kretaris voor het Brussels geveest, 
zal het referendum geenszins de 
communautaire vrede in gevaar 

brengen. De Brusselaars zijn de 
inmenging van vreemden uit 
Vlaanderen in het statuut van hun 
gewest en het lot van henzelf beu. 
Eindelijk zullen zij hun eigen me
ning kunnen vertolken en uitdra
gen. 
Hun mening over wat? Heel wat 
vragen uit het referendum betref
fen de randgemeenten. 
Met evenveel nadruk wensen we 
aan de staatssekretaris mee te de
len dat de Vlamingen uit het rand
gebied de voortdurende innnen-
glng van vreemde francofonen op 
hun grondgebied al lang beu zijn. 

Pokeraar 
Martens 
Het lijkt wel alsof de man het niet 
kan laten. Met veel knip- en plak
werk, versneden in ettelijk fazes 
en met een onametje rond de 
moeilijkheden, heeft Martens een 
staatshervorming door het parle
ment gesleurd die met een echte 
staatshervorming niets gemeen 
heeft. 
Een zelfde pokerspel lijkt hij nu te 
willen aangaan met de sociaal-eko-
nomische problemen. Schaar en 
lijmpot liggen reeds klaar. En dat 
alle middelen daarbij goed zijn, 
blijkt uit zijn voorstel aan de socia
le partners, reeds van 1 januari af 
vrijwillig de loonmatiging toe te 
passen. Voordat een eventuele 
wet goedgekeurd is. 
Daarmee raadt hij gewoonweg 
aan vrijwillig de wet te overtreden 
en de kollektieve arbeidsovereen
komsten naast zich neer te leggen. 
In welk land leven wij eigenlijk? 

1 miljard 
voor chips 
Terwijl wij in ons land, zelfs bij de 
parlementaire besprekingen van. 
de rijksmiddelenbegroting voor 
volgend jaar, geen glimp mogen 
opvangen van een mogelijk ver
nieuwd industrieel beleid om uit de 
krisis te geraken, moeten we vast
stellen dat onder meer in Neder
land het krisisroer nogal wat doel
treffender en slagvaardiger omge
gooid wordt. 

Zo blijkt uit de miljoenennota van 
de Nederlandse regering, dat niet 
minder dan 82 miljoen gulden 

(meer dan 1 miljard frank) op één 
jaar tijd zal besteed worden voor 
het bijsturen van de gevolgen van 
de mikro-elektronika (de fameuze 
chips) op de werkgelegenheid, en 
tegelijkertijd om de aanwending 
van mikro-elektronika ook op soci
aal gebied te verzekeren. In ons 
land IS men zelfs nog niet toe — 
op regeringsniveau — aan het on
derkennen van de tweede indus
triële revolutie die chips en robots 
in de komende jaren onstuitbaar 
zullen veroorzaken. 
In Nederland kan een vernieuwd 
beleid aangevat worden, met een 
wetenschappelijke chip-studie bij 
de hand. In ons land werd er 
• reeds» een advizerënde kommis
sie geïnstalleerd. 

Verheven 
woordgebruik 
Na zijn grootscheeps september-
offensief — dat in feite de inzet 
was van een bewogen politieke 
herfst — is SP-voorzitter Van 
Miert de jongste weken opvallend 
stil gebleven. Deze stilte werd 
door Wetstraat-waarnemers toe
geschreven aan het feit, dat Van 
Miert een lening van 60 miljoen ten 
bate van de krant «De Morgen» bij 
de regering moest bepleiten; men 
kan lastig, zo werd geïnsinueerd, 
de open hand uitsteken en ze ter-
zelfdertijd ballen. 
Verleden zondag vond Van Miert 
op de «Doorbraak»-bijeenkomst te 
Leuven — waar hij sprak in eigen 
naam en niet als voorzitter — de 
gave van het gepeperd woordge
bruik terug: hij beschuldigde de 
CVP-Jongeren van «haat» en «ar
rogantie». 

Deze krachtige termen waren een 
repliek op het standpunt van de 
CVP-Jongeren, die de dag voor
dien Van Miert hadden beschul
digd van «lafheid» en van «ziekelijk 
elektoralisme». 
Deze verheven taal van belangrij
ke woordvoerders der meerder
heid is een treffende illustratie van 
de ernst waarmee deze partijen 
het land besturen midden in een 
moordende krisis. 

Geen 
vuurkaart... 
Juist een jaar geleden, op 6 de
cember 1979, stemde de Kamer 
erin toe een zevental wetsvoor
stellen van Joos Somers, om een 
eind te maken aan enkele sociale 
en humane gevolgen van repres
sie en epuratie, in overweging te 
nemen. Daarmee werd de amnes
tie, weze het dan bij stukjes en 
beetjes, een bespreekbare mate

rie in het parlement Voor het 
eerst zouden de bevoegde kom
missies "zich ten gronde over het 
dossier buigen. 
Het amnestiedossier leek in goede 
banen geleid. Bij de bespreking 
van het eerste voorstel over de 
herverkrijging van de Vuurkaart 
liep het evenwel reeds spaak. Vo
rige week weigerde de kommissie 
van Landsverdediging het voor
stel te behandelen. Op initiatief 
van SP, PVV en FDF en met stil
zwijgende onthouding van de an
dere partijen, ook de CVP. 

... om 
financiële 
redenen! 
Plots bleken alle partijen een of 
ander alibi gevonden te hebben 
om toch maar af te geraken van 
het «netelige» voorstel van Joos 
Somers. 
Sommigen beweerden dat het 
heel wat opportuner zou zijn het 
dossier in zijn geheel te behan
delen in een daartoe op te rich
ten speciale kommissie. Daarbij 
vergaten ze evenwel dat er reeds 
sinds 1974 een dergelijk wets
voorstel hangende is in de Ka
mer. Men heeft evenwel steeds 
geweigerd erover te praten. 
Anderen hadden het lef te wijzen 
op de zware budgettaire gevol
gen. Voor hen weze het een 
troost dat er nog maar tweehon
derd twintig belanghebbenden 
zijn die gebruik zouden kunnen 
maken van de Vuurkaart 
Het is duidelijk dat geen enkele 
partij, ook niet een Vlaamse, de 
Volksunie wenst te steunen om 
de sociale en humane gevolgen 
van repressie en epuratie af te 
bouwen. Weldra zullen er van die 
tweehonderd twintig belangheb
benden slechts enkelen overbl i j
ven. Dan is ook het probleem 
meteen van de baan! 

De kranten hebben de jongste dagen behoorlijk 
bol gestaan met verslagen en kommentaar over de 
racistische moord te Laken. Volkomen terecht 
trouwens. De groei van onverdraagzaamheid en 
brutaliteit, de toenname van vele vormen van 
geestelijk en fysiek geweld: het zijn onheilspellen
de tekens aan de wand van onze tijd. Er moet in
derdaad krachtig opgetreden worden tegen de ge
vaarlijke dwepers die — zowel aan de uiterst-link
se als aan de uiterst-rechtse kant van het politieke 
spectrum — de mond van het pistool laten spre
ken. De verontwaardiging daarover en de zorg 
voor de demokratie mogen daarbij niet selektief 
zijn: men kan de moordenaars van het Front de la 
Jeunesse niet genadeloos aanklagen, terwijl men 
genadig verontschuldigingen prevelt voor de 
moordenaars van de Baader-Meinnhoffgroep. Of 
omgekeerd. Het racisme is één afschuwelijke fak-
tor van ontmenselijking; het is spijtig genoeg niet 
de enige. 

Voor iemand met normale reakties is op het zich
zelf reeds onbegrijpelijk dat wereldvreemde dwe
pers hun vrije tijd verdelen tussen de politieke 
kroeg en de schietstand. Dat een Algerijnse under
dog aan zijn einde moet komen — op vijftienhon
derd kilometer van zijn thuis — door de kogel van 
een opgehitste die het doodnormaal vindt kroeg te 
lopen met een pistool, moet ons schokken tot in 
onze diepste menselijke verontwaardiging. 

Minister van Justitie Philippe Moureaux heeft de 
dag na de moord te Laken zijn afschuw over deze 
misdaad uitgesproken en iedere rechtgeaarde de-
mokraat opgeroepen om te reageren tegen het op
laaiend geweld. Wij hebben tegen deze verklaring 
geen jota in te brengen. Wel betreuren wij hart
grondig, dat er blijkbaar een afstand is tussen de 
woorden en de daden van Philippe Moureaux. Tot 
voor kort was deze man, als minister van Binnen
landse Zaken, in de allergrootste mate verant
woordelijk voor het handhaven van de orde en het 
beletten van oplaaiend geweld. Welke vinger heeft 
Philippe Moureaux uitgestoken om te Komen het 
dagelijkse en wekenlange oplaaiend geweld tegen 
Vlaamse schoolkinderen te beletten? 
Drie dagen na de racistische moord te Laken heeft 
de raadskamer te Luik beslist, dat de Voerense ca
fébaas Grosjean buiten vervolging mag worden 
gesteld. Dat deze man geen racistische moord en 
geen lijk op zijn geweten heeft, is louter toeval. In 
de nacht van 23 september 1979 vuurde hij vanuit 
zijn 'café des SportS' te Sint-Martens-Voeren met 
scherp een salvo af op Vlamingen. Niet in de lucht 
en niet een enkel schot of hoogstens twee-drie, ge
lijk men van een man 'in wettige zelfverdediging* 
(zoals de Waalse rechters beschikten) desnoods 
zou kunnen verwachten. Maar achttien kogels. Op 
manshoogte. Om te treffen. Wat dan ook gebeur
de: twee van zijn vier slachtoffers — de 21-jarige 
Kaspar Heuschen en de 16-jarige André Gillard — 
werden in het hospitaal geschoten en zullen le
venslang letsel dragen. 

Grosjean werd reeds de dag na de schietpartij 
door het Waals parket vrijgelaten. Aan de gevan
genispoort trakteerden zijn racistische trawanten 
van de Happart-bende hem op bloemen en cham
pagne. 
De Luikse vrijspraak voor deze bijna-moordenaar 
werd in de Franstalige pers deze week afgedaan 
met een paar lijnen. Neutrale tekst Niks te veront
waardigen. Oplaaiend geweld tegen Vlamingen zal 
blijkbaar van een andere en verhevener orde hoe
ven te zijn... 
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Sociaal-ekonomisch 

Na de mislukking van de Natio
nale Arbeidskonferentie blijft de 
regering haar voornemen ge
trouw om de gigantische matl-
gingswet er na nieuwjaar in een 
parlementaire konfrontatie door 
te duwen. Na tijdverkwistende 
palavers belanden we dus stilaan 
daar waar de politieke beslissin
gen dienen genomen te worden: 
in het parlement. Of is het uit
vaardigen van een indrukwek
kend pak matigingsmaatregelen 
geen politieke ingreep? 
De regering heeft intussen danig 
schrik gekregen voor het ver
loop van de parlementaire kon
frontatie. Ook al zouden aanvan
kelijk voldoende leden van de 
meerderheidsfrakties in kamer 
en senaat geneigd zijn in te stem
men met de matigingswet van de 
regering (al was het nog maar om 
een zoveelste politieke krisis en 
verkiezingen te vermijden), er is 
de vrees dat, als gevolg van aan
zwellende syndikale druk (vooral 
in Wallonië) de regering uiteinde
lijk door een belangrijk deel van 
de meerderheidsfrakties toch 
zou wandelen gestuurd worden. 
Om een en ander zo mogelijk nog 
te voorkomen kreeg minister De 
Wulf de opdracht dezer dagen de 
sociale partners in een zoge
naamd «klein sociaal overleg» te 
trachten bij de arm te nemen, hen 
te verduidelijken dat de regering 
geen illuzies koestert omtrent 
een globaal akkoord en elk dus 
vrijblijvend "ja, maar nee-' kan 
blijven stellen, maar de sociale 
partners toch ervan te overtui
gen weinig of niets te onderne
men — zeker geen agitatie — om 
het ambitieus sociaal matigings-
kontrakt te kelderen. 

Momenteel blijkt deze kleine 
missie van minister van Arbeid 
De Wulf weinig of geen sukses te 
boeken; zeker niet bij de vakbon
den, laat staan bij de Waalse syn
dikale leiders. Evenmin trouwens 
als bij de starre VBO-afgevaar-
digde Raymond Pulinckx-

Maar De Wulf kreeg bijkomend 
ook nog een andere opdracht 
nnee. Om bij de invoering van de 
matigingswetten — met terugwer
kende kracht vanaf 1 januari '81 — 
sociale opschudding te vermijden 
stelt de regering de sociale part
ners voorzichtig voor om bij de 
jaarwisseling vooral In verband 
met vergoedingen van werkne
mers, zo te handelen alsof de om
streden matigingswet reeds zou 
goedgekeurd zijn. 

Men Is dat het «gentlemen's 
agreement» gaan noemen. Hier 
schuift de regering kompleet hele
maal van het deftige pad af. Niet al
leen de juristen fronsen de wenk
brauwen (een loonovereenkomst 
of KAO kan niet zomaar door een 
vrijblijvend matigingsgebaar ver
vangen worden), maar bovendien 
vraagt de regering met dit on-ge-
ntle voorstel een pak matlgingsin-
grepen te doen waarvan de juridi
sche bekrachtiging achteraf (In 
het parlement) nog niet zo zeker 
Is, en bovendien ook maatregelen 
te nemen die nog tal van onduide
lijkheden Inhouden. Zo zou vanaf 
1 januari '81, en voorlopig gedu
rende twee jaar, voor de werkne
mers geen loonsverhoging meer 
toegekend worden; het enige ze
kere hieromtrent is dat de index-

De broeksriemoperatie... 

koppeling van lonen en wedden 
zou behouden blijven. Maar wat 
met de gewone anclënnlteltsrege-
llngen? Worden ook die In het ka
der van de broeksriemoperatie 
vertikaal geklasseerd? 

Pas morgen? 
De regering vraagt met het «gen
tlemen's agreement» noch min 
noch meer dat wij ons in de socia
le sektor tot nader order In het 
komplete wettelijk-juridische 
luchtledige zouden begeven. Op 
de arbeidsrechtbanken houdt men 
de adem In voor de klachtenregen 
die zich voor januari aanmeldt.. 
Om nog een gans andere reden Is 
het omvangrijke matigingsvoorstel 
van de regering niet ernstig te ne
men. Men doet nu net alsof er pas 
vanaf morgen zal gematigd wor
den. 

Alsof een flink deel van de gezin
nen niet nu reeds een stuk wel

stand aan het Inleveren Is... 
De hardste financiële klappen vie
len tot nog toe (alweer) bij de soci
aal zwakste groepen: langdurig 
zieken, minder-validen... Deze 
mensen krijgen nu al verscheide
ne maanden aangepaste gepeper
de rekeningen bezorgd. 
Er terwijl algemeen de werkne
mers, en nog andere beroeps
groepen, zich kunnen vastklam
pen aan de indexkoppeling. Is er 
toch een merkelijke stijging van de 
levensduurte: ons dagelijks brood 
Is niet van het goedkoopste ge
worden. Nog andere elementaire 
konsumptlegoederen rijzen de 
prijzenpan uit. De verplaatsings
kosten (bij voorbeeld petroleum) 
vreten evenzeer het gezinsbudget 
behoorlijk aan. Evenals de faktu-
ren van RTT, elektriciteitsmaat
schappijen, hulsverwarming... 
Het wantrouwen van de zwakke 
groepen en van de middengroep 

In onze samenleving dat zij het 
pijnlijkst zullen getroffen worden 
door de versoberingseis is dan 
ook nogal wat gegrond! 

Bovendien, en dat Is allicht de 
zwaarwlchtigste kritiek, hebben 
we behalve vage en hoogdraven
de beloftes (over hernieuwde 
slagkracht van bedrijven en zo...) 
geen enkele konkrete aanduiding 
over wat met de ingeleverde gel
den zal aangevangen worden. In 
onze gemeenschap is de bereid
heid In alle lagen groot om «in te le
veren» op voorwaarde dat er aan
duidingen zijn dat de inspanningen 
in verhouding staan tot de rijkdom, 
maar ook Is er de alsnog onbeant
woorde vraag: hoe ziet dat ver
nieuwde industrieel beleid van 
de regering er nu eigenlijk uit? Is 
er wel een? Geen parlementslid 
heeft er al een glimp mogen van 
opvangen. 

BTW- misbaksel 
Een van de sektoren waar de re
gering meteen kan bewijzen of ze 
voornemens en ook in staat is 
om een begin van een relancebe-
leid te verwezenlijken is zonder 
twijfel de bouwsektor. Er werden 
terzake ook al veelbelovende mi
nisteriële woorden gesproken, 
maar de eerste konkrete maatre
gel die nu door het parlement 
sukkelt is het misbaksel van de 
BTW-teruggave bij nieuw- of ver
nieuwbouw. Van de tienprocent 
propagandistisch aangekondig
de BTW-vermindering is geen 
sprake, en bovendien wordt voor 
kandidaat-leners de leningdrem
pel geen frank verlaagd, aange
zien slechts na de bouwwerken 
wat BTW-geld wordt teruggege
ven, met administratieve vertra
gingen, terwijl ook nog een grote 
groep van kandidaat-eigenaars 
(bijvoorbeeld voor appartemen
ten) in de kou blijft. 

Intussen werd dinsdag in een zo
veelste studie, dit keer van de 
Antwerpse prof. Van Straelen 
(UFSIA), aangetoond dat met de 
verwachte daling van 10 procent 
in de bouwaktlviteit, volgend 
jaar, ons bruto nationaal produkt 
met 2 procent daalt, maar dat op 
de eerste plaats de werkgelegen

heid van 55.000 mensen meteen 
bedreigd wordt 
Als samen met de daling in de 
bouwaktlviteit (die nogal wel 
eens drastischer zou kunnen blij
ken dan de vooropgestelde 10 
procent) ook nog de te verwach
ten daling in de bedrijvigheid van 

autokonstruktie en staalfabrie
ken zich voordoet dan zal de da
ling van het bruto nationaal pro
dukt oplopen tot 3,63 procent en 
dit betekent: 117.000 mensen die 
vandaag werk hebben zouden 
morgen op hun beurt terugvallen 
op werkloosheidsuitkering. 

95.000 frank 
Premier Martens laat zeer duide
lijk niet de minste gelegenheid 
voorbijgaan om hoedanook in 
het nieuws te komen. Zo sukkel
de hij vorige zondagmiddag op 
radio-Brabant in het felbeluister-
de praatprogramma «Ronde Ta
fel» van Jan Van Rompaey 
Waar anders vier verschillende 
praatgrage genodigden in de stu
dio over aktuele onderwerpen 
van gedachten wisselen en de 

' zendtijd delen, kreeg Martens nu 
nagenoeg een uur de tijd om 
«zijn waarheid» te verkondigen. 
De gewiekste Van Rompaey 
heeft het gesprek behoorlijk in 
de hand gehouden, maar neemt 
niet weg dat Martens toch de ge
legenheid kreeg om nummertjes 
op te voeren. 

Zo het ontroerende nummertje 
met de mededeling van zijn mi
nisteriële pree: 95.000 frank netto 
per maand herhaalde Martens 
meer dan een keer. Dat daar nog 
een behoorlijke parlementaire 
pree dient aan toegevoegd te 
worden verzweeg hij. 

«Running 
mate» 
Op vraag van een luisteraar, die 
Martens wilde geloven in zijn be
wering dat hij geen professionele 
cumulard is, pikte de premier gre
tig in. Maar hij worstelde zich als 
een onschuldige beklaagde door 
het vraaggesprek toen hem ge
vraagd werd naar wat Inkomens-
cijfers van Iemand uit zijn partij, die 
én parlementslid Is, en voorzitter 
van de grootste Vlaamse partij, én 
voorzitter van een ideologische 
gelijkgezinde Europese partij, én 
lid van het Europees parlement én 
professor, én... 

Over de handel, wandel en kumul-
verdlenste van de bedoelde volks
vertegenwoordiger wenste Mar
tens zich langs geen kanten uit te 
laten. Zijn gewezen running-mate 
bij nationale verkiezingen wou hij 
duidelijk niet voor het hoofd sto
ten. Maar meteen vie\ Martens' 
matlgingspieidool, ten beste gege
ven voor de kleine man, als een 
mislukte pudding in mekaar. 

Zwartprekers 
In dit konfrontatiegesprek, dat er 
nauwelijks één was, ging Mar
tens ook nog een andere konkre
te vraag uit de weg. Zo stelde hij 
dat de kleine man ten onrechte 
vreest dat morgen plots bijvoor
beeld de pensioenuitkering on
mogelijk zou blijken. Al de zwart
prekers die zulks waarschuwend 
melden wees Martens met de 
vinger. Zo'n veroordeling in alge
mene termen klinkt natuurlijk 
waardig voor een staatsman. 
Maar Martens konkretlzeerde 
ook hier weer niet dat hij in feite 
onder meer een politiek editoria
list van De Standaard een blaam 
gaf, en wat de uitspraken van po
litici betreft horen we uit diverse 
uithoeken van Vlaanderen dat 
een partijvoorzitter én volksver
tegenwoordiger uit Edegem in 
alle mogelijke parochiezalen en 
estaminets, op uitnodiging van 
plaatselijke CVP-afdelingen, 

donderpreken afsteekt waarbij 
hij onder meer melding maakt 
van het feit dat de sociale uitke
ringen spoedig niet meer zullen 
mogelijk blijken. En diezelfde 
CVP-vriend van Martens voegde 
daar (onder meer in Lubbeek) 
boudweg aan toe dat de enige 
oplossing morgen wel eens het 
beroep op een sterke man zou 
kunnen blijken. 
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breekpunt te voorzien en Mar-
tens-IV naar de geschiedenis
boekjes te verwijzen. 

Half januari 
Opvallend daarbij is dat de be
slechting van al die tegehstellingen 
verwezen is naar de maand janua
ri. 
Op dat ogenblik zal in de Kamer 
het debat plaatsvinden over het 
matigingsplan van de regering. 
Ook het gesprek over Brussel 
moet rond dat tijdstip op gang ko
men. 
Meer dan eigenaardig is dat ook 
de regeringsbeslissing over het 
onderwijsdossier alle moeilijkhe
den verplaatst naar diezelfde 
maand. Dan immers zal de budget
taire weerslag ervan onderzocht 
worden. 
Kortom, de maand januari moet 
voor Martens-IV als een ware 
spookmaand opdoemen. Blijkbaar 
hebben de regeringspartijen ge
oordeeld dat het geen zin heeft de 
komende feestdagen te storen 
met een krisis. Begrijpelijk, want 
wie brengt niet graag de jaarwis
seling gemoedelijk thuis door? 
En dat noemen ze regeren... 

Huisvuil 
Minister van Justitie Philipfje Moureaux waarschuwde, naar aanleiding van de moord op een Noordafnkaans 
gastarbeider te Lal<en, terecht tegen het oplaaiend geyveld. Toen hij tot voor kort nog minister van Binnenland
se Zaken was, had hij geen oog voor het oplaaiend gewekt aan de Vlaamse school te Komen en voor de ge-

weldenaars-met-fietsketting in de Voerstreek. 

Slechts 
een begin 
Enige ti jd geleden mocht burge
meester Nols ongestraft op kos
ten van de gemeenschap een ra
cistisch pamflet drukken en ver
spreiden. Deze week werd schut
ter Grosjean door de gerechtelij
ke overheden vri j bevonden van 
elke smet; het jagen op Vlamin
gen in de Voerstreek is een 
kwestie van 'wettige zelfverde
diging'. 
Vandaag schiet een student ge
neeskunde, lid van het Front de 
la Jeunesse, blijkbaar zonder 
enige aanleiding op dne Noord
afrikanen. Ernstig genoeg voor 
minister Moureaux van Justit ie 
om snel de journalisten bij elkaar 
te roepen en hen te wijzen op de 
tragiek van de gebeurtenissen. 
Terecht! Maar de minister zou er 
moeten rekening mee houden 
dat de vrijlating van een franco
foon extremist als Grosjean 

geenszins bevorderli jk is voor 
de intoming van het toenemend 
geweld. 

Alles 
aan boord 
Zowat alle tegenstellingen die de 
jongste decennia het politieke le
ven in ons land doorkruist heb
ben, liggen momenteel geli jkti j
dig te smeulen in de schoot van 
de regering en haar meerderheid. 
Het communautair dossier is ri j
kelijk vertegenwoordigd met het 
Brusselse dossier, het aange
kondigde referendum in de 
hoofdstad, het advies van de 
Raad van State, de Voerstreek, 
enz. 
De sociaal-ekonomische tegen
stellingen liggen open en bloot 
en zijn, om een direkte breuk te 
vermijden, afgevoerd naar het 
parlement 
Bij dit alles heeft zich nu ook een 
levensbeschouwelijk geschil ge

voegd, de toepassing van enkele 
akkoorden van het schoolpakt 
Het is lang geleden dat deze drie 
tegenstellingen zich op een zelf
de ogenblik aandienden. Voor elk 
wat wils. Alle ingrediënten zijn 
aanwezig om elke partij van de 
meerderheid van een geschikt 

De Brusselse inwoners zitten mo
menteel met heel wat konkreter 
problemen opgescheept dan wel 
het houden van een referendum, 
nl. hun huisvuil. 
Vooriopig rest hen slechts een op
lossing: alle huisvuil op de stoep 
plaatsen in de hoop dat.. Maar het 
ziet er niet naar uit dat de ophaal-
wagens snel opnieuw zullen uitrij
den. 
Deze brengen het rondgehaalde 
vuil immers naar een overslag
plaats te Anderlecht van waaruit 
het vervoerd wordt naar de stort
plaatsen te Vlierzele en te Kruis-

houtem. Sinds een paar weken 
zijn deze stortplaatsen gesloten, 
zodat de Anderiechtse overslag
plaats overvol geraakte en even
eens gesloten werd. 
Een oplossing voor dit aanslep)er>d 
huisvuilprobleem is nog steeds 
niet gevonden. De Franstalige 
Brusselse politici hebben momen
teel hun handen vol met het refe
rendum. Nadien zullen de echte 
problemen van de inwoners wel 
eens aangep>akt worden. Enige 
vragen over het beleid in de Brus
selse gemeenten en agglomeratie 
zouden alleszins niet misplaatst 
zijn in het zgn. referendum! 

Straffe taal 
CVP-voorzitter Tindemans heeft 
alle ernstige Vlamingen in Brus
sel opgeroepen niet deel te ne
men aan het door de Brusselse 
burgemeesters ingerichte refe
rendum. De CVP, aldus Tinde
mans, beschouwt dergelijke 
volksraadpleging als een polit iek 
maneuver dat een nationaal ak
koord over Brussel dreigt onmo
gelijk te maken. 

Straffe taal ! Maar zou de voorzit
ter zich best niet wenden tot zijn 
eigen ministers en parlementai
ren? Tot nog toe heeft de rege
ring in alle talen gezwegen, al
hoewel niets haar belet krachtda
dig op te treden. Is het dan toch 
zo dat er enkel Waalse en Belgi
sche ministers in deze regering 
zetelen? 
Ook het parlement kan optreden, 
door bv. de miljoenenstroom 
naar Brussel stop te zetten. Wel
dra moet beslist worden over het 
bijkomend krediet van 700 mil
joen voor de Brusselse gemeen
ten. Een prachtige gelegenheid 
om de Brusselse gezagsdragers 
eens op hun rechten en plichten 
te wijzen. Niet zeggen, maar 
doen, Tindemans! 

Welke 
eendracht? 
Het Dossier Vlaanderen in het weekblad «Knack» 
bevat het relaas van merkwaardige gesprekken 
over de staatshervorming en het probleem Brus
sel. 
«Knack» heeft polit ici, professoren en journalisten 
van zeer uiteenlopende strekkingen rond de tafel 
gebracht voor konfrontaties die in het veHeden al 
te weinig hebben plaatsgehad. 
Er kunnen enkele treffende vaststellingen worden 
gedaan over wat bij die gesprekken tot uiting is 
gekomen. 

Zeer opvallend is het volstrekt gebrek aan een
heid van inzicht Wat betreft de staatshervorming 
hebben de enen het over een keuze tussen een te
rugkeer naar het unitarisme of de totale scheiding, 
anderen pleiten voor een zindelijk organizeren van 
de eigen gemeenschap in federaal verband, en 
verder zijn er die geloven dat de hervormingen van 
1970 en 1980 alles bevatten om rustig tot een eind
oplossing te kunnen komen. Ook over Brussel lo
pen de standpunten uiteen: het zal wel vanzelf be
teren, ofwel, er moet dringend vóór 1982 iets wor
den bereikt of nog, afwachten is de boodschap, of 
ook, de wet van 1970 op de agglomeratieraad moet 
aangewend worden. 

Het was ook kenschetsend dat het gesprek over 
de staatshervorming gescheiden was van dit over 
Brussel. Alsof het mogelijk is iets zinnig te zeggen 
over het ene zonder het andere erbij te betrekken. 
Hoe kan bij voorbeeld de vraag «federalisme of 
separatisme» worden onderzocht zonder het as-
pekt «Brussel» aan te raken? 
Over één punt was nagenoeg iedereen het eens: 
het ontbreken van zakelijke realistische aanpak 
van de hervormingen, die gebeuren «zonder een 

algemeen koncept dat precies aanduidt waar we 
eigenlijk naartoe willen». 
Onvermijdeli jk is bij dit gesprek ook in enige mate 
de dualiteit naar voren gekomen die bestond of 
nog bestaat in de «Vlaamse Beweging» tussen 
haar partij-politieke formatie en haar str i jd- en kul-
tuurverenigingen. 
En ten slotte ook moet worden gezegd dat de hele 
konfrontatie zo goed als niets heeft opgeleverd 
over de vraag, die door de meeste deelnemers 
zeer opvallend werd ontweken, welke strategie de 
Vlamingen moeten toepassen. 
Welke les valt hieruit te trekken? 
Terwijl de verwarring bij Vlamingen van allerlei 
opinies niet gering blijkt te zijn, is het dringend 
noodzakelijk dat tenminste in de rangen van de 
«Vlaamse Beweging» een toestand van eenheid 
van inzicht en eendracht wordt bereikt en dit dan 
vooral op het vlak van de middelen en de strategie. 
Een grote eensgezindheid over het doel dreigt 
weinig op te leveren wanneer de weg daarheen in 
verwarring en met verspreide gelederen wordt be
treden. 
Onze generatie van de «Vlaamse Beweging» is ge
tuige en instrument van de slotfaze van realizatie 
of mislukking! Zi j draagt de zware verantwoorde
lijkheid het doel te kunnen missen door tekort aan 
eendracht over de middelen. 

Meester Filip Lambrechts 

Rekonstruktie van een schietpartij. Op heterdaad betrapte Franskiljonse 
Voerenaar gaat vrijuit. 
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De rijksmiddelen en rijksschul-
den voor 1981 zijn vastgelegd in 
de Kamer. Eén van de belangrijk
ste, jaarlijks terugkerende debat
ten is daarmede achter de rug. 
Met dit verschil dat men dit jaar 
nauwelijks kan gewagen van een 
debat. Eensgezind luidde de 
kommentaar in de dagbladen dat 
het parlement verleden week een 
nieuw dieptepunt bereikt heeft 
en wellicht de laatste glans van 
zijn reeds geschonden blazoen 
verloren is. 
Een overtrokken kommentaar? 
Feit is dat de bespreking van deze 
superbegrotingen plaats gevon
den heeft in een sfeer van dubbel
zinnigheid, zonder enig houvast 
noch vooruitzicht. Super-begrotin
gen die opgesteld werden door 
een regering die niet meer bestaat, 
voorgesteld door een andere op
gedoekte regering en laattijdig 
aangepast door de huidige be-
windsploeg. 
Boven het parlement troepten de 
zwarte onweerswolken van de 
mislukte Nationale Arbeidskonfe-
rentie. De regering zweefde ijl van 
kernkabinet naar ministerraad. Het 
machteloze halfrond wachtte... het 
debat was zonder zin geworden. 
Het decor was mistroostig als het 
winterse kille weder. Nauwelijks 
enige belangstelling van de verko-
zenen, zelfs geen meerderheid om 
de begrotingen goed te keuren. 

Elektoraal afwachtend? 
De regeringsleden zelf maakten 
zoveel mogelijk een ommetje rond 
de Wetstraat Op het ogenblik dat 
Willy Desaeyere diende tussen te 
komen, bleek enkel Coens aanwe

zig. Wat bij Hugo Schiltz de op
merking uitlokte dat het toch om 
meer ging dan de begroting ont
wikkelingssamenwerking. Daaren
boven werd ongeduldig uitgeke

ken naar de verklaring van Mar
tens, zodat de Limburger het op
portuun achtte zijn ontleding van 
de begroting even uit te stellen. 
Prompt werd hij door de kamer
voorzitter van de sprekerslijst af
gevoerd. Enige minuten later on
derging Jef Valkeniers een zelfde 
lot. 

Gekraakt debat 
Pas donderdag, even na de mid
dag, begaf de premier zich richting 
Wetstraat. Bondig zette hij de re
sultaten van de onderhandelingen 
met de sociale partners uiteen en 
schetste hij de plannen van de re
gering. Het debat had eindelijk een 
aanvang kunnen nemen. Maar het 
was gekraakt De meerderheid 

Wetstraat 

zweeg in alle talen. PVV-voorzitter 
De Clercq dekiameerde nog maar 
eens, als een sinterklaas, de slo
gans over koopkracht en belas
tingvermindering, waarna Van 
Geyt, minzaam als steeds, citeer
de uit Milton Friedman. 
Slechts Hugo Schiltz slaagde er 
even in het debat op een hoog ni
veau te tillen. Onverbloemd wees 
hij de traditionele partijen op hun 
verantwoordelijkheid: «De minis
ters beperken zich blijkbaar tot 
het uitspreken van onheilsbood
schappen. Al degenen die van
daag een afgrijselijk beeld van de 
sociaal-ekonomische toestand op
hangen, hebben tijdens het voor
bije decennium aan deze neer
gang meegewerkt!» 
Thans, aldus de gewezen voorzit
ter, wordt alle heil verwacht van 
de matiging. Maar over het opzet 
of het doel hiervan wordt met 
geen woord gerept. Nochtans is 
het duidelijk dat «indien de mati
ging geen investeringskapitalen 
vrijmaakt, ze volkomen zinloos is. 
Men had zich reeds tijdens het 
voorjaar moeten bezighouden met 
het bedrijfsleven, en niet met mis
lukte elektorale stunts als de be
lastingvermindering en de split
ting.» 

De centrale vraag is en blijft vol
gens Hugo Schiltz of de regering 
werkelijk een ekonomisch herstel 
wil realizeren. "Of wacht men en
kel een gunstig elektoraal ogenblik 

af om aan de regering een einde te 
maken "^ Het verleden van de CVP 
boezemt in dit opzicht weinig ver
trouwen in. Ook het communau
tair probleem heeft deze partij 
koudweg aangewend in funktie 
van de verkiezingen om konkurre-
rende partijen uit te schakelen. 
Maar zo redt men het land met!» 
Het debat was ten einde. De leden 
van de meerderheid renden naar 
hun werk, een telefoonaktie om de 
afwezige kollega's-ja-knikkers ter 
hulp te roepen bij de stemming. 

Kamerlid Willy Kuijpers en senator Wim Jorissen nemen helemaal geen vrede met de vrijblijvende reakties van 
de regering op het advies van de Raad van State. Wim Jorissen: «Als Vlamingen een beroep doen op de wet 
en een hoog wettelijk gezag, dan beroept een minister zich op een status quo van de rechtsverkrachting.» 

Een positieve geest 
«Met welk recht hebben de op
eenvolgende Waalse ministers 
van binnenlandse zaken het ad
vies van de Raad van State ver
donkeremaand?», aldus leidde 
Wim Jorissen zijn interpellatie in 
over de niet-toepassing van dat 
advies betreffende de Brusselse 
randgemeenten met faciliteiten. 
Eindelijk was het dan toch zover, 
want reeds tweemaal werd de in
terpellatie van de stichter-sekre-
tarls afgevoerd en ook nu daag
de minister Matliot \sechts op na 
herhaaldelijk aandringen. 
Op die inleidende vraag is geen 
antwoord gekomen, zodat blij
vend gerekend moet worden op 
de speurzin van iemand als Willy 
Kuijpers en een «gunstige wind». 
Maar ook ten gronde, over de 
toepassing van het advies, be
woog de minister zich erg op de 
vlakte. 

Aan een regelrechte mep onder 
de Vlaamse gordel heeft hij zich 
niet meer gewaagd. Zijn ant
woord aan Jef Valkeniers was 
dat wel. Koudweg beweerde hij 
toen dat de zes randgemeenten 
deel uitmaken van het Brusselse 
status-quo en dus ruilobjekten 

blijven bij het gesprek over de 
hoofdstad. 
Zijn antwoord in de senaat klonk 
genuanceerder, maar over onbe
vredigend: de randgemeenten 
behoren tot het Nederlands taal
gebied, maar het advies moet 
toch eerst bestudeerd worden, 
onderzocht worden in het kader 
van dit en dat, uiteraard in een 
positieve geest- Kortom, alle
maal praat voor de vaak. 
Er is immers slechts één korrekt 
antwoord. Jorissen formuleerde 
het aldus: «/n de zes randge
meenten is het Nederlands on
verminderd de bestuurstaal, ook 
voor gemeenteraadsleden en 
schepenen. Verkrachten fransta-
lige gemeenteraadsleden de wet, 
dan moeten zij tot de orde geroe
pen worden, waar nodig met ver
nietiging van beslissingen die te
gen de wet in genomen zijn.» 
De regering schuift evenwel het 
advies terug op de lange baan, 
richting vergeetboek. Ondertus
sen gedoogt zij verder de vele 
wetsovertredingen, zodat vol
gens Jorissen de vraag rijst of er 
nog Vlaamse ministers in dit ka
binet zetelen. 

REL 
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De heer Schi l tz: 'D Matiging 
moet tot lagere rentevoeten 
leiden om van een industriële 
opleving te kunnen spreken.» 
De heer Bob Coo ls : 'Kan men 
de spots niet doven, als er 
toch niet wordt gefilmd? Wij 
worden hier helemaal ver
blind!» 
De heer Schiltz: 'Dat proces 
is waarschijnlijk al lang aan 
de gang!» (Gelach) 
D e heer Bob Cools: 'Ook bij 
Uzelf.» 
D e heer Schiltz (met d e glim
lach): 'Misscfiien wel, maar ik 
ben er niet in geslaagd mijn 
eigen partij te verblinden! 
(Gelach op de Volksunie-ban
ken) (...)» 
(Kamer van Volksvertegenwoordigers, Be
knopt Verslag, vergadering van donderdag, 
4 december 1980, biz. 185). 

P-Sprokkels 
• De Vlaamse Raad keurde de 
aanpassing van de begroting Kul-
turele zaken voor 1979 goed. Naar 
aanleiding hiervan protesteerde 
André De Beul tegen het feit dat 
de begroting voor 1980 nog 
steeds niet ingediend is, terwijl die 
van 1981 reeds moest besproken 
zijn. 

• Ook een voorstel van dekreet 
tot subsidiëring in 1980 van de be
stendige symfonieorkesten werd 
afgehandeld. Een permanente 
voorlopige regeling, aldus Oswald 
Van Ooteghem, die aandrong op 
een spoedige en definitieve oplos
sing. Tegenstemmen kon niet ver
mits het personeel van de Ant
werpse Philharmonie dan zonder 
wedde zou vallen. 

• Op een mondelinge vraag van 
Carlo Van Eisen antwoordde 
staatssekretaris Steyaert dat er in 
de schoot van de Hoge Raad voor 
de Sport een kommissie werk
zaam is die de toepassing van de 
sportwetgeving voor de Brusselse 
Vlamingen onderzoekt 

• Michel Capoen interpelleerde 
de ministers Geens en Calewaert 
over de vernederende ruil tussen 
de oprichting van de Vlaamse 
school te Komen en de aanleg van 
de autoweg Pecq-Armentières. 
Volgens Geens is het louter toeval 
dat beide beslissingen op dezelfde 
dag vielen, terwijl Calewaert er 
zich van afmaakte met de vaststel
ling dat de Vlaamse Raad niet be
voegd is inzake de Vlaamse 
school. 

• Tijdens dezelfde vergadering 
interpelleerde Jan Caudron over 
het onwettig storten op het stort 
te Vlierzele en ondervroeg Carlo 
Van Eisen minister Galle over de 

BRT-vakantieuitzendingen, meer 
bepaald over het feit dat de toeris
tische streken van Antwerpen en 
Limburg minder aan hun trekken 
komen dan die van Brabant en 
Oost- en West-Vlaanderen. 

• De senaat besprak de begro
tingen van buitenlandse zaken. 
Daarbij handelde Wim Jorissen 
over de twee maten-politiek van 
het Westen: in sommige landen 
mag alles gebeuren, wat ze ook 
misdrijven, terwijl andere landen 
niets goeds kunnen doen. Men 
kan slechts hopen, aldus de sena
tor, dat de Westerse wereld einde
lijk opnieuw de moed zal krijgen 
om de échte demokratie te propa
geren. 

9 De kamerkommissie van 
landsverdediging heeft geweigerd 
het amnestièrend wetsvoorstel 
van JoosSomers over de herver-
krijging van de Vuurkaart ten 
gronde te behandelen. Alle partij
en, uitgezonderd de VU, hebben 
door een onthouding of door een 
stemming voor de terugzending 
van het voorstel naar de kamer
voorzitter de bespreking ervan on
mogelijk gemaakt Op initiatief van 
SP, PVV en FDF. 

• Zonder entoesiasme keurde 
de VU-senaatsfraktie het wetsont
werp goed «tot instelling van een 
biezondere toelage voor de be
vordering van de nieuwbouw en 
vernieuwbouw van woningen». 
Vooreerst wees Frans Van der 
Eist erop dat hierdoor de gewes
telijke autonomie wordt uitgehold: 
het gestelde doel kon evengoed 
bereikt worden met erkenning van 
die autonomie. 
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Aktualiteit m 
Het gebrek aan geloofwaardigheid van politiek en politici is gevaarlijker voor 
een gezonde demokratie dan het optreden van vooralsnog marginale groe
pen met to ta l i ta i re ideeën. Het hers te l van ten m ins te een bas is van vertrou
wen in de politieke besluitvorming is dan ook een dwingende opdracht voor 
wie het met de parlementaire demokratie ernstig neemt. Dit vergt méé dan 
het louter sloganmatige onderstrepen van de rol van het parlement of het 
inroepen van abstrakte waarden, zoals nogal vaak gebeurt in de politieke 
arena. 

De besluitvorming in regering en parlement dreigt uitgehold te worden tot de 
rol van een notarisklerk, die akte neemt van wat elders tussen machts- en be
langengroepen wordt overeengekomen. Er zijn ontluisterende voorbeelden 
daarvan te vinden in onze programmawetten: in vele problemen arbitreert de 
regering nog ternauwernood in het overleg tussen gestruktureerde belan
gengroepen en legt ze de notulen van dat overleg voor aan het parlement, dat 
goedschiks of kwaadschiks aanvaardt 

De Volksunie wil met een geheel van 5 wetsvoorstellen en parlementaire ini
tiatieven het wezenlijk debat over de uitholling van de demokratie aan de 
orde stellen. 

D e Volksunie wou nog een zesde wetsvoorstel toevoegen aan dit dossier nl 
het wetsvoorstel tot oprichting van een ombuÓMoor de Vlaamse en een voor 
de Franse gemeenschap. Na overleg met vertegenwoordigers van andere 
partijen heeft de Volksunie zich bereid verklaard dit voorstel gezamenlijk uit 
te werken en in te dienen. 

Bovendien zal de Volksunie in de eerstvolgende maanden dit dossier aanvul
len met nog twee andere wetsvoorstellen, die op dit ogenblik in studie zijn. 
Een eerste voorstel, dat een meer demokratische organizatie van interkom-
munales beoogt en een tweede, dat een efficiënte kontrole regelt op de vzw's, 
die opgericht worden door overheidsbesturen of -instellingen. 

Voorstellen voor een echte demokratie 

"i.:ü,y//4 

I Het herstel van ten minste een basis van 
ivertrouwen in de politieke besluitvorming is 
een dwingende opdracht voor wie het met de 
parlementaire demokratie ernstig neemt. 
Met een geheel van wetsvoorstellen en par
lementaire initiatieven wil de Volksunie het 
wezenlijk debat daarover aan de orde stellen. 
Daarbij hoopt zij op steun vanuit de open
bare mening en in andere politieke frakties. 

' <K?t*.»*Sri-« 

Openbaarheid 
van bestuur 

Dit wetsvoorstel vestigt vooreerst 
het principieel recht op inzage van 
alle dokumenten van de over
heidsorganen voor iedere inwo
ner. 
Daarom dat in ons voorstel de uit
zonderingen op de openbaarheid 
strikt worden vastgelegd. Namelijk 
wanneer fundamentele regels van 
het rechtsbestel zulks vereisen en 
wanneer het belang van de open
baarheid moet wijken voor andere 
belangnjke waarden. De beslis
sing tot toepassen van de uitzon
deringsregel moet schriftelijk en 
gemotiveerd gebeuren. 

Vic Anciaux, 
volksvertegenwoordiger 

• Parlementair 
kontrolerecht 

Dit wetsvoorstel wil het parlemen
tair kontrolerecht aanscherpen 
enerzijds door een verbetenng en 
uitbreiding van het kollektief kon
trolerecht van kamer en senaat, 
anderzijds door het invoeren van 
een individueel kontrolerecht voor 
ieder parlementslid. 
Het kollektief kontrolerecht wordt 
verbeterd door het niet verschij
nen op eventuele hoorzittingen te 
sanktioneren. 

Tevens wordt het aangevuld met 
de mogelijkheid rechtstreeks een 
beroep te doen op het Hoog Ko-
mitee van Toezicht 
Het individueel kontrolerecht 
wordt voorzien door middel van 
inzagerecht van dokumenten en 
het verrichten van inspektiebe-
zoeken waarbij de ambtenarij tel
kens verplicht is de gewenste toe
lichting te verstrekken. 

André De Beul, 
Volksvertegenwoordiger 

Kontrole op 
verklezingsgelden 

Dit wetsvoorstel wil een wettelijke 
gesanktioneerde en gekontroleer-
de beperking van de verkiezings
uitgaven invoeren. Bij de jongste 
verkiezing werd een half miljard in 
het land uitgesmost... 
Het steunt op de mededeling van 
alle verkiezingsuitgaven en het 
vastleggen van maximum bedra
gen. 
Alle verkiezingsuitgaven moeten 
door een erkend verkiezingskom-
missaris geregistreerd en gepubli
ceerd worden 

Paul Van Grembergen, 
volksvertegenwoordiger 

• Onafhankelijkheid 
parlementsleden 
(en regeringslui) 

Dit wetsvoorstel strekt er toe de 
wettelijke bepalingen uit te brei
den die de onafhankelijkheid en in-
tegnteit van politici beschermen, 
door onder meer: 
— Bekendmaking van de ambten, 
beroepswerkzaamheden of funk-
ties die ze uitoefenen of die uitge
oefend werden gedurende het 
jaar voorafgaand aan het politiek 
mandaat. 
— Aanduiden van volstrekte on
verenigbaarheden. 
— Kumulatie met beheersmanda-
ten in vennootschappen waarvan 
het maatschappelijk kapitaal klei
ner IS dan 50 miljoen, wordt voor 
parlementsleden beperkt tot twee. 
— Tegelijkertijd het uitwerken 
van een behoorlijk sociaal statuut 
voor parlementsleden. 

Frans Baert, 
volksvertegenwoordiger 

Invoering 
deelgemeenteraden 

Invoering, aantal en gebiedsom-
schrijving van de deelgemeentera
den wordt door de gemeenteraad 
van de betrokken gemeente auto
noom bepaald 
De deelgemeenteraden hebben 
met alleen een volledige advies
bevoegdheid maar bovendien kan 
de gemeente hen met de uitvoe
ring van een vri j te bepalen aan
tal begrotingsposten gelasten, 
zodat ZIJ werkelijk binnen hun ge-
biedsomschrijving een effektief 
beleid kunnen voeren. 
Zonder afbreuk te doen aan de 
gemeentelijke autonomie wordt 
op die wijze de korngerende klein
schaligheid mogelijk. 

André De Beul, 
volksvertegenwoordiger 
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Vitoria, Eanes! 
RSA. — President Ramalho Ea
nes werd zondag 7 december be
vestigd in zijn ambt. Hij haalde 
het met 56,5 °/o van zijn recht
streekse tegenstander generaal 
Soares Carneiro die met 40 Vo 
genoegen moest nemen. 
Eanes heeft zich als presidents
kandidaat nadrukkelijk en on
Portugees afgezet tegen goed
kope effektenjagerij en demago
gie. Geen oratorische stij lf iguren 
in zijn elektorale toespraken. 
Zelfs de preteritie, in het orato
risch gebruik een suggestie die 
vaak erger is dan een open be
schuldiging, heeft hij niet een 
keer tegen zijn tegenstanders 
aangewend. Die tegenstanders 
hebben hem niet gespaard. Ge
neraal Soares Carneiro, zijn an
tagonist In de race naar het pre
sidentschap en diens promotor, 
de inmiddels tragisch omgeko
men Sa Carneiro (Zie «Wij> van 
23 ok t ) schilderden het staats
hoofd niet alleen af als een <de-
mobilizadora» (een gesloopte 
wagen!) maar betitelden hem bo
vendien als «de leider van de 
marxistische revolutie»! Van zijn 
tegenstanders had Eanes niet 
anders verwacht Maar ook van 

Een haar 
in de boter 

In de Bondsrepubll» l- I e ft land
bouwminister Jozef ErtI — In de 
volksmond broeder Jozef gehe
ten — voor een «haar in de boter» 
gezorgd en heeft hiervoor weinig 
broederlijke troost bij zijn liberale 
vrienden geoogst Voor een du
bieuze botertransaktie heeft hij 
zich door een zakenman uit Frank
furt een slordige 30.(XX) D M laten 
toestoppen. Aan die «steekpen
ningen» tillen zijn kollega's niet zo 
zwaar. Maar ze kunnen er niet bij, 
dat hij dit geld op zijn eigen giro
nummer heeft laten overschrijven 
— wat ze als een onvergeeflijke 
dwaasheid bestempelen. De koali-
tie zelf zal het fantazietje van ErtI 
wel overleven. Ze heeft al voor he
ter vuren gestaan! Genscher ver
klaarde dan ook kortweg dat ErtI 
minister blijft Wel is het zo dat 
hiermee de rol van botermakelaar 
ErtI als leider van de rechtervleu
gel in de FDP wordt uitgeluid en 
dat hij ook niet langer deel uit
maakt van het liberaal partijbe
stuur. Bovendien zit ook in de koa-
litie zelf een hinderlijk haartje. De 
sociaal-demokraten voelen zich 
door hun FDP-partner bedot Te 
Bonn twijfelt men vandaag al of de 
regering Schmidt-Genscher haar 
normale legislatuur van vier jaar 
zal hale,. Schmidt zelf omschrijft 
de situatie als «Ganz mies (be
roerd), bestimmt ganz mies». 

l inks kwam narigheid aanwaaien. 
Het linkse front waarop Eanes 
heette te steunen stond lang niet 
onverdeeld achter «zijn» kandi
daat De socialistische leider 
Mario Soares was niet karig met 
zijn banbliksems en noemde de 
president een Janus met dubbel 
aangezicht en een «stijgbeugel» 
van de konservatieve rechterzij
de. Met veel misbaar trok hij zijn 
persoonli jke steun aan de presi
dent terug, ingevolge een «on
voorzichtige» uitlating van Eanes 
in oktober j l . Het staatshoofd, 
geen polit iek tinnegieter maar 
een man die van wanten weet 
had toen nl. verklaard, dat hij 
niets had uit te staan met de 
kommunisten en dat zijn eigen 
maatschappijvisie al bij al meer 
aanleunde bij die van Sa Carnei
ro dan bij die van de socialisten. 

Hoeveel stemmen het gestook 
van Mario Soares de herverko
zen president heeft gekost is 
vandaag niet bij benadering te 
ramen, maar dit aantal is beslist 
niet om over naar huis te schrij
ven. Alsof het dwarsliggen van 
Soares niet volstond kwamen 
ook de kommunisten van Cunhal 
— het tweede luik in de linkse 
oppositie — «hun» kandidaat 
een pad in de korf zetten. Hun ei
gen kandidaat Carlos Erito, trok
ken ze uit de race terug, allicht 
om Eanes niet te gevoelig te ver
zwakken (!), maar meer nog om
dat ze het niet langer zagen zit
ten. Hun «welwillende» onthou
ding was evenwel koren op de 
molen van de rechtsliberale kon-
servatieven die van geheime af
spraken gewaagden en zodoen
de Eanes nog meer in het «rood» 
zetten. Linkse onenigheid over 

de hele li jn, want ook de uiterst-
linkse majoor Otelo de Carvalho 
was weer komen opdagen. 
Slecht beviel het hem. Hij werd 

Onze wereld 

met 1,50/0 in de grond geboord 
(16 0/0 in 1976!). 
Ramalho Eanes heeft meesterlijk 
gemaneuvreerd. Eerst heeft hij 
links aangetrokken. Hij is toch de 
behoeder van de door de revolu
tie bevochten verworvenheden. 
Maar toen hij besefte dat hij de 
enige ernstige kanshebber was 
heeft hij zich van de socialisten 
(en kommunisten) voor wie ter
nauwernood een andere keuze 
overbleef, gedistantieerd. Hier
door trok hij een niet onbedui
dende schare rechtse kiezers 
aan — vnl. kristen-demokraten 
— uit de Demokratische Alliantie 
(nog bijlange geen monoliet 
blok) die niets op hadden met 
hun konservatieve kandidaat en 
dit ook al bij leven van promotor 
Sa Carneiro hadden laten blijken. 
Hoe dan ook vandaag is al duide
lijk dat Ramalho Eanes niet de 
president van todos os Portugu
eses kan zijn als hij blijft vast
houden aan de «verworvenheden 
van de revolutie». 

Inzet: Welse televisie 
Wales is een landstreek die zelden in het nieuws komt Om in het 
nieuws te komen lijkt geweld voorwaarde te zijn. De paar bommetjes 
die het schrale «Pree Welsh Army» in goede Keltische traditie af en 
toe laat ontploffen zijn talrijk noch sterk genoeg om de buitenlandse 
pers te halen. Ze zijn bovendien onbruikbaar in het grote Oost-West
gevecht dat de media over de hele wereld voeren. 
De Weishen zijn de overlevenden van de Kelten die het huidige Enge
land bevolkten voordat Angelen, Saksen, Denen en Jutten hen opjoe
gen tot in het desti jds moeilijk toegankelijke grote schiereiland dat nu 
Wales heet (de inwoners zelf noemen het Cymru) en het smallere 
Cornwall. 
Een deel van de bevolking week uit naar het vasteland, met name naar 
het schiereiland Armorica. Zi j heten Bretoenen. 
Een ander deel handhaafde zich in zijn afgelegen, bergachtige, weinig 
vruchtbare schuilplaats rond de beroemde koning Arthur. Heel de le-
gendencyclus rond deze figuur, die het middeleeuwse Europa zo 
sterk heeft aangegrepen, vond hier zijn oorsprong. 

M/fSTUSSEN 
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O v e r l e v i n g ges laagd , 
n iet ve rzeke rd 
Het heeft tot in de vroege middel
eeuwen geduurd vooraleer deze 
Kelten onderworpen werden door 
de Engelsen; politiek en militair on
derworpen, maar niet uitgeroeid 
en ook niet gedenationalizeerd. 
In tegenstelling tot Cornwall kon 
Wales tot op heden zijn Keltisch 
karakter bewaren. Geen enkel an
der Keltisch volk heeft zijn (bie-
zonder welluidende, zangerige) 
taal zo goed behouden. Dit neemt 
niet weg dat het vooral van in de 
tijd der Industrializering, aan zware 
verengelsing bloot heeft gestaan 
(met name in het zuiden, een oud 
nijverheidsgebied). 
Verengelsing gebeurde niet alleen 
«spontaan» (d.i. onder druk van 
een sociaal, politiek en kultureel 
veel sterkere, Engelse groep) 
maar ook bewust verengelsend 
optreden en ingrijpen tegen uitin

gen van Wels nationaal of taalbe
wustzijn. 
Op dit ogenblik spreekt nog één 
vijfde van Wales' bevolking Wels. 
De officiële toestand van deze taal 
gaat er zeer geleidelijk op vooruit: 
sedert 1945 mag zij in de gerecht
zaal gebruikt worden en vanaf 
1967 staat zij officieel op gelijke 
voet met het Engels. Men treft 
zelfs een aantal verengelste Wel-
sen aan die er op staan dat hun 
kinderen ook Wels leren. 
De taal zelf staat er dus niet dra
matisch slecht voor, maar een 
sterk nationaal bewustzijn ont
breekt Dit is waarschijnlijk het ge
volg van de zeer oude banden met 
Engeland (veel ouder dan die wel
ke bv. Schotland met Engeland 
verbinden) en ook van de ten slot
te niet zo verwijderde ligging ten 
opzichte van de Britse hoofdstad. 
De doorsnee-Wels kan zich moei
lijk los zien van de Engelsman. Dit 
verklaart waarschijnlijk het gerin

ge sukses dat in 1977 door Plaid 
Cymru (een Welse VU) werd 
behaald toen het er om ging, een 
lichte vorm van zelfbestuur te ver
werven. 

Te lev is ie : h e f b o o m 
maar In we l ke z in? 
Stelt het officiële Groot-Brittannië 
zich niet meer vijandig op tegen
over de Welse beweging, de al
machtige, kosmopolitische invloed 
van al wat Engels is dreigt natuur
lijk wel de Welsen allengskens van 
hun volksaard te beroven. 
Eén van de kanalen langs waar de 
vervreemding dagelijks en slui
pend inwerkt is de televisie. Eeu
wen lang kon zelfs een klein volk 
zich handhaven door enige vorm 
van afzondering en vooral doordat 
de staat weinig vat had op het le
ven van zijn burgers. Dat is inmid
dels grondig veranderd. 
Oudere lezers zullen zich nog de 
beroering herinneren die binnen 
de na-oorlogse zwakke Vlaamse 
beweging heerste, toen in België 
televisie ingevoerd werd. Strijd 
ontbrandde rond de vraag of wij 
het stelsel van de 900 of van de 
625 lijnen zouden aannemen. De 
ware inzet was: een technisch 
stelsel dat ons kultureel bij Frank
rijk aanhechtte of een dat ons 

Mynnwii fod Uimdain yn cadw'i gair 
„Geen tv-kanaal, geen kijkgeld" en „Wij eisen dat Londen woord houdt" 

openstelde voor de rest van Euro
pa, onder meer Nederland. 
Een veel erger vraagstuk rijst in 
Wales. Zal de televisie kunnen 
doorgaan met de Welsen naar taal 
maar ook naar geest te verengel
sen of wordt dit massamedium, in 
Welse handen, omgebogen tot 
een instrument van volksverhef
fing of althans van een zekere 
volksbevestiging ? 
Zelfs wie pessimistisch staat te
genover de kulturele waarde van 
de televisie moet toegeven dat het 
niet-bestaan van een eigen televi
sienet de schade onvergelijkbaar 
zou vergroten. 
Het is niet zo dat er helemaal geen 
Wels voorkomt in de plaatselijke 
televisieuitzendingen. Per week 
kan men twaalf uren programma's 
In het Wels bekijken. Maar dit is 
nog lang geen Wels televisieka
naal. En dit is precies wat de Wel
se nationalisten willen. Van de vo
rige, socialistische regering wist 
Plaid Cymru de belofte af te dwin
gen dat tegen 1982 zulk kanaal 
zou kunnen starten. 
De konservatieven bevestigden 
deze belofte In hun kiespropagan-
da maar eerste minister Thatcher 
schrapte het dan, zogezegd om fi
nanciële redenen. Als protest hier
tegen hebben reeds meer dan dui
zend mensen geen kijkgeld meer 
willen betalen. 

Onderstaatssekretarls voor Wel
se zaken Wyn Robert zelf een 
Wels, heeft daarop aangeboden 
de Welse zendtijd te verhogen tot 
twee en twintig uren, maar dan wel 
op de gewone kanalen van BBC 
en ITV. 
Sommige Weisgezinden zien daar 
wel wat in. Zij vrezen dat de am
per 500.000 Welstallgen niet ge
noeg talent kunnen opbrengen 
voor kwalitatief vergelijkbare pro
gramma's en ook dat zodoende 
vele half of helemaal verengelste 
Welsen dan wel niet meer zouden 
bereikt worden. 
De nationalisten verwerpen deze 
argumenten als defaitistisch en 
uitingen van knechtengeest Zij 
blijven bij hun eisen: vijfentwintig 
uren op een Wels kanaal. 

Karet Jansegers 
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Na Kania, 
Wanja? 
RSA. — Het spoedberaad van de staats- en partijleiders van het War-
schaupal<t vrijdag van vorige week in vliegende haast te Moskou bij
een, heeft een stroom van gissingen losgewoeld. Die gissingen kulmi-
neerden onveranderlijk in de vraag of de Sovjetunie al dan niet een 
militaire invasie gaat wagen in het «met morele en ekonomische af
braak» bedreigde Polen. We zullen bij die gissingen niet stilstaan. In 
'68 verklaarden 30 Amerikaanse specialisten in Oosteuropese aange
legenheden en evenveel polemologen, dat een Sovjetinvasie in Tsje-
choslowakije kompleet ondenkbaar was. Twee dagen later rolden de 
Sovjettanks door de hoofdstad en veegden de Russen de straat aan 
met de Praagse Lente. Ook vandaag menen die specialisten dat de 
Sovjetunie wel andere pressiemiddelen achter de hand houdt dan een 
roekeloze militaire interventie. Wellicht worden ze dit keer in het 
gelijk gesteld. 

' • ^ « ^ ^ ^ ^ ^ ^ <*" • < # i % > . 

Geen zinnig mens twijfelt eraan, 
dat de Sovjetleiders de voor- en 
nadelen van een militaire invasie 
op een apotekersschaaltje heb
ben afgewogen. Amerikaanse 
waarschuwingen waren niet van 
de lucht en zelfs de Europese 
Raad te Luxemburg schaarde zich 
in een ogenblik van wakkere 
waakzaamheid achter de Ameri
kaanse standpunten. Aan zoveel 
oprechte bewogenheid voegden 
optimistische strategen toe, dat 
een invasie, zelfs voor de niet van 
ervaring gespeende Sovjets, een 
riskante onderneming zou zijn. De 
Sovjets, zo zegden ze, zouden im
mers hun verbindingslinies over 
de hele lengte van het Poolse 
grondgebied intakt moeten hou-

Stanislas Kania 

den. En hun vraag is of het Poolse 
leger die opdracht gewetensvol 
en nauwgezet zou helpen uit
voeren. 

Zaak is dat in de Sovjetunie nog 
altijd een Brezjnev-doktrine geldt 
die het Kremlin in '68 te Praag met 
onverbiddelijke konsekwentie 
heeft toegepast. Toen de besluiten 
van Helsinki ter tafel werden ge
legd werd die doktrine weliswaar 
opgeborgen, omdat ze al te mani
fest in strijd was met de ook door 
de Sovjets ondertekende slotakte 
— wat niet hoeft te impliceren dat 
de Sovjetideologen haar hebben 
afgezworen. 

Niet een of andere doktrine stond 
vrijdag jl. tijdens bovengenoemd 
partijberaad hoog op de agenda. 
Het was het «eeuwige» Poolse 
zorgenkind dat weer eens de aan
dacht van de niet aangekondigde 
bijeenkomst mobilizeerde. Geen 
ideologie, maar harde feiten. Fei
ten evenwel waarvan de Sovjetu
nie, gewoon als ze is de zaken 
pragmatisch en wars van emotie 
te bekijken, niet zo gauw de diepe
re oorzaken onderkent. De 
konfliktsituatie in Polen is nu een
maal een emotioneel geladen pro
bleem, meer een zaak van oerou
de diep ingewortelde nationalisti
sche verzuchtingen dan van 
brood, suiker en loonsverhoging. 

Voedselschaarste en ekonomi
sche ontreddering waren alleen 
maar aanleiding tot de explosie. 

De eigenlijke oorzaak ligt dieper in 
het nationaal, zeg maar nationalis
tisch bewustzijn van een fier volk 
welks verzuchtingen door een dik-
tatoriaal regime onderdrukt en 
monddood werden gemaakt. 

Meer bepaald voor Polen kan men 
stellen dat dit nationaal bewustzijn 
in de jongste decennia nog gevoe
lig aangewakkerd werd door de al-
fabetizering van een naar de ste
den toegestroomde landelijke be
volking, die daar in aanraking 
kwam met de vanouds nationalis
tisch geïnspireerde literatuur van 
haar land. Tegen een nationalisti
sche massabeweging is geen 
Sovjetkruid gewassen. 

Warschaupakt-xvrienden» onder 
voorzitterschap van Brezhnev in 

Moskou bijeen... 

Neen, die «gebeurlijke» Sovjetin
vasie is er inderdaad niet onvoor
waardelijk nodig. Zelfs niet voor 
de Sovjets zelf. Te Warschau im
mers staat een hele schaar Mos
kouhorige kommunisten klaar om 
al diegenen te vervangen, die de 
jongste weken om diverse rede
nen de laan werden uitgestuurd. 
Zelfs partijchef Kania is niet veilig 
voor hun trappelend ongeduld. 
Mocht blijken dat hij niet langer de 
toestand kontroleert dan gaat ook 
hij zoals Gierek en Babiuch de grij
ze vergetelheid tegemoet. Niet 
eens een beroep op Moskou is 

onontbeerlijk. Een putsch binnen 
de Poolse KP, een nacht van ar
restaties (lukrake en andere) kan 
volstaan om die Poolse lastposten 
duidelijk te maken dat ze v.oorlopig 
een domper kunnen zetten op hun 
patriottische verzuchtingen Die 
oplossing zou voor de Sovjets al
leszins aantrekkelijker zijn en bo
vendien eleganter dan de brutale 
militaire repressie. 
Zover zal het, zo hopen wij, wel 
niet komen. Walesa en zijn «solida
riteit» waarschuwen voor onbere
deneerde akties. Hij heeft de Ro-
botnicy (werkers) al opgeroepen 
tot kalmte en vertrouwen in de lei
ding. Hij is niet alleen een symbool 
van vastberadenheid maar ook 
van chlopski rozum ofte gezond 
verstand. Een nieuwe radikalize-
ring waarvoor de KP-leiders te 
Moskou gewaarschuwd hebben 
en die ook voor velen in het Wes

ten voldoende rechtvaardiging 
voor interventie zou zijn kan alleen 
nog op gang komen door de nij
pende voedselschaarste en de op 
hol geslagen ekonomie. De met 
zoveel ijver bevochten loonsver
hogingen zorgen voor demoralize-
ring en frustraties: voor meer geld 
valt minder te kopen. Gekonfron-
teerd met lege warenhuizen, karig 
verwarmde huiskamers en hun 
eigen grollende magen kunnen de 
robotnicy zich eerstdaags afvra
gen; hoe komt het dat het ons in 
weerwil van «Solidariteit» met de 
dag slechter gaat?, en door hon
ger en ontgoocheling gedreven in 
wilde akties losbarsten. Na Kania 
komt dan Wanja, het uur X van de 
invasie. Dan staat ook voor Wale
sa het licht op rood. Eerder niet. 
Een kans op honderd zeggen de 
specialisten En zij kunnen het we
ten. 

PERS pektief 
MARTENS sukkelt werkelijk van het ene probleem naar het ande

re. De persvrienden van de premier leggen uit dat Martens 
moedig de ene beslissing na de andere neemt en dat er daarom tel
kens moeilijkheden ontstaan. Nou, dat is erg fel overdreven. Het is 
veel dichter bij de waarheid om te zeggen dat Martens er telkens op
nieuw in slaagt — gelijk elke goede Belg — de problemen zo lang mo
gelijk uit te stellen. Dat spelletje speelt Martens nu ook weer met de 
herrie rond het Schoolpakt. De zaak wordt uitgesteld, waarschijnli jk 
tot de CVP klaar staat om haarelektorale inzinking goed te maken en 
om met «vereende krachten» naar de stembus te gaan. 

INTUSSEN blijven CVP en so
cialisten maar bakkeleien en 

ruzie maken. Het Laatste Nieuws 
heeft daar danig plezier in: 
«Reeds eerder is gebleken dat 
eerste minister Martens denkt 
dat hij het ekonomisch en sociaal 
gebeuren zoals de staatshervor
ming kan naar zijn hand zetten 
door wat te prutsen aan teksten, 
waarin men nu dit en morgen het 
tegenovergestelde schrijft. Hij 
geeft zich rekenschap van de 
nieuwe problemen die hij telkens 
opwerpt, waardoor hij de toe
stand alleen maar erger maakt 
Feit is dat de tegenstellingen tus
sen SP en CVP groter worden en 
vroeg of laat tot een breuk zullen 
leiden. Wellicht met het oog daar
op werd reeds de schoolkwestie 
van stal gehaald. Dit politiek spel 
bewijst, dat Martens IV het eco
nomisch herstel en de financiële 
gezondmaking niet aankan." 

INTUSSEN heeft het parlement 
—voor nagenoeg lege ban

ken — het debat gehouden over 
de rijksmiddelenbegroting. De 
meeste leden van de meerder
heid waren gewoon niet komen 
opdagen. Van ja-knikkers en par-
tijslaven gesproken... CVP en so
cialisten kunnen voortaan beter 
zwijgen over de «herwaardering 
van het parlement». Zij zijn mee 

schuldig dat bij de publieke opinie 
een afkeer voor de politiek groeit 
Dat zegt ook Laurent Panneels in 
Het Laatste Nieuws: 
«Het herstelplan van de regering 
brengt het zoveelste bewijs. De 
regering onderhandelt maanden 
met de sociale partners en komt 
na de mislukking in het halfrond 
vertellen, dat op nauwelijks één 
maand tijd alles kant en klaar 
moet afgeleverd worden zonder 
dat er ruimte wordt gelaten voor 
nieuwe voorstellen. 
Zelfs na de verklaring van Mar
tens werd niet de kans gegeven 
op een degelijk debat en moest 
de oppositie vrede nemen met 
een tussenkomst in het rijksmid
delendebat, dat volledig op de 
achtergrond was geraakt 
Maar daarmee hadden de parle
mentsleden de bittere kelk nog 
niet volledig geledigd, want toen 
over de rijksmiddelenbegroting 
moest gestemd worden bleek na 
het vertrek van de oppositie, dat 
er zich aanvankelijk meer kamer
leden buiten dan binnen het half
rond bevonden en er geen meer
derheid was om 's lands begro
ting goed te keuren. 
Martens moest de zoveelste ver
nedering slikken, zelfs zijn eigen 
meerderheid liet hem in de steek. 

Een bedroevende vaststelling 

voor de burger, die er zich steeds 
meer bewust van wordt dat dit al
les mogelijk is met zijn geld, waar
aan steeds verder wordt ge
knaagd." 

W IE de laatste dagen aan
dachtig De Standaard 

leest — de spreekbuis bij uitstek 
van de Tindemans-clan in de CVP 
— voelt met zijn ellebogen aan 
dat de CVP een geschikt breek
punt zoekt om de socialisten uit 
de regering te stoten. Manu Ruys 
en Hugo Deridder laten in De 
Standaard geen gelegenheid on
benut om te wijzen op de «onbe
trouwbare regeringspartner, die 
de Vlaamse socialisten zijn». Of 
nog anders gezegd: «de SP is de 
zwakke schakel in het kabinet». 
Zelfs de moeilijkheden van De 
Morgen worden door de penne-
ridders van De Standaard erbij 
gesleurd om de socialisten een 
stamp te geven, in afwachting dat 
ze van de CVP de ezelsstamp 
krijgen. 

EEN belangrijk fenomeen van 
de laatste maanden in de 

Belgische politiek is de campagne 
tegen racisme, fascisme en 
vreemdelingenhaat. Een ietwat 
dubieuze bedoening, als je ziet 
wie de belangrijkste aanstokers 
van die campagne zijn en als je 
bemerkt dat de meeste franstali-
gen eigenlijk de hele Vlaamse Be
weging maar wat graag in één 
zak steken met fascisme en racis
me. Als je die heren vrij spel zou 
laten kent Vlaanderen zeer wel
dra zijn derde repressiegolf. En 
het is beangstigend te moeten 
vaststellen dat hier en daar al 
symptomen van een nieuwe re
pressie naar boven komen. Hoe 
cru het ook moge klinken: we zijn 
erg blij dat de moord op een 

Noord-afrikaans gastarbeider in 
Laken niet is gepleegd door een 
radikale Vlaming, maar wel door 
een extreem-rechtse Franstalige. 
Welk huilconcert zou er anders 
tegen de Vlaamse Beweging zijn 
opgegaan I En dat, terwijl de 
schutters van de Voer worden 
vrijgesproken» 

De frankofonen hebben dezer 
dagen moeten ondervinden dat 
ze 't best hun hand in eigen boe
zem steken alvorens de Vlamin
gen met de vinger te wijzen... Dat 
zegt ook Paul Goossens in De 
Morgen: «Niemand minder dan 
de FDF'er Nols liet enkele maan
den terug op kosten van de ge
meenschap racistische pamflet
ten drukken. Aan de moord in La
ken draagt de burgemeester van 
Schaartjeek dan ook mee de 
schuld. 

In franstalige kringen werd de 
laatste maanden de indruk ge
wekt dat extreem-rechts een bij
na Vlaamse aangelegenheid was. 
Iedereen keek naar de VMO en 
vergat organizaties zoals het 
«Front de la Jeunesse'. 
Het drama in Laken bewijst hoe 
onverantwoord deze houding 
was. Aan beide kanten van de 
taalgrens zijn organizaties aktief 
die de demokratische vrijheden 
en instellingen de oorlog hebben 
verklaard.» 

Dat lijkt ons gezonde taal. Ex
treem-rechtse ideeën hebben 
niets te maken met een goedbe-
grepen volksnationalisme. Wel in
tegendeel. De Vlamingen zullen 
zelf hun extreem-rechtse var
kentjes wel wassen, maar de 
Franstaligen moeten voortaan 
zwijgen over «les neo-nazi's fla-
mingants»... Dat ze eerst hun ei
gen Degrelletjes opkuisen... 

# 
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Zaterdag 
13 DECEMBER! 

BRT 1 

1400 Open schcKil - 1600 De 
geest van de wind Avonturenfilm 
— 1800 Paulus de boskabouter 
Stnp — 1805 De jongen en de 
paardetemmer Jeugdfilm — 1855 
Vnjetijdstema's ze bijten' Vissen 
1945 Nieuws — 2010 De kolle
ga's Cf J - 20 45 Terloops — 21 30 
De laatste ronde (tv-film) 

N E D 1 

1530 Nieuws — 1532 Bdke de 
beer — 15 42 De kleine Isar (f J — 
1552 Buurtkinderen (f j — 1617 
Pommetje Horiepiep (fJ — 1642 
Peter Ramsey, de dierendokter (f J 
— 17 45 Or & Zeggenschap (over 
inspraak) — 18,25 Nieuws voor 
gehoorgestoorden — 1830 Se
samstraat — 18 45 Paspoort (voor 
Marokkanen) — 18 55 Nieuws — 
1859 De vijf CfJ - 1925 De Hulk 
(fO — 2005 Showbizzquiz. — 
2137 Nieuws. - 2155 Onze 
Ouwe (f J — 22 55 Het sneeuwwit
te nsiko (film) — 2345 Nieuws 

N E D 2 

1855 Nieuws - 1859 Sinbad de 

zeeman (stnp) — 1925 MupF>et 
show — 2000 Nieuws. — 20.27 
Thomas en Sarah (fJ — 2130 
Brandpunt — 2155 Korte ad-
ventsgedachte — 22 00 Sport op 
zaterdag — 22 30 Alle zegen komt 
van boven (fJ — 22 55 De tafels 
van tien — 2315 Nieuws 

RTB 1 

1930 Nieuws - 1955 Le jardin 
extraordinaire Dodelijke slangen in 
Zuid-Amenka — 2030 Le pebt 
baigneur (film) — 2200 Risquons-
tout (kwis) — 2310 Nieuws 

A R D 

2000 Nieuws - 2015 Spat ins 
Bett (teater) - 2200 Nieuwa -
22.20 Brasil Tropical Dans en mu
ziek— 2305 l£ t i goWes tem- -

Z D F 

1900 Nieuws — 1930 Automaga
zine — 2015 Musik ist Trumpf TV-
wenskoncert — 21 45 Nieuws — 
21 50 Sport-studio 

D 3 

19 55 Gewestelijke aktualiteiten — 
2000 Nieuws — 2015 Heilmittel 
Musik — 21 15 Der Hund des Ere-
miten TV-film 

LUX. 

1900 Nieuws - 1930 L'homme 

qui valait trois milliards (f J — 2030 
Mon homme Godfrey (TV-film) — 
2205 La chevauchee fantastique 
Western 

F 1 

19.20 Gewestelijke aktualiteiten — 
1940 Les Pans de TF 1 (spel) -
2000 Nieuws — 2030 Numero Un 
(vanete) — 21 45 Les mysteres de 
Pans (f J - 22 30 Tele-foot 1 Voet-
balreportages — 2330 Nieuws 

A 2 

2000 Nieuws — 2035 Arsene Lu
pin joue et perd (f J — 21 35 Vane-
teprogramma — 22 35 Les camets 
de l'aventure (filmfesbvaD 
_ 

20 00 Les jeux de 20 heures (speD 
- 2030 L'aeropostale (fJ - 21 55 
Nieuws - 2215 Hollywood-USA 
(dokJ 

1000 Euchansbevienng uit Ronse 
— 11 00 Konfrontabe (debat) — 
12 00 Nieuws voor gehoorgestoor
den — 14 30 Voor boer en tuinder 

(Open schooD — 1500 Sesam
straat — 1530 Mijn moeder knjgt 
een baby (jeugdfilm) — 1615 Stu
dio vnje tijd — 1715 Handbal — 
1830 Paulus de boskabouter — 
1835 Leven en laten leven — 
19 45 Nieuws — 20 00 Sportweek
end - 2030 Palmerstown, USA 
(fJ - 2120 Led van mijn land -
21 45 De vnje Afnkanen van Sun-
name (dokJ — 2240 Nieuws 

NED. 1 

1900 Nieuws — 1905 De natuur 
en de mens (natuurdokJ — 2000 
Het gat in de muur (f J — 2025 Kijk 
haar (vrouwenmagazine) - 21 ()5 
Late late ben show — 21 55 De 
achterkant van het gelijk (debaO 

N E D . 2 

1530Nieuws. — 1535TVpnve -
1635 Langlaufen kan iedereen 
(dkiles) - 17 05 Studio Sport 1 -
17 45 Giora Geidman - 18 30 Se
samstraat — 1845 Sprekershoek 
(info) - 1900 Studio Sport 2 -
20 00 Nieuws - 2005Honzon -
2035 Humanistisch vertxKid — 
20 40 Burgers en buitenlui — 21 10 
Creggan (dokJ - 22 00 Berlin Ale-
xanderplatz (fJ — 2255 Nieuws 

RTB 1 

1845 Sportweekend - 1930 
Nieuvys — 1955 Zygomaticorama 
(vanete) — 2125 Les coumers du 

ciel (fJ - 2300 Nieuws 

A R D 

20 00 Nieuws - 2015 Adventslie-
deren - 2020Tatort(fJ - 2210 
Nieuws — 2215 Het moslimex-
pansionisme (dokJ — 23 00 Pers
overzicht — 2315 Schaukasten 
(filmmagazine) — 000 Nieuws 

Z D F 

19 00 Nieuws — 1910 Bonner per-
spektiven — 1930 Todliches ge-
heimnis (tv-film) — 21 05 Nieuws 
— 2120 Unsere heile Welt (proble
men en misverstanden) — 2220 
Vormen minderheden een pu
bliek' — 2305 Pantomimekunste-
naar Marcel Marceau (portreü — 

D 3 

1900 Rockpalast — 1945 Sport 
im Westen — 1955 Gewestelijke 
aktualiteiten — 2000 Nieuws — 
2015 Ontwikkelingspolitiek (dokJ 
— 21 00 Auslandsstudio 

LUX. 

1900 Tele-lux hebdo - 1930 Ci-
neremo (filmnieuws) — 20 00 Dró-
les de dames (f J — 21 00 La con
fusion des sentiments (tv-film) 

F 1 

1925 Les antmaux du monde (ma
gazine over dieren) — 2000 

Z A T E R D A G — DegeestvandewindiSpmtof 
the wind), de zaterdagmiddagfilm op BRT, is gebaseerd 
op echte feiten uit het leven van George Attia, een jon
ge Indiaan uit het noordpoolgebied, die de beroemdste 
kampioen hondenslee-racen wordt De ijzige woestenij 
van Alaska biedt een indrukwekkend decor voor dit ver
haal over de tegenslagen en de moed van de indianen-
jongen in een afgelegen stadje in Alaska, anno 1947 Re
gie Ralph Liddie — (1978) — Laat op de avond komt op 
BRT de eerste aflevenng van de Amerikaanse mini-
reeks Flesh and blood (De laatste ronde), naar het boek 
van de suksesauteur Pete Hamill Deze reeks is al eer
der op Nederland geweest en haalde er nogal wat suk-
ses Kate Fallon, mooi en vroegrijp, trouwt heel jong en 
brengt al gauw een zoontje, Bobby ter wereld Wat later 
laat haar al even jonge echtgenoot haar in de steek Om 
haar man te vergeten en om aan de financiële middelen 
te komen om haar zoontje groot te kunnen brengen 
zwerft ZIJ van stad tot stad en van man tot man Bobby 
wordt een rasechte straatvechter, met het gevolg dat 
hij in de gevangenis terechtkomt waar hij omwille van 
zijn vechterskwaliteiten opgemerkt wordt door een 
boksmanager die van hem een beroepsbokser wil ma
ken — In Het sneeuwwitte nsico (een Duitse doku-
mentaire) brengt Tros (Ned 1) tips over het uitschake
len van allerlei gevaarssituates in de wintersport — 
RTBF draait de Franse dolkomische film Le petit baig
neur y/an Robert Dhery (1967) met Louis de f^unès, An-
drée Pansy en Robert Dhéry zelf 

Z O N D A G — De vnje Afnkanen van Sunname 
IS een Amenkaanse dokumentaire (I shall moulder befo
re I shall be taken) over een merkwaardig initiatief in Su
nname Afstammelingen van Afnkaanse negerslaven 
die hun vrijheid zochten in de jungle, wonen in stamver
band in een zelf opgelegd isolement in de tropische 
wouden van Sunname (BRT) — De Vara (Ned 1) 
brengt de 3de aflevenng van een reeks TV-spelen die 
Dimitri Frenkel Frank schreef op de huid van Ton van 
Duinhoven en waann van Duinhoven telkens een type
tje neerzet dat er op een merkwaardige manier in ge
slaagd IS om in de huidige maatschappij overeind te blij
ven (Het gat in de muur) — In Kijk haar, een feminis
tisch getint magazine met aktualiteiten, muziek en ach
tergrondinformatie wordt aandacht besteed aan «vrou
wen en vnjwilJigerswerk» — En nog op Ned 1 In De 
achterkant van het gelijk, een reeks magazines waann 
aktueie probleemonderwerfjen tot op het bot worden 
uitgebeend, worden vanavond media aangepakt Een 
heet hangijzer, ook in België' — Hoezeer de Noordierse 
vrijheidsstrijd wonden heeft geslagen wordt getoond in 
de Engelse dokumentaire Creggan over een wijk even 
buiten de Noordierse stad Londonderry die i v m de Ier
se vrijheidsbeweging al vaak in de aktualiteit is geko
men, en waar die strijd diepe sporen van ellende heeft 
getrokken (Ned 2 - VPRO) 

M A A N D A G — Het onderwerp van Omme-
kaar (BRT), een maatschappelijk magazine, is vanavond 

«Zelfhulpgroepen voor gescheiden mensen» geschei
den mensen zoeken elkaar op en proberen gezamenlijk 
iets te doen aan de problemen die hun nieuwe maat
schappelijke situatie — het gescheiden-zijn — nnee-
brengt — Wie naar Nederland wil kijken zal enige moen 
te hebben om te kiezen Op Ned 1 (Avro) komt na het 
spelprogramma Wie van de drie''de Amenkaanse TV-
film Zeg me hoe ik heet (Teil me my name), een eigen
tijds verhaal dat in Amenka goede knteken kreeg Emily, 
een vrouw die 18 jaar gelukkig getrouwd is met een le
raar heeft haar man en haar opgroeiende zonen niets 
verteld over haar dochtertje dat zij één jaar voor haar 
huwelijk kreeg met een mede-student die verongelukte, 
en dat ze voor adopbe had afgestaan Dat meisje, nu 
een aantrekkelijke jonge vrouw, is op zoek naar haar 
echte moeder — Op Ned II (Tros) gaat men de lichte 
toer op Gekke mensen'\s een Nederlandse bewerking 
van het toneelstuk «Absurd Person Singular» van Alan 
Ayckboum Hienn zijn wij getuige van het feestelijk ge
beuren t g v het kerstfeest in dne families 

D I N S D A G — In Tienerklanken (BRT 1) word,! 
gezocht naar de manier waarop jonge mensen reage
ren op het doorbreken van de traditionele ingewortelde 
rollenpatronen (bv jongens die les krijgen in baby-ver
zorging) — En in het populair medisch magazine Zal ik 
es wat vragen, dokter 7 wordt uitgebreid aandacht be
steed aan kunstmatige inseminatie — Op BRT 2 wordt 
de Amenkaanse misdaadfilm De laatste getuige (zw / w 
- The enforcer) van Bretaigne Windust (1951) gedraaid 
Hienn speelt Humphrey Bogart de rol van een doorzet
tende man van het gerecht die zich vastbijt in een zaak 
en volhoudt tot zijn doel gerechtigheid, is bereikt Hij zit 
achter een leider van een gangsterbende aan die bij ge
brek aan bewijzen (o a ten gevolge van de zelfmoord 
van een getuige) vrijgelaten word t Hij wil de laatste 
overblijvende getuige, het meisje Nina, te allen pnjze 
vinden Maar ook de gangsters zoeken haar Uiteraard 
met totaal verschillende bedoelingen. — De onderwer
pen die worden behandeld in het vrouwenmagazine van 
RTBF I (TV F Magazine) zijn Dossier vrouwen alleen 
op vakantie — 1980 en het feminisme — Vnje tnbune 
de vrouw in de kerk — De citroenpnjs voor de man van 
het jaar 

W O E N S D A G — Op B R T 1 wordt getapt uit 
het oude vaatje Beschuldigde sta op, de aflevering «De 
zaak Johnny Verkennen» Johnny staat terecht wegens 
moordpoging op de vader van zijn lief — Dit TV-proces 
wordt gevolgd door een debatnav de afsluiting van de 
reeks 150 jaar Belgen — De NOS (Ned 1) heeft de 
Bntse TV-film Een kans van één op vier (One chance in 
four) op het programma In deze film wordt een aktueie 
probleemsituatie aangesneden, die voortvloeit uit de im
migratie en de daarmee onvermijdelijk gepaard gaande 
botsingen en vermenging van zeden en gewoonten en 
van religieuze en etische pnncipes Een jong koppel 
waarvan de vrouw zuiver Grieks-Cypnotisch is en de 
man via zijn Engelse moeder in de Britse traditie opge
voed werd, komt voor een moeilijke keuze te staan wan
neer uit een onderzoek blijkt dat hun toekomstige kindje 

één kans op vier aan een erfelijke bloedziekte zal lijden 
moeten zij het kind geboren laten worden met de even
tuele gevolgen vandien of abortus plegen? — In het ak-
tueiliteitenmagazine van NOS (Ned 1) Panoramiek gaat 
het over het opkomende neo-fascisme in West-Europa 
— RTBF 2 maakt in zijn magazine Actualités de Flan-
dres telkens een keuze uit onderwerpen die in Vlaande
ren aktueel zijn Over de objektiviteit in het maken van 
die keuze hebben wij zo ons eigen idee Vanavond zit
ten in die rubriek Een interview met de gids van het fort 
van Breendonk (kunnen wij voorsfjellen welke nchting 
het gesprek uit zal gaan?) en een reportage over de 
Gnjze Wolven, een Turkse terreurorganizatie die aktief 
IS in België (Limburg) en in de rest van Europa 

D O N D E R D A G — in Homon. het populair-
wetenschappelijk magazine op BRT 2 zitten een hele
boel interessante onderwerpen o a Reportage over 
een apparaat voor duikers waardoor hun veiligheid 
sterk wordt vergroot. Het vorsingswerk aan de univer
siteit van Leuven naar een syntetisch produkt waarmee 
virussen aangepakt kunnen worden, Een dokumentaire 
over Govaart Wendelen, een 17de-eeuwse astroloog 
uit Herk-de-Stad, Een Nederlandse uitvinding om langs 
biologische weg fosfaten en nitraten uit afvalwater te 
halen. Gesprek met Paolo Freire (Nicaragua) over zijn 
«bevnjdingspedagogie» — In 1945 beleefde het toneel
stuk van de Nederlandse auteur Jan de Hartog Skipper 
next to God z'n premiere Het aangrijpende stuk, dat 
aansloot bij de tragische aktualiteit was meteen een 
groot sukses en de naam van Jan de Hartog werd met
een een internationaal begnp Het stuk speelt in 1938, 
dus ten tijde van het sterk om zich heen grijpende nazis
me Centraal staat Jons Kuiper, kapitein van het Neder
landse schip «Neeltje» Hij heeft 246 uit Hamburg afkom
stige joden aan boord en hij is vast van plan die veilig 
aan land te zetten Maar alle landen sluiten hun grenzen 
voor al diegenen die uit Duitsland uitwijken voor het 
nazi-regime, dus vooral joden Jons Kuiper, een diepge
lovig kristen en een impulsieve idealist moet optornen 
tegen de hypoknsie van de regenngen en van de kato-
lieke kerk, die het nazi-regime met voor het hoofd dur
ven te stoten Omdat er parallellen waren te trekken 
met het probleem van de bootvluchtelingen, liet de 
NCRV een TV-versie maken en zet die vanavond dn 
herhaling) op het programma (Schipper naast god -
Ned 1) 

V n l J D A G — G;; e/1/fc, de Amenkaanse komi
sche film van Melville Shavelson (1972 — The war be
tween men and women) werd gedistilleerd uit een tra
gedie een bekende tekenaar die stilaan blind wordt 
Een vrouw weet hem op listige wijze te overhalen om 
met haar te trouwen Meteen heeft hij er een vrouw, 
drie kinderen en een hond bij Jack Lennon brengt in 
deze film een opmerkelijke vertolking van de blindwor-
dende cartoonist (BRT 1) — Op Ned 2 (Avro) praten 
bekende Nederlanders over de betekenis van Kerstmis 
voor hen en over hun persoonlijke gevoelens in de 
kersttijd Kerstgedachten 
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Leefmilieu M^ 13 

•/s het waar dat ergiftvaten werden gestort op het stort te Vlierzele ?-
is de scherpe vraag die VU-l(amerlid Jan Caudron verleden week aan 
minister Galle stelde. Maar het kamerlid wou nog meer weten over de 
Oostvlaamse zandputten waar de Brusselse agglomeratie dagelijks 
zo'n 1.000 ton afval ui tstrooit-
Vlierzele, nu een deelgemeente van St-Lievens-Houtem is een lande
lijk dorp gekend voor zijn atletiekklub maar ook om zijn zavelwinnin-
gen. In de uitgestrekte putten in dit landschap wordt sinds geruime 
ti jd afval van her en der gestort, een voor de hand liggende bedoening 
op voorwaarde dat de spelregels een beetje geëerbiedigd worden. En 
dat is er volgens de VU-interpellant niet meer bij. 

Eigenlijk gaat het hier over twee 
verschillende stortplaatsen, de 
ene uitgebaat door een privébe-
drijf, de andere door de interkom-
munale 'Land van Aalst: Bij het 
besluit van de Bestendige Deputa
tie van 24 april 1977 werd aan het 
privébedrijf een vergunning ver
leend tot het exploiteren van een 
stortplaats voor vaste, niet-giftige 
industriële afval voor een termijn 
van 2 jaar Deze vergunning betrof 
een terrein van ±4 ha en ver
streek in april 1979. Op 31 augus
tus 1979 werd aan de Interkom-
munale een uitbatingsvergunning 
verleend voor dertig jaar. 
Deze stortingsvergunning w^erd 
afgeleverd voor gans de zavelwin-
ningszone, ruim 38 ha groot en 
waarin ook het eigendom van het 
privébedrijf gelegen is. Niettegen
staande de privéstorter geen ver
gunning meer had stortte hij ijverig 
verder, ook na april 1979. Sommi
ge dagen werd zelfs tot duizend 
ton vuil per dag gestort en dit door 
middel van open niet afgedekte 
vrachtwagens. Deze afval, hoofd
zakelijk afkomstig van het transit-
stort te Anderlecht, werd gestort 
zonder eerbiediging van de meest 
elementaire uitbatingsvoorwaar-
den. 

Jan Caudron: «Hier een greep uit 
de meest gehoorde klachten: 
Lawaaihinder door aan- en afvoer 
van zware vrachtwagens tijdens 
de nacht ondanks stortverbod tus
sen 19 en 7 uur 
Stank en rook door onvoldoende 
en onregelmatige afdekking met 
grond. 
Vervuiling van het grondwater 
omdat de bodem en de zijkanten 
van de zavelputten niet of onvol
doende waterdicht werden ge
maakt 

Drinkwaterputten op een afstand 
van 300 meter werden onbruik
baar 
Ratten en vliegen door gebrekkige 
afdekking, ongedierte. 
Rondfladderen van papier en plas
tiek wegens gebrek aan degelijke 
afsluiting. 
Zwaar vervuilde gemeentewegen 
door ongereinigde vrachtwagens... 
Kortom ondraaglijke levensom
standigheden voor de omwonen
den en vooral voor de kinderen 
van de nabijgelegen gemeente-
schooll 
Wegens de ontelbare klachten 
komt de plaatselijke milieugroep 
HANEM in het verweer, er wor
den meer dan 1550 handtekenin
gen verzameld en op 8 en 13 au
gustus verzegelt de burgemeester 
het privéstort 
De uitbater verbreekt zonder 
scrupules de zegels, werkt ge
woon verder, laat de politie rustig 
verbalizeren, dagvaardt de burge
meester voor de rechtbank en eist 
een schadevergoeding wegens 
winstderving eerst van 480.000 
frank per dag, later van 1 miljoen 
frank per dag. 

Op 24 november wordt hij door de 
rechtbank in kort geding in het on
gelijk gesteld en veroordeeld voor 
de kosten. 
Deze uitspraak betekent dus dat 
er van schadevergoeding geen 
spraak meer kan zijn. 
Ondertussen weten wij welke for
tuinen te verdienen zijn in deze let
terlijke en figuurlijke onwelrieken
de sektor van de afvalverwerking. 
Op 3 september beslist de Raad 
van Beheer van het 'Land van 
Aalst" op aandringen van de Be
stendige Deputatie van Oost-
Vlaanderen de vergunning aan de 
privé-uitbater over te dragen. 
Op die manier komt de privé-uitba
ter opnieuw in het bezit van een 
exploitatievergunning en wordt de 
weerloze plaatselijke bevolking 
met de steun van de provinciale 
overheid voor de aap gehouden. 
Inmiddels komt er geen einde aan 
de verpestende aanvoer van 
Brusselse afval en worden de 
zogezegde verstrengde voor
waarden evengoed met voeten 
getreden!» 

In be roep 
Door de plaatselijke bevolking ge
alarmeerd gaat kamerlid Caudron 
herhaaldelijk een kijkje nemen op 
de storten, ook een gerechtsdeur
waarder stapt af en stelt een pro
ces-verbaal op. Daarin bevestigt 
en vult hij de klachten van de om
wonenden aan. 
Kamerlid Caudron vervolledigt zijn 
interpellatie met een tiental milieu
vriendelijke tips o.a. met het oog 
op het stelselmatig herscheppen 
van het stort in zijn oorspronkelij
ke toestand. 
Samen met de milieugroepering 

en het gemeentebestuur die tegen 
de nieuwe uitbatingsvergunning in 
beroep gingen bij de koning, 
klaagt Caudron het feit aan dat 
voortaan een opp. van 500 m2 on
bedekte vuilnis toegelaten wordt 
i.p.v. 100 m2 en in lagen van 4 m 
diepte mag gestort i.p.v. 3 m 
diepte. 
Tenslotte stelt Jan Caudron zijn 
prangende vragen. 
• Is het waar dat er giftvaten 
werden gestort waarvan nu geen 
spoor meer is omdat ze nadien on
der afval werden bevolven? 
• Kan een streng onderzoek 
hieromtrent ingesteld worden? 

• Welke maatregelen voorziet U 
om de nieuwe uitbatingsvoorwaar-
den naar behoren te doen nale
ven? 
• Vindt U het aanvaardbaar en 
wettig dat een interkommunale 
vereniging de vergunning die zij 
bezit kan overdragen naar een pri-
vépersoon, zelfs met de goedkeu
ring van de Bestendige Deputa
tie? 

• Is het waar dat de interkommu
nale Land van Aalst nog geen 
zavelontginningsvergunning heeft 
voor bepaalde percelen die reeds 
ontgonnen zijn en waarop zij nu 
reeds afval stort? 

• Is het waar dat de interkommu
nale DDS CDender-Durme-Schel-
de) te Dendermonde waar men 
tot komposteren van huisvuil over
gaat ver onder de kap>aciteit 
werkt? 
9 Kan hier niet gezocht worden 
naar een vorm van samenwerking 
tussen Dendermonde en Aalst? 
Het antwoord is nu duidelijk aan 
de minister wie we nog de bijko
mende vraag meegeven: wat baat 
het planten en dieren te bescher
men — wat zeer lovenswaardig isl 
— maar ons landschap verder la
ten verpesten en verknoeien door 
sjacheraars in huisvuil? 

Groene punten voor jonge boompjes 
Ook al wekt de ekonomische mas
todont Japan bij ons niet de indruk 
met energieproblemen te kampen 
toch is men er zich in het land van 
de rijzende zon van bewust dat 
aan hetzelfde vaatje tappen niet 
eeuwigdurend is. Het overvloedig 
producerende en verbruikende 
Japan ziet zijn papierverbruik 
angstwekkend stijgen. Na de VSA 
is Japan de grootste papierprodu
cent ter wereld, d.w.z. 10 % van 
de wereldproduktie of bijna 16 mil
joen ton per jaar. Tot midden van 

de zestiger jaren was er nog vol
doende pulp in het land zelf aan
wezig maar vandaag moet er 
haast 40 % worden ingevoerd. 
Maar invoeren is een woord dat 
men In Jap>an niet graag hoort en 
zodus zetten het ministerie van In
ternationale Handel en Industrie 
zich aan het denken. Bij dat minis
terie zijn nu plannen in voorberei
ding voor het invoeren van het 
Groene Punten-systeem. 
Kortom: een groots plan om pro-
dukten uit kringlooppapier aan te 
moedigen. Volgens deze plannen 
zullen zo'n produkten (kranten, 
tijdschriften, closetpapier, papie
ren boodschappentassen, enzJ 
bedrukt worden met een groen 
merk ter waarde van een aantal 
«punten». De verzamelde punten 
kunnen ingewisseld worden tegen 
jonge boompjes of onderwijsma
teriaal van papier, b.v. aanteken
boekjes of kladpapier. De aktie le
vert volgende voordelen op: 

• grondstoffen voor de papier-
produktie 

• energiebesparing 
• lagere kosten voor de F>ap*er-

produktie 
• meer groen rond de scholen 

De reakties tot nu toe zijn zeer 
welwillend. Veel bedrijven hebben 
hun medewerking toegezegd om 
het plan mede te financieren en 
ook bij te dragen tot de aankoop 
en het vervoer van boompjes en 
andere inruilartikelen. 
Het is de bedoeling dat ouders, 
kinderen en andere medewerkers 
de «groene punten» verzamelen 
en inleveren bij het Groene Pun
ten Komitee dat gevestigd zal 
worden in het Promotiecentrum 
voor Kringkx)ppapier. Het komitee 
waarin vertegenwoorigers van de 
industrie, het onderwijs en konsu-

mentengroepen zitting zullen heb
ben, zal zorgen voor de verdeling 
van de boompjes en andere mate-
nalen onder scholen en instellin
gen. 

De situatie in Japan is niet veel an
ders dan deze in het Westen. 
Te oordelen naar de huidige hout-
voorraden zal het land steeds 
meer afhankelijk worden van inge
voerde pulp. Bosgronden zijn ech
ter nergens in overvloed aanwezig 
en het zal daarom moeilijk a jn te 
voldoen aan de toenemende 
vraag naar houtimport Een boom 
heeft minstens tien jaar nodig om 
zodanig uit te groeien dat het hout 
voor de paplerproduktie gebruikt 
kan worden. Het zal zeer moeilijk 
zijn garanties te vinden voor ver
dere bevoorrading voor de Japan
se paplerproduktie in de toekomst 

Daarom ook daar steeds meer 
aandacht aan het herwinnen van 
oud papier. Momenteel bestaat 
reeds 40 % van de grondstoffen 
voor paplerproduktie uit oud pa
pier. Maar net zoals bij ons zijn niet 
alle verbruikers voor kringloopp)a-
pier gewonnen. Toch wil de rege
ring doordrijven. Ze heeft laten uit
rekenen dat één ton oud papier 
evenveel grondstof levert als twin
tig volwassen bomen, dat éénder
de van het huisvuil uit papier be
staat zodat hergebruik de zware 
ophaalkost kan veriichten. Ten 
slotte — en dat lijkt haar het be
langrijkste — wordt bij kringloop
papier éénvijfde minder energie 
verbruikt dan normaal nodig. Ja
pan beseft maar al te best wil het 
zijn konfortabele positie op de 
Westerse markt bewaren het 
vooral zeer zuinig met zijn energie 
moet zijn! 

Wie zei daar ook weer dat de 
waarheid uit het Oosten komt? 
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Begin januari 1955 verscheen het eerste nummer van 
wat later ons weekblad «Wij- zou worden. Het heette 
toen nog heel officieel «De Volksunie - Maandblad 
van de Volksunie V.Z.W... Redaktie en beheer waren 
gevestigd op het Kipdorp, in het pand nummer 61 te 
Antwerpen. Verantwoordelijk voor uitgave en opstel 
was de Antwerpse advokaat mr. Herman Wagemans, 
die enkele maanden voordien als eerste Vlaams-na
tionalist na de oorlog zijn intrede had gedaan in de Ka
mer van Volksvertegenwoordigers. Een hoofdredak-
teur scheen dit eerste nummer nog niet nodig te heb
ben. Wie zijn leesgetd (50 fr. voor een jaarabonnement, 
5 fr. voor een los nummer) kwijt wou, kon dat op de 
postcheckrekening van de eerste VU-voorzitter, prof. 
Walter Couvreur. 

De overvloedige kopij voor dit eerste nummer werd 
uitgesmeerd op acht bladzijden van een formaat, dat 
niet veel groter was dan een gezonde boerenneus-
doek. Reeds in dat nummer verschenen artikels van 
de twee mannen, die jarenlang samen het blad zouden 
uitbouwen tot een stevig weekblad: Frans Van der Eist, 
en Wim Jorissen. 
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Een foto die geschiedenis maakte 

Toen begin 1966 de Zwartberg
tragedie in Limburg losbarstte, 
was de «Wijo-redaktie dagenlang 
ter plaatse om de gebeurtenissen 
op de voet te volgen. Ze kwam in 
het bezit van een reeks onthullen
de foto's, die gemaakt werden tij
dens het dodelijk salvo van de 
njkswacht Onmiddellijk na de 
schietpartij liet het parket van Ton
geren, dat een vermoeden had 
van het bestaan der foto's, een 

aantal huiszoekingen in gans het 
Vlaamse land verrichten. Tever
geefs: de negatieffilm was tijdig 
in veiligheid gebracht en werd 
's nachts ontwikkeld. Toen in het 
ontwikkelingsbad de beelden 
scherp werden, besefde de redak
tie dat ze dinamiet in de handen 
hield: de foto's onthulden, dat de 
rijkswacht niet had geschoten uit 
zelfverdediging maar dat er ge
vuurd werd in de rug, ook op mijn
werkers die een reeds aange

schoten werkmakker ter hulp wil
den snellen. Mede aan de hand 
van deze foto werd de bewering 
van de regering 'dat de Volksunie 
bloed aan haar handen had» in de 
namiddag tijdens een dramatische 
Kamerzitting door Frans Van der 
Eist weerlegd. In de voormiddag 
reeds had de -Wij^-redaktie af
drukken van de foto overgemaakt 
aan de pers: ze verscheen in tien
tallen binnen- en buitenlandse bla
den. 

De inhoud was gevarieerd. Op de 
eerste pagina verscheen het «Ma
nifest» van de Volksunie die kort 
voordien — op 21 november 1954 
— gesticht was in het bovenzaal-
tje van het café Sint-Michiel aan 
de Grote Markt te Brussel. Tussen 
haakjes: in de sinds lang tot een 
exclusief restaurant uitgebouwde 
kroeg De Zwaan, recht tegenover 
de Sint-Michiel, werd enkele de
cennia vroeger de BWP opgericht. 
Haakjes dicht De hoofdaksenten 
van dit eerste nummer lagen ruim 
gespreid over verschillende terrei
nen. Het was niet alleen en zelfs 
niet in de eerste plaats de taalstrijd 
die aan bod kwam. Het leeuwen
aandeel van de kopij was gewijd 
aan sociaal-ekonomische proble
men: de pendel, de werkloosheid, 
de Vlaamse landbouw en de pro
blemen van de zelfstandigen. Het 
blad was overvloedig gestoffeerd 
met sociaai-ekonomisch cijferma
teriaal, dat de achterstand en de 
achterstelling van Vlaanderen il
lustreerde. Het amnestieprobleem 
kreeg heel wat aandacht. 

Deze gevarieerde Inhoud, met 
een veel ruimeere belangstellings
sfeer dan alleen maar de taalpro-
blematiek, zal een kenmerk van 
het blad blijven tot op onze dagen. 

Blad en beweging 
Een ander blijvend kenmerk zat 
reeds vanaf de eerste nummers in 
«De Volksunie» ingebakken: het 
blad besteedde veel aandacht aan 
het nieuws uit de — toen nog wei
nig talrijke — VU-afdelingen. De 
tijd van de mosselsoupers en de 
haantjeskermissen was, zo kort na 
de oorlog en de repressie, in het 
toenmalige Vlaams-nationale 
Vlaanderen nog niet aangebroken. 
Maar er werd reeds druk verga

derd. Een aantal sprekers rotsten 
het land af en zorgden nadien zélf 
voor de verslaggeving van de bij
eenkomsten. Die waren meestal 
zeer bescheiden, zoals de verga
dering te Turnhout waarvan het 
tweede «Volksunie»-nummer ge
wag maakte: «/n deze streek, 
waar te kampen valt met grote 
moeilijkheden, ging een vrucht
bare vergadering door en wer
den verschillende kontakten ge
legd». Hetzelfde nummer wist 
echter ook te berichten over een 
opzienbarend sukses te Gooik, 
waar Ludo Sels en Wim Jorissen 
gesproken hadden voor niet min
der dan 112 toehoorders: «Er was 
grote geestdrift en de grote bek
ken die weken op voorhand had
den aangekondigd dat er tegen
spraak zou zijn, lieten zich — 
spijtig genoeg — niet zien». 

In de rubriek «Bewegingsleven» 
klopte de stevige polsslag van de 
snel groeiende partij. Het blad was 
een van de belangrijkste faktoren 
voor deze snelle groei. Het gaf 
trouwens zélf het voorbeeld: 
reeds halverwege de eerste jaar
gang werd het formaat vergroot 
tot acht bladzijden van het huidige 
«Wij»-formaat en gunde de redak
tie zich een hoofdredakteur en 
een redaktiesekretaris: Frans Van 
der Eist en Wim Jorissen. En nog 
een half jaar later, begin 1956, 
werd het blad tweewekelijks. 

Het zou duren tot na de eerste 
grote verkiezingsoverwinning vah 
de Volksunie in 1961 — vijf volks
vertegenwoordigers en twee se
natoren — om tot een weekblad 
te komen, nog steeds onder de 
naam «De Volksunie». Vijf jaar la
ter, in 1966, verscheen het blad 
met zijn huidige kop «Wij - Vlaams
nationaal». 

11 DECEMBER 1980 



Reportage 

Een volwaardig week
blad 
De omvorming tot weekblad en de 
naamverandering waren het ge
volg van de gewijzigde redaktio-
nele doelstelling. De hoofdbedoe
ling bleef de opinievorming ten 
gunste van de Volksunie. Deze 
opinievorming werd echter met 
meer uitsluitend gericht op het ei
gen kader en de leden, maar dui
delijk op een uitgebreider publiek. 
Dit verruimde opzet en deze bre
dere armslag werden trouwens 
vrij vlug onderkend door een rui
mer lezerskader; ze bleven even
min verborgen voor de politieke 
konkurrentie. Dat de CVP sinds 
enkele jaren het partij-orgaan 
«Zeg» uitgeeft, is een rechtstreeks 
gevolg van het stijgend sukses 
van «Wij» en van de resultaten die 
het op het vlak van de partij-orga-
nizatie wist te boeken. In de «Ency
clopedie van de Vlaamse Bewe
ging» schrijft de Leuvense polito-
loog prof. Wilfried Dewachter on
der het trefwoord «Wij»: «De 
weerklank van het weekblad als 
kommunikatiemiddel en als pro
paganda-instrument van de partij 
loopt evenwijdig met de elekto-
rale en de politieke opgang van 
de partij'. De Wachter stipt aan 
dat 'het blad meermaals informa
tie heeft gebracht, vooral op eko-
nomisch gebied, die elders niet 
gepubliceerd werd'. Het eindoor
deel van professor De Wachter is 
dat 'het blad in de loop der jaren 
de mobilizatie (ook in een zeer 
korte tijdsspanne) van het kader 
en de militanten van de partij 
blijkt te hebben verwezenlijkt 
Door dit te kunnen is het blad 
voor de partij een belangrijke po
litieke hefboom'. 

Merkwaardige 
medewerkers 
In de loop der jaren heeft het blad 
onder zijn losse medewerkers een 
reeks merkwaardige namen ge
had. In de beginjaren schreef Filip 
De Pillecijn onder schuilnaam een 
kursief kroniekje. De onlangs 
overleden zachte anarchist en 
ouwe-trouwe flamingant Geert 
Grub heeft over zijn vnend Borms 
en over amnestie geschreven. De 
dichters HJ. Claeys, Nik Van 
Bruggen, Eugeen Van Itterbeek 
en Henri-Floris Jespers hielden 
— en houden gedeeltelijk nog — 
rubrieken op de kultuurbladzijden. 
«Wij» is reeds jarenlang een 
broedplaats voor grafisch talent. 
De grote namen In de Vlaamse 
cartoonwereld — Hugokee, 
Ploeg en zelfs de sindsdien vooral 
in Frankrijk werkende Picha — 
hebben in het begin van hun loop
baan voor ons blad getekend. De 
Bruggeling Dany Daquin, sinds
dien een gereputeerd tekenfilm-
specialist, verzorgde jarenlang 
een strip. Omer, schuilnaam van 
de Geraardsbergse schilder en 
graficus Pessemier, behaalde met 
een «Wij»-kartoen een eerste prijs 
op een Vlaamse kartoenale te Lier 
De glazenier Frans Van Immer-
seel zorgde in de beginjaren voor 
zeer merkwaardige spotprenten 
De gekende namen van vandaag, 
die men ziet opduiken in een groot 
deel van de Vlaamse dag- en 
weekbladpers — een Brasser be-
voorbeeld of de huidige «Knack»-
tekenaar Jan — hebben hun pot
lood aanvankelijk gescherpt voor 
«Wij»-tekeningen. 
Ook aan de vaste «Wij»-redaktie is 
artistiek talent nooit vreemd ge
weest. De reporter uit de zestiger 
jaren Staf De Lie heeft ook elders 
een stapel werk bijeengeschreven 
en -getekend De huidige kernre-
daktie — Maurits Van Liedekerke, 
Hugo de Schuytteneer en Toon 
van Overstraeten — is in haar 
vrije tijd verantwoordelijk voor 

Een kolportageploeg uit het Waasland die geen zondag van de baan was 

een niet onverdienstelijk stapeltje 
dicht- en prozawerk en prijsge-
kroonde journalistieke arbeid. 

Een blad van de lezers 
Al dit artistiek of journalistiek ta
lent weegt echter niet op tegen 
het talent, de geestdrift en de toe
wijding van de grootste groep me
dewerkers, zij die het blad ge
maakt hebben tot wat het van
daag IS: de lezers die tegelijkertijd 
de voornaamste «Wij»-propagan-
disten zijn. 

Vooral in de beginjaren ging er 
geen zondag van het godganse 
jaar voorbij zonder dat op een 
aantal plaatsen in het Vlaamse 
land gekolporteerd werd met het 
blad. Door hun hardnekkige ver
koopstechniek en de ijver waar
mee ze aan iedere deurbel hingen, 
werden ze op de Vlaamse boeren-
buiten en op het eerste zicht wel 
eens verward met de getuigen 
van Jehova, die eveneens 's zon
dags op pad plachten te zijn. In die 
dagen stond de rubriek «Bewe-
glngsleven» ledere week bol van 

de zegebulletijns: in de gemeente 
zus-en-zo werden 235 nummers 
verkocht door zeven militanten, 
die daarenboven tussendoor vier 
vaste abonnementen en twaalf le
den voor de partij hadden ge
boekt 

De jongste jaren is het propagan
distisch aksent verlegd naar de 
Top-Twintigers: de jaariijkse wed
strijd tussen de twintig-en-méér 
mensen, die het grootste'aantal 
abonnementen voor het weekblad 
aanbrengen. 
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De Top-1 wintigers zijn Heden van 
aWeriei slag, jongeren en ouden, 
mannen en vrouwen van de meest 
diverse sociale en intellektuele 
pluimage. Zij ketsen tijdens de lan
ge — en gure — winteravonden 
hun gebuurte, hun gemeente of 
hun streek af om mensen er van te 
overtuigen dat zij moeten abonne
ren op «Wij». ZIJ boeken daarbij 
verrassende suksessen: drie-vier
den van de nieuwe -Wij»-lezers 
worden aangebracht door deze 
Top-Twintlgers. 

Zonder hen, zonder de tiental
len en tientallen onbaatzuchtige 
«Wij—wervers zou ons blad in 
deze tijd van stijgende prijzen en 
lonen héél diep in de rode cijfers 
steken. 
Het blijvend mirakel van een opi
nieweekblad zoals «Wij» IS im
mers, dat het in de allereerste 
plaats moet leven van zijn lezers 
en dat het daarin slaagt Zonder 
één centiem te krijgen van de tien
tallen miljoenen staatssteun, die rij
kelijk naar de partijpolitieke dag
bladpers vloeien. 
Een bijkomend asfjekt van de ster
ke verwevenheid van de «Wij»-le-
zers met hun blad is het recht
streekse kontakt tussen hen die 
het blad maken en hen die het blad 
lezen. Voor de enen zowel als 
voor de anderen is het «ons blad»: 
een opgave waar ze gemeen
schappelijk voor verantwoordelijk 
zijn, een uitdaging die ze gemeen-
schapfjelijk beantwoorden. 

«Ons blad», de sterke gebon
denheid tussen de makers en de 
lezers van dit weekblad vindt zijn 
treffende uitdrukking in de naam 
ervan: «WU». 

Armoe is geen schande.. 
Over het wel en het wee van 
de 'Wij'-redaktie is er een 
boek te schrijven. Wellicht 
komt dat er ooit nog eens 
van: in 1985 bijvoorbeeld, 
als het blad dertig jaar oud 
zal zijn. Het zou een mooie 
verzameling kunnen worden 
van anekdotes, van steen-
goed grafisch werk, van 
merkwaardige foto's en van 
historische joernalistieke 
bijdragen. 

Rijk is de redaktie nooit ge
weest Ze heeft het nooit 
kunnen stellen zonder haar 
lezers. Die niet alleen hun 
abonnementsgeld betaal
den, maar die bovendien om 
de haverklap aangezocht 
werden om de één of andere 
prestatie ten bate van het 
blad te leveren. 
Een van de levensgrote re-
daktionele problemen in de 
zestiger jaren was de illus
tratie van het blad. Goed fo
tomateriaal is peperduur, 
clicheren kostte een bom 
geld. Het beeldarchief van 
het blad bevatte, naast een 
mager aantal foto's die uit 
de persoonlijke familiale 
voorraad van de redakteurs 
gehaald waren, zo goed als 
niets. Met dit weinige moest 
week aan week het blad op
gevrolijkt, de tekst verlucht 
en de inhoud geïllustreerd 
worden. Een hopeloze zaak! 
De man wiens foto het 
vaakst gepubliceerd werd in 
heel de geschiedenis van de 
Vlaamse Beweging en mis
schien zelfs van gans het 
Koninkrijk, is de sinds jaren 

overleden landbouwer Jan 
Caudron uit Moorsel, in zijn 
tijd VU-provincieraadslid, 
een oom van de huidige VU-
volks vertegen woordiger 
Jan Caudron. De oude Jan 
Caudron, over zijn akker 
schrijdend terwijl hij twee 
paarden mende, was ooit 
eens gefotografeerd voor 
de omslag van een VU-bro-
chure over de landbouw. 
Deze foto werd nadien in 
'Wij' om de haverklap afge
drukt: uiteraard bij ieder ar
tikel over landbouwproble
men, maar ook telkens wan
neer het ging over land
schap of platteland of kui
tuur of literatuur en noem 
maar op. En de boer, hij 
ploegde voort-
Onoverkomelijke illustratie-
problemen rezen voor de re
daktie in de woelige eerste 
helft van de zestiger jaren, 
toen Kongo pas onafhanke
lijk was geworden. Op de 
bladzijde buitenland ging 
het steevast over de vele 

opstanden in de gewezen 
kolonie, over de Katangese 
afscheiding enzoverder Het 
beeldarchief bevatte één en
kele Afrikaanse foto: een 
waardige neger die, in de 
hooglanden van Boeroendi, 
met een lans over zijn 
schouder achter een koe 
schreed. Hij prijkte haast 
week-aan-week op de pagi
na buitenland, totdat de cli
ché grijsversleten was. Toen 
Patrice Loemoemba ver
moord werd, was deze tragi
sche gebeurtenis met de 
beste wil van de wereld niet 
meer te illustreren door de 
Boeroendeze lansdrager en 
koehoeder. 

In armen moede, en omdat 
de overladen bladzijde tekst 
als het ware schreewde om 
de verluchting met een foto, 
besloot de toenmalige re
daktie dan maar om het 
eens anders aan boord te 
leggen. 

Uit het beeldarchief werd de 
foto opgedoken van een le
men huisje met strodak, uit 
het Bokrijks museum. De 
foto werd in het blad ge
bracht met als onderschrift: 
«In de schaduw van deze t i -
plsche negerhut werd het 
lijk van Patrice Loemoemba 
gevonden.» 

Vol spanning keek de redak
tie de volgende dagen uit 
naar de binnenkomende 
post Neen: er kwam geen 
enkele lezersbrie f over de 
negerhut van oom Tom. 

Het was nog één keer goed 
gegaan. Maar de redaktie 
trok haar besluiten: een 
week later verscheen in het 
blad een 'Oproep aan de le
zers', waarbij deze verzocht 
werden om hun huiselijk fo
toarchief te plunderen ten 
bate van het blad. Met de 
honderden foto's die deze 
oproep opleverde, was het 
probleem opgelost Voor 
een tijdje-

In de zestiger jaren legde «Juan, de anarchist» wekelijks zijn bommetje in «Wij» 
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Hebt u al aan een origineel 
en persoonlijk geschenk 
gedacht voor de feestda
gen? Wat dacht u van een 
boek? Ontspannend of in
formatief, waardevol en 
exclusief, steeds zeer ge
waardeerd. Voor alle leef
tijden en interesses. Voor 
literatuurliefhebbers en 
sporters, voor kunstken
ners en fijnproevers, voor 
informatiezoekers en hob
byisten. Feestboeken In 
alle prijsklassen, feestboe
ken voor groot en klein, 
feestboeken... bij Stan
daard Boekhandel 

B 

Aster Berkhof 
•TOEN WIJ ALLEN SAMEN 
WAREN 

•MIJN HUIS IN DE VERTE 
• LEVEN IN DE ZON 

De geschiedenis van de katolieke 
Vlaamse nninister De Stobbelaere en 
zijn talrijk gezin vanaf de jaren dertig, 
via de ontreddering van de tweede 
wereldoorlog tot de jaren 50. 
Per deel respectievelijk 4 % ^ 

Raymond Oliver 
STANDAARD KOOKBOEK 
De Franse kookkunst in al haar verfij
ningen. 706 biz. met handige 'hoe-
doe-ik-het' foto's. 

DIEET VOOR 
LEKKERBEKKEN 
Een praktijkboek dat lekker eten met 
dieet verzoent. Ge 

bij 
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DE RECHTEN VAN HET 
KIND 
Aan de hand van tien prachtig geïl
lustreerde verhalen, worden de rech
ten van het kind zoals ze in het UNO-
handvest zijn vastgelegd, op een be
grijpelijke en plezierige wijze uitge
legd 
324 pagina's, rijk geïllustreerd. 

éf^^ 

795 fr. 

CHINA 
- ontwakende reus -
Het hedendaagse China in het licht van zij 
duizenden jaren oude geschiedenis. 
288 biz. met 240 kleurenfoto's '^ ^ 
40 zwart/wit foto's. 

1.595 fr. 

n 

A F R I K A 
- een werelddeel ontsloten -
Karakteristieke cul turen-hun dynamisch 
verleden - de harde realiteit van hun 
toekomst 
288 bIz met 240 kleurenfoto's, 40 
zwart/wit foto's 

Mare Sleen 
SAFARI 
Een fascinerend en prachtig geïllu
streerd verslagboek over 17 jaar safa
ri's in Oost-Afrika. Meer dan 224 bIz. 
avontuur, 400 kleurenfoto's. 

895 fr. 

r. 

^ 

AAN-DENKEN 
Feestelijk dagboek voor langdurig ge 
bruik. Gedachten en gedichten voor 
alle dagen van het jaar. 
Geïllustreerd Dne uitvoeringen: 
bloem - jeans - biedermeier. 

s^ 
^' \K \\ 

''Xf •v 

365 fr. 

BOEJKEJVBOIV 

\C=2 ^==lk 

SB Boekenbon... 
een uitgelezen ge

schenk. U bepaalt de waarde 
van het feestgeschenk en de 
gelukkige ontvanger kiest vrij 
een boek. 

Geen fijner cadeau dan een Standaard boek. Honderden ideeën 
bij uw boekhandelaar: 

4 

Standaard Boekhandel 
sto 

AALST Nieuwstraat 38 • A N T W E R P E N Huidevettersstraat 57-59 • BRUGGE Steenstraat 88 
BRUSSEL Adolf Maxlaan 146 • GENT St.-Baafsplein 32 • HASSELT Aldestraat 9 
KORTRIJK Leiestraat 12 • LEUVEN Naamsestraat 57 • MECHELEN IJzerenleen 8 

OOSTENDE Kapellestraat 103 • S INT-NIKLAAS Stationsstraat 49 • S INT T R U I D E N H. Hartplaats 3 
W A R E G E M Stationsstraat 30 

^ 

Boekwinkel Standaard 
GENK Marktstraat 14 • HALLE Basiliekstraat 38 
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Tentoonstelling te Antwerpen 

m Kriti5ch Dekeken 

Dit jaar is Pol Mara er 60 
geworden en dit feit, hoe 
onbelangrijk op zich ook, 
is niet ongemerkt voorbij 
gegaan. In september had 
in het gemeentehuis van 
Pols Belgische woon
plaats Borgerhout (de 
schilder woont een aantal 
maanden van het jaar ook 
in Gordes, in de Proven
ce) een grootse, retro-
spektieve huidetentoon
stelling plaats, en nu 
loopt er een belangrijke 
Mara-exposit ie in de za
len van de Antwerpse ga
lerij Campo. 

Vernieuwend 
voortwerken 
De reusachtige rotondes van de 
gebroeders Campo lenen zich uit
stekend voor het tonen van de 
doorgaans vrij omvangrijke Mara-
doeken Men kan ze dan ook, zo-
wei letterlijk als figuurlijk, vanop af
stand bekijken, en voor dit uit zich
zelf al zo charmerende werk mag 
dat al eens Een benadering die 
overigens helemaal in het voor
deel van de schilder uitvalt 

In de benedenzaal wordt een kort 
overzicht van Mara's vroegere 
werk gegeven Zijn evolutie gaat 
van eerder grafisch opgebouwde 
figuratieve schilderijen, over ly-
nsch-abstrakte «vloeiende» kleur-
feesten, tot de huidige fotogra
fisch getinte doeken waarvan 
(meestal naakte) fotomodelachti-
ge vrouwenfiguren de bijna exclu
sieve protagonisten zijn In de bei
de andere zalen wordt de toe
schouwer gekonfronteerd met 
Mara's recentste doeken, die ui
teraard alle in de laatste van de ho-
gergenoemde reeksen thuishoren 

Wat meteen opvalt, is dat de werk
kracht van de schilder er met op 
achteruit gegaan is, integendeel 
Maar wat in feite dieper treft, is dat 
dit zo aan het gevaar van gemak-
kelijkheid en mogelijke vervlak
king blootstaande werk, zich 
steeds sterker weet te affirmeren, 
zowel naar vorm als naar inhoud. 

Een doek van Mara herken je met
een De techniek, de tema's en de 
kompositie zijn zo opvallend Mara, 
dat de identifikatie zich in eèn oog
opslag opdringt Daarom is het 
een niet geringe verdienste dat 
deze kunst nooit «déja vu» wordt, 
en elk doek een nieuw visueel 
avontuur is Dat dit kan bij een der
gelijk grote produktie is nog een 
verdienste méér 

Vooroordelen afgedaan 
Hoge bomen vangen veel wind, en 
dat Pol Mara een uiterst suksesvol 
schilder is wordt hem dan ook met 
door iedereen in dank afgenomen 

De vooroordelen die rond zijn 
werk gekultiveerd worden zijn 
daarom legio, hij is een veelschil
der, hij werkt met fotografische 
hulpmiddelen, zijn werk mist elke 
diepgang, de vormgeving is mo
dieus, enz Deze misvattingen zijn 
even dom als gemakkelijk te weer
leggen Zolang de kwaliteit goed 
IS, is kwantiteit een graag meege
nomen extra. Trouwens, echte 
kwaliteit genereert doorgaans uit 
werkkracht en «bezig zijn» 

In een multi-mediale tijd als deze 
kunnen ook wijzigingen naar de 
fotografie geen verwijten zijn En 

Pol Mara 60... 
en vitaler dan ooit 
wie in de werken van Mara geen 
superieur tekenend en schilde
rend, ambachtelijk voortreffelijk 
talent erkent, is stekeblind of van 
kwade trouw 

Maar kom, de werken van Mara 
ontkennen zelf wel kleinzielighe-
den als deze En natuurlijk ankeren 
ze in bepaalde aspekten van het 
tijdsbeeld (welke kunst doet dat 
niet"?) Mara's doeken zijn inder
daad een vorm van media-kunst, 
zijn vrouwen zijn magazine-figu
ren, zijn plastische strukturen zijn 
een soort van lay-out Maar dit al
les staat de wezenlijke echtheid 
van Mara's kunst met in de weg, zij 
wordt er alleen maar door verrijkt, 
zowel aan kommumkatieve kracht 
als aan visuele duidelijkheid. 

In de nieuwe reeks werken die Pol 
Mara ons nu toont is een kleine 
maar wezenlijke aksentverschui-
ving merkbaar De doeken zijn 
vooral soberder van opbouw ge
worden, met weglating van alle 
overbodige struktuurfranjes Zij 
verhezen daardoor misschien aan 

-Verkiest u de eglantler», 
olie op doek, 130 x 110 cm, 1980. 

>'A; :yfN ik'i<siiha^i^lf 
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speelsheid, maar winnen overtui
gend aan direkte zeggingskracht. 
Trouwens, zelfs al lijkt het wel 'ns 
koketterend anders, dit werk is op 
soms praalzieke wijze estetisch, 
maar nooit speels (z'n hier en daar 
absurde humor ten spijt). De «fo
tomodellen» zijn geen stoeipoe-
zen, maar vrouwen van (mooi) 
vlees en bloed, telkens in situaties 
van existentiële vervreemding, 
waardoor ze met alleen de «cover-
girls» of bij uitbreiding daarvan de 
«aktrices» van deze tijd zijn, maar 
ook de slachtoffers ervan. De 
vrouwen van Pol Mara staan maar 
al te vaak symbool voor een le
vensechte eenzaamheid, geca
moufleerd in «glamour» weliswaar 
(daartoe dient onze glamour toch), 
maar daarom niet minder waar
achtig eenzaam, voor wie door de 
«schone schijn» heenkijken kan, of 
wil. Mara's doeken zijn naar de 
met het oog waarneembare in
houd misschien leger geworden, 
hun met het gevoel te registreren 
inhoud is er des voller om. Ten 
minste, voor wie ook met oog voe
len of met de geest kijken kan. 

NIc van Bruggen 

Hulde-tentoonstelling Pol Mara 
Galerij Campo, Meir, Antwerpen 
tot 20 december 

Virginia Woo If 
Virginia Woolf, is een pas laat er
kende schrijfster geworden. Men 
wist blijkbaar met goed weg met 
haar werk, maar geleidelijk aan 
groeide de kennis en het sukses 
van deze ongewone auteur Naar
mate er steeds meer bekend 
wordt over het leven van Virginia 
Woolf blijkt dat de schrijfster voor
al bij zichzelf en bij haar ervarin
gen te rade ging Zo heeft ze in 
haar vierde roman Mrs Dalloway 
een penode van diepe, geestelijke 
depressie beschreven aan de 
hand van haar eigen ervanngen 
Ze gaat de evolutie van de de
pressie, pijnlijk nauwkeurig maar 
verheft dan deze passage op een 
universeel niveau Dat is haar ofj-
vatting van het schrijven, mede 
door taalrijkdom. Zo moet haar 

vierde roman zijn ontstaan. Mrs. 
Dalloway wordt tevens als haar 
eerste meesterwerk beschouwd. 
Virginia Woolf heeft een sterk uit
gesproken vrouwelijke benade
ring van haar tema en haar perso
nages. Alleen een vrouw kan zo 
de heldin van het verhaal schilde
ren, of ze nu winkelt in Bond 
Street of haar opschik maakt 
thuis Tientallen trekjes vormen 
ook een portret Bij wijze van spre
ken schijnt schrijfster het pointillis-
me te hanteren zoals het zo duide
lijk naar voor trad bij een Seurat, 
een Van Rysselberghe Het is ze
ker met ongewoon een schrijver 
met een schilder te vergelijken, 
maar in de diverse kunststromin
gen stellen we vast dat de meeste 
«vernieuwingen» in de beeldende 

kunst simultaan met deze in de li
teratuur samenvallen. Zo hebben 
we impressionistische en expres
sionistische romans; naturalisti
sche en surrealistische, romantiek 
naast realisme enz. 

Een eigenlijk verhaal is er met. Wel 
zijn er de ontelbare kleine intriges, 
die het leven van vele vrouwen 
aannemelijk maken. Typisch Brits 
is o.a de «geschiedenis van de 
auto met de duifgrijze gordijntjes. 
Deze zijn toegeschoven maar ie
dereen raadt direkt dat er een 
hoge oom komt winkelen in Bond-
street. Is het de koning? De prins 
van Wales? De eerste minister? 
Het publiek blijft geboeid naar de 
auto staren tot een vliegtuig in de 
lucht verschijnt en er letters 
schrijft, die al even moeilijk kunnen 
ontcijferd worden als het «miste-
ne» van de hofauto. De aandacht 
IS afgeleid en de auto kan ten slot
te statig Buckingham binnennjden. 

Het is een juweeltje van een kleine 
parodie die soms de allures van 
een sprookje verkrijgt. Minder 
sprookjesachtig zijn de vrouwen 
in deze roman, zelfs zij die voor 
«slachtoffer» doorgaan: kan vaak 
zeer onheus tegen de mensen 
zijn». Daardoor wordt een over
trokken beeld van de Society 
vermeden. 

Ook deze roman doet als een in
nerlijke monoloog aan, gedachten-
en appreciatieflitsen. Hij schetst 
stellig een knap beeld van de be
zittende klasse maar is elk sociaal 
gevoel vreemd. Eerlijk gezegd; 
met deze roman heeft Virginia 
Woolf nog geen roos geschoten 
en men kan zich vaak niet van de 
nare indruk ontdoen dat de kunst 
hier doel op zichzelf is. 

Mrs Dalloway. De Bezige Bij, A'dam -
232 biz. Vertaling van Nini Brunt - Werken 
van dezelfde schrijfster Orlando, Een ka
mer voor jezelf en Flush. Prijs 460 fr. 

Keuken of badkamer moderniseren? 
Ook u kunnen wij een voordelige KB-Komfortlening voorstellen. 

Zelfs als u nog geen KB-cliënt bent, valt zo'n lening best 
mee. Het tarief ligt immers lager dan het veelal toegepaste 
wettelijk maximumtarief. 
En zo(Jra u zes maanden KB-cliënt bent, krijgt u een ver
minderd tarief. 
Kijk maar even 
wat u kunt 
besparen. 

Ontleend Loop-
bedrag ti)d 

110 000 30 m 
225 000 36 m 
300 000 42 m 

Maandelijkse aflossingen 

Nieuwe 
Client 

4 580 
8118 
9 573 

KB-client 
(6 maanden) 

4 536 
8 028 
9 453 

Watt max 
tanet 

4 635 
8 185 
9 693 

TOTALE BESPARING 1 

Nieuwe 
Client 

1 650 
2 4 1 2 
5 040 

KB-cIrent 
(6 maanden) 

2 970 
5 6'32 

10 080 

Tarieven pet 30 9 80 

aw KREDIETBANK 
De bank waar u meer aan hebt. 
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Kritisch bekeken mi 19 

Dichter Willem Jan Otten: «De dichters 

zien alleen hun eigen wimpers...)) 
Dit is de zesde dichtbundel van een nog schijnbaar jonge dichter. 

Maar volgens criticus Rein Bloem, van «Vrij Nederland» heeft Jan Ot
ten van in het begin de taak op zich genomen, de «wachter bij dage
raad» te zijn. R. Bloem gebruikt dit beeld uit het middel-nederlands ge
dicht (lied) AIba; om de plaats van de dichter op de grens van dag en 
nacht, van binnen- en buitenwereld aan te duiden. De spanning tussen 
zien en denken heeft een getuige nodig: de dichter. Als de mensen 
blijven bewegen zonder geest, en zonder denkers naast zich, zijn ze 
ten dode opgeschreven. 

Tot hier toe braclit deze dualiteit 
vooral moeilijke, hermetische poë
zie voort. Hedendaagse dichters 
hebben voor deze toestand van 
balanceren op de snede van een 
mes, vaak duidelijke, uit het leven 
gegrepen woorden. Ook W.J. Ot
ten. Hij haalt zijn beelden uit de 
buitenwereld (de natuur, de om
gangsvormen) en gebruikt ze in 
zijn binnen-wereld. Hij legt de weg 
tussen het subjektief ervaren: «en 
van verstreken uren ongemerkt 
een oogwenk gemaakt» tot het ge-
interpreteerd weergeven: «zijn 
oogopslag, ...bliksem, kaarsrecht 
van verraad» zeer intens-werkend 
af. 

Soms blijft hij hangen in de ruimte 
«tussen». Hij wil ze verwachtend-
kreatief opvullen. De angst zijn 
beeld niet te kunnen brengen tot 
de gedachte is zeer reëel; hij 
vreest soms dat er geen gedachte 
is: een paar voorbeelden: liefst 
was ik nergens, niets, verdwenen 
in dit staren, ongezien» of uit het 
gedicht «Verloop»: tussen haar en 
haar niet af te weren blik. 

Je vreest af en toe dat je bewon
dering voor zijn omzichtige even-
wichts-kunst, omslaat in medelij
den om zijn ziekelijke twijfel en 
zelfspot Hij schijnt zich zelfs (uit 
onmacht?) te ergeren aan mensen 
en toestanden uit één stuk: «geef 
ze een plaats in uw serre, de heren 
bezield door beweging.» 

Hoe vruchteloos ook, hij blijft 
krachtig en herhaald op zoek naar 
de kern van de zaak: bijvoorbeeld: 
«vuist met niets, dan wat hij balt 
erin» of: «de ui die in tranen zijn 
omtrek verliest», of: «we jagen wat 
we zelf bewegen na, en eindigen 
bij onze eerste slag.» 

Zijn onmacht slaat niet over in me
lancholie: hij heeft er zelfs iets te
gen: «Weemoed, vijand van de 
poëzie, de ogen van de dichters 
zien alleen hun eigen wimpers, 
druppels, tranen, mist, melancho
lie.» 

En de lange afstand tussen zien en 
schrijven komt er weer in voor: 
«de dichters zien alleen hun eigen 
wimpers». 

De bundel besluit met een lang, 
verhaal-achtig gedicht: «Het paard 
d'amour». Op het eerste zicht 
staat deze monoloog van een 
paard los van de rest. Het paard 
zegt zo van zijn meesteres te hou
den dat het jaloers is op haar 
amoureuze ervaring met een man; 
zó jaloers dat het «mevrouw» 
doodtrapt. Het stuk is heel mooi-
sensueel geschreven, met het oog 

voor de natuur, en kennis van het 
dierenkarakter. 

De spiegelende waterplas, waarin 
het paard zichzelf ziet en schrikt, 
en de zinsnede «alsof het ver
stand alleen maar werkt als ik ge
zadeld ben» bewijzen dat dezelfde 
piekerende dichter aan het werk 
was, zij het met ander gereed
schap. 

De ironie en de twijfel van onze 
tijdgenoten brengt geen oplos
sing. Natuurlijk niet. Ze willen hele
maal geen oplossing; ze willen de 
vinger in de wonde leggen. 

W.J. Otten is niet alleen een vak
kundig twijfelaar, hij schrijft ook 
een volwassen taal. Een naam om 
te onthouden. 

L Kuiipers-Devijver 

• Ik zoek het hier», gedichten van Willem 
Jan Otten. Querido. Amsterdam. 

Een Vlawimse fonoplaat of muziekcassette? — voor 
groten — voor kinderen — kerkmuziek — grego-
rieians — 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. 

Willem Jan Otten, tekening Siegfried Woldhek 

„Doopsuiker", gedichten rond de wieg 
De dichter Roni Ranke neemt in 
onze letterkundige wereld een 
aparte plaats in. Met zijn dichtbun
dels als «Waarheid en peper» en 
«Vaderlandse gedichten» heeft hij 
zich tussen de schaarse volks-na-
tionale dichters een vaste naam 
verworven. Ranke is de auteur 
van scherpe en zwaargeladen ver
zen over Vlaams verzet tegen het 
Belgische onrecht. 
Met zijn bundel Doopsuiker be
wijst hij dat een nationalist ook te
der kan zijn... De bundel die het le
ven zag op het einde van het inter
nationaal Jaar van het Kind is 
prachtig uitgegeven, de gedichten 
werden in een klassieke letter ge
zet en op houtvrij en ietwat antiek 

Weer groen, Vk̂ eer geruis in de kruinen, 
de wereld wéér rijk met een kind, 
de vogels terug in de tuinen, 
de vlinder rijdt uit op de wind. 
Dag liefde, dag schoonheid, dag leven, 
ik voel mij reeds thuis in uw land 
al kan ik u nauwelijks geven 
mijn kleinste en ledige hand. 
Het dure ons feest van begroeting, 
't begin maakt gewoon zoveel goed; 
lang leve die eerste ontmoeting 
en vast in uw hart sta mijn voet! 

aandoend papier gedrukt De bun
del draagt verder twee tekeningen 
— waarvan één op de omslag die 
wij verkleind weergeven — door 
de kunstschilder Paul de Cocker. 

Interieur verfraaien of opfrissen ? 
Ook u kunnen wij een voordelige KB-Komfortlening voorstellen. 

Zelfs als u nog geen KB-cliënt bent, valt zo'n lening best 
mee. Het tarief ligt immers lager (jan het veelal toegepaste 
wettelijk maximumtarief. 
En zocjra u zes maancJen KB-cliënt bent, krijgt u een ver-
mincjercj tarief. 

Kijk maar even 
wat u kunt 
besparen. 

Ontleend Loop
bedrag ti)d 

50 000 30 m 
110 000 30 m 
160 000 30 m 

Maandelijkse aflossingen 

Nieuwe 
Client 

2 097 
4 580 
6 245 

KB-client 
(6 maanden) 

2 077 
4 536 
6 185 

Wett max 
tar.el 

2 147 
4 635 
6 320 

TOTALE BESPARING 1 

Nieuwe 
Client 

1 500 
1650 
2 250 

KB-client 
(6 maanden) 

2 100 
2 970 
4 050 

Tdnt'ven per 30 9 80 

»:3 KREDIETBANK 
De bank waar u meer aan hebt. 

Het voorwoord is van André De-
medts. 
R.R. schreef zijn verzen zegt hij... 
«Niet met het oog op een letter
kundige schepping die de vergan
kelijkheid zou trotseren, wel van 
een bezielende ontroering uit» 
En om deze ontroering gaat het ei
genlijk. Daarom vinden wij De-
medts' slotwoorden zo treffend 
juist. «Een zoon, een dochtertje. 
Zij moeten hun ouders overleven 
en in een gaver vorm voortzetten. 
Dat is ons aller hoop, troost en 
vreugde. Zij zijn een nieuw begin 
en tegelijk de vrucht van duizen
den jaren heimwee en liefde, stre
ven en strijd, om uiteindelijk zo te 
zijn zoals ze door de Schepper be
doeld werden en bij zichzelf al die 
eeuwen door verlangd. Omdat hij 
die levensbeschouwing beoogde 
onder woorden te brengen, is Roni 
Ranke van harte t>edankt.» 

Dat Ranke's bundel ook zeer 
mooie zinnen bevat tonen we 
graag aan met een niet getiteld ge
dicht dat we — met dank aan de 
dichter — bijgaand afdrukken. 

• Doopsuiker» van Roni Ranita, gadichten 
rond geboorte en doop. In eigen beheer. Re
sidentie Egmont, Kerkplein 10 te 9218 Le-
deberg. 200 fr. op rek. 444-5516851-61. 
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De „andere" voetbalwereld 
Vorige week clinsdag keken wij in 
Londen naar de wedstrijd West 
Ham—Tottenham. Een derby in de 
kwartfinale om de League Cup. 
Upton Park was uitverkocht. 
36.000 toeschouwers. De wed
strijd werd in de stad in meerdere 
cinemazalen in gesloten circuit 
rondgestraald. Nog eens 10.000 
toeschouwers bij. En dat voor de 
konfrontatie tussen een tweede 
en een eerste klasser. 
De wedstrijd zelf bewees ander
maal dat Engeland nog steeds 
voetbalt in een «andere» wereld. 
Een wereld waarin andere normen 
en maatstaven werden aangelegd. 
De jarenoude traditie van het Brit
se voetbal zal daar wel met 
vreemd aan zijn. 
Beide klubs gingen voluit in het of
fensief. Aanvallen als het kan, ver
dedigen als het moet. De strijd 
verliep hard maar korrekt Eén 
gele kaart. Voor een fout waar
voor in België vaak zelfs niet 
wordt gefloten. Maar een fout die 
inderdaad indruiste tegen de 
«geest» van het sfjel. Op het veld 
spelers die mekaar als kollega's 
beschouwden. Fouten werden 
niet uitgelokt. Protest bij de 
scheidsrechter was onbestaande. 
Zelfs met toen deze een hands-
spel binnen de grote rechthoek 
niet zag. Voetballers ook die in hun 
opleiding meer aandacht besteed
den aan de perfektionering van 
hun traptechmek dan aan de be
heersing van de kunst van de bal-
kontrole Tempo is het Britse voet
bal eigen De bal moet altijd snel 
«in the box». In de grote rechthoek. 
Want daar moet het nu eenmaal 
gebeuren. En daar trilt ook het en-
toesiasme van de kijkers die dui
delijk meer inzicht in het spel heb
ben dan de fans op het vasteland 
In Engeland kan een speler die een 
slechte voorzet weggeeft nog af)-
piaus krijgen. Omdat men de idee 
achter de (slechte) uitvoering her
kent en waardeert. 

Bij de vijftien 
besten? 
Het skiseizoen is opnieuw begon
nen Dagelijks razen de kampioe
nen op twee latten de bergflanken 
af van Zwitserland, Oostenrijk, 
Duitsland, Frankrijk en Italië. 

België bracht nooit grote skikam
pioenen voort Wat begrijpelijk is. 
Het ziet er niet naar uit dat in die 
toestand snel verandering zal ko
men. Ook al beweert de 21-jarige 
Ricky Mollin uit 's-Gravenwezel 
dat hij binnen twee jaar bij de eer
ste vijftien op de wereldranglijst 
wil staan. Hij betrouwt op zijn on
miskenbare aanleg en op de grote 
vooruitgang die hij vorige winter 
maakte. Indien hij blijft verbeteren 
moet hij wel enigszins uit de anoni
miteit kunnen treden 

Mollin is niet de enige Belg die in 
ds internationale skikampioen
schappen zal aanzetten. Schmetz 
uit Eupen, Cassiers uit Schilde en 
Grijspeerdt uit Antwerpen zullen 
in de komende maanden even
eens in de Alpen hun vaste ver
blijfplaats vinden. 

Andere vaststelling: de klubs bou
wen aan hun imago. De supporter 
leeft niet naast maar «in» de ver
eniging. Tijdens de rust vroeg de 
speaker véin dienst de supporters 
van Tottenham hun stem te laten 
horen. Wat prompt gebeurde. En 
in het programmaboekje — dat 
voor een niets te koop wordt aan
geboden — twee samenstellingen 
van de Hammers en de Spurs. Eén 
uit 1939 en één uit het begin van 
de jaren vijftig. Toen beide klubs in 
soortgelijke omstandigheden te
genover elkaar stonden. Hetgeen 
bij oudere supporters diskussies 
losweekte over die uitmuntende 
spelers van toen. 
De wedstrijd was, kortom, een 
feest En op het veld aan weers
kanten een paar uitstekende voet
ballers. Aangenaamste verrassing 
was voor ons de Argentijn Villa 
van Tottenham. Tijdens de WK zat 
hij vaak op de bank. Maar deze 
sterke knaap is balvaardig en intel
ligent. Hij koppelt kracht aan inzet. 
In Engeland worden al die kwalitei
ten maximaal aangewend. Nog 
één van de grote verschilpunten 
met ons voetbal, men heeft meer 
belangstelling voor de kwaliteiten 
dan voor de gebreken van voet
ballers De éne gebruikt men, de 
andere aanvaardt men. Ten slotte 
nog dit- West Ham, de tweede 
klasser, won met 1—0 dank zij 
een knap doelpunt in de slotfaze 
van puntspeler Cross Een staaltje 
van schitterende traptechmek. En 
waar we ook van overtuigd zijn: er 
zullen op de eilanden altijd meer 
toeschouwers achter de omhei
ning staan dan op het vasteland. 
Het hooliganisme ten spijt. Omdat 
de klubs en de spelers weten wat 
het publiek van ze verlangt: een 
eerlijke en faire strijd; een specta
culaire spelontwikkeling. Eens aan 

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

PEGASUS 
TWEEMAANDELIJKS TIJDSCHRIFT 

KUNT U NIET MISSEN 

k 
PEGASUS 

Imchrl/vlng door storting op 
rekening BBL. 310.0460707.43 

België 1 jaar 250 bfr 
2 laar 400 bfr 

Buitenland 1 jaar 350 bfr 
2 jaar 600 bfr 

Lucfitpost -f 200 bfr 
PEGASUS 
Reinaertstraat 6 - B 1720 Dilbeek 

die voorwaarden is voldaan wil 
men er in Engeland graag de tech
nische en andere onvolmaakthe
den bijnemen. En ze hebben over
schot van gelijk. 

Herfstkampioen 
Door met 2— 1 tegen Beringen te 
winnen is Anderlecht herfstkam
pioen geworden. Een titel die wei
nig of mets vertegenwoordigt 
maar die wordt toegekend aan de 
ploeg die als leider de heenronde 
van de kompetitie afsluit Van dit 
laatste is Anderlecht al zeker On
danks nog twee wedstrijden op 
het programma staan. De Brussel
se klub ging in dit kampioenschap 
geweldig van start. Zij ontwikkelde 
tempo en macht en leverde enkele 
erg spectaculaire partijen af De 
jongste weken speelt Anderlecht 
evenwel ondermaats. Het tempo 
is gezakt en de macht grotendeels 
verdwenen. Van de oorspronkelij
ke frisheid blijft niets meer over In
tegendeel Buitenshuis zet Spor

ting zich af met defensief voetbal 
Het schuwt de overtredingen niet 
Binnen de beschutting van het ei
gen stadion is het anders maar 
daarom nog niet beter Anderlecht 
staat er doorgaans in het offensief 
maar blijkt al weken aan een stuk 
onbekwaam het spel te maken. 
Het gemis aan echte puntspelers 
zou de Brusselse klub in de twee
de ronde zwaar kunnen opbreken. 
Want ondanks de ruime voor
sprong — vier punten op het sterk 
spelende Beveren en zeven of 
meer punten op de rest — durft 
geen ingewijde nog luidop zeggen 
dat Anderlecht uiteindelijk ook 
kampioen zal worden. Daarvoor 
was het spel in de maanden no
vember en december al te matig. 
'Dat' kan inderdaad niet 'blijven' 
duren. 

Judokaland 
Voor een tiental dagen won de 
negentienjarige Ingrid Bergh-
mans goud op de wereldkam
pioenschappen judo «alle kate-
gorieën». Eerder had ze ook al 
brons weggesleept In de katego-
rle van meer dan 72 kg. In de Ma
dison Square Garden stelde de 
Limburgse uit Leopoldsburg 
meteen haar kandidatuur voor de 
uitroeping tot Belgische «sport
vrouw van het jaar». Indien deze 
onderscheiding haar wordt ge
gund — ze zal wellicht felle 
weerstand ondervinden van de 
gezusters Verbauwen — krijgt 
België voor het eerst In zijn ge
schiedenis een sportvrouw en 
een sportman (vrijwel zeker de 
Olympische kampioen Robert 
Van de Walle) van het jaar in één 
en dezelfde sportdiscipline: judo. 
Een toch wel merkwaardige gang 
van zaken. Voor enkele jaren tel
de dit land geen judoka van eni
ge betekenis. Internationaal wa
ren we nergens. Robert Van de 
Walle luidde de kentering in: Eu
ropese en wereldtitels. Olym
pisch goud. 

in de schaduw van de machtige 
beer uit Oostende bouwde 

Ingrid Berghmans met onder zich 
de Frangaise Paulette Fouillet op 's 
werelds eerste wereldkampioen

schap voor vrouwen. 

Berghmans aan haar carrière. 
Vorig seizoen haalde ze voor het 
eerst de krantekoppen. Medail
les op de Europese kampioen
schappen. Toch bleef ze enigs
zins in de schaduw «vechten». 
Judo voor vrouwen is nog geen 
Olympische sport en het zal dat 
wellicht ook niet worden voor 
1988. Als Limburgse bleef haar 
reputatie dan ook hoofdzakelijk 
beperkt tot het kringetje van in
gewijden. In tegenstelling tot Ro
bert Van de Walle die als Vlaam
se Waal door iedereen in dit land 
als «eigen kind» wordt aangezien 
en die zich bovendien ook nog 
als dusdanig gedraagt 
Toch weegt Ingrid Berghmans' 
prestatie zeker op tegen die van 
Van de Walle. Zij geniet immers 
niet dezelfde steun als haar man
nelijke kollega die ruim gespon
sord wordt door het Olympisch 
komitee en het Adeps en die zijn 

sport beoefent op professionele 
basis. 
Dit is met Ingrid Berghmans ze
ker niet het geval. Zij probeert re
gentes lichamelijke opvoeding te 
worden en heeft al haar vrije tijd 
en zakgeld — om het zo maar 
eens te zeggen — veil om haar 
sport te beoefenen. Bovendien 
ligt zij geregeld overhoop met 
een judobond die de naweeën 
van een splitsing in een Vlaamse 
en een Waalse vleugel nog altijd 
niet heeft verwerkt 
In de gegeven omstandigheden 
dwingt Ingrid Berghmans' pres
tatie — in New York moest ze te
gen haar zin uitkomen in de kate-
gorie van meer dan 72 kg. en 
vocht ze tegen tegenstanders die 
zonder uitzondering veel meer 
wogen dan zijzelf — nog meer 
waardering af. Al zal zij de hoog
ste «internationale» waardering 
pas verwerven wanneer haar 
sport ook op de Olympische 
Spelen wordt beoefend. Want 
dan zullen ook de Oostbloklan
den ernst maken met de oplei
ding van vrouwelijke judoka's en 
aanwezig zijn op de grote inter
nationale kompetities. 
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Nieuws — 20 30 La sepbeme com
pagnie au clair de lune (film) — 
21 50 Muziekkennis (dieren en de 
muziek) — 2250 Nieuws 

A 2 
20 00 Nieuws — 20 35 Marcel Car-
ne (film) — 21 25 Chef d'oeuvre en 
penl (reportage) — 2200 Arable 
Saoudite (portret) 

F 1 
2000 Benny Hill (humor) — 2030 
La revolution romantique (over ro
mantiek) — 2125 Nieuws — 
21 40 L'invite de Fr 3 - 2230 La 
danseuse des folies Ziegfeld (mu-
sicaO 

Maandag 
15 DECEMBER 

BRT 1 

190\. Doe mee — 2015 De 
stomme van Portici en andere bel-
gicismen (kwis) — 21 05 De Mal-
lens (f J - 21 55 Ommekaar (Zelf
hulpgroepen voor echtgescheide-
nen) — 2235 Nieuws 

NED 1 
18 55 Nieuws - 18 59 Heidi (strip) 
— 19 25 Hier Parijs, hier Jan Brus-
se — 19 40 Wie van de dne (kwis) 
— 2015 Zeg me hoe ik heet (tv-
film) - 21 37 Nieuws - 21 55 Een 
kijkje in de studio (kortfilm) — 
2202 Music Gallery (show) — 

NED 2 
1855 Nieuws - 1859 De Tros 
top-50 - 1927Ang ie ( f ) - 2000 
Nieuws — 2027 Gekke mensen 
(blijspel) - 22 50 Aktua TV (info) 

RTB 1 
19 30 Nieuws — 19 55 Conversati-
on secrete (film) — 23 00 Nieuws 

RTB 2 
18 30 Les amours de la belle epo
que — 1955 Monsieur Grétry 
(opera) 

ARD 

2000 Nieuws - 2015 Liebe ist 
doof ( f j - 2045 Kontraste -
21 30 Berlin Alexanderplatz ( f ) — 
2230 Tagesthemen — 2300 Die 
unbefnedigten (film) 

ZDF 
1900 Nieuws — 1930 Hitparade 
— 2015 Oorlogsspeelgoed voor 
de kinderen"? (debaO - 2100 
Heute-journal — 21 20 Die Faust in 
der Tasche (tv-film) 

D 3 
19 45 Gewestelijke aktualiteiten — 
2000 Nieuws — 2015 Montag-
abend im dntten — 21 45 Antonio 
Gramsci - Die Jahre im Kerker 
(film) — 2335 Nieuws 

LUX. 
1945 Entre chiens et chats — 
1955 RTL-flash (spel) - 2000 
Chips (f J — 21 00 Vivre un grand 
amour (film) 

F 1 
19 20 Gewestelijke aktualiteiten — 
1940 Les Rans de TF 1 (spel) — 
20 00 Nieuws — 20 30 La flevre du 
petrole (avonturenfilm) 

A 2 
2000 Nieuws — 2035 Aktualitei-
tenmagazine — 22 30 Rene Dubos 
(over energie en pollutie) 

F 3 
20 00 Les jeux de 20 heures (spel) 
— 20 30 Les clan des irreductibles 

BRT 1 

Paulus de Boskabouter (stnp) — 
1805 Sesamstraat — 1835 Loon 
naar werken"? (Open School) — 
1905 Toestand '80 CTienerklan-
ken) - 1945 Nieuws — 2010 Ja
mes Last Starparade (show) — 
21 00 Zal ik es wat vragen, dok te r ' 
(Kunstmatige inseminatie) — 
2150 10 (kwis) - 2220 Tenuto 
(koncert) — 2315 Nieuws 

BRT 2 
2010 De laatste getuige (gangster
film) — 21 45 Uit de dagboeken 
van Orlando di Lasso (fJ — 2210 
Bonjour la France (Open School) 

NED 1 
18 55 Nieuws - 18 59 Het geheim 
van het kreupelbos ( f ) - 1930 
Het kleine huis (f J - 20 20 Kan het 
anders (totaalprogramma) — 
21 00 God wil wonen bij de men
sen — 21 37 Nieuws — 21 55 Den 
Haag vandaag — 2210 Op zicht 
(kunstmagazine) — 22 40 Gelet op 
Europa — 2310 Vrijwillge eutana-
sie IS een mensenrecht 

NED 2 
18 55 Nieuws — 18 59 Het geheim 
van de vuurberg (f J — 19 25 Kerk
buurt - 2000 Nieuws - 2027 
De kleine waarheid ( f ) — 21 25 Mi-
nivoetbalshow — 2215 Hier en nu 

RTB 1 
1900 Waalse gewestelijke aktuali-
teit — 1930 Nieuws — 1955 Les 
fiancees de l'empire ( f ) — 2050 
TV F magazine (damesmagazine) 
— 21 50 Les lumieres d'Arthur Ru
binstein (reportage) 

RTB 2 
1830 Les amours de la belle epo
que ( f ) — 19 55 Visa pour Ie mon
de (kwis) — 21 55 Histoires insoli-
tes (f J 

1400 Schooltelevisie 1800 

ARD 
2000 Nieuws — 2015 Kennen sie 
K i n o ' (kwis) - 21 00 Aktualitei-
tenrubnek — 21 45 Die Schnuffler 
(f) - 22 30 Tagesthemen - 2300 
Leider & Leute (muziek) 

ZDF 
1900 Nieuws — 1930 Ehen vor 
Gericht (f J — 21 00 Heute-journal 
— 2120 Munchen ein Zu fa l l ' (vra
gen rond extremisme) — 2200 
Violanta (film) - 2335 Nieuws 

D 3 
19 45 Gewestelijke aktualiteiten — 
2000 Nieuws - 2015 Galerie — 
21 00 Portrait — 21 15 Frauen-stu-
dien (dok j — 21 45 Mensen en ar
beid in het Ruhrgebied (dokJ — 
22 30 Partnerkursus 

LUX. 
1900 Nieuws — 1926 Le coffre-
fort (spel) — 19 45 Entre chiens et 
chats — 1955 RTL-flash (speD — 
20 00 Mannix (f J - 21 00 La legen
de de bzzie Borden (tv-film) — 
2230 Ekonomisch magazine 

F 1 
19 20 Gewestelijke aktualiteiten — 
19 40 Les paris de TF 1 (spel) — 
2000 Nieuws - 2030 L'Odyssee 
sous-manne de l'equipe Cousteau 
(dok) — 21 30 (Concours des jeu
nes danseurs (finale) 

A 2 
1945 Top Club (amusemenO — 
2000 Nieuws - 2040 La Faute 
(tv-film) — 2330 Nieuws 

F 3 
20 00 Les jeux de 20 heures (spel) 
— 2030 L'Appat (western) — 

Woensdag 
17 DECEMBER 

BRT 1 
1530 Open school - 1630 Tip
top — 1815 Paulus de boskabou
ter (stnp) - 1820 Alias Smith en 
Jones (f) — 1917 Standpunten 
(SP) - 19 45 Nieuws - 2015 Be

schuldigde sta op (TV-spel) — 
2205 150 jaar Belgen (debat) 

BRT 2 
2015 Monsieur Gretry (opera) — 
2215 Erfelijk natuurschoon in 
Noord-Amenka (natuurdok) 

NED 1 
1530 Avro's kinderbios — 1825 
Nieuws voor gehoorgestoorden 
— 1830 Sesamstraat - 1850 
Toenstische tips — 18 55 Nieuws 
— 1859 Van gewest tot gewest 
- 1950 Politieke partijen — 2000 
Cinevisie (filmmagazine) — 2040 
Een kans van een op vier CTV-film) 
- 21 37 Nieuws - 21 55 Den 
Haag vandaag — 2210 Panora-
miek - 2240 Studio Spor t 

NED 2 
1855 Nieuws — 1859 De zesde 
klas CTV-film) - 1925 Kenmerk 
- 2000 Nieuws - 2027 Socute-
ra (Info) — 2032 Open school/te-
leac — 20 47 Countdown — 21 35 
Tenspeed and Brownshoe ( R — 
2225 Info-TV - 2302 Teleac 

RTB 1 

19 00 Waalse gewestelijke aktuali-
teiten - 1930 Nieuws - 2000 
Tartuffe (teater) - 22 00 Point de 
mire (kuituur) — 2300 Nieuws 

RTB 2 
1830 Les amours de la belle epo
que (f) — 19 55 Sportmagazine — 
2200 L'actualite de Flandres 

ARD 
2000 Nieuws - 2015 Kaïserhof-
strasse 12 aV-f i lm) - 22 00 Nun 
man lebt De joodse gemeen
schap in Berlijn (dok) 

ZDF 
19 00 Nieuws - 19 30 Sudsee-rei-
ches, armes Meer (Reportage) — 
2015 ZDF Magazin - 21 00 Heu
te-journal — 21 20 Die Fuchse (f) 
- 2205 Sieh mal an - 2210 Do
minee Johannes Kuhn antwoordt 
— 2240 Das tausendhundertste 
Jahr (TV-spel) — 055 Nieuws 

D 3 
19 45 Gewestelijke aktualiteiten — 
2000 Nieuws - 2015 Gesprek
ken en ontmoetingen — 2145 

Auslandsreporter — 2215 Frauen 
und Toreros (film) 

LUX 
1900 Nieuws - 1926 Le coff re-
fort (spel) — 19 45 Dierenmagazi
ne - 1955 RTL-flash (spel) -
2000 Hit-parade - 2100 Les 
chasseurs de diamants (tv-film) 

F 1 
19 20 Gewestelijke aktualiteiten — 
1940 Les Pans de TF 1 (spel) — 
20 00 Nieuws — 20 30 Les amours 
du mal-aime (O — 22 00 La rage de 
lire (Boekenmagazine) 

A 2 
1945 Top club (ontspanning) — 
2000 Nieuws - 2035 La bohème 
(opera) — 2235 Objectif demain 
(Wetenschappelijk magazine) 

F 3 
20 00 Les jeux de 20 heures (spel) 
— 2030 Le cnme etait presque 
parfait (thriller) — 2210 Nieuws 

Donderdag 
18 DECEMBER 

BRT 1 
1800 Paulus de boskabouter 
(strip) - 1805 Agenda - 1835 
Boomer (f J — 19 00 Lachertjes — 
1905 Sporttribune - 1945 
Nieuws — 210 Wie betaalt de 
veerman ' (fJ — 21 05 Panorama 
- 2 1 5 5 Dallas (fJ 

BRT 2 
2010 Premiere - 21 10 De kolle
ga's (fJ — 21 35 Honzon (Populair-
wetenschappelijk magazine) 

NED. 1 
18 25 Nieuws voor gehoorgestoor
den — 1830 Sesamstraat — 
1845 Paspoort — 1855 Nieuws 
— 1859 Kortjakje is weer beter 
(Kinderiiedjes) - 1905 Speedy 
Gonzales — 1920 De avonturen 
van Ivanhoe (fJ - 1945 De BB-
show (spel) — 2050 Een zekere 
eenzaamheid (portret van een 
karmelietes) — 21 37 Nieuws — 
21 55 Den Haag vandaag - 2210 
Schipper naast God CTV-spel) — 
2320 Gelet op Europa (Europarle
ment) - 2340 Nieuws 

NED. 2 
1855 Nieuws - 1859 Pinokkio 
(strip) - 1 9 2 5 J J De Bom v /h De 
Kindervriend — 2000 Nieuws — 
2027 Hoe bestaat het (satire) — 
2045 Ombudsman (Info) - 21 15 
Theodor Chindler ( f ) - 2220 
Achter het nieuws (Info) — 2310 
De onvoorstelbare wereld van 
Roald Dahl (TV-spel) - 2340 
Nieuws 

RTB 1 
1930 Nieuws - 1955 Samen 
bouwen (reportage) — 2015 La 
nuit des generaux (film) — 2230 
Le carrousel aux images (nieuwe 
films) — 2315 Nieuws 

RTB 2 
18 30 Les amours de la Belle Epo
que ( f ) — 2000 Allegro con ste
reo (koncert) — 21 lODesmoines 
et des hommes (dok over de Be-
nediktijnen) 

ARD 
2000 Nieuws - 2015 Pro und 
Contra (debaO - 21 00 Die Frank 
Zander show — 21 45 Schweizer 
Kabaret (humor) — 2230 Tages
themen — 2300 Benjamin Britten 
(portreO — 045 Nieuws 

ZDF 
19 00 Nieuws - 19 30 Der Grosse 
Preis (kwis) — 21 00 Heute-jour
nal — 21 20 Mit Polen ist es an
ders (dok) - 2205 Aus der 
Traum (TV-spel) — 2345 Nieuws 

D 3 
19 45 Gewestelijke aktualiteiten — 
2000 Nieuws - 2015 Funf Tage 
bis nach Hause (film) — 2245 
Kankeronderzoek (dok j — 2330 
Nieuws 

LUX. 
1900 Nieuws - 1926 Le Coffre-
fort (sfjel) — 19 45 Magazine over 
dieren — 1955 Romance (Roman
tische verhalen) — 21 00 Docteur 
Frangoise Gailland (film) - 2230 
Artistiek magazine 

F 1 
19 20 Gewestelijke aktualiteiten — 
1940 Les Pans de TF 1 (spel) -
20 00 Nieuws — 20 30 Les amours 
du mal-aime (f J - 22 00 Alex Me-
taver (humor) — 2300 Nieuws 

A 2 

20 00 Nieuws - 20 30 Jeudi Cine
ma — 2035 Le retour de la Pan-
there Rose (film) - 22 30 Jeudi C H 
nema — 2330 Nieuws 

F 3 
18 30 Jeugdprogramma Hebdo 
jeunes — 18 55 Tnbune Libre — 
1910 Nieuws — 19 20 Gewestelij
ke aktualiteiten — 1955 Satumin 
et Cie (tekenfilm) - 2000 Les 
jeux de 20 heures (spel) — 2030 
Elle boit pas elle fume pas, elle dra-
gue pas maïs elle cause (film) — 
21 55 Nieuws 

BRT 1 
1800 Oum, de witte dolfijn (stnp) 
— 1815 Klem, klem kleutertje — 
1830 Alfons Zitterbacke (jeugd
film) - 19 45 Nieuws - 2015Ur-

banus-strip - 2020 Jij en ik (film) 
— 2155 Curriculum Mana Ver-
straeten — 2245 Nieuws 

BRT 2 
2015 De komst van Joachim Stiller 
CTV-spel) — 2120 Dag aan dag — 
21 50 KTROmensbeeld (over de 
katolieke filmwerking) 

NED. 1 
1830 Sesamstraat - 1845 Pas
poort — 1859 NCRV-Stedenspel 
- 2030 Ander nieuws — 21 10 
Hennnenngen aan Amsterdam 
(door Jan de Hartog) — 21 37 
Nieuws — 21 55 U zij de glone 
(kerkliederen) — 22 35 Praten met 
de minister-president — 2245 De 
derde wereW is hier (reportage) 
— 2330 Nieuws 

NED. 2 
1855 Nieuws — 1859 Doctor 
Snuggles (strip) - 1905AVRO's 
toppop - 2000 Nieuws — 2027 
Telebingo II — 21 30 Televizier ma
gazine (info) — 2210 De toestand 
in de wereld ( G B J Hilterman) — 
2215 Deadline ( f ) - 2310 Kerst
gedachten (reportage) — 2340 
Nieuws 

RTB 1 
1900 Waalse gewestelijke aktuali-
teit - 1930 Nieuws - 1955 A 
suivre (info) — 21 15 L Extrava
gant M Fields (film) - 2300 
Nieuws 

RTB 2 

18 30 Les amours de la belle epo
que (fJ — 1955 Le Mythomane 
(fJ - 2055 Vendredi-sport 
(Sportmagazine) 

ARD 
1615 Nieuws - 2000 Nieuws — 
2015 Die Katze (film) - 21 40 De 
islam m de twintigste eeuw (dok) 
- 2300 Tatort (fJ - 0035 
Nieuws 

ZDF 
1900 Nieuws — 1930 Auslands-
journal — 2015 Familienfest (kort-
films) — 21 15 «Erzgebirg' wie bist 
du schon» (volksmuziek) — 2200 
Heute-journal - 2220 Kultureel 
magazine — 22 50 Sport am Fren 
tag — 23 20 Die Uhr ist abgelaufen 
(western) — 0045 Nieuws 

D 3 
19 45 Gewestelijke aktualiteiten — 
2000 Nieuws — 2015 Kerstmis in 
Duitsland (dokJ - 21 00 Reporta
ges - 21 30 CSott und die Wel t -
2200 Maja von Stormskar CTV-
film) - 2345 Nieuws 

LUX. 

1900 Nieuws — 1929 Le coffre-
fort (speD — 19 45 Entre chiens et 
chats (dierenmagazine) — 2000 
Marcus Welby ( f ) — 21 00 Les vi-
laines manieres (film) — 22 20 Au
tomagazine 

F 1 
19 20 Gewestelijke aktualiteiten — 
1940 Les Pans de TF 1 (spel) -
2000 Nieuws - 2030 Je veux 
voir Mioussov (teater) — 2255 
Nieuws 

A 2 
2000 Nieuws — 2035 Arsene Lu
pin joue et perd (f J — 21 35 Apos
trophes (boekenmagazine) — 
2255 Nieuws — 2305 La taverne 
de rirlandais (film) 

F 3 
2030 Le nouveau vendredi — 
21 30 L'Enfant dans le comdor CTV-
spel) - 2225 Nieuws 
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lóhoorfbd 
Een metalen kantoorinrichting is inderdaad 
bijzonder mooi als kwaliteit, vormgeving en 
kleurschakeringen tot en met bestudeerd zijn. 
Dat alles kunnen wij U garanderen. 
En vooral uitgebreid tonen. 
In onze 3.500 m2 toonzalen te Edegem 
(in Brussel staat een kleinere toonzaal te 
uwer beschikking) bent U van harte welkom. 
En mocht U, spijtig genoeg, verhinderd zijn 
om ons te bezoeken, vraag dan schriftelijk 
onze katalogus aan bij ons hoofdhuis. 
Wij sturen U dan meer dan 100 biz. ideeën 
en mogelijkheden en meteen een overzicht 
van ons uitgebreid gamma houten meubilair 

en zitkomfort. Zonder de minste verplichting. 
Wel even naam en funktie vermelden. 
Alleszins dank voor uw belangstelling. 

P.S. Ons gamma rolluikkasten alleen al is 
uw bezoek overwaard. Tot kijk. 

Hoofdhuis: 
Mechelsesteenweg 186 - B-2520 Edegem 
Tel. 031/55.75.51 (10 I.) - Telex: 35.061 B 
Bijhuis: 
Montoyerstraat 10, 1040 BRUSSEL 
Tel. 02-512.99.18 (4 lijnen) 
Toonzalen open dagelijks van 
9 tot 18 uur (in Edegem ook op zaterdag). 

BULO 
KANTOORMEUBELEN N.V. 

UW specialist-
kantoorinrichter 
3.500 m2 toonzalen 
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Vlaamse Mutualiteit 
Antwerpen-Turnhout 
viert duizendste lid 
ANTWERPEN-MOL — Veel volk ter gelegenheid van de akademische zitting, 
ingericht door de Vlaamse Mutualiteit, afgekort Vlamat Voor een volle zaal op 
de zestiende verdieping van het Crest-hotel, met schitterend panoramisch 
zicht op de sinjorenstad, sprak voorzitter Hugo Coveliers een kort welkomst
woord uit Tevens leidde hij op pittige wijze de sprekers in. 

de receptie werd deze akademische 
zitting besloten 

Na de middag werd de feestvienng on
der voorzitterschap van mevr Rosa 
Goelen verder gezet in huize Malper-
tuus te Mol waar een heerlijke feestdis, 
begeleid door stemmige orgelmuziek, 
de genodigden wachtte Hugo Drau-
lans heette de aanwezigen welkom 
waarna senator Carlo van Eisen en 
VU-voorzjtter Vic Anciaux ons ver
gastten op gevatte en bijwijlen anek
dotische tafeltoespraken Vic Anaaux 
maakte meteen een afspraak voor een 
volgende ontmoeting ter gelegenheid 
van de aansluiting van het tweedui
zendste lid Werkelijk een prachtig ge
slaagde feestdag waarop het motto 
«Vlaamse mutualiteit is Vlaams-Natio-
nale solidariteit» niet duidelijker tot ui-
tng had kunnen worden gebracht 

Uit de programmarede van Frans Kuij-
pers onthouden we vooral dat diege
nen die zich totaal belangeloos inzet
ten voor een Vlaams Ziekenfondswe
zen, voortdurend bekommerd moeten 
zijn volgende dne vragen afdoend te 
beantwoorden. Waarom een mutual! 
teit? Waarom een Vlaams-Nationale 
Mutualiteit? En welke Vlaams-Nationa 
Ie Mutualiteit in het Vlaanderen van 
morgen? Uit het betoog van Frans 
Kuijpers bleek duidelijk de noodzaak 
van de mutualiteit in de samenleving 
als middel bij uitstek tot onderlinge 
hulp en dan in de eerste plaats ten aan
zien van de noodliidenden. 

Een Vlaams-Nationale Mutualiteit is no
dig omdat enerzijds het traditioneel 
ziekenfondswezen haast totaal verpo-
litizeerd en verzuild is in de richbng van 
de grote p>olltieke partijen en ander
zijds de Vlaams-Nationale stempel in 
deze belangnjke sektor van de maat
schappij geheel ontbreekt Zowel het 
systeem van sociale zekerheid als de 
strukturen van het ziekenfondswezen 
worden volstrekt unitair gehouden; 
noch in het RIZIV, noch in de traditio
nele Landsbonden is er enige sprake 
van federalizering. Ten slotte werd 
benadrukt dat in het Vlaanderen van 
morgen de Vlaams-Nabonale mutuali-
teitswerking niet zou toegeven aan 
machtsstreving of korporatisme, maar 
in een waarachtige geest van volksver
bondenheid en volkssolidariteit de 
mens — vooral de kansarme — in de 
samenleving blijvend centraal zou stel
len. 

Nadien hield volksvertegenwoordiger 
Hugo Schiltz een schitterende feestre
de Eerst schetste hij de groei van de 
mutualiteitsgedachte waarbij hij vast-

Tstelde dat de opdrachten van het zie
kenfondswezen in de praktijk veel tal
rijker en omvangrijker zijn uitgevallen 
dan oorspronkelijk was vooropgesteld. 
Hugo Schiltz vroeg de aanwezigen 
met aandrang er permanent over te 
waken dat de motieven van hun mu-
tualiteitsakties zuiver zouden blijven 
en nooit de Vlaams-Nationale stempel 
zouden verliezen waarbij hij het ver
band onderlijnde tussen volksnationa-
lisme, samenhongheid in de maat
schappij en mutualiteitswerking. 

Duizendste lid! 
In een korte, sprankelende boodschap 
richtte kamerlid André de Beul zich 
vervolgens tot de familie Smeuninckx 
uit Merksem die zich als duizendste lid 
bij Vlamat had laten aansluiten. Een 
mooie bloementuil en een prachtige 
vaas werden hun als blijvend aanden
ken overhandigd Met een geanimeer-

Een blik in de zaal tijdens de toespraak van Frans Kuijpers. 
(Foto: Ph. BergersJ 

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 kennismaking 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 ingeschrevenen uit zijn 
streek (gezamenlijke verplaatsing). 

Kent u de reeks 
„Vlaams-Nationale 
standpunten"? 
WIJ hennneren onze lezers graag aan 
volgende brochures die verschenen in 
de reeks «Vlaams-Nationale standpun
ten», een uitgave van het Vlaams-Na
tionaal Studiecentrum 

«De identiteit van de Volksunie» door 
H. Schiltz. Deze brochure werd reeds 
op grote schaal verspreid en kende 
o a een herdruk Met op de achter
grond de traditionele politieke families 
in België, wordt u een beeld gegeven 
van de eigen persoonlijkheid en be
staansreden van de VU als volwaardi
ge politieke partij Prijs 30 fr 

«De 19 van het Europa der 9» door K 
Jansegers Gewagen van het Europa 
der Negen, geeft een vals beeld In dat 
Europa zijn wij immers met met negen, 
maar met negentien volkeren en heel 
wat duurzamer dan staten Deze bro
chure biedt u een boeiend ovei'zicht 
van de 19, waarvoor de volksnationa-
listen een Europa der Volkeren eisen 
Dubbelnummer Pnjs 50 fr 

«Een konfederalistisch model voor 
België» door J Maton Deze brochure 
IS de voorlopige syntese van een 
reeks gesprekken met ekonomen van 
uiteenlopende strekking die zich voor 
de ekonomische en financiële aspek-

ten van de staatsfiervorming interes
seren Pnjs- 30 fr 

«Dio Genes in de dessa» door T Van 
Overstraeten De tekst van deze bro
chure verscheen in aflevenngen in dit 
weekblad De reeks werd opgezet 
naar aanleiding van een reis naar Indo
nesië, met alleen om iDelangstelling te 
wekken voor dit land in het biezonder 
maar tevens voor de derde wereld en 
de ontwikkelingshulp in het algemeen. 
Pnjs 30 fr 

«Vlaamse ekonomie en staatshervor
ming» Het verslagboek van de dag 
van het ekonomisch federalisme te 
Aalst op 10 februan 1980 Medewer
kers aan deze dag waren H Schiltz, J 
Maton, W Ramboer, W Desaeyere. G 
Vande Perre Wat betekent onze poli
tieke optie voor het federalisme op 
ekonomisch, financieel en budgettair 
vlak? Dit verslagboek poogt u een in
zicht te geven in deze voor leken vaak 
ontoegankelijke matene Pnjs 80 fr U 
kan deze brochures bestellen op het 
VNS-sekretanaat Barnkadenplein 12 
te 1000 Brussel Tel 02-2194930 

(Wijze van betaling gelieve check of 
overschrijvingsformulier bij uw bestel
ling te voegenj 
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Erik Vandewalle, Izegem 480 
Jef Vinex, Erps-Kwerps 348 
Anny Lenaerts, Wilrijk 342 
Jan Caudron, Aalst 336 
Roos Lernout, Geluwe 168 
Maurits Passchijn, Meise 144 
Rik Haelterman, Denderwindeke 132 
Renaat Vanstallen, Hoeilaart 120 
Willy Serpieters, Oostende 120 
Lieve Favoreel, Lauwe 120 
VU-Antwerpen Stad 108 
Frans Kuijpers, Schilde 108 
Guido Callaert Opwijk 102 
VU-Borgerhout 102 
Paul Cresens, Schaffen 96 
Hilaire Govaert, St-Niklaas 84 
Robert Nickmans, Herk-de-Stad 72 
Mare Vanryckeghem, Moorslede 72 
Jozef Allaert, Kortnjk 60 
Veerie Thijssens, Ekeren 48 
Oswald Van Ooteghem, Gentbrugge 48 
Jan Roux, Genk 48 
Aehiel Goderis, Oostduinkerke 48 

11 DECEh^BER 1980 

J 



24 -mt Wij in de Volksunie 

Volksuniebetoging op 
Willebroekse gemeenteraad 

ANTWERPEN 

Op de longste gemeenteraad (12 no
vember' |l) heeft Volksunie-Wille-
broek op een indrukwekkende wijze 
geprotesteerd tegen de persoonlijke 
aanvallen en roddelkampagnes ge
voerd door de CVP tegenover de 
persoon van VU-schepen Wilfried 
Leemans en de Volksunie 
Nadat een oprecht verontwaardigde 
schepen Leemans deze lasterpraktij
ken scherp had veroordeeld, verliet 
hij uit protest de raadszaal Op dat 
ogenblik ontrolden VU-aanhangers 
een spandoek met de tekst -Volks
unie voor een propere politiek met 
fatsoen» (zie foto) en <Van Stan geen 
bang- Tevens werden VU-pamfletten 
rondgedeeld aan alle gemeente
raadsleden 

De Volksunie-aktie was een duidelijk 
sukses CVP-fraktieleider Stan De 
Clercq zat er bleekjes bij, fel onder 
de indruk, en blee' zonder enige reak-
tie-

Een toelichting bij het waarom en de 
achtergronden van deze Volksunie-
aktie 

Op de gemeenteraad». 

van 12 november jl had VU-schepen 
Wilfried Leemans de brief van de 
CVP-fraktieleider op de agenda ge 
plaatst In een uitermate scherp betoog 
hekelde hij inhoud en toon van de 
CVP-brief die duidelijk een onderdeel 
vormt van een campagne en verdacht 
makingen tegen zijn persoon en tegen 
de Volksunie 
De VU klaagt hierbij vooral aan 1) de 
onw/aardige houding van CVP-fraktie 
leider Stan De Clercq die alle normen 
van het politiek fatsoen ver te buiten 
gaat en 2) de schijnheilige houding 
van de CVP senator die in de Wille
broekse gemeenteraad de schijnfla-
mingant uiithangt maar in het Parle
ment te Brussel de Vlamingen in de 
rug schiet 
VU-schepen Wilfried Leemans besloot 
als volgt 'WIJ aanvaarden dat politieke 
tegenstrevers van mening kunnen ver
schillen en dat men eikaars ideeën 
bekampt met argumenten en tegenar
gumenten Dat IS het normale politieke 
spel Doch WIJ kunnen niet aanvaarden 
dat men laster- en roddelcampagnes 
voert om politieke tegenstrevers ver
dacht te maken Om mijn persoonlijke 
afkeuring en de afkeuring van de gan
se VU tegen deze lasterpraktijken dui
delijk te onderstrepen verlaat ik nu on
middellijk deze zitting-
Dat was het sein voor de VU-aanhan
gers in de raadszaal om dit bev\/ogen 
VU-protest kracht bij te zetten met 
een geslaagde spandoeken- en pam-
flettenaktie 

Op een perskonferentie-
onmiddellijk na de gemeenteraad 
stond een afvaardiging van het Volks
unie-bestuur bestaande uit Georges 
Geens Peter Bral Pierre Desmedt 
Georges Arens en Theo Deblock de 
pers te v\/oord 
De V U heeft deze spectaculaire aktie 
op touw gezet om aan iedereen duide
lijk te maken dat het nu echt te ver 
gaat Het moet nu maar eens gedaan 
zijn met die persoonlijke aanvallen en 
valse verdachtmakingen van de CVP 
tegen de Volksunie en haar verkoze-
nen 

Op de vraag van de pers waarom nu 
precies de Volksunie door de CVP 
wordt angevallen deze VU-reaktie 
'De VU kent m gans Willebroek een 
stijgend sukses en dat is een doorn in 
het CVP-oog welke met alle middelen 
(«propere en andere») de Volksunie 
probeert te benadelen-
In hoeverre spelen de naderende ge
meenteraadsverkiezingen van '82 een 
rol in deze kwes t ie ' Het VU-antwoord 
'Voor CVP-senator De Clercq zijn dit 
de verkiezingen van de laatste kans 
Vandaar deze krampachtige anti-VU-
houding, tot in het absurde en unfaire-
Op de vraag van de pers «Hoe bekijkt 
de gewone man in de straat deze poli
tieke gebeurtenissen'- stelt VU-sche
pen Leemans «Ik heb persoonlijk tien
tallen reakbes gehad — ook van men

sen buiten de VU — op de lasterliike 
brief van de CVP-fraktieleider De re-
aktie van de man in de straat in ronduit 
negatief voor Stan De Clercq Het is 
tnestig dat een senator zijn toevlucht 
moet nemen tot laster- en roddelcam
pagnes IS een veel gehoorde reaktie-

Leemans die zogezegd een houding 
zou aannemen welke strijdig zou zijn 
met de VU-standpunten ter zake 
De bnef van de CVP-fraktieleider was 
evenwel een aaneenschakeling van 
valse voorstellingen en schijnheilige 
dubbelzinnigheden inzoverre zelfs dat 

DECEMBER 

11 WOMMELGEM: tweede kursus Vlaamse Beweging in lokaal 
Den Klauwaert om 20 u 

12 WOMMELGEM: dia-avond door Rene Herman in lokaal Den 
Klauwaert, Dasstraat 23 1ste deel bloemenstoet 1980,2de deel 
Vlaamse voorvechters begraven op Schoonselhof Inkom gratis 

13 KAPELLEN Eindejaarsbal om 20 u 30 in zaal «Onze Knng» En-
gelselei 35 Orkest De Zwervers Inkom 70 fr 

13 ANTWERPEN colloquium «Herman Van Den Reeck en de Clar-
te-beweging hun histonsche betekenis en hun betekenis N U -
Om 10 u in Centrum Den Welsack, Oude Beurs 27 M m v Pro-
VU, Masereelfonds, Fonds L Lesoil, Vermeylenfonds, KWB Or-
ganizatie Arbeid - Vlaamse Socialistische Beweging Einde voor
zien omstreeks 16 u 30 

13 NIJLEN St-Maartensfonds - Joelfeest om 19 u in zaal Nilania 
M m V muziekvereniging Kempenland, het SMF Scheldekoor en 
aan het orgel Stonne Wauters Inkom 150 fr Rijke koffietafel in
begrepen 

15 EDEGEM- kookavond «Feestelijk kerstmenu» om 20 u in lokaal 
Dne Eiken Inrichting FVV 

18 EDEGEM avond voor wijnproevers in lokaal Drie Eiken om 20 u 
20 EDEGEM kaartavond in Dne Eiken om 2 0 u 15 Innchters 

VNSE in 

Tot slot bevestigde de Volksunie dat 
ZIJ met alle partijen — inbegrepen de 
CVP — wil samenwerken doch op 
een eerlijke en ernstige wijze 
Wij willen een propere politiek met fat
soen aldus het VU-bestuur 

De voorgeschiedenis-
Enkele weken terug ontvingen een 
groot aantal personen een 7-bladzijden 
lange brief ondertekend door CVP-
fraktieleider Stan De Clercq De brief 
handelde over VU-schepen Wilfried 

overwogen wordt om langs gerechte
lijke weg klacht in te dienen tegen 
deze lasterpraktijken De enige bedoe
ling IS immers om VU-schepen Wilf ried 
Leemans verdacht te maken en in dis
krediet te brengen 

De Volksunie heeft onmiddellijk gerea
geerd met een «Recht op Antwoord» 
waann de aangeklaagde feiten, punt 
voor punt werden weerlegd, en dit ge
staafd met uittreksels uit officiële do-
kumenten 

Lier koos nieuw bestuur 
Ook in de Pallieterstede werden de 

leden opgeroepen om een nieuw afde-' 
lingsbestuur te kiezen Op te merken 
vatt in dit verband dat de elf voorge
dragen kandidaten allen het vertrou
wen van de stemgerechtigden kregen 

De taken werden als volgt verdeeld 
voorzitter Frans Lachi ondervoorzit
ter tevens penningmeester Gerard 
Bosmans Het sekretanaaj; wordt 
waargenomen door Willy Verhulsel en 
Mana De Kimpe Voor de propaganda 
zijn verantwoordelijk Geolfried Bae-
ten Gunter Brawers en Johan Van 
Houtven voor de organizatie staan 
Marcel Bosschaerts en Bob Van Ouyt-
sel in Politieke vorming werd opgedra
gen aan Jan Kuijpers en voor de pers 
werden Geolfned Baeten in samen
werking met Eugeen Van Henden aan
geduid welke laatste eveneens, als 
een van de oudste bestuursleden, de 
funktie van advizeur heeft Afgevaar

digden voor de arrondissementsraad 
zijn Gerard Bosmans en Jan Kuijpers 
Plaatsvervangers Gunter Brawers en 
Eugeen Van Henden 

En hiermede is dan een nieuw bestuur 
gestart van een afdeling die, zoals de 
ingewijden wel weten, de laatste jaren 
zeker niet gespeend is gebleven van 
tegenslagen (om maar alleen te ver
noemen het afsterven van senator Ed-
gard Bouwens, van gemeenteraadslid 
Marcel Van Roy en onlangs nog van 
de penningmeester van het vroegere 
bestuur) Doch indachtig wat het Pnn-
senlied voorhield «standvastig is ge
bleven mijn hart in tegenspoed» willen 
de nieuwe bestuursleden zich inzetten 
met al hun mogelijkheden om in het 
Lierse de afdeling nog verder uit te 
bouwen en er de partij nog sterker, 
veel sterker te maken 
W I J zeggen eenvoudig met versagen 
vrienden en goed heiM 

Ongelooflijk 
maar waar... 
Wie nu had gehoopt dat de CVP-
fraktieleider een meer redelijke 
houding ging aannemen, komt 
bedrogen uit Immers, op 13 no
vember — 1 dag na de fameuze 
gemeenteraad — kregen alle 
personeelsleden van de vzw 
«Gezinszorg» een brief van CVP-
leider De Clercq in de bus waar
in ZIJ werden uitgenodigd om op 
een politieke CVP-vergadering 
«personeelszaken» te komen be
spreken 
Het IS ongehoord dat een politie
ke partij gelijk dewelke, zich 
rechtstreeks tot gemeentelijk 
personeel richt om zogezegd 
-personeelszaken» te bespre
ken Het opzet is duidelijk om 
verwarnng te zaaien onder het 
personeel om aldus VU-schepen 
Leemans te benadelen 
Het IS het zoveelste vervolg van 
de unfaire CVP-campagne tegen 
de Volksunie"! 
Dit gaat werkelijk te veri 

Gemeente Mortsel 

Aanwerving van 
werklieden (M/V) 

in semi-contmudienst, 
en aanleggen van een werfre-

serve 

Voornaamste voorwaarden 
Belg, 8 jaar onderwijs overeen
komstig de wet op de leerplicht, 
min 18 jaar en max 40jaar, eksa-
men 

Bruto-aanvangswedde 26723 
frank/maand (index 203,99 % in
begrepen) en vergoeding voor 
nacht- en zondagwerk 

Inlichtingen 031-4938 50-
219 of 222 

toestel 

Kandidaturen aangetekend met 
afschrift studieattest, uiterlijk op 
31 december 1980 150 fr inschrij
vingsgeld op rekening 091-
0001068-30 

(Adv. 287) 

DANDUS 

Open 10-18 u. 
Ook zaterdag. 

Voor verantwoord 
ambachtelijk werk 
met betaalbare prijzen. 

in Franse - Wi t te steen 
Sierschouwen 
Restauraties 
Raam- en deuromii jst ingen 
Beeldhouwwerken 

Kom en zie hoe de details verzorgd zijn. 

Boomsesteenweg 890 
2610 Wilri jk 
Tel. 031-87.51.07 

OOK V O O R 
Z E L F B O U W E R S 

(Adv 190) 
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Wij in de Volksunie mi ^ 
In nipkvolle „Warande" in Turnhout: „150 Jaar Vlaamse Strijd" 
Dit jaar is de Vlaamse Beweging 150 
jaar aktief. Ondanks de staatshervor
ming van Martens III zal de Vlaamse 
Beweging het ook nog druk hebben 
onder Martens IV. 
*•" 
Dat de Kempen zich niet onbetuigd 
laat in deze zaak werd aangetoond 
door de herdenking 150 Jaar Vlaam
se Stri jd die op 21 november 1980 in 
de schouwburg De Warande plaats
greep. Meer dan duizend Vlamingen 
zongen op de stri jdavond. De grote 
zaal van de Warande was totaal uit
verkocht 

Afgezien van de organizatie van de 
avond lag het in de bedoeling van de 
werkgroep om waar mogelijk de 
Vlaamsvoelende krachten in de Kem
pen te bundelen en de kontakten die 
gelegd geweest zijn via maandelange 
samenwerking te benutten om in de 
toekomst, de mensen van de Kempen 
verder bewust te maken van hun eko-
nomische sociale en kulturele belan
gen die op het spel staan. 

De avond van 21 november is geen 
eindpunt, maar eerder een middel tot 
verdere aktie. Het moet de bevolking 
duideli jk gemaakt worden dat bv. de 
1 7 % werkloosheidsgraad van de 
Kempen daar waar het landsgemid-
delde ongeveer 8 "/o bedraagt, er niet 
op zal verminderen zolang Vlaande
ren niet het beheer krijgt over zijn ei
gen centen. 

Sociaal streven 
BIJ gelegenheid van deze strijdavond, 
onder het motto «Echt zelfbestuur» 
werd deze verklanng vrijgegeven 

«De ekonomische krisis en de ver
slechterde internationale betrekkingen 
scheppen een toestand die ernstig en 
gevaarlijk is 

Een van de gevolgen van deze toe
stand IS immers een toenemende pola-
nzatie tussen zogenaamd links en 
rechts 
Ook de Vlaamse beweging wordt in 

deze soms kunstmatige tegenstelling 
betrokken en dat ondanks het feit dat 
er in deze beweging heel wat mensen 
samen werken met zowel progressie
ve als konservatieve opvattingen 
Fundamenteel is de Vlaamse bewe
ging altijd een sociale beweging ge
weest en vandaag de dag is zij dat nog 
In deze beweging treft men trouwens 
namen aan zoals Moyson, Vermeylen, 
Fayat, Gerio, Boel, Maton. Provoost 
Gelders, Craeybeckx, enz 
Ter gelegenheid van de herdenkings-
en strijdavond van 21 november e k 
vindt de werkgroep Kempen «150 Jaar 
Vlaamse Beweging» het dan ook ge
past om een dnngende oproep te nch-
ten aan alle personen en verenigingen 
die aktief zijn in en het goed menen 
met de Vlaamse Beweging 
Deze oproep bestaat hienn dat alle 
medewerkers een uiterste inspanning 
zouden leveren om zich met in een ste-
nele «links-rechts» tegenstelling te la
ten meeslepen 

De Vlaamse beweging moet zich im
mers nauwgezet aan haar hoofddoel 
houden «Echt Zelfbestuuri» 
De herdenkings- en strijdavond in de 
bomvolle «Warande» werd geani
meerd door onder meer Jef Burm, De 

Vaganten, de Kempische Jeugdfanfa-
re, Magda Ooms en Enk Raeves Gui
de Provoost en Clem De Ridder waren 
de gastsprekers Deze geslaagde 
Kempense manifestatie zou navolging 
knjgen, onder meer in Antwerpen 

Openingsuren Antwerps 

VU-sekretariaat 
Het sekretariaat van VU-afdeling Ant
werpen (stad). Wetstraat 12 te Ant
werpen, heeft volgende openingsuren 
Maandag van 13 tot 19 u 
Dinsdag van 9 tot 16 u 
Woensdag van 10 tot 17 u 
Donderdag van 8 tot 15 u 
Vrijdag van 10 tot 17 u 

U kan steeds terecht op het tel.nr 
031-3684 65 
Opgelet: het sekretariaat zal geslo
ten zijn van dinsdag 24-12-'80 tot en 
met zondag 4-1-'81 
Het afdelingsbestuur van de VU-Ant-
werpen (stad) wenst elkeen een vrolijk 
kerstfeest en een voorspoedig 1981 

Rupelstreek te voet 
naar Diksmuide 
Begin dit jaar is de VU van Boom ge
start met een volleybalploeg en een bil-
jartklub om op die manier de Vlaamse 
gedachte op een sportieve wijze naar 
buitenuit te dragen Dat dit initiatief 
zeer geslaagd is bewijst het feit dat ie
dereen de VU-ploegen erkent en her
kent door hun sportief optreden 
Uit dit midden is de idee gegroeid om 
vanaf volgend jaar van de IJzerbede
vaart een echte bedevaart te maken 
en de 125 km vanuit de Rupelstreek 
naar Diksmuide te voet te overbrug
gen i p v met de autobus 
De eerste uitgave van deze voettocht 
zal starten op donderdagavond 25 juni 
rond 21 uur Vertrekkend vanuit 
«Nele» te Boom over Dendermonde 
en Wetteren, wordt na 55 km Baaigem 
bereikt rond het middaguur Zaterdag
morgen om 5 uur beginnen we de 
tweede trip van 49 km tot in de omge
ving van Lichtervelde, waar we rond 
18 uur toekomen, om 's zondags rond 

11 uur de bedevaartweide te bereiken 
waar zitplaatsen worden voorzien De 
terugreis geschiedt met een autobus 
en de aankomst in «Nele» is op zondag 
28 juni omstreeks 17 uur Er zal ge
tracht worden om de 10 a 15 km rust
pauzen te voorzien Tevens zullen 
twee volgwagens de voettocht verge
zellen In de onkosten, die nog te bepa
len zijn, IS verzekenrig, verpleging door 
het Vlaamse Kruis en overnachtingen 
begrepen 

Voor inlichtingen en inschnjvingen kan 
men terecht bij «Nele», Wilgenstraat 
1 A - 2650 te Boom, tel (031)880503, 
elke donderdag vanaf 20 uur, 's zater
dags vanaf 19 uur en 's zondags vanaf 
10 uur, of bij Lucien Van Acker, Pier
straat 425 - 2638 te Reet of bij Paul 
Wellekens, Albert Servaeslaan 13 -
2638 te Reet tel (031)882201 Met 
deze oproep verwachten we vele deel
nemers uit het ganse arrondissement 

VU-Boom kreeg 
nieuw bestuur 
Voorz i t t e r R a y m o n d D e w a e l e ; 
sekre tar is : Renaat B o e y n a e m s , 
penn ingmees te r : Caro l ina C e u -
n e n ; organizat ie : Frans Giel is en 
Louis D e B o e c k , p ropaganda Ed-
m o n d W i j c k m a n s en Ludo D e 
K e e r s m a e c k e r , V u j o . Patrrc 
C laes ; s t r eekpe rs Marce l la C e u -
nen. 

P r o f i c i a t 

bIj d e g e b o o r t e van Nele Dewae le , 
v ie rde k ind je van onze n ieuwe 
voorz i t te r Prof ic iat o o k aan moe
k e Marce l la 

Dank 
Na ja ren vol led ige inzet hee f t Pe
t rus C laes onts lag g e n o m e n als 
bestuurs l id van V U - B o o m W i j 
d a n k e n deze recht -door -zee V la
ming v o o r zi jn tota le ove rgave 
v o o r d e V laamse zaak Overa l 
aanwez ig , s teeds bere id te he lpen, 
w a s hij e e n onmisbare schake l in 
onze plaatsel i jke werk ing . 
N u d e j e u g d z ich heef t aange
d iend o m d e fakke l ove r te n e m e n 
gee f t hij g raag zi jn taak over , maar 
WIJ w e t e n dat, w a n n e e r he t nod ig 
IS, WIJ s teeds o p zi jn w e r k k r a c h t 
een b e r o e p kunnen d o e n 

REGIE TX 

DOf Pi£ZIfR \H EEN HANDOMDRAAI 

Boekenaktie-Komen te Mortsel 
In antwoord op de oproep van de Ko-
mense Vlamingen, organizeert de 
Volksunie van Mortsel op zaterdag 13 
december een boekenophaalaktie 
Vanaf 10 u zullen enkele radiowagens 
in alle wijken van Mortsel rondnjden 
Alle boeken (stnpverhalen, romans, 
jeugdboeken, wetenschappelijke wer
ken enz J die in modem Nederlands 
geschreven zijn, zijn bruikbaar 

Nieuw bestuur 
bij vu-Mol 
Op vrijdag 14 novemt>er II had er in de 
afdeling Mol de bestuursverkiezing 
plaats Deze verkiezing die gevolgd 
werd door een gezellig mosselsouper 
en een strijdlustige zetterspnjskamp, 
bracht volgende leden voor de komen
de drie jaren aan het bestuur van onze 
afdeling voorzitter Alois Hembrechts, 
ondervoorzitter Mark Loos, sekretans 
Marcel Stijns, penningmeester Fernan
da Philipsen, propaganda Mark Van 
Roy, organizatie Ludo Verheyen, aan
gevuld met de leden Leo Belien, Hen-
dnk Cunnckx, August Sas, Karel Vaes, 
Jo Valgaeren en René Van Hoof 

WIJ wensen al deze leden van harte 
proficiat met hun verkiezing en wen
sen hen heel veel sukses in al hun on
dernemingen 

Naderhand zijn je boeken nog altijd 
welkom op een van volgende adres
sen 

Irene Hendrickx-Van Bauwel, Jaak 
Blockxstraat 21. Mortsel, Eddy Struyf, 
Wouwstraat 91, Mortsel. Jan Andnes, 
Zommeltlaan 34, Mortsel, Jan Vande-
walle, Dieseghemlei 52, Mortsel, Jos 
Van de Wouwer, Deurnestraat 80, 
Mortsel, Mia De Wit-Boudewijn, Rode 
Leeuwlaan 17, Mortsel, Michel Theu-
nis, Edegemsestraat 211, Mortsel, Ro
land Bollaerts, Meidoorn 21, Mortsel 
Voor meer inlichtingen, en uiteraard 
ook voor je boeken, kan je terecht bij 
onze verantwoordelijke voor organiza
tie Winfned Vangramberen, Lierse-
steenweg 228, Mortsel, tel 557734 
(liefst tussen 18 u en 19 u ) 

Openbaar 
centrum voor 

maatschappelijk 
welzijn van 
Antwerpen 

Plaatsen van hulpkokkin en van 
helper-kok worden openver-
klaard 
Huidige aanvangswedde 
29 497 fr of 30 470 f r bruto per 
maand naargelang de kandida
ten gerechtig zijn op stand
plaatsvergoeding of op haard-
toelage 
Een vergelijkend eksamen zal 
afgenomen worden waarna een 
werfreserve zal worden aange
legd met een geldigheidsduur 
van 3 jaar die zal aanvang ne
men bij de benoeming van de 
eerst in aanmerking komende 
kandidaat 
De kandidaten moeten een ge
tuigschrift van goed zedelijk ge
drag, dienstig voor openbaar 
bestuur, inleveren, de mannelij
ke kandidaten bovendien een 
mihtietest (model 33) 
Leeftijdsvoorwaarden de leef
tijd van 21 jaar bereiken en deze 
van 40 jaar niet overschreden 
hebben op 22 12 1980 Toepassing 
der wetten van 3 8 1919, 27 5 1947 
en 277 1961 
Inschnjvingsrecht 120 fr 
Volledige voorwaarden en ver
plicht inschrijvingsformulier te 
bekomen op de 7de afdeling/ 
personeelszaken, Lange Gast
huisstraat 39, Antwerpen (tel 
310970 - 329835) 
De aanvragen dienen op het Se
kretariaat, Lange Gasthuis
straat 33, Antwerpen, toegeko
men te zijn uiterlijk op 22 12 1980 

Nieuw VU-bestuur 
te Lint 
Voorzitter Frangois Janssens, onder
voorzitter Rina Ckjx, sekretans Paul 
Todts, penningmeester Edwin Peel-
man, propaganda Jan Janssen, organi
zatie Jul Aerts, VUJO Jos Switsers, 
andere bestuursleden Jules Wildiers, 
Francis Van Rompaey en Leopold 
Torfs 

Het erevoorzitterschap wordt waarge
nomen door onze vroegere voorzitter 
Jos De Roeck 

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

LOTTO - TOTO - BELGISCHE P.M.U. 
DAGBLADEN - TIJDSCHRIFTEN ROOKWAREN 
SCHOOLBENODIGDHEDEN - BOEKEN 
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26 m Wij in de Volksunie 

lepel & vork... 
EETHUIS -

FEESTZAAL INGRID 

Olenseweg 41, WESTERLO 
(Voortkapel) 

tel 014/21.3696 

Alle feesten 
Specialiteiten 

Industriële 
brood en banketbakkerij 

Roomi|s 

Wiifned BLANCQUAERT 

Grote Kouter 47 
UITBERGEN 

Tel 091-67 57 12 

Banketbakkerij 
AIMTWERPIA 

Gerdardsbergsestraat 38 Dr Van De Perrelei 51 
9300 AALST BORGERHOUT 
Maun ts GOSSYE Joost GOSSYE 
Tel 053-21 35 33 Tel 031 36 56 54 

cOR'j;}TA]:.s 
uw KOFFIEHUIS 
Het Koffiehuis der 
Denderstreek 

Kattestraat 20, AALST 

SPECIALITEIT 
van WAFELS 
en IJSROOM 

LINDENHOVE 
Bcllestmnl 49 

1970 HEKFLGEM 
Ciff- rest iiif(int spti-fttjin Itir.is 
Wociis(),i(| f i i doiidcrd.K) tii'slotrn 
M,jiii(l,i<) itirisfliK) vri|H,i<i v.in,if 1'j ii 
^,it( rfl,n| en /uM(l,i<| Vvin.if s niid 

Tel 053 6G8740 

iirt ^altnglnitó 
WEKELIJKSE RUSTDAG 
VRUDAG TOT ZATERDAG 
18 UUR 
JAN PAUWELS-
DE BRAUWER 
O* famlUezMfc met trMltti*. 

9328 SCHOONAARDE 
Oude Brugstraat 16 
052-42 3Z46 

JAARLUKS VERLOF 
DECEMBER 

CAFE-FRITUUR 
DE SNOECK 

Elie Van Laere Marcella Naessens 

LokanI Volksunie 

Gontrode Heirweg 49 
9230 Wlelle 

Tel 091 3006 53 

Stoctts w( tkom in 

K R E K E L H O F 

Drankhuis met sfeer 

BrussHbn.in 11 GOOIK 
~Tcl 054/33 4857 
Uw tweede thuis' 

FEESTZAAL 
« E D E L W E I S S .. 

Vosscnibcrcj 13 1981 VOSSEtW 
Tel 02/767 45 76 

Alle feesteli|kheden 
Mogelijkheid tot huren van 

bestekken 

Lokaal <T SCHUURKE» 

Oude Graanmarkt 25 
1000 BRUSSEL 
Tel. 02-51325.64 

Waar Vlamingen THUIS zijn. 

SPECIALIST VOOR 
AL UW FEESTEN 

VtT/oiqde keuken 
MK/J Demokrntiscl-'p pii)7cn 

Uitgelezen dii>ni,tbotoon 

Kcs^eKlc'unwcg 38 
??C0 Niik'n - Tel 031/818841 

Europ Supermarkt 
Windenckx plein 

Alsemberg 

(Huis van vertrouwen) 

«Den Botantek> verwacht alle 
volwaardige Vlamingen in zijn 
Vlaanns-Brabants restaurant in 
de Koningsstraat te Brussel Bar, 
restaurant en tuin Buitengewoon 
kader, oteesterkeuken, matige 
rekening Koningsstraat 328, 
1030 Brussel (St-Mariakerk). 
Open van maandagmorgen tot 
zaterdagavond Tel. 218.4838. 

Steeds welkom in 

K R E K E L H O F 

Drankhuis met sfeer 

D n e Egyptenlaan 11 , 

Gooik 
Tel. 054-3348.57 

U w tweede thuis! 

Restaurant 

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

Kapelstraat 1 

TONGERLO-WESTERLO 

Tel 014/544007 

Maandag gesk>ten - Rustieke 
sfeer 

Wijnimport HERMAN 
Douane - stpelhuis 

Menenstraat 376 
WEVELGEM 

Tel 056-41 29.22 
056-418168 

Invoer Bourgondiè- en Bordeauxwi|nen. 
Alle grote wijpen 

rechtstreeks uit de kastelea 
Degustaties en verkoop-

elke vriidag van 17 tot 19 u. 
elke zaterdag van 10 tot 13 u 

en op afspraak 

Beauvoordse specialiteit 
Pannekoeken en wafels 

Mevrouw 
Pauwelyn- Duquesne 

Wulvenngemstraat 18 
8486 BEAUVOORDE 
tel 058/29 94 91 

Gesloten vrijdag behalve in seizoen ,.̂ =ér-

M a a k o o k eens kenn is met 
de geze l l ige s fee r in 

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

iE+IUTTERSWElF 
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 

FEESTZALEN - SALONS 
DE LANDSKNECHT 

A.iniifmtr v.in nlle feesten 
Ook vttluiring van tafelgerief 

Scliildci str.nnt 33 
2000 Antwerpen 
Td 031 3745 72 

DE OUDE KRING 

Cafe VU lokaal 

Dorpspicii Heusden Limburg 

Drank en eettiuis 

« WALTRA » 
Arduinkaai 2 (bi) KVS) 

1000 Brussel 
Tel 02/21952 12 

De vier troeven v.in de W,iltr,T 

/ Vlaams in t hnrt van Brussel 
2 Je k m er altijd parkeren 
3 Je kriigt er altijd wat te eten 
4 De prijzen zijn sociaal 

Restaurant 

BRAKELHOF 
Rondplein 5 Brakel 

Tel 055/42 4107 

F( r st/.i it voüi alle 
qpleqriihed( n 

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

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

Waar een Vlaming thuis is! 

Maandag gestoten 

DE PUS 
GEBROEDERS 
Lambroeckstraat 89 
9320 OUDEGEM 
Tel 052/21.1606 

Algemene voeding bieren wijnen (t-
keuren Rechtstreeks invoer Duitse 

en Franse wijnea 

Koffiebranderij 
SANO 
Emiel Witmannstraat 36, 
Schaarbeek 
Tel. 02-734.56.09 

Levert kwalitertskoffte bij u thuis! 

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

Voedingswaren 
„PETRA " 

Godelieve Polfliet 
Georges Smet 

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

- gesp>ecializeerd tn fijne vlees
waren 

- groenten en fruit 
- bestelling ten huize (weekend) 

CAFE-FRITUUR 
DE SNOECK 

DRANKHUIS-FEESTZAAL 
«DE RODENBACH» 

Elie van Laere 
en Marcel la Naessens 

Lokaal Volksunie 
Gontrode Heirweg 49 

9230 Melle 
Tel 091-300653 

Zuidstraat 16 
8800 Roeselare 
Tel 051-200907 

Mogelijkheid tot snacks 
Gezellige Vlaamse sfeer 
Maandag gesloten 

Restaurant P A L M H O F 

Tafelhouder 
Specialiteit gerookte vis 

G o e d e wijn hoeft geen krans 

Schoolstraat 52 
Kapelle-op-den-Bos 

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

Wijnhandel 
& likeuren 
Johan Van de Craen 

Gasthuisstr 1 
Meerhout 
Tel 300030 en 308511 

Q Gratis verhuur van glazen 

Welkom 

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

Dorpsstraat 3 1 , 1686 Gooik 
Tel. 02-532.54.81 

Lokaal van de Volksunie 

— Dame uit Mechelen, erva
ring als verkoopster, lagere be
diende en bejaardenzorg, zoekt 
dringend een betrekking in Me
chelen en omgeving Belangstel
lenden kunnen zich wenden tot 
volksvertegenwoordiger Joos 
Bomers, Liersesteenweg 11 te 
2580 Sint-Katelijne-Waver, of te
lefonisch op het nummer 015/ 
21 79 00, referentienummer 2171 

D Vertaler-tolk Ned-Frans-Ned 
en grote ervanng fri organizatae 
van kongressen en studiedagen 
zoekt werk (firma opgedoekü 
Zich wenden red «WIJ» 

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 be
trekking 
Naam en adres te bekomen bij 
Vic Anciaux tel 02-2194930 

— 46-jarige man (op RV/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 
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Wij in de Voll(Sunie m 27 

FILMTHEATERS 

studio 
WEEK VAN 12 TOT 
18 DECEMBER 1980 

KURSAALTURNHOU. 
Vrijdag, zaterdag, zondag, maan
dag, dinsdag om 19 u 30 
Zaterdag en zondag om 14 u en 
19 u 30 
Woensdag om 15 u 

Urban C o w b o y 
Film van James Bridges 

met John Travolta 
Vrijdag, zaterdag, zondag, maan
dag, dinsdag om 22 u 
Zaterdag en zondag om 17 u en 
20 u 
Woensdag om 18 u 
Donderdag om 20 u 30 

Shining 
Film van Stanley Kubrick met 

Jack Nicholson en Shelley Duvall 
Woensdag om 20 u 30 NIVWF 

Last tango in Paris 
Film van Bernardo Bertolucci 

met Marlon Brando 

TERVUREN 
Zondag om 15u K T 

Q u o Vadis? 
Film van Mervyn Ie Roy 

met Robert Taylor, Deborah Kerr 
Vrijdag om 20 u 30 
Zondag om 18u K T 

Life of Brian 
(Monty Python) 

Zaterdag, zondag, maandag, dins
dag, woensdag om 20 u 30 K N T 

American Gigoio 
Film van Paul Schrader met 

Richard Gere en Lauren Hutton 

TIENEN 
Zondag om 16 u en 20 u K T 

The Black Hole 
(Walt Disney) 

Vrijdag en zaterdag om 20 u 
Zondag om 14 u K T 

Xanadu 
met Olivia Newton John en 

Electnc light orchestra 
Vnjdag, zaterdag om 20 u K N T 
Zondag om 18 u en 22 u 
Maandag, dinsdag, woensdag om 
20 u 30 

The Island 
D e zombies van het bloedige 

eiland 

Donderdag om 2 0 u 30 K N T 
The third man 

LEUVEN 1 
16u K N T 

Jack Nicholson in 
The Shining 

van Stanley Kubrick 

14u - 2 0 u K T 
Kirk Douglas, Martin Scheen in 

The Final Countdown 

2 2 u K N T 
Gena Rowlands in 

Gloria 
van John Cassavetes 

18u - 2 4 u K N T 
Al Pacino in 

Cruising 
van William Fnedkin 

LEUVEN 2 
16u K T 

Romy Schneider in 
La Banquière 

18u15 K N T 
David Carradine in 
The Long Riders 

van Walter Hill 

20 u K T 
D e B l o k b e e s t e n 

van de laa ts te r i j 
(Les sous-doues) 

14u - 21 u 45 K N T 
Premiere België 

Vri jdag 
van Hugo Claus 

2 3 u 3 0 K N T 
Caligula 

Gemeenteraadszitting en 
Vü-wandeling te Herent 
Tijdens de eerder matte gemeente
raadszitting van 25 november 11 vielen 
enkele interessante VU-tussenkom-
sten te noteren Naar aanleiding van de 
aanleg van een derde voetbalveld laak
te de VU-fraktie, bij monde van raads
lid Martine Swaelens, de enorme uitga
ven voor sportinfrastruktuur, terwijl er 
voor de kulturele infrastruktuur mets 
wordt gedaan Jêf Bisschop vroeg dat, 
alvorens een derde terrein aan te leg
gen, eerst zou worden gezorgd voor 
een goede drainering van de bestaan
de velden Martine Swaelens vroeg 
hoe het stond met de pluralistische 
werkgroep openbare biblioteek Op 18 
maart had het schepenkollege, op 
vraag van genoemd raadslid, beloofd 
tegen september een dergelijke werk
groep op te nchten Nu kon het kollege 
enkel meedelen dat het vergeten had 

VU-Meise-
Wolvertem-
Oppem 
Voorzitter: Herwig Cornells (afge
vaardigde arr. raad). 
Ondervoorzitster: Suzanne Verbaan-
derd-Paesmans 
Sekretarlaat: Roel van der Stighelen 
(plaatsvervanger afgevaardigde arr. 
raad); Mieke de Smet-Symoens 
Penningmeester en leden en abonne
mentenadministratie: Maunts 
Passchyn 
Propaganda: Peter Carnere, Koen An-
ciaux (plaatsvervanger afgevaardig
de arr. raad) en Wilfried Roelens 
Organizatie. Bernard Deman, Emiel de 
Valck en Gust de Buyser 
Afgevaardigde arrondissements-
raad: Theo Carnere 
Bestuursleden zonder funktie. Jos 
Vergaelen, Frans Steylemans, Richard 
Herteleer, Helena Herteleer-Habets, 
Ronny Waterschoot en Paul Verbaan-
derd 
Mandatarissen: Frans Kerremans, Jef 
van den Brande, Noel Catry en Frans 
van Caesbroeck 

Firma 
VAN DOOREIM 

Hout 

€teriüt 
Bouwspecialiteiten 

MARLIERl 1700 ASSE 
Tel. 452.66.37 Thuisbestelling 
02/452.76.67 Toonzalen 

dit te doen Met nog maar een maand 
voor het inwerking treden van het bi-
blioteekdekreet, dat de gemeente ver
plicht een openbare biblioteek te heb
ben, stond de meerderheid figuurlijk in 
haar hemd Het schepenkollege zou 
dan zelf maar het dossier te hand ne
men Op de vraag van Roger Overloop 
waarom voor de deelgemeente Vel-
tem-Beisem een rooilijnplan voor het 
Dorpsplein moet worden opgesteld, 
bleef het schepenkollege het ant
woord schuldig Rik De Deken vroeg 
een brief te schrijven naar de PTT om 
het postkantoor van Veltem toeganke
lijk te maken voor minder-validen De 
meerderheid regeerde daar positief 
op 

StevJge wandeling 
Zowat 55 wandelaars trotseerden op 
zondag 30 nov de bijtende vrieskoude 
voor een voettocht langs de landelijke 
wegen van Veltem-Beisem Onder de 
deelnemers bevond zich kamerlid 
Willy Kuijpers en de amper dne maan
den jonge spruit van oud-afdelings-
voorzitter W Callewaert Na tweeen-
eenhalf uur stappen deed een fnsse 
pint of warme koffie deugd De wande
ling was in ieder geval een sukses en 
alle deelnemers vroegen nog dergelij
ke aktiviteiten in te richten 

MD 

VUJO geeft 
Kraainemse kinderen 
balonnetjes 
Het nu al traditioneel geworden Sint-
Niklaasfeest georgamzeerd door de 
plaatselijke Vnendenkring Piet Boes-
mans en de oudervereniging, ten voor
dele van de Vlaamse kinderen van de 
Gemeenteschool te Kraainem, werd 
dit jaar opgefrist door een geslaagde 
balonnetjesaktie van de VUJO-Kraai-
nem-Wezembeek-Oppem 

Dit feest, dat jaarlijks gesubsidieerd 
wordt met de opbrengst van het kar-
navalgebeuren te Kraainem, is een zo 
mooi feest van liefdadigheid, dat 
VUJO oordeelde haar duit in het zakje 
te doen Na het optreden van Eddy 
Romy, tijdens het uitdelen van de 
mooie geschenken aan de Vlaamse 
kinderen door de Sint deelde een tien
tal VU-Jongeren ballonnetjes uit met 
het gekende opschnft «Mijn dorp 
groen en Vlaams» 

Dat deze aktie niet alleen in de smaak 
viel van de kinderen, maar ook van de 
organizatoren bewezen de vele betui
gingen van dank 

N i e u w b o u w e r s 
V e r b o u w e r s 
A a n n e m e r s van b o u w w e r k e n 

V e r h u u r en v e r k o o p van 

Bouwl i f ten - s cho ren - sch ragen - t r i lp laten - tege lkn ippers 

Lever ing uit voo r raad indien g e w e n s t d o e n w i j de mon tage en 

levenng 

p.v.b.a. 

DE ROOVER-VANWESEMAEL 
Dijlestraat 13, 2850 Keerbergen Tel. 015-51.45.40. 

N O R M A T E C N.V., 
D e special ist in s y s t e e m b o u w maak t bij v o o r k e u r g ro te won in 
gen , schoo lpav i l joenen, k a n t o o r g e b o u w e n , industr ië le gebou 
w e n , e d , ko r te bouwt i j d , niet te evenaren isolatie tegen vocht , 
t empera tuu rschommel ingen , ge lu id ' Ve le d a k v o r m e n mogel i jk 
Past in e lke omgev ing 

NORMATEC N.V. 
N I E U W S T R A A T 14 A - 2990 H a a c h t / W e s p e l a a r 
Tel. 016-60.40.21 
Za terdags open van 10 tot 16 uur. 
Erkenning: D5. 

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 

t V v de Jeugdvoetbalploegen van Sparta Den Bos vanaf 12 u In 
het parochiecentrum St-Jozef Dalialaan Ook 7 december 

11 WOLVERTEM Tijdens gemeenteraadszitting, om 20 uur, jn het 
gemeentehuis interpellaties en voorstellen van VU-raadsleden 

12 HALLE-VILVOORDE installatie nieuwe arrondissementsraad en 
verkiezingen 

13 BUIZINGEN VU-pensenkersmis vanaf 17 u en op 1412 vanaf 
11 u 30 in de Don Boscokelder Steenweg naar Alsemberg 

13 ST-STEVENS-WOLUWE, KRAAINEM, WEZEMBEEK-OPPEM 
Eerste ledenfeest FVV, om 15 uur, in -De Snuifmolen-, Leuvense
steenweg 194 te St-Stevens-Woluwe Bijdrage 60 fr Pannekoe-
ken met koffie 

19 LEUVEN (Arr ) Arrondissementsraad met toespraak door Guido 
De Lepeleire (KUL) over -Energiebeleid- Inleiding door Vital 
Geeraerts Verkiezingen arrondissementsbestuur Óm 20 uur in 
lokaal 't Broeck, Broekstraat 37 

20 MEISE-WOLVERTEM 12de afdelingsbal om 21 uur in zaal Ceci
lia Oppemstraat te Wolvertem Orkest Waltra Inkom 75 fr 

25 LEUVEN Gezellig kerstfeest voor alle eenzamen Voor inlichtin
gen Centrum voor Mensen met Vragen, Kiekenstraat 1, 3000 
Leuven, 016-230482 "" 

27 LANDEN Debatavond «De toekomst van onze generatie in de 
nieuwe staat België- om 20 u in zaal «Sinola» Met Ene 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 

Arrondissement 
Halle-Vilvoorde 
kiest nieuw 
Vnjdag 12 december 1980 wor
den bij VU-Halle-Vilvoorde ver-
kiezingerv gehouden 
Op het programma kooptatie ar
rondissementsraadsleden, voor
zitter, sekretans, 7 bestuursleden 
en 4 partijraadafgevaardigden 
Kandidaturen voor een of meer
dere van deze funkties dienen 
maandag 8 december 1980, 
vóór 20 u 30 op het arrondisse
menteel sekretanaat Moutstraat 
7 te 1000 Brussel, aanwezig te 
zijn 
Deze verkiezingen hebben 
plaats te Dilbeek in het Roeland-
veldscentrum 

Sociaal 
dienstbetoon 
Brussel 
Dienstbetoon voor Brussel-Centrum, 
alle eerste maandagen van de maand 
in lokaal 't Schuurke-, Oude Graan
markt 

Jette 
Alle zaterdagen van 10 tot 12 u in het 
lokaal Jetsesteenweg 548 

Taal-
klachtenbus 
Postbus 73 
9000 Gent 12 

Wij dragen rouw... 
_en voelen pijn om drie waardevolle mensen, die in onze Leuvense 
'Vlaamse gemeenscfiap- te plots en té jong van ons heengingen in 
een paar dagen ti jd 
Rik Deman, oud-voorzitter van de VU-afdeling Aarschot, vanuit de 
verre Westhoek had hij 'n nieuwe thuis gevonden in ons Brabant-
Piet Peters, prefekt van het H Hartkollege in Tervuren, als priester 
en opvoeder op de rand van de olievlek, dagelijks verbonden met 
zijn Volk_ 
Maunts Mispelters, ambtenaar met kreatieve aanpak, inspirator van 
zoveel in de Rotselaarse VU-afdeling, 'n gouden bewogen hart» met 
humorvolle vriendschap voor iedereen. 
Aan hen en al hun nabestaanden betuigen wij hierdoor onze sympa-
tie en meevoelen 

Ruimte 
Ik besef niet eens 
hoe mijn bloed de weg al zolang vindt 
terwijl het jouwe 
teloor ging bij een hindernis 

Mijn hand glijdt over mijn gezicht 
ik weet niet wie dit seinde 
ik voel vel ze daalt 
ligt dicht bij dit gezicht 

ik denk, vergeet mijn hand 
ik ben ruimte 
ik voel iemand sterven 
ver van hier 
ik zadel mijn woorden 
ik sla ze uit, zij koepelen ruimte 
ik ben hier 
en JIJ veel verder 

Willy en Lieve Kuijpers-Devijver 
Samen met de arrondissementele gemeenschap. 
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28 m ii in de Volksunie 

Feestavond IJzerbedevaartkomitee 
kanton Maaseik 
Dit IS de derde uitgave van de feest
avond van het IJzerbedevaartkomitee 
van het kanton Maaseik 
Een stukje eten, een danspasje wagen, 
onze eigen liederen zingen, een sfeer
volle avond beleven en misschien 
nog een prijs winnen bij onze reuzen-
tombola Want dat is de tweede be
doeling van deze avond, wat zaad in 
het bakje brengen om zo de onkosten 
van de busreis naar de IJzerbedevaart 
te kunnen drukken Vorig jaar moesten 
we twee bussen inleggen dat moet 

VU-Bree rouwt mee 
Als een donderslag bij klare hemel 
hebben de leden en het bestuur van 
VU-Bree het onverwachte nieuws 
met ontsteltenis vernomen. Floris, 
amper twee jaar en enige zoon van 
Gerard en Wies Bergmans, houders 
van ons vast lokaal «'t Leeuwke», 
heeft het Sinterklaasfeest niet meer 
mogen meemaken. Zij die hem de dag 
ervoor nog biezonder levendig had
den bezig gezien, zijn zonder meer 
verrast geworden bij dit treurige 
nieuws. Hoewel een zware hartopera
tie een jaar geleden nadien het aller
beste deed vermoeden voor Floris, 
heeft het toch niet mogen zijn. 
In naam van alle VU-leden van Bree 
en omstreken, maar ook van de vele 
sympatizerende bezoekers van 
't Leeuwke, drukken het VU-bestuur 
en de mandatarissen van Bree hun 
diepste medeleven uit aan Gerard en 
Wies bij dit plotse en ontstellende 
overlijden. 

E. Eyckmans 

ook in 1981 mogelijk zijn 
Twijfel daarom niet en schrijf zo vlug 
mogelijk in met uw gezin i 
Deze avond gaat door in de zaal De 
Leeuwerik te Aldeneik (Maaseik), op 
zaterdag 20 december 1980 (We be
ginnen stipt om 19 u 30) 
Het etentje voor die avond kost 200 fr 
per persoon, 100 fr voor kinderen tot 
12 jaar 750 fr maximum per gezin 
Inschnjven kan je tot ten laatste 15 de
cember bij (-t- betalen O Th Meuwis. 
Neeroeterenstraat 67, Opoeteren, Cl 

VU Hechtel-Eksel 
koos nieuw bestuur 
Op 4 november 1980 werden er in het 
buurthuis-'t Hoksent- te Hechtel-Eksel 
nieuwe bestuursverkiezingen gehou
den Zeer vele leden zijn er hun stem 
komen uitbrengen 

Ue taken werden als volgt verdeeld 
Voorzitter Johan Royackers, Onder
voorzitter Jos Geysen, Sekretaris 
Gerard Vanherck, Hulpsekretans Syl-
vain Voets, Penningmeesteres Rina 
Palmans, Organizatie Ivo Beyen, Pro
paganda Gerard Plessers. VU-jonge-
ren Manna Meuleman 

Leden arrondissementele raad Maun-
ce Vrijsen, Jozef Heylen, Gaston De-
leeck Voor het verzorgen van redak-
tie, info, enz Dominiek Scrayen 

Het bestuur dankt de leden voor het in 
hen gestelde vertrouwen en zal zijn ui
terste best doen voor de afdeling 

Berghmans, Smoutweg 1, Opoeteren, 
L De Clerck, Dorperberg 18, Opoete
ren, tel 011-863624, R Nauwelaerts, 
Dorperberg 33, Opoeteren, tel 
863456, M Vandersteegen, Ridder-
padstraat, Opoeteren, M Vastmans, 
Burg Henrylaan, Rotem (Dilsen), 
J Deben, Oude Ophoverbaan 88, 
Maaseik, tel 564738, P Pieters, Hep-
persteenweg 47, Maaseik, tel 564215, 
E Geusens, wijk Ons Dak, Voorsho
ven, Neeroeteren, W Rosiers, Wijk-
laan 21, Neeroeteren, tel 863538 

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 

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

LIMBURG 
DECEtVIBER 

12 TESSENDERLO: Gnekse avond om 20 u in zaaltje van de Har
monie, Diesterstraat Prijs 250 fr Organizatie PVV 

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

20 HECHTEL-EKSEL: Groot winterbal met als eregasten provincie
raadslid Wilfned Wijsmans, senator Rik Vandekerkhove en volks
vertegenwoordiger Jaak Gabnels 

20 LOMMEL: Kerstbal om 20 uur in zaal Modern, aan het Gemeen
teplein Inkom 100 fr 

20 SINT-TRUIDEN: A Rodenbachherdenking in het stadhuis. Markt 
Om 17 uur Programma Vlaamse liederen, bekende gedichten 
van A Rodenbach en korte toespraken door Hubert Broers, 
Voeren en door Bart Vandermoere, jeugdspreker op de recente 
IJzerbedevaart Inkom gratis 

21 GENK: Provinciale VUJO-vergadering in de Slagmolen te Genk 
om 10 u 

D Technisch ingenieur in de 
elektro-mechanika, zoekt zeer 
dnngend een betrekking in de 
omgeving Mechelen, Brussel, 
Antwerpen, Leuven Belangstel
lenden kunnen zich wenden tot 
volksvertegenwoordiger Joos 
Somers, Liersesteenweg 11 te 
1580 Sint-Katelijne-Waver, of te
lefonisch op het nummer 
015-21 7900 - referentienummer 
2121 

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

22-jange technisch regent spe
cialiteit elektriciteit met ook A2-
diploma elektriciteit en speciali
teit industnele elektronika, vrij 
van legerdienst, zoekt een ge
paste betrekking eventueel zelfs 
als handelsreiziger Voor inlichtin
gen zich wenden tot Volksverte
genwoordiger dr J Valkeniers, 
tel 56916.04 

Bediende (26 j ) met bureeloplei-
ding, daktylo en met een goede 
kennis van Nederlands en Frans, 
zoekt een passende betrekking 
Zich wenden tot V ic Anciaux, 
Barnkadenplein 12,1000 Brussel, 
tel 219.4930 

OOST-VUANDEREN 
DECEMBER 

13 AALST (Arr): Bal volksvertegenwoordiger Jan Caudron en alle 
VU-mandatarissen van het arr Aalst Om 21 uur in de Keizershal-
len Orkest The Hitmasters Zang Paul Roelandt en Kurt Fleming 
Inkom 100 fr 

13 HAMME: operette-avond in de Koninklijke Opera te Gent Bijdra
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 Cambrinus, Dorp Oost 
(mr Goossenaertsknng) 

14 ST.-NIKLAAS: Jaarlijkse herdenkingsmis A Borms om 10 uur in 
de Kollegekerk, Kollegestraat, o I v superior Daen De Smet met 
bijzondere homilie door pater Bulderbos Om 11 uur, kerstbood
schap en ultimatum in zaal Centrum Grote Markt, door de 75-jari-
ge August Van Humbeeck Indien geen gunstig gevolg door de 
overheid begint August Van Humbeeck op 2de kerstdag zijn hon
gerstaking tot het bittere einde 

15 ST-DENUS-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 in de 
Ruim, Koffiestraat 

20 OUDENAARDE: Kerstfeest gratis aangeboden aan alle gepen
sioneerden, minder-validen, invaliden en gehandicapten Om 15 
uur in zaal De Winter te Eine Ingencht door VI Verbond van Ge
pensioneerden 

20 VOORDE. Studie- en evaluatiedag over de VU-aktie in Groot-Ni-
nove Aanvang om 9 u 30 in hotel-restaurant De Kalvaar, Steen
weg op Brakel 45 te Voorde Org Politiek Kollege in samenwer
king met vormingsinstituut Lodewijk Dosfel 

21 RUPELMONDE: Winterwandeling Samenkomst en vertrek aan 
lokaal Vogelzang om 14 uur Om 17 u 30 kerstfeest in zaal Gil-
denhuis met o a koffietafel, geschenken voor kinderen — 16 jaar, 
tombola en gezelschapsspelen Pnjs volw 200 fr, kinderen 125 fr 
Org Amedee-Verbruggenknng 

26 DENDERHOEVE-NINOVE: Kerstfeest voor alle leden om 
16 u 30 Org Vlaams Verbond voor Gepensioneerden 

Lebbeke- Denderbelle-
Wieze danken 

De VU-afdelingen Lebbeke, Dender-
belle en Wieze danken allen die mee
gewerkt hebben tot het welslagen van 
hun bal op 29 november jl 
Uitslag tombola toegangskaart 
1 ste prijs werkj Keppens 00280 An

dere 1048 904 1625 1250 1750 1023 
830 2003 566 604 529 1509 267 530 
1731 637 

Afhalen der pnjzen K Uyttersprot, 
Opwijkstr 41, Lebbeke 

Prof. Maton te gast bij F W , 
V W G en Daenskring te Ninove! 

Op dinsdag 25 november jsti sprak 
prof dr Jef Maton, VU-ondervoorzit-
ter, op uitnodiging van de drie Ninoof-
se Vlaams-Nationale Verenigingen 
over «Vlaamse ekonomie en staatsher
vorming» Het zaaltje van de «Dender-
hoeve» was goed gevuld wat erop 
wijst dat er een stijgende belangstel
ling is voor de ekonomische aspekten 
van de staatshervorming Prof Maton 
sprak op de hem bekende rustige en 
zeer duidelijke manier over de nood
zaak aan ruime fiskale autonomie voor 
de gemeenschappen, de taktiek van 
Wallonië met betrekking tot de over-
heidsinvestenngen en tot slot over de 
vergelijking tussen twee ekonomische 
modellen Peeters en Maton Zijn be
toog had duidelijk indruk gemaakt op 

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

Bal volksvertegenwoordiger 
Jan Caudron en alle VU-manda
tarissen van het arr. Aalst. 

Orkest The Hitmasters 
Zang Paul Roelandt en Kurt Fle
ming 

Deelneming 100 fr 

Taal-
klachtenbus 
Postbus 73 
9000 Gent 12 

de aanwezigen wat aangetoond werd 
door het stellen van diverse vragen en 
door de grote vraag naar hét hand
boek in deze matene namelijk het Ver
slagboek van de dag van het Ekono-
misch Federalisme door het Vlaams 

Nationaal Studiecentrum uitgegeven 
onder de titel «Vlaamse Ekonomie en 
Staatshervorming» Dit avondje «eko
nomie op mensenmaat» mocht ge
slaagd genoemd worden i 

Rik Haelterman 

Nieuw VU-bestuur bij 
Denderwindeke-Lieferinge 
Voorzitter en sociaal dienstbetoon Rik 
Haelterman, Kruisveldstraat 7 B, Den-
derwindeke (338687), sekretaris-pen-
ningmeester Dirk Van den Hove, Lin-
kebeekstraat 16, Denderwindeke 
(336128), propaganda Petrus De 
Schepper, Linkebeekstraat 38 
(330231), organizatie + Volksunie-
jongeren Firmin Sunaert, Kerkhof
straat 5, Denderwindeke (332394), 
ondervoorzitter Viktor Desert, Plaats 
60, Denderwindeke (334549) en Nes
tor De Groot, Rijstraat 1 A, Denderwin
deke (334509), andere bestuursle
den Norbert De Blauwe, Minnenhof-

straat 6, Denderwindeke (330168), 
Eddy De Saeger, Volkaertstraat 1 C, 
Denderwindeke, Wilfned Mattens, 
Krepelstraat 61, Denderwindeke 
(33 6096), Greta Roosens, Minnenhof-
straat 6, Denderwindeke (330168), 
Suzanne Cardoen, Stwg op Ninove 
2 A, Denderwindeke, Nicole Boey-
kens, Kruisveldstraat 7 B, Denderwin
deke (338687), ere-voorzitster Geor
gette De Kegel, Aardeweg 36, Outer 
(334347) 

Op deze mensen kunt u steeds een 
beroep doen voor alle inlichtingen be
treffende uw afdeling II 

Arr. Dendermonde 
kiest nieuw bestuur 
Nadat de 15 afdelingen in het arrondis
sement hun bestuur hadden verkozen, 
besliste de arrondissementsraad van 
19 november dat de verkiezing van het 
arrondissementsbestuur, kantonnaal 
gevolmachtigden en leden partijraad 
zal plaatshebben op 15 december e k 
om 20 u o IV de algemeen sekretaris 
Willy De Saeger 

Uittredend arrondissementsvoorzitter 
Marcel Verschelden wenst zich niet 
meer opnieuw kandidaat te stellen om
wille van de kumul met de funktie van 
nationaal penningmeester 
Arr raadsleden die zich wensen ter 
beschikking te stellen als arr bestuurs

lid, lid partijraad of kantonnaal gevol
machtigden, dienen hun kandidatuur te 
richten aan huidig voorzitter (liefst zo 
vlug mogelijk). Marcel Verschelden, 
Hebbe 6a, Moerzeke (052-478032 od 
478701 en 02) 

Te verkiezen funkties arrondisse
mentsvoorzitter, -sekretarais, zeven 
bestuursleden, VUJO-afgevaardigde, 
vijf kantonnaal gevolmachtigden en 
twee afgevaardigden partijraad 
Deze nieuwe bestuursploeg zal in de 
komende drie jaar op de eerste plaats 
de gemeenteverkiezingen moeten 
voorbereiden en op de tweede plaats 
de organizatie moeten uitbouwen op 
arrondissementeel vlak 
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Wij in de Volksunie 

Hernieuwing raad van beheer 't Vestje 

Hfr 29 

Het Vlaams-Nationaal-Socio-Kultureel 
Centaim (Oude Vest 129 te Dender-
monde) deelt zijn leden mede dat een 
buitengewone algemene vergadenng 
zal plaatshebben op maandag 15 de
cember om 21 u. 30 in zijn lokaal. 

Dagorde 
— Verslag van de raad van beheer. 
— Fin verslag door de penningmees
ter 
— Verslag van de kommissaris H. 
Baert 
— Ontlasting der kommissaris-beheer-
ders. 
— Ontslag beheerders en aanstelling 

OCMW-Brugge 
AANLEGGEN 
WERVINGSRESERVES 
— gebrevetteerd verpleegkundi

gen; 
— gebrevetteerd ziekenhuisver

pleegkundige; 
— gebrevetteerd psychiatrisch 

verpleegkundige; 
— verpleegassistenten; 
— verpleega^sistent(e); 
— psychiatrisch verpleegassis-

tent(e). 
Geldig tot 31 mei 1983 

Voorwaarden tot deelneming 
aan het exameni 
1. Gewone administratieve voor
waarden; 
2. Leeftijd: de leeftijdsgrens van 
45 jaar niet overschreden heb
ben bij indiensttreding. Voor de 
personeelsleden, die in O.C.M.W.-
dienst zijn of werkzaam bij een 
andere overheidsdienst, geldt, in
zake deze leeftijd de volgende re
geling: op 65-jarige 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); 
— verpleegassistentóe): brevet 
van verpleegassistent(e), (ver-
pleegassistentte) en psychia
trisch verpleegassistent(e). 
De kandidaat gebrevetteerd ver
pleegkundigen, die het laatste 
studiejaar volgen voor het ver
werven van het voorziene brevet, 
worden eveneens te uitzonderlij
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 
203,9» %: 
a) gebrevetteerd verpleegkundi
ge. 1.43 (eindwedde 1.55)- 376.239 -
661 230 in 27 jaar, 
b) verpleegassistent(e)- 1.40 
(eindwedde 1 57). 363.265 - 608.470 
in 31 jaar. 
Inschrijvingsgeld s 150 frank 
voor gebrevetteerd verpleegkun
digen en verpleegassistenten te 
storten op P.R. nr 000-00995 81-59 
van het AZ St.-Jan, Ruddershove 
10 te 80<X) Brugge, vóór 5 januari 
1981 met vermelding: •inschrij
ving examen van gebrevetteerd 
verpleegkundige of verpleegas-
sistent(e)». 
In te stureni uiterlijk tegen 5 ja
nuari 1981 aan de Personeels
dienst van het O.C.M.W - Brugge, 
A.Z. St.-Jan, Ruddershove 10 te 
80(K) 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 
blijkt dat het laatste jaar gevolgd 
wordt voor gebrevetteerd ver
pleegkundige. 
^ ^ (Adv. 259) 

nieuwe beheerders voor een mandaat 
van 3 jaar (1 jan. '81-31 dec. '83) 
— Verlenging mandaat kommissans 
tot 31 dec. '83. 
— Begroting 1981 
— Aktiviteiten 1081 o.m. arr. Vlaams 
Zangfeest (15-3-1981). 

De voornaamste doelstelling van het 
Vlaams-Nationaal Soclo-kultureel Cen
trum is het jaarlijks innchten van een 

arrondissementeel Zangfeest naast 
enkele kleine kulturele aktiviteiten. De 
raad van beheer regelt de werkzaam
heden in het sekretanaat en steunt ma-
teneel alle Vlaams-nationale socio-kul-
turele tijdschnften en uitgevers. Kandi
daturen dienden ingediend bij de huidi
ge voorzitter van de raad van beheer 
Marcel Verschelden, Hebbe 6a, 9168 
Moerzeke Tel. 052-4780.32 of 
27.87.01. 

VU-Dendermonde werft aan 
Volksunie Arr. Dendermonde: 
werft aan voor zijn sekretanaat 
Oude Vest 129, Dendermonde: 

half-time sekretarls (M/V) 
Vereisten, minstens humaniora 
niveau, uurrooster naargelang de 
aktiviteiten doch gewoonlijk op 
maandagmorgen en -avond, 
woensdagnamiddag, vrijdagna
middag, zaterdag & zondagmor
gen. Zelfstandig kunnen werken 

en instaan voor de huishouding 
en permanentie van het sekreta
naat 
Kandidaturen met volledig cum-
culum vitae te richten aan 
— senator Walter Peeters, Nij
verheidsstraat 9160 Hamme of, 
— Arrondissementeel sekretan
aat VU - voorzitter Marcel Ver
schelden, Hebbe 62, 9168 Moer
zeke. Voor 15 december 1980. 
In diensttreding. 2 januan 1981. 

WEST-VU\ANDEREN 
DECEMBER 

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 wikJ 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 tMjkomende aktiviteiten in het 
«Nieuw Gemeentehuis» Inschrijvingen: 225 fr. per volwassene 
en 175fr. per kind bij de bestuursleden. 

14 lEPER: Bezoek van de kerstman om 14 u. 30 in het Jeugdstadkin, 
LeopoM lll-<aan. Vieruurtje, poppenkast 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 irj zaal 
Ciejser-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 fr. Spreker. Jaak Vandemeulebroucke. Geduren
de deze avond bestuursverkiezingen. 

VU-Alveringem koos 
nieuw bestuur 
Enkele weken geleden vonden ook in 
deze afdeling de bestuursverkiezingen 
plaats De leden konden kiezen, uit een 
hele reeks kandidaten en dit is het re
sultaat 
Tot voorzitter werd de oud-sekretaris 
Luk Delancker gekozen De ex-voorzit-
ter, Gilbert Vanoverschelde, is omwille 
van beroepsredenen naar Loppem 
verhuisd Dit betekent een zwaar ver
lies voor de afdeling 
Het verheugt ons echter dat Gilbert 
ons met volledig in de steek laat want 
hij heeft aanvaard erevoorzitter te 
worden en ons in de mate van het mo
gelijke te blijven bijstaan met woord en 
daad De nieuwe sekretans is een jon
ge en dynamische kracht Frank Becu-
we Onze centen blijven we toever
trouwen aan de goede zorgen van Jef 
Delancker Voor de jongerenwerking 
zal voortaan Godfned Stevens zorgen 
De propaganda konden we aan nie
mand beter toevertrouwen dan aan 
Walter Wemaere, uitbater van gast
huis De Drie Ridders, tevens ons ver
gaderlokaal 
Tot arrondissementeel afgevaardigde 
werd Guido Bruneel gekozen De or-
ganizatie is nu in handen van Frans 
Maeyaert 
Het bestuur telt verder nog als leden 
Egide Niville en Robert Decarne Ieder
een kan zich ten slotte in volle vertrou
wen wenden tot onze mandatarissen 
Willem Billiet Michel Samper, Pieter 
Vanhauwe en André Delancker 
Het afdelingsbestuur staat open voor 
opmerkingen en voorstellen omtrent 
haar werking 

tuk Delancker. 
voorzitter 

Het bestuur 
Voorzitter Luk Delancker, Gapaard 1, 
Alveringem. 

Erevoorzitter- Gilbert Vanoverschelde, 
Scheuremanspark 13. Loppem 
(050-825202) 
VUJO Godfned Stevens, Oerenstraat 
5, Alvenngem 
Afgev ( juido Bruneel, Krombeke-
straat 34B, 8991 Stavele 
(057-300652) 
Leden Robert Decarne, Hondschote-
baan 18, 8991 Stavele (057-300363) 
Kantonnaal afgevaardigde Albert 
Huyghe, lepersesteenweg 41, 8480 
Veurne (058-31 1683) 
Mandatanssen Willem Billiet Putstraat 
51, 8190 Alvenngem (058-28.8042), 
André Delancker, Gapaard 1, 8190 Al
venngem, Michel Sampers, Nieuw
straat 29, 8190 Alvenngem 
(058-28 80 53), Pieter Vanhauwe, Dorp 
10, 8190 Alveringem 
Sekretaris Frank Becuwe, Fortem 43, 
Alvenngem (058-288626) 
Penningmeester Jef Delancker, Izen-
bergestraat 78, 8992 Leisele 
(058-299429) 
Propaganda Walter Wemaere, Weeg
schede 1, 8992 Leisele (058-299078) 
Organizatie Frans Maeyaert, Roes-
bruggestraat 57, 8991 Stavele 
(057-300634) en Egide Niville, Kwelle-
molenstraat 7B, 8190 Alvenngem 

Rouw te Koekelare 
Op 24 november l.l. overleed ons 
dierbaar lid mevrouw Pharailde 
D'Hulster, weduwe van Gustaaf Mu
seeuw, op de ouderdom van 86 jaar. 
Z i j was het oudste VU-lid te Koekela
re. 
Zi j was tevens de schoonmoeder van 
ons bestuurslid Rika Vandendries-
sche. 
Het ganse bestuur biedt aan de fami
lies D'Hulster en Museeuw zijn deel
neming in de rouw. 

BOUWEN EN VERBOUWEN 
vandaag voordeliger dan morgen! 

BESPAAR 25 TOT 35 % 
Profiteer van onze VOORSTUDIE, dat garandeert u méér dan een 
goede belegging, gemakkelijk onderhoud en brandstofbesparing. 
Het waarborgt ook een behaaglijke en gezonde woning. 
Wij stellen u trouwens ook in de gelegenheid gratis fiskale en fi
nanciële experten te raadplegen. 
Wij zorgen ervoor dat u staatspremie, verwervingspremie, pro
vincielening, saneringspremie, teruggave BTW en andere voorde
len krijgt zonder dat u zich daarvoor in de geringste mate hoeft in 
te spannen. Ondertussen financieren wij al deze voordelen voor u. 
Dat betekent ± 800.000 fr. die wij voor u financieren. 
Bovendien is u met ons zeker achteraf geen last te krijgen zoals 
dat met niet geregistreerde aannemers kan geschieden. Bij ons 
bent u veilig! 
Doe het N U ! Bespaar 25 to t 3 5 % ! 

Vraag grat is a b o n n e m e n t 
« B o u w - en immot i jd ingen» 

ALGEMEEN BOUWBEDRIJF 

KUNNEN 
Wilrijk — Prins Boudewijnlaan 323 lel 031-49.39.00 
Brussel - Kolonienstraat 50 tel. 02-219 43.22 
Genk - Winterslagstraat 22 tel 011-35.4442 
Gent - Onderbergen 66a tel 091-25 19.23 
teuven - Brusselsestraat 33 tel 016-23.37 35 

WEEKDAGEN VAN 9-18 u. ZATERDAG VAN 10-13 u. 
600 ARBEIDERS - 1001 MOGELUKHEDEN 

Uitslag tombola VU-Tielt 
Om de kas wat aan te vetten heeft de 
VU-afdeling Tielt een grootse tombola 
op het getouw gezet De trekking die 
doorging in café Batavia gaf volgende 
uitslag 
I ste Pnjs - Draagbare TV - Nr 3070 -
(Res Nr 2143), 2de Prijs - Zetel - Nr 
2216 - (Res Nr 2102), 3de Pnjs -
Wandspiegei - Nr 1201, 4de Pnjs - Ba
rometer - Nr 2245. 5de Pnjs - Dames
mantel - Nr 1832,6de Pnjs - Damestail-
leur - Nr 2229, 7de Pnjs - Dames 2-
stuks - Nr 1958, 8ste Prijs - Inox 
schenkblad - Nr 1752. 9de Pnjs -
Handtas - Nr 2302. 10de Pnjs - Set li
keuren - Nr 2214 
De ovenge 48 waardevolle pnjzen 
I I - 3055, 12 - 1742, 13 - 2099, 

14 
17 
20 
23 
26 
29 
32 
35 
38 
41 
44 
47 
50 
53 
56 

1615, 
2226, 
1691, 
2275, 
1060. 
3049. 
1836, 
2114, 
2082, 
1586. 
2111. 
2205. 
2198. 
1822. 
2254, 

15 
18 • 
21 • 
24 
27 • 
30 
33 
36 
39 
42 
45 
48 
51 
54 
57 

1810. 
1467. 
2079, 
2075, 
2149, 
2014, 
2112, 
1791. 
2208, 
2197, 
2219, 
2038, 
1595. 
1430, 
2002, 

16 
19 -
22 -
25 -
28 -
31 -
34 • 
37 • 
40 • 
43 • 
46 • 
49 -
52 • 
55 -
58 

1228, 
2067. 
1235. 
2046. 
1345, 
2273, 
1852, 
1803. 
1768. 
2138. 
2145, 
2007. 
2093. 
1823: 
2141 

De pnjzen kunnen afgehaald worden 
tot 31 januan '81 bij Juul Vande Walle-
De Loof, Kasteelstr 19 te 8880 Tielt 
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30 Mi Wij in de Voll<si'nie 

Aanbevolen huizen 

'ï 

f 

» 

M E U B E L E N M O E N S 
Markt 28 
TERNAT 
Tel 582 10 55 

Specialist primitief 
sti|lmeubelen en modern 

KUNSTGEBITTEN 

HERSTELLINGEN 

Tandheelkundig Laboratorium 
VAN PER KLEUN 

Chazallaan 83 
1030 Brussel (Schaarbeek) 

02 734 06 43 
Na 18 u 4254642 

L E O N K E S T E L O O T -
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 02 582 1312 

VERDELER VOLKSWAGEN AUDI 

PVBA D A M A 

Stationsstraat 107 
9540 BURST ERPE MERE 

Vloeren -

Open haarden 

le l 053-62 3765 

L U K O S p v b a 

Ringmappen dokumenthouder 
pochetten snelhechters offerte 
mappen 

VERVOER VERHUIZINGEN 

Laadruimte van 30 tot 50 m3 

V E C O V E N J o z e f 
Haneveldlaan 47 1850 Grimbergen 

Tel 02 26814 02 

ANTIEKZAAK 
Marcel Asselman 

Rollebeekstraat 45, 
1000 Brussel Tel 5116133 

Prive 5690318 

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

Forlsiraal 27 
2510 MORTSEL 
Tel 031 49 3507 

G e o r g e s DE R A S p v b a 
Autocars autobus 
ceremonie wagens 

begrafenisonderneming 

Hoogstraat 20 

LEDE 

Tel 053 213636 

WASSEN VAN ALLE RUITEN 

A a l s t e r s e G l a z e n w a s s e r i j 

G e b r A L L O O 
Raphae l en Wt l l y 

Tel bureau 053 2172 12 

PVBA J BORREMANS-COCK 
& KINDEREN 

Algemene Bouwondernemingen 

Gentseslraat 238 
9500 GERAARDSBERGEN 

Tel 054 412589 

Wi | bouwen voor u sleutel op de deur 

Heropmaken oude ijzeren poor
ten en balkons en allerlei smeed
werk 

De v o s Luc 
C e n t r a l e w e g 27 

2260 N i j l en 
Tel . 031-81.77.06 

Gratis pri|Sofferte 

DURASON-KEUKENS 

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

Firma M. UYTDEWILGEN 
TV HIFI VIDEO ELECTRO 

Wouter Haecklaan 6 2100 Oeurne 
Tel 031/216699 

Julius De Geyterstraat 204 Antwer
pen Tel 031/2907 87 

GALERIJ esl GALERIJ DE KEIZER 
Exc lus i v i t e i t : s a l o n s 

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 vri jdag TERN 
van 13 fot 20 u. Donderdag van Tel C 
9 tof 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» 
BfiOEhiEN (J( ins en nnd ( r r ) PAR 
K A S BLOFSONS ANORAKS 

'"-" Tri 053 66 /3 33 
Stc ( nwf (j n I ir Ninovp 76 
9470 DENDERLEEUW 

lustrerie 

mare 
de vriese 
bar. ruzettelaan 56c brugge 
050/35 74 04 
baan brugge-kortr i jk 

J e r o o m E V E N E P O E L 
D E C O R E T T E 
Alle schilder-, 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 

Mev r . J u l i e n 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 + kunstvoo-'werpen 

Uw VAKANTIEWONING in 
SPANJE of PORTUGAL, ik on
derhoud en herstel, eveneens al 
uw huishoudelijke toestellen, 
elektnek en sanitair Tel na 18 u 
015-71 1021 

B o e k h a n d e l S t u d i c o 
D r Vandeper res t raa t 141 
2440 GEEL 
Tel 0 1 4 - 5 8 6 0 8 5 

Boeken 
schrijfmachines 

schoolgerief 

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»? 

Nieuw VU-bestuur 
te Wingene 
De leden van de Wingense Volksunie 
werden op 28 november II samenge
roepen in t Molenhof ter verkiezing 
van het nieuwe bestuur De verkie-
zingsaktiviteiten werden afgesloten 
met een toespraak door Guido Van In 
HIJ t>ehandelde de taak van de be
stuursleden en gaf een degelijek uit
eenzetting van de hedendaagse poli
tieke toestand Hij wees op de on
macht van de traditionele partijen om 
dit land te besturen en op de apatie die 
hierdoor ontstaat bij het grote publiek 
voor alles wat politiek is Nochtans laat 
de politiek ons niet los zelfs ons drink
water onze elektnciteit zijn politiek ge
kleurd W I J worden dus met de politie
ke gekonfronteerd van zodra wij 's 
morgens het licht aansteken of voor 
de wastafel staan, was zijn logisch toe
sluit 

Het nieuwe k)estuur kwam reds bijeen 
op 3-12-'80 om de taakverdeling vast 
te leggen Alle aanduidingen werden 
éenpang goedgekeurd 
Voorzitter Herman Derudder Leen-
molenstraat 70, tel 051-655090 
Ond.' voorzitter Germain Vromman, 
Tieltstraat 32, tel 051-655027 
Sekretans-penningmeester Mare De 
Rammelaere, Futselstraat 4 tel 051-
856424 

De sint was bij 
VU-Aarsele-Kanegem 
Sinterklaas was te gast op het jaarlijks 
kinderfeest van de Volksunie Aarsele-
Kanegem dat doorging in de kantine 
op het voetbalveld van Kanegem De 
raadsleden Vervaecke en Houtteman 
namen ook deel aan het feest Zowat 
honderd kinderen verwelkomden de 
sint die ditmaal de energiekrisis in
dachtig op de ezel aankwam 

Pers en public-relations Gilbert Her-
mie, Beememsteenweg 79, tel 051-
656076 

Organizatie-VUJO Johan Lievens, Ka-
pellestraat 45 

Andere leden Willy Persyn, Lambert 
Golsteyn, Roger Detavernier Roland 
Duvillers Hans Baesen en Ene Ver-
haeghe 

Als afgevaardigden bij de arrondisse-
mentele Raad werden aangeduid Her
man Derudder (plaatsvervanger Mare 
De Rammelaere) en Johan Lievens 
(plaatsvervanger Hans Baesen) 

Gilbert Hermie 

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 

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

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

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

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

Vereiste voorwaarden: 
1 Lichamelijk geschikt zijn, 
2 Van goed zedehjk 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 m de anes
tesie en bewijzen van speciale 
bekwaamheid in de reanimatie, 
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, afschnft van di
ploma, geboorteakte en curricu
lum vitae moeten ingediend wor
den uiterlijk op 15 december 1980 
bi) de heer Voorzitter van het 
Openbaar Centrum voor Maat
schappelijk Welzijn, Karthuize-
nnnenstraat 4, 8000 BRUCXiE 1 

(ad 255) 

Aanwerving van een full
time arbeidsgeneesheer 
Voorwaarden tot aanwerving: 
1 Gewone administratie voor
waarden 
2 Leeftijd: de leeftijdsgrens van 
45 jaar niet overschreden hebben 
bij indiensttreding 

OCMW-Brugge 
3 Diploma's: van dokter in de 
geneeskunde en van een van de 
diploma's van aanvullend onder
wijs m de arbeidsgeneeskunde 
(ARAB) 
Weddeschaal: 1 96 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 OCMW-Brugge, 
AZ Sint-Jan, Ruddershove te 
8000 Brugge de schriftelijke kan
didaturen, tezamen met de voor 
eensluidend verklaarde afschrif
ten van de gevraagde diploma's 
(Adv 258) 

Op donderdag 15 januan 1981 
om 11 u zal er in de vergader-
2:aal van het Openbaar Centrum 
voor Maatschappelijk Welzijn, 
Karthuizennnenstraat 4 te 8000 
Brugge, overgegaan worden tot 
de Openbare Aanbesteding der 
werken in het Nieuw Hospitaal 
St-Jan te Brugge 
Lot 35 5 - V-Blok Aanbrengen 
van chape 
Erkenning klasse 2, kategone X 
(chapewerken), of onderkatego-
n e D4 of DlO of Dll 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 , vnjdag van 14 tot 17 u 
— Op de burelen van het 
O C M W, Karthuizennnenstraat 
4 te 8000 Brugge, alle werkdagen, 
behalve s zaterdags, in de voor
middag van 8 u tot 12 u 

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

Nieuw 
VU-bestuur 
te Kortrijk 
Op 22 november II werd een nieuw 
bestuur verkozen te Kortrijk De op
komst bij deze verkiezingen was be
vredigend Hier de samenstelling van 
het nieuwe bestuur te Kortnjk 
Voorzitter Lieven Decaluwe 
Ondervoorzitters Wilfned Bogaerts 
en José De Schaepmeester 
Sekretans Johan Vanbiervliet 
Penningmeester Jef Labaere 
Organizatie Walter Deconinck en Her
man Vandenbuicke 
Propaganda Jef Allaert 
Dienstbetoon Walter Vandevijvere 
Verantwoordeijke FVV Elise Verbe-
ke 

Leden Rosa Deblaere, Eddy Debus-
schere. Rik Honore, Piet Lanssens en 
Frans Vansteenkiste 
Na de verkiezingen gaf Walter Deco
ninck een voordracht over «Kortrijk in 
de jaren 1900-1940» Op een boeiende 
wijze wist Walter Deconinck te vertel
len over de tijd van toen, dit alles geïl
lustreerd met dia's Voor de ouderen 
was het aangenaam weerzien van de 
tijd van weleer, voor de jongeren een 
interessante kennismaking met hoe 
het er destijds in Kortrijk allemaal heeft 
uitgezien 

Thans is het uitkijken naar het boek, 
dat Walter Deconinck hierover zal uit
geven 

•»tieceimEh'noo 
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Aanbevolen huizen 

PVBA VAN IMPE & Zonen 
Steen- en marmerhouwerij 
Brilstraat 41 
HAALTERT 
Tel. 053-21.22.48 

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

KEUKENS - SANITAIR 
VERWARMING 

. VAN DER CRUYS 
Assesteenweg 65. TERNAT 

Tel. 582.14.41 
Toonzaal alle dagen open 

van 9-19 u. Zondag gesloten. 

Schoolgerief - Tekengerief -
Boekengerief - Tijdschriften -
Dagbladen 

Verantwoord speelgoed! 
SCHALUIN 74. AARSCHOT 
Tel. 016-56.93.34 

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

Platteau-Lievens. Portugeesstraat 9 
1780 Teralfene. 
Tel. 053-66 74.56. 

BLOEMEN «ERIKA» 

Kerkstraat 23. 
2650 B O O M 
Tel. 031-88.01.60. 

Alle bloemen en planten. 

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

BINNENHUISINRICHTING 
STROOCA 

G.i'enj -.de G.ipnfrt... 
Molenslr.i. it 45. 9300 Aalst 
Tel 053 70 32 19 

Meubelmagazijnen 
DE KLEINE WINST 
te Ncel. 
Antwerpstraat 164-177 

Stijlmeubelen -i- kleinmeubelen. 

Ed. Claessenlaan 50-52 

alle moderne meubelen. 

Tel 031881316 

Meer dan 3.000 m2 toonzalen. 
's Maandags gesloten. 

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

Valerius De Saedeleerstraat 99 
9300 Aalst 
lel. 053/21.71.38 

qZTN STUDIO 
•'-^ DANN 
02-428.69.84 

— Industriéle fotografie 
— Mode/architekluur 
— Hüwelijksreportages. 

Leon Theodorstraat 36, 
1090 Brussel 

I D E L - Tel 01 1-534349 

Gc-Iocjeiiheidsgr.ifiek: Huwohik - Ge
boorte - Zelfklevende pl.ikb.md en 
etiketten Houten dniklel ters - Rekl.i-
ine-koleiiders. 

DRUKKERIJ WAEGEMAN 
dé oplossing voor al uw drukwerk In type en offset. 
Special ist in meerkleurendruk. 

Preulegem 150-152, 9400 Ninove, 054/33.14.24 
H. Verr ieststraat 64, 9470 Dender leeuw, 053/66.41.40 

P V B A G A B R I E L 
Vrijdagmarkt 47, 9000 GENT 
Tel. 091-25.64.05 
Boelare 10, Eekio 
Tel. 091-77.13.12 
Nieuw! De eerste elektronische 
naaimachines ter wereld nnet 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 

A D O L F C L A E S EN Z O N E N 
Kerk weg 8. 1760 Roosdaal-Strijtem 

Tel. 054-33.37.56 

Zaadhandel 

PVBA DE M O O R - L A T E U R 
PELGRIM 9 
9258 SCHELDEWINDEKE 
Alles voor land- en tuinbouw. 

Tel. 091-62.51.42. 

DE C R A E N R O M pvba 

Molenstraat 78 
NIEUWENRODE 
Tel. 015-71.12.40 

Verwarming - sloom - sanitair. 
Alle herstellingen. 

Lederwaren-Parfumerie 
V A N REETH 
Antwerpsestraat 44 
2640 NIEL 
Tel. 031-88.11.19 

Kleinlederwaren - handtassen 
reisartikelen • regenschermen 
handschoenen. 

N V Relnigingswerken 

P E E T E R M A N S 

Onderhoud en restauratie 
gebouwen. 

Selsaetenstraat 28 
2220 Wommeigem 
Tel. 031-539530 en 53.75.75. 

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

Fons Prinsen 
K a n t o o r h o u d e r v a n d e g r o e p A R G E N T A 

B e t t e n d r i e s l a a n 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 

B -f M 
Bouwpromotoren en 
daktimmerwerken. 

Waar de Vlaming zich thuis voelt. 

Gordijnen en overgordijnen 
Zetels en matrassen 
Alle herstellingen en maatwerk 
Prijsopgave op voorhand 

Meester Hunninckstraat 47 
9472 DENDERLEEUW/ 
Tel. 053-66.89.73 

S T E E N K A P P E R I J 

Juchtnnans-Dox. 
Vervoortpl. 21 

3290 DIEST 

Telefoon 013-33.1523 

Marcel VAN den BULCKE 

Wurmstraal 7 
SLEIDINGE 
tel. 091/57.31.46 

Molenvest 50 
H E R E N T A L S 

tel. 014/21.12.07 

K L E D I N G L E N D E R S 

Sint-Damiaanstraat 41 
WOMMELGEM 
Tel. 031-53 70 39 

Dames-, heren- en kinderkleding. 

IO%vr.V.U.Ieileni 
KOSTUUMS - VESTONS -
BROEKEN - PARDESSUS. 

OOK NAAR MAAT 

R I C O - K L E D I N G 
V E R M E E R S C H 

Steenhouwersvest 52. Antwerpen 
Tel 031-3135.83 

Wij bouwen voor u... 

— sleutel op de deur 
— en... zonder problemen 

ALGEMEEN BOUWBEDRUF 

V a t i d. B r a n d e n p v b a 

Wuitenslaan 39, 9160 Hamme 

Tel. 052-47.88.09 

Gratis voorstudie en prijsofferte 

P V B A G. B R U N E E L T O O N Z A A L 
• D E N DUVEL'BANKELINDEWEG 11 

8984 KROMBEKE-POPERINGE 
Badkamers • Keukens • CeiXrale 
verwarming • Houtkachels • Jnbbuw | 

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

Diepvriezers. 

B O O M K W E K E R I J E N 

T U I N A A N L E G 

D e W i t t e B e r k 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 

Th. WILLEMS 

Schrijnwerk en meubilering 

Jan de WIndtstraat 57 
9300 Aalst 

Tel. 053-21.83.90 

Firma EBO-LYBAERT 

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

Polenstraat 165, 9940 Sleidinge 
Tel. 091-57J3J3 

legels 
Lindenstraat 30, Keerbergen 

Telefoon 015-51.35.71 
Zelfimport = beste prijs 

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

Maandag gesloten 

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 
gescfiikt voor zomervakantie. 
Inl. tal. 011-43.6&0Z 

F R A N S S E N S OPTIEK: 

I Silhouette 
Marwitz 
Rodenstock 

Herenlalsebaan 340 
Deurne-Z Tel 210896 
Kerkstraat 44 - Antwerpen 
Tel 35 65.75 

ALLE LAS- EN 
S M E E D W E R K E N 

Speciaal herstelling van kipbakken 

G E O R G E S G R O E N I N C K X 
Letterkunde 244, 2610 WILRIJK 
Tel. 031-28.93.14 

OOSTDUINKERKE A/ZEE 
TE KOOP: 

APPARTEMENTEN 
STUDIO'S 

Villastijl - Alle komfort 
Garages. 

WEST-LITTORAL 
Leopold ll-laan 212 
8458 Oosiduinkerke 

Tel. 058-St.26.29 

^ 

Uurwerken - juwelen 

H. TRATSAERT-
G Y S E L I N C K 

Driekoningenstraat 140 
SINT-NIKLAAS 

Tel. 031/76.37.08 

L E Y S - V E R A C H T E R T 

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

TeL 0 1 4 - 3 0 . 9 0 . 7 4 

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

Gentsestr. 155 
9300 A A L S T 
Tel. 053/21.19.21 

Fr. Craeybeckxlaan 69, 
2200 D E U R N E 
Tel. 031/24.53.30 

Meche lse str. 59 
1800 V I L V O O R D E 
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 

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

Jan MESTOAGH 
Korte Welvaart 25 
2850 Keerbergen 
Tel. 015-2338.87. 

I^^SR KONINt OERI 
ATRASSENI 

Ook bedden, dekens, donsdekens en lattenbodems. 

Te l . 0 5 2 - 4 2 . 3 4 . 0 0 G a l g e n b e r g 5 2 , B e r l a r e 

n OECEIMBER 1980 
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NEDER-OVER-HEEMBEEK -
'De Volksunie heeft het meer 
dan een kwarteeuw uitzonderlijk 
lastig gehad om een "goede 
pers- te krijgen. Het Vlaamsna-
tionalisme ontbeerde tot op he
den de mogelijkheid om via de 
dagbladpers of andere massa
media behoorlijk aan zijn trekken 
te komen. Vandaar het belang om 
een eigen partij-orgaan niet al
leen in leven te houden maar ook 
gedegen professioneel uit te 
bouwen. In de pioniersjaren was 
er bovendien geen enkele moge
lijkheid om in de redaktie met 
vaste journalistieke beroeps
krachten te werken. Zulks heeft 
alles behalve verhinderd dat het 
Vlaamsnationaal blad uitgroeide 
van maandblad tot weekblad, en 
dat het met de jaren een behoor
lijke informatieve vlucht heeft 
genomen.' 

De eerste hoofdredakteur van 
ons blad, samen met een groepje 
manusjes-voor-alle-werk, is te
vreden over het feit dat het 
weekblad «WIJ' vandaag op het 
forum van de informatieweekbla
den een behoorlijke positie heeft 
verworven. Maar hij vindt dat het 
nog beter zou kunnen; dat het en-
toesiasme van de pioniersjaren 
ietwat ontbreekt-. 

Frans Van der Eist -Wij zijn in de 
partij, en ook wat ons partijblad 
betreft, in januari '55 zeer scha
mel begonnen. Ons blad kende 
telkens weer een zekere mlraku-
leuze geboorte dankzij de in
spanningen van verscheidene 
vrijwil l igers. Hoeveel vergaderin
gen hebben we niet gehad in het 
café Breughel aan de Brusselse 
Lakenstraat? Het waren niet al
leen zware politieke diskussies 
die we er hielden. Tientallen men
sen staken er de handen uit de 
mouwen. Zo bijvoorbeeld voor 
het kleven van adresstrookjes 
op de versgedrukte nummers 
van «De Volksunie». Jarenlang 
hebben we zo gewerkt; ikzelf, of 
Wim Jorissen, of nog andere 
werkers-van-het-eerste-uur 
brachten de bladen naar het 
postkantoor Brussel X. 

Er was bijlange nog geen sprake 
van verdeling via een persagent
schap of door de diensten van 
een grote drukkerij. We deden 
gewoonweg kollegiaal alles zelf.» 

— Hoe werd het maandblad 'De 
Volksunie» redaktioneel samen
gesteld'^ 

Frans Van der Eist -We zijn jour
nalistiek van niets begonnen; 
ook trouwens wat betreft moge
lijke abonnees en partijleden. 
Het was er ons om te doen — en 
dat bleek nogal duidelijk uit de t i
tel van ons blad — om allereerst 
het bestaan zelf van onze 
Vlaamsnationale partij bekend
heid te geven; om ons program
ma bij de mensen te brengen. Wij 
waren daarbij veroordeeld om 
het blad zelf keer op keer vol te 
schrijven. Een echte eindredaktie 
was er nauwelijks. De kernredak-
tie vormden Wim Jorissen en ik
zelf plus uiteraard heel wat me
dewerkers uit onze politieke 
vriendenkring, en aanvankelijk 
vooral diegenen die In het parti j
bestuur of op een andere intel-
lektuele wijze aan onze politieke 
kar trokken. 

»We werkten met uiterst be
scheiden middelen. Het maand
blad was simpelweg een opeen
volging van artikels die de Volks
unie-pioniers samenschreven. 
Vandaag wil ik toegeven dat 
deze publikatie vanuit journalis
tiek oogpunt niet als geslaagd 
kan beoordeeld worden; nie
mand van ons kende immers be-

Frans Van Der Eist: 

„Eerste jaargang, nummer 1 if 
f f f 

» Maar we wekten behoorli jk wat 
belangstelling en hebben metter
tijd een onmisbaar medium voor 
de Volksunie in de perswereld 
als een vaste waarde doen in
gang vinden.» 
— Van maandblad groeide -De 
Volksunie' uit tot tweewekelijkse 
periodiek en uiteindelijk tot een 
weekblad dat met naamverande
ring nu 'WIJ, Vlaams-nationaal» 
heet 
Frans Van der Eist «Het blad ken
de een opgang die het politiek 
sukses van de partij op de voet 
volgde. 
» Maar het heeft toch meer dan 
tien jaar pionierswerk gevergd 
om uiteindelijk vanaf '68 door te 
breken met een algemeen ge
waardeerd gezagsvol pers
orgaan. 
»Tot dan hebben we dit blad 
vooral aangewend om ons partij
programma in al zijn facetten een 
weerklank te doen vinden, en 
keer op keer te aktualizeren, 
maar ik heb de ervaring gehad 
dat wij vooral last hadden van de 
politieke tegenwind: we werden 
in de verschillende media dood
gezwegen. 

» Misschien hebben we wellicht 
de uitbouw van ons weekblad 
hieraan te danken. We voelden 
na verloop van tijd de grote 
noodzaak om ons blad zo spoe
dig als maar kon in professionele 
handen van journalisten te ge
ven. En zulks is dan ook uiteinde
lijk kunnen gebeuren. 
» De eerste waardevolle journa
listieke kracht die we mochten 
inschakelen was Toon Van Over-
straeten.» 

— In al die jaren is de Volksunie er' 
met in geslaagd een persmedium 
op de markt te gooien waarmee 
een breed Vlaamsnationaal pu
bliek zou kunnen bereikt worden 
Frans Van der Eist «Ik weet dat 
ook vandaag geregeld nog in 
verscheidene kringen de ge
dachte opduikt om hoe dan ook 
een Vlaamsnationaal dagblad of 
een geïllustreerd magazine uit te 
geven. 

» Och, bij herhaling hebben wij in 
het partijbestuur in die zin ver
scheidene formules en commer
ciële kansen onderzocht. 

» Zo werd op een gegeven mo
ment door deskundigen bestu
deerd of de overname van «Het 
Handelsblad» voor onze Vlaams
nationale krachten een haalbare 
zaak zou kunnen zijn. Telkens 
hebben we ons gelukkig gehou
den aan de onverminderde be
kommernis om via de commer

ciële uitbouw van een persme
dium mettertijd onze partij niet te 
storten in een commercieel ge
vaarlijk avontuur. 

»We zijn er altijd behoorli jk op 
onze hoede voor geweest om 
door de inbreng van aandeelhou
ders (die in hoofdzaak financiële 
bekommernissen voor ogen hou
den) onze mogelijkheid om onze 
Vlaamsnationale standpunten in 
een geëigend medium langs 
geen kanten afgezwakt aan bod 
te laten komen in het koor van de 
opiniebladen. 

» Men kan het vandaag betreu
ren, dat wij Vlaamsnationalisten, 
vandaag nog immer geen dag
blad of wekelijks magazine uitge
ven, maar ik meen dat we er goed 
aan gedaan hebben. 
» Behalve gewaagde kansen 
hebben we hiertoe nooit goede 
kansen gevonden.» 

Pioniersgeest 
— w / J IS vandaag nog steeds het 
weekblad dat vecht met een zeke
re dualiteit het karakter van een 
ledenblad en de allures van een al
gemeen (Vlaamsnationaal) infor
matief weekblad 

Frans Van der Eist «Ik verheug er 
mij over dat «WIJ» een ambitieu
ze journalistieke vlucht heeft ge
nomen, dat er een poging werd 
gedaan, en bij herhaling, om een 
breder publiek te bereiken. 
» Maar we zouden er volkomen 
verkeerd aan doen om de rol van 
partijblad te verwaarlozen. 
» Waar anders dan in dit blad 
kunnen onze partijmititanten hun 
relaas kwijt over regionale aktivi-
teiten, waarbij ze overigens VU-
mensen van elders goede inspi
ratie kunnen meegeven». 
» Zoals de partij is ons weekblad 
groot geworden dank zij het werk 
van de militanten. Ik vind het jam
mer dat ook in «WIJ» deze pio
niersgeest ietwat verdwenen is. 
» Men vergeet te gauw van waar 
we gekomen zijn, waar we onze 
behoorlijke positie van vandaag 
(ook wat het weekblad aangaat), 
te danken hebben. 
» Dat delimma — partijblad ver
sus journalistiek gewaardeerd 
opinieweekblad — is er immer 
geweest. 

» Wijzelf hebben geruime ti jd ge
worsteld met de vraag of ons 
persmedium nu diende uit te 
groeien in de richting van een 
eerder politiek-opiniërend blad 
voor intellektuelen, dan wel dat 
we vooral een stem zouden ge
ven aan onze militanten; pers

echo's brengen over wat de 
Volksuniemensen her en der in 
Vlaanderen op het getouw zetten 
of suksesrijk georganizeerd had
den. 
» We hebben jarenlang getracht 
om beide informatieve behoeftes 
te verzoenen. Ik meen dat we nog 
immer de politiek en ook journa
listiek beste formule aanhouden. 
» Als gevolg daarvan is er onver
mijdelijk onophoudend kritiek op 
ons weekblad. Er zijn teveel ver
wachtingen die ineens dienen 
vervuld te worden. Zo heb ik 
uiteraard zelf een goed oor voor 
onze parlementsleden die bijwij
len van oordeel zijn dat hun 
tussenkomsten in de Wetstraat 
te weinig echo in ons eigen par
tij-orgaan krijgen. Ikzelf ben 
nooit een echt journalist ge
weest, maar ik heb toch én als 
polit icus én als uitgever-samen-

hoorli jk dit persvak. 

steller van ons weekblad (voor
heen maandblad) ervaren dat het 
bij elke publikatie een vechten is 
tegen de immer te krappe ruimte 
om elke medewerker, elke partij-
mandataris, elke afdeling be
hoorlijk aan zijn trekken te laten 
komen.» 

— te het weekblad WIJ van van
daag getrouw gebleven aan de 
geest van zijn stichters, aan de 
ijver van zijn pioniers? 

Frans Van der Eist- «Het blijft 
jammer dat we met deze publika
tie geen breder publiek kunnen 
bereiken. Maar ik heb u al ge
zegd dat onze (financiële) moge
lijkheden Immer beperkt zijn ge
bleven, op het gevaar af een 
commercieel avontuur aan te 
vatten. 

» Kritiek heb ik ook vandaag op 
WIJ. Het kan altijd beter. Maar ik 
vind toch dat ons weekblad in
houdelijk een behoorlijk Vlaams
nationaal strijdinstrument is ge
bleven; een persorgaan boven
dien dat toch de jongste jaren 
aan gezag heeft gewonnen in po
litieke en journalistieke middens. 
»Jammer blijft dat té weinig 
mensen ons weekblad lezen. Er 
kan nog een stevige inspanning 
gedaan worden om zoveel dui
zenden partijleden die geen WIJ-
abonnement hebben te bereiken. 
Ik vind het als een elementaire 
politieke plicht van elkeen in 
onze VU-rangen om mee te hel
pen «WIJ-Vlaamsnationaal» op 
zo 'n ruim mogelijke schaal te 
verspreiden.» 


