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Een 
„kommissie 
ad hoc"! 

Het bureau van de Vlaamse Raad wil binnenkort on
derzoeken of het al dan niet zal beslissen een kom
missie op te richten met als opdracht de studie van 
menselijke en sociale gevolgen van repressie en 
epuratie. Wanneer die kommissie er komt, zal zij een 
onderzoek instellen n a a r de bevoegdheid van de 
Vlaamse Raad in deze aangelegenheden. Zo er be
voegdheid is, dan zal de kommissie eventueel voor
stellen formuleren om deze gevolgen op te heffen of 
althans te milderen. De kommissie zou voor h a a r 
werkzaamheden een drietal maanden uittrekken. 

Dit is, op dit ogenblik en sinds dinsdag deze week, de 
stand van zaken betreffende amnestie. Het initiatief 
werd genomen door de CVFer Bourgeois. Het heeft 
de zwijgende steun van de VU-f raktie in de Vlaamse 
Raad. De VU-parlementsleden hebben immers de 
verdomde plicht er in ieder geval over te waken dat 
geen enkele kans onbenut gelaten wordt om het lot 
van een aantal repressieslachtoffers te verlichten. 
Dus maken zij van hun har t een moordkuil. En 
wachten af, wat er van komt. 

Wie echter niet in het parlement zetelt, wie niet in de 
Vlaamse Raad verplicht is politiek te bedrijven als de 
kunst der mogelijkheden, heeft geen enkele reden 
om niet zijn ontgoocheling en zijn verontwaardiging 
uit te schreeuwen. 

Met een encommissionering, met deze wind in een 
fles worden we naa r de kerstboom gestuurd. Volgen
de week is het Kerstmis, voor de 151ste keer sinds het 
ontstaan van België en voor de 36ste keer sinds het 
einde van de oorlog. In ieder beschaafd land zou de 
viering van anderhalve eeuw onafhankelijkheid een 

gelegenheid zijn voor ruime amnestiërende maatre
gelen. Zoals voordien het zilveren ambtsjubileum 
van de koning dat reeds had kimnen zijn. Of nog 
vroeger het koninklijk huwelijk. Het anderhalve-
eeuwfeest van België is alleen maa r goed voor een 
kommissie die, 36 jaar na de oorlog, gaat studeren en 
onderzoeken. Nog maa r eens het werk gaat overdoen 
dat een p a a r jaar geleden verricht werd op het 
toenmalige kabinet van VU-minister Rik Vandekerc-
khove, tijdens Tindemans-I. 

Minder dan veertien dagen geleden heeft de Kom
missie van Landsverdediging in de Kamer belet, dat 
het wetsvoorstel van VU-volksvertegenwoordiger So-
mers over het herverkrijgen van de Vuurkaar t zou 
behandeld worden. Dit wetsvoorstel was erop gericht 
om aan een tweehonderdtal oud-strijders van 1914-
1918 — alleen stokbejaarde mensen van 86 jaar en 
ouder — de rechten terug te geven die zij in de mod-
dergrachten van de IJzer verworven hadden. Niet 
eens dat is mogelijk geweest; het VU-initiatief werd 
belet door alle partijen inclusief de CVP. 

Moeten we eraan herinneren dat in dit 150ste jaar 
van België de eerste-minister een man is, die voor 
amnestie betoogd heeft, gemarcheerd, geschreven en 
geschreeuwd? Hij heeft er carr ière mee gemaakt. En 
daarmee is de kous blijkbaar af... 

tvo 

Foto van de week 
Te Etterbeek en te Sint-Pieters-Woluwe (onze foto) hielden de 
FDF-burgemeesters tijdens de voorbije dagen ongestoord hun 
zogenaamde referendums. Dat deze gemanipuleerde anti-Vlaam
se „volksraadplegingen" uiteindelijk minder sukses kenden dan 
de initiatiefnemers er hadden van verhoopt, verandert niets aan 
de lamlendige houding van de regering, die werkloos toekeek 
hoe de wet eens te meer door francofonen wordt verkracht Het 
laffe versagen van Martens IV heeft deze week er toe geleid; dat 
nu ook de stad Brussel besloten heeft een referendum te organi-
zeren. 

De benen van Martens 
Op welk been danst de regering-
Martens-IV? Op het linker of het 
rechter? Of danst ze helemaal 
niet en zwijmelt ze op haar laat
ste poten? Eens te meer staan de 
manhaftige verklaringen van de 
eerste minister in schrille tegen
stelling tot zijn beleid. 

Aan de ene kant kondigt de eer
ste minister fors aan dat de tijd 
van spreken voorbij en die van 
handelen aangebroken is. Hij 
heeft een mini-wet over de mati
ging in het vet, die hij onverwijld 
wil opdissen aan de parlementai
ren met dringend verzoek om te 
slikken zonder kauwen. 

Op precies hetzelfde ogenblik 
echter blijft hij in het geniep 
onderhandelen met de sociale 

partners over een mini-akkoord, 
dat de mini-wet overbodig en 
zonder voorwerp moet maken. 
Martens heeft in het verleden her
haaldelijk bewezen dat hij een 
handig tacticus is, vooral wanneer 
het er op aan konnt zichzelf en zijn 
regering te bestendigen. Het ligt 
helemaal in die gedragslijn dat hij 
thans probeert, nog tot over de 
valreep, de syndikale bedreiging 
van achter zijn rug weg te knjgen 
Persoonlijk is hij beter gediend 
met eender welk sociaal akkoord 
dan met efficiënte matiging en 
bezuiniging, zelfs wanneer het so
ciaal akkoord ten koste gaat van 
die matiging en t)ezuiniging 
Wat reeds uitgelekt is over de 
basis van een mogelijk sociaal 
akkoord, bevestigt ten volle het 

vermoeden dat de regenng-Mar-
tens-IV met in staat is om alleen 
reeds over het eerste luik van haar 
maatregelen — de matiging — de 
lijn te volgen die zij zich voorgeno
men had. 

Wat de overige maatregelen be
treft die na de matiging moeten 
volgen, daarover tast men nog 
volkomen in het duister. De rege
ring heeft nog met geen woord ge
rept over haar inzichten inzake 
b)ezuiniging, over haar samenhan
gende visie op het tewerkstellings
beleid of een nieuw ekonomisch 
beleid. 

Op welk been de regenng danst is 
wellicht met duidelijk. Dat ze danst 
in een processie van Echternach, 
IS echter een feit 



Mq Brieven 

DUBBELZINNIG? 

Enkele dagen geleden werd de huidi
ge minister van Financiën Mark Eys-
kens in een radioprogramma onder
vraagd over de sociaal-ekonomische 
krisis en de huidige matigingsplannen 
van de regering. Hij verklaarde daar 
letterlijk het volgende: 
„Het moet gedaan zijn met de typisch 
Belgische kompromissenpolitiek, wij 
moeten de oplossingen die wij als de 
juiste aanzien, radikaal doorduwen." 
Het zijn identiek dezelfde woorden 
als deze die zo dikwijls, en zo lang en 
zo luid door de Vlaams-nationalisten 
werden uitgesproken aan het adres 
van de achtereenvolgende Belgische 
regeringen betreffende hun kommu-
nautaire politiek. 
Meent Eyskens wat hij zegt of is dit 
de zoveelste CVP-dubbelzinnigheid? 
Men moet hem zeker nu nog het 
voordeel van die twijfel laten. 
Wat de federalizering van dit land 
betreft is die twijfel er, al lang niet 
meer. 
De CVP'ers De Bondt en Verroken 
en de SP'er Boel, poetsen wel regel
matig het Vlaams imago van hun partij 
op, maar de onweerlegbare feiten zijn 
dat de 95 % anderen in deze partijen 
een echte federalizering beletten. 
Hetzelfde geldt voor de 35 jaar oude 
amnestie-eis. 
PVV, SP en vooral de CVP zijn de 
laatste jaren meesters gebleken in het 
aanvallen van toestanden waarvoor 
ze zelf in grote mate verantwoordelijk 
zijn. Dat „wedden op twee en meer 
paarden" heeft hun schitterende ver
kiezingsresultaten opgeleverd, omdat 
te veel Vlamingen politiek onwetend 
en onverschillig zijn en blijven. 
Het is daarom één van de vele belang
rijke taken van de Vlaams-nationalis-
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ten deze ballons van dubbelzinnigheid 
voortdurend te doorprikken en die 
slaaptabletten zelf niet in te nemen. 
Bovendien heeft elk volk de politici 
die het zelf waard is. Dus ook de Vla
mingen. 

H.V.DA, Schoonaarde 

SCIENCE FICTION, 
Het gebeurt in 1988. Er hebben ge
meenteraadsverkiezingen plaatsge
had. De twee laatste parlementsver
kiezingen voordien hadden de „grote, 
traditionele partijen" nogal veel .mis
baar gemaakt voor de wenselijkheid 
om aan buitenlandse gastarbeiders 
stemrecht toe te kennen; kwestie van 
daarmee alle „goedmenende demokra-
ten" voor hun partijen te winnen. En in 
1988 is het zover: de gastarbeiders 
mogen voor het eerst hun stem uit
brengen voor de gemeenteverkiezin
gen. 
Een op vele plaatsen opkomende nieu
we partij, de „Vreemdelingenpartij", be
haalt de volstrekte meerderheid in de 
gemeente Sint-Jans-Molenbeek (Brus
sel is nog altijd niet samengevoegd). 
Als eerste besluit van het nieuwe 
gecneentebestuur (homogeen Vreem
delingenpartij) wordt een straat Nouar-
di Ben Hamou-straat genoemd, naar 
de op 6 december 1980 in een herberg 
tijdens een aanslag om het leven geko
men Marokkaan. Ér wordt tevens een 
gedenksteen ter ere van die strijder en 
eerste slachtoffer aangebracht 
Een ander verschijnsel is de omvor
ming van de CVP in CVVP (Christelij
ke Vlaamse Volkspartij). De bedoeling 
is, zoals gebruikelijk in die partij, de op
gang van het Vlaams extremisme te
gen te gaan. Als boegbeeld heeft ze 
zelfs de gefusilleerde August Borms 
op het voorplan geschoven, de Kriste-
lijke, Vlaamse, Demokratische voor
vechter bij uitstek. De resultaten laten 
niet op zich wachten: in de fusiege
meente Sint-Niklaas-Waas behaalt de 
CVVP inderdaad de volstrekte meer

derheid. En haar eerste besluit leidt (tot 
ergernis van vele oudere patriotten) 
tot het herdopen van een plein in 
August Bormsplein. Een standbeeld 
zal het plein sieren om aldus getuige te 
zijn van de Kristelijke, Vlaamse en 
Demokratische strijd van de CVVP, 
waarvan August Borms een verre 
voorvechter was. 
Maar de werkelijkheid is in 1980 nog 
anders..^ 

O.V.H., Merelbeke 

EIS UW RECHT 
„Waar leeft een volk van Apen-taal? — 
In Vlaanderen!". 
Zó dichtte Rodenbach in zijn studen
tentijd. 
Moest hij nu geleefd hebben, hoe zou 
hij zijn pen gescherpt hebben om de 
futloosheid van BRT en tv aan de kaak 
te stellen. Reeds van 's morgens vroeg 
is het één en al „seu(r)vice en rigaitel". 
Niettegenstaande oproep tot bezuini
ging werpen onze „media's" miljoenen 
aan schrijversrechten over de gren
zen, die zij, als goede 150-jaar-België-
vierders beter in 't land konden hou
den dan te verkwisten aan buitenland-
se-aan-de-lopende-band-plaatjes, waar 
de helft van de „Belgische betalers,, 
niets van begrijpen. 
Wie begrijpt dat wij, Vlamingen, ons 
door enige kultuurtirannen in de BRT 
laten voor de zot houden en onze 
toon- en tekstdichters moedwillig ver
zwijgen, stuurt als eisende Vlaming 
een postkaart naar BRT, Reyerslaan te 
1030 Brussel, en eist recht Verdedig 
uw kunstenaars. 

H., Hasselt 

VREDE? 

Weer is het kerstdag, de zesender
tigste na de Tweede Wereldoorlog. 
Overal in de wereld zal men de vredes
boodschap verkondigen en koningen 
en presidenten zullen voor radio en TV 
hun volk kerst- en nieuwjaarwensen 

n Werkloze regentes Frans -
geschiedenis - Engels, 22 jaar, 
uitkeringsgerechtigde RVA 
zoekt dringend een betrekking in 
het onderwijs. Reeds ervaring in 
het lesgeven. Tijdens kantoor
uren kontakt opnemen met Au
gust Breugelmans 015-71 11.11 
nr. 1106 en 's avonds met Daniël 
Breugelmans 015-71.22.68. 

G 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, Barrikadenplein 12, 
1000 Brussel, tel. 219.49.30. 

• Jonge bediende (21 jJ, met 
opleiding kantoorwerken, zoekt 
een passende betrekking. 
Zich wenden tot Vic Anciaux. 
Tel. 219.49.39. 

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

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

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

toe sturen en allen aanmanen om toch 
in vrede en liefde met elkander te 
leven. 

Maar terwijl ze de liefde van de 
toren blazen, zullen de meeste harten 
verstokt zijn van haat Haat omdat de 
ene mens er een andere politieke 
opinie op nahoudt dan de andere. Haat 
omdat de ene mens niet dezelfde 
huidskleur heeft als de andere. En haat 
omdat de ene meer bezit dan de 
andere. 

Hoevelen vieren kerstdag in het 
teken van de geboorte van Kristus en 
hoevelen zouden er in die heilige 
nacht tien minuten oprecht bidden 
voor de vrede op aarde? 

Hoe kan er vrede heersen als gees
telijke leiders honderden mensen ter 
dood veroordelen in naam van God? 
Als men mensen in de gevangenis 
opsluit omdat ze voor hun rechten op 
straat komen, terwijl degenen die op 
mensen schieten vrij uit mogen gaan. 
Als hele volkeren verdrukt worden en 
van honger omkomen, terwijl hun ver
drukkers er lustig op los leven. En hoe 
kan er vrede op aarde heersen, zolang 
de volkeren zo dwaas zijn om zelf de 
wapens te smeden voor hun vernieti
ging en in hun blinde baatzucht deze 
moordende wapens nog durven laten 
zegenen in naam van God? 

Hoe zou de wereld er anders uitzien, 
moest men alleen nog de wapens 
smeden van Kristus, het kruis? Laat 
ons hopen dat deze kerstnacht niet de 
laatste zal zijn die we in vrede mogen 
doorbrengen, want God is goed, maar 
zijn goedheid is niet onuitputtelijk. 

J.V.P, Blankenberge 

POL MARA 

In „Wij" nr. 50 verscheen een korte 
bespreking van het werk van Pol Mara 
naar aanleiding van een hulde-tentoon-
stelling in de Galerij Campo te Antwer
pen. 

Minder geweten is misschien dat 
reeds in 1968 drie schilderijen van Pol 
Mara werden uitgekozen om als illus
traties te dienen van een postzegel
reeks „Rampen". 

Het gaat om de nrs. 1463 (10 f r -f 
5 f r J , 1464 (12 fr. + 5fr.) en 1465 
(13 fr. -I- 5 frJ van de officiële catalo
gus België 1981. 

Deze zegels zijn werkelijk kleine 
juweeltjes van „lyrisch-abstrakte 
vloeiende kleurfeesten." 

J.M.V.D., St-Martens-Latem. 

VLAAMSE 
OPERETTEKLANKEN (1) 

In het artikel „Lichte plaatjes voor de 
feesten" („Wij" 4.12.1980) heeft U het 
over... de nog steeds graaggehoorde 
Jean Walter met zijn versie van „Op de 
purpre hei". 

Ik wil een oproep tot de nog kunst
minnende Vlamingen doen om bij hun 
keuze die ze voorgeschoteld krijgen 
ook eigen muziek te kiezen en zich 
deze aan te schaffen. Daar onze pla
tenwinkels zich niet voorzien van goe
de Vlaamse platen ben ik zo vrij bij 
deze „br ief ook te vermelden waar de 
plaat of kleinband te bekomen is. Na
melijk bij E.M.I. 

In de hoop dat U voor onze toon
kunstenaars zoveel aandacht zult be
steden als aan die voor mij „heel
kleine-kunst" dank ik U ten zeerste 
voor deze hulp aan onze toonkunste
naars, die zullen overleven! 

A.P., Hasselt 

VLAAMSE 
OPERETTEKLANKEN (2) 

Enkele weken geleden speelde men 
te Turnhout viermaal de operette „Op 
de purpren hei", telkens voor uitver
kochte zalen. Wat later werd te Mol... 
de 500ste opvoering voor het voetlicht 
gebracht Eén week later trad Eva 
Maria op met „Ein Abend in Wien". Op 
de vraag aan haar: „Wanneer eens een 
avond in de Kempen?" werxd haar als 
proef het lied „In de stille Kempen" 
voorgelegd en met glans gezongen 
door de operette-zanger bij uitstek 
Sylvain Adnaensens. De hele zaal 
zong spontaan mee. Wat zal er toen in 
het hartje van de sympatieke Weense 
zangeres omgegaan zijn? Ook „zij" 
houden van hun eigen heimat-liederen, 
zal ze wel gedacht hebben. 

Dit was dus voor haar een bewijs 
dat onze Vlaamse mensen zeker hun 
liederen zouden komen toejuichen in 

haar programma. Mocht dat kunnen, 
we zouden Eva Maria dankbaar zijn. 
Het kan voor haar een tip in de goede 
richting zijn. Haar kunstzinnige „Mezza 
Musica" zou er in deze tijd van muzika
le verdwazing bij winnen. Ook een tip 
aan onze media: ons volk heeft wel de-
gelijks iets te bieden. Zei een opera-di-
rekteur voor de TV niet: „Eindelijk een 
Vlaamse, volkse operette, die zich met 
't buitenland kan meten!". 

Mevr. M., Mol. 
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Mensen 

Geeraerts in Frankrijk 
De Vlaamse auteur Jef Gee
raerts op een spreekbeurt van 
het Belgisch Kultureel Centrum 
in het centre Pompidou te Parijs: 
„Ik ben een Vlaams prozaschrij
ver, wiens romans gepubliceerd 
worden te Antwerpen en te Am
sterdam. 
Ik verklap hier niet op hoeveel 
eksemplaren mijn boeken ver
kocht worden. 
Ze zijn vertaald in het Zweeds, 
het Fins, het Noors, het Duits, het 
Engels en het Italiaans. 
Ze worden verkocht in de Ver
enigde Staten. 
In Frankrijk werd er één «r̂ .'xel 
van mijn boeken (slecht) vertaald 
en uitgegeven op drieduizend ek
semplaren. In Franstalig België is 
er niemand die me kent". 

Tellen met 
Michel 
De PSC'er Joseph Michel, gewe
zen minister, heeft verleden 
week in zijn funktie van Kamer
voorzitter een sterk stukje Waals 
chauvinisme ten beste gegeven. 
Kamerlid Vik Anciaux vroeg de 
spoedbehandeling aan voor zijn 
resolutie tegen het referendum 
van de Brusselse FDF-burge-
meesters, een resolutie die nota 
bene mee ondertekend was door 
de vier Vlaamse frakties. 
De spoedbehandeling werd afge
wezen omdat Kamervoorzitter 
Michel de stemming — die ge
beurde bij zitten en opstaan — 
besloot op het ogenblik dat de 
Vlaamse kamerleden van de 
meerderheid begonnen recht te 
staan. 

Het zou echter onrechtvaardig 
zijn, alle schuld aan Michel alleen 
te geven. Het maneuver van de 
Kamervoorzitter slaagde des te 
beter omdat een aantal CVP'ers 
en SP'ers al te lang talmden om 
recht te staan. 
Manu Ruys over dit incident in 
„De Standaard": „De Vlaamse 
volksvertegenwoordiging heeft 
hier — vermoedelijk bij gebrek 

aan aandacht en waakzaamheid 
— een kans gemist om haar 
opvatting door te drukken. Dat is 
jammer, want bij dergelijke gele
genheden kan de numerieke 
meerderheid van de Vlamingen 
nog bruikbaar zijn". 

Schiltz 
en de matiging 
Het weekblad „Knack" wijdde 
deze week zijn omslagfoto en een 
aantal bladzijden aan een inter
view met Hugo Schiltz. 
Schiltz verwerpt de door de rege
ring voorgestelde matiging „omdat 
ze de illuzie schept dat met een 
paar jaar inkomensmatiging de kri-
sis opgelost geraakt. Die matiging 
wijzigt niets aan de internationale 
grondproblemen. Ze vernieuwt 

niets. Ze blijft toelaten dat we, 
zelfs met een lagere levensstan
daard, bedrukt katoen blijven pro
duceren en zo verder. De over
heid moet een plan opstellen van
uit de vraag: wat kunnen we over 
een jaar of tien produceren en 
verkopen op volle markten? Wat 
is daarvoor nodig? En dan midde
len opzij leggen om tot bij die 
andere oever te geraken. Geld
middelen, wetenschappelijk on
derzoek, export-begeleiding". 

Deze week dit... 
35 jaar na de oorlog hebben wij 
toch al bereikt dat 
vertegenwoordigers van twee 
Vlaamse partijen het bureau van 
de Vlaamse Raad verzoeken 
een kommissie op te richten, 
belast met het opstellen van een 
inventaris van de sociale en 
humane gevolgen van de 
repressie en het onderzoek naar 
mogelijke maatregelen om ze 
weg te werken. De Vlaamse 
socialisten en de PVV hebben 
zelfs dit onooglijk klein stapje 
niet willen zetten. Hoe ver staan 
we nog verwijderd van 
amnestie? 
Arm, mistroostig, kleinzielig 
België dat nog steeds pijpt en 
danst op het feest van de haat. 
Op 17 juni besloten de 
bisschoppen hun oproep tot 
verzoening als volgt: „Dit 
jubileumjaar zal alleen dan in 
onze gemeenschappen in 
dankbare herinnering blijven — 
vooral bij de komende 

generaties — als het door de 
grootmoedigheid van allen ook 
een jaar wordt van waarachtige 
vergeving. „Neen, de 
verschillende Martens-regeringen 
hebben het zelfs de 
bisschoppen niet gegund, 
dankbaar terug te denken aan 
150 jaar België. 

leder die objektief wil zijn, weet 
dat de repressie niet alleen de 
kollaboratie heeft willen treffen, 
maar heel de Vlaamse beweging 
de kop heeft willen indrukken. 
Beseft men niet dat sedertdien 
reeds de tweede generatie 
groot wordt? Het merendeel van 
de jonge mannen en vrouwen 
van tijdens de oorlog heeft 
vandaag kleinkinderen. 

Het blijkt zo moeilijk, ook voor 
velen die voortdurend prat gaan 
op hun kristen- of humanist-zijn, 
werkelijk eerbied te hebben 
voor de andere mens, de 
schuldvraag weg te laten, het 

verleden op te ruimen en te 
kijken in de richting van de 
toekomst. 
Mag ik hier herhalen wat ik drie 
jaar geleden neerschreef als 
nieuwjaarswens? 

„Een leefbare gemeenschap 
vereist meer dan groen en rust, 
gelijke kansen 
en verdelende rechtvaardigheid... 
ook eerbied, erkenning, goedheid, 
diepgaande verdraagzaamheid 
en, na meer dan 30 jaar, 
eindelijk de hand reiken, 
de spons vagen, 
in eer herstellen, 
vergeten en vergeven 
O M SAMEN TE LEVEN!" 

Vic ANCIAUX 

Vlaanderen zal dit echter los van 
Wallonië op poten moeten krijgen. 
Schiltz: „Ik zie niet meer in hoe 
daarover allemaal gepraat zou 
kunnen worden met het Waals 
syndikalisme van tegenwoordig, of 
met het uitgebluste Waalse patro
naat De enige kans op slagen ligt 
nog in het eigen volk". 

Cools over 
de vakbond 
PS-voorzitter André Cools leeft 
al geruime tijd in onmin met de 
socialistische vakbond, die in 
Wallonië goeddeels in gauchisti-

sche handen Is geraakt In een in
terview met het Brussels week
blad „Pourquoi-Pas?" zegde de 
PS-voorzitter vorige week o.m.: 
„Men heeft de mensen die ge
vormd worden in de fabrieken 
vergeten en die beschikken over 
een dosis gezond verstand dat 
hen belet avonturen aan te gaan". 
Volgens Cools zijn veel syndika-
le leiders zonder enige vorming 
of ervaring zomaar in leiddingge-
vende posities gestapt waar ze, 
vanuit een machtspositie, beslis
singen nemen die niet stroken 
met wat de vakbondsleden aan 
de basis eigenlijk denken en wil
len. 
André Cools In de rol van Faust: 
„de geesten die ik riep, geraak ik 
niet meer kwijt"-

Goeverneur 
Roggen in 
de kou 
De Brabantse provinciegoever-
neur Roggen vert)ood vorige 
week FDF-burgemeester Defos-
set van Etterbeek om een referen
dum in zijn gemeente te organize-
ren. 
Defosset lapte echter het verbod 
van de goeverneur aan zijn laars 
en hield toch zijn onwettelijk refe
rendum. 
Hij kon dit des te gemakkelijker 
omdat Martens-IV terzake een 
onthutsend lakse houding had 
aangenomen. De regering liet een
voudig weten dat de burgers niet 
verplicht waren om aan het refe
rendum deel te nemen. Voor de 
rest liet ze wetsverkrachter De
fosset echter betijen. 
De houding van Wilfried Martens 
en zijn ploeg kwam in feite neer op 
het desavoueren van de Brabant
se provinclegoeverneur. 
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DUBBELZINNIG? 

Enkele dagen geleden werd de huidi
ge minister van Financiën Mark Eys-
kens in een radioprogramma onder
vraagd over de soclaal-ekonomische 
krisis en de huidige matigingsplannen 
van de regering. Hij verklaarde daar 
letterlijk het volgende: 
„Het moet gedaan zijn met de typisch 
Belgische kompromissenpolitiek, wij 
moeten de oplossingen die wij als de 
juiste aanzien, radikaal doorduwen." 
Het zijn identiek dezelfde woorden 
als deze die zo dikwijls, en zo lang en 
zo luid door de Vlaams-nationalisten 
werden uitgesproken aan het adres 
van de achtereenvolgende Belgische 
regenngen betreffende hun kommu-
nautaire politiek. 
Meent Eyskens wat hij zegt of is dit 
de zoveelste CVP-dubbelzinnigheid? 
Men moet hem zeker nu nog het 
voordeel van die twijfel laten. 
Wat de federalizering van dit land 
betreft is die twijfel er, al lang niet 
meer. 
De CVP'ers De Bondt en Verroken 
en de SP'er Boel, poetsen wel regel
matig het Vlaams Imago van hun partij 
op, maar de onweerlegbare feiten zijn 
dat de 95 % anderen in deze partijen 
een echte federalizering beletten. 
Hetzelfde geldt voor de 35 jaar oude 
amnestle-eis. 
PVV, SP en vooral de CVP zijn de 
laatste jaren meesters gebleken in het 
aanvallen van toestanden waarvoor 
ze zelf in grote mate verantwoordelijk 
zijn. Dat „wedden op twee en meer 
paarden" heeft hun schitterende ver
kiezingsresultaten opgeleverd, omdat 
te veel Vlamingen politiek onwetend 
en onverschillig zijn en blijven. 
Het is daarom één van de vele belang
rijke taken van de Vlaams-nationalis-
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ten deze ballons van dubbelzinnigheid 
voortdurend te doorprikken en die 
slaaptabletten zelf niet in te nemen. 
Bovendien heeft elk volk de politici 
die het zelf waard is. Dus ook de Vla
mingen. 

H.V.D.A., Schoonaarde 

SCIENCE FICTION-
Het gebeurt in 1988. Er hebben ge
meenteraadsverkiezingen plaatsge
had. De twee laatste parlementsver
kiezingen voordien hadden de „grote, 
traditionele partijen" nogal veel .mis
baar gemaakt voor de wenselijkheid 
om aan buitenlandse gastarbeiders 
stemrecht toe te kennen; kwestie van 
daarmee alle „goedmenende demokra-
ten" voor hun partijen te winnen. En in 
1988 is het zover: de gastartieiders 
mogen voor het eerst hun stem uit
brengen voor de gemeenteverkiezin
gen. 
Een op vele plaatsen opkomende nieu
we partij, de „Vreemdelingenpartij", be
haalt de volstrekte meerderheid In de 
gemeente Sint-Jans-Molenbeek (Brus
sel Is nog altijd niet samengevoegd). 
Als eerste besluit van het nieuwe 
gemeentebestuur (homogeen Vreem
delingenpartij) wordt een straat Nouar-
di Ben Hamou-straat genoemd, naar 
de op 6 december 1980 In een herberg 
tijdens een aanslag om het leven geko
men Marokkaan. Er wordt tevens een 
gedenksteen ter ere van die strijder en 
eerste slachtoffer aangebracht 
Een ander verschijnsel is de omvor
ming van de CVP in CVVP (Christelij
ke Vlaamse Volkspartij). De bedoeling 
Is, zoals gebruikelijk In die partij, de op
gang van het Vlaams extremisme te
gen te gaan. Als boegbeeld heeft ze 
zelfs de gefusilleerde August Borms 
op het voorplan geschoven, de Kriste-
lijke, Vlaamse, Demokratische voor
vechter bij uitstek. De resultaten laten 
niet op zich wachten: in de fusiege
meente Sint-Niklaas-Waas behaalt de 
CVVP inderdaad de volstrekte meer

derheid. En haar eerste besluit leidt (tot 
ergernis van vele oudere patriotten) 
tot het herdopen van een plein In 
August Bormsplein. Een standbeeld 
zal het plein sieren om aldus getuige te 
zijn van de Kristelijke, Vlaamse en 
Demokratische strijd van de CVVP, 
waarvan August Borms een verre 
voorvechter was. 
Maar de werkelijkheid is in 1980 nog 
anders.-, 

O.V.H., Merelbeke 

EIS UW RECHT 
„Waar leeft een volk van Apen-taal? — 
In Vlaanderen!". 
Zó dichtte Rodenbach in zijn studen
tentijd. 
Moest hij nu geleefd hebben, hoe zou 
hij zijn pen gescherpt hebben om de 
futloosheid van BRT en tv aan de kaak 
te stellen. Reeds van 's morgens vroeg 
Is het één en al „seu(r)vice en rigaitel". 
Niettegenstaande oproep tot bezuini
ging werpen onze „media's" miljoenen 
aan schrijversrechten over de gren
zen, die zij, als goede 150-jaar-België-
vlerders beter in 't land konden hou
den dan te verkwisten aan buitenland-
se-aan-de-lopende-band-plaatjes, waar 
de helft van de „Belgische betalers,, 
niets van begrijpen. 
Wie begrijpt dat wij, Vlamingen, ons 
door enige kultuurtirannen In de BRT 
laten voor de zot houden en onze 
toon- en tekstdichters moedwillig ver
zwijgen, stuurt als eisende Vlaming 
een postkaart naar BRT, Reyerslaan te 
1030 Brussel, en eist recht Verdedig 
uw kunstenaars. 

H., Hasselt 

VREDE? 

Weer Is het kerstdag, de zesender
tigste na de Tweede Wereldoorlog. 
Overal in de wereld zal men de vredes
boodschap verkondigen en koningen 
en presidenten zullen voor radio en TV 
hun volk kerst- en nieuwjaarwensen 

D Werkloze regentes Frans -
geschiedenis - Engels, 22 jaar, 
uitkeringsgerechtigde RVA 
zoekt dringend een betrekking in 
het onderwijs. Reeds ervaring In 
het lesgeven. Tijdens kantoor
uren kontakt opnemen met Au
gust Breugelmans 015-71.11.11 
nr. 1106 en 's avonds met Daniël 
Breugelmans 015-7122.68. 

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

• Jonge bediende (21 j.), met 
opleiding kantoorwerken, zoekt 
een passende betrekking. 
Zich wenden tot Vic Anciaux. 
Tel. 219.49.39. 

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

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

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

toe sturen en allen aanmanen om toch 
in vrede en liefde met elkander te 
leven. 

Maar terwijl ze de liefde van de 
toren blazen, zullen de meeste harten 
verstokt zijn van haat Haat omdat de 
ene mens er een andere politieke 
opinie op nahoudt dan de andere. Haat 
omdat de ene mens niet dezelfde 
huidskleur heeft als de andere. En haat 
omdat de ene meer bezit dan de 
andere. 

Hoevelen vieren kerstdag in het 
teken van de geboorte van Kristus en 
hoevelen zouden er in die heilige 
nacht tien minuten oprecht bidden 
voor de vrede op aarde? 

Hoe kan er vrede heersen als gees
telijke leiders honderden mensen ter 
dood veroordelen In naam van God? 
Als men mensen In de gevangenis 
opsluit omdat ze voor hun rechten op 
straat komen, terwijl degenen die op 
mensen schieten vrij uit mogen gaan. 
Als hele volkeren verdrukt worden en 
van honger omkomen, terwijl hun ver
drukkers er lustig op los leven. En hoe 
kan er vrede op aarde heersen, zolang 
de volkeren zo dwaas zijn om zelf de 
wapens te smeden voor hun vernieti
ging en In hun blinde haatzucht deze 
moordende wapens nog durven laten 
zegenen In naam van God? 

Hoe zou de wereld er anders uitzien, 
moest men alleen nog de wapens 
smeden van Kristus, het kruis? Laat 
ons hopen dat deze kerstnacht niet de 
laatste zal zijn die we in vrede mogen 
doorbrengen, want God Is goed, maar 
zijn goedheid is niet onuitputtelijk. 

J.V.R, Blankenberge 

POL MARA 

In „Wij" nr. 50 verscheen een korte 
bespreking van het werk van Pol Mara 
naar aanleiding van een hulde-tentoon-
stelling in de Galerij Campo te Antwer
pen. 

Minder geweten is misschien dat 
reeds in 1968 drie schilderijen van Pol 
Mara werden uitgekozen om als illus
traties te dienen van een postzegel
reeks „Rampen". 

Het gaat om de nrs. 1463 (10 fr. -f-
5 f r J , 1464 (12 fr. -I- 5 f r J en 1465 
(13 fr. -)- 5 f r j van de officiële catalo
gus België 1981. 

Deze zegels zijn werkelijk kleine 
juweeltjes van „lyrisch-abstrakte 
vloeiende kleurfeesten." 

J.M.V.D., St-Martens-Latem. 

VLAAMSE 
OPERETTEKLANKEN (1) 

In het artikel „Lichte plaatjes voor de 
feesten" („Wij" 4.12.1980) heeft U het 
over... de nog steeds graaggehoorde 
Jean Walter met zijn versie van „Op de 
purpre hel". 

Ik wil een oproep tot de nog kunst
minnende Vlamingen doen om bij hun 
keuze die ze voorgeschoteld krijgen 
ook eigen muziek te kiezen en zich 
deze aan te schaffen. Daar onze pla
tenwinkels zich niet voorzien van goe
de Vlaamse platen ben ik zo vrij bij 
deze „br ief ook te vermelden waar de 
plaat of kleinband te bekomen is. Na
melijk bij E.M.I. 

In de hoop dat U voor onze toon
kunstenaars zoveel aandacht zult be
steden als aan die voor mij „heel-
klelne-kunst" dank ik U ten zeerste 
voor deze hulp aan onze toonkunste
naars, die zullen overieven! 

A.P., Hasselt 

VLAAMSE 
OPERETTEKLANKEN (2) 

Enkele weken geleden speelde men 
te Turnhout viermaal de operette „Op 
de purpren hei", telkens voor uitver
kochte zalen. Wat later werd te Mol... 
de 500ste opvoenng voor het voetlicht 
gebracht Eén week later trad Eva 
Maria op met „EIn Abend In WIen". Op 
de vraag aan haar: „Wanneer eens een 
avond in de Kempen?" werd haar als 
proef het lied „In de stille Kempen" 
voorgelegd en met glans gezongen 
door de operette-zanger bij uitstek 
Sylvain Adriaensens. De hele zaal 
zong spontaan mee. Wat zal er toen in 
het hartje van de sympatieke Weense 
zangeres omgegaan zijn? Ook „zij" 
houden van hun eigen heimat-liederen, 
zal ze wel gedacht hebben. 

Dit was dus voor haar een bewijs 
dat onze Vlaamse mensen zeker hun 
liederen zouden komen toejuichen in 

haar programma. Mocht dat kunnen, 
we zouden Eva Maria dankbaar zijn. 
Het kan voor haar een tip in de goede 
richting zijn. Haar kunstzinnige „Mezza 
Musica" zou er in deze tijd van muzika
le verdwazing bij winnen. Ook een tip 
aan onze media: ons volk heeft wel de-
gelijks iets te bieden. Zei een opera-di-
rekteur voor de TV niet: „Eindelijk een 
Vlaamse, volkse operette, die zich met 
't buitenland kan meten!". 

Mevr M., Mol. 
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Mensen 

Geeraerts in Frankrijk 
De Vlaamse auteur Jef Gee
raerts op een spreekbeurt van 
het Belgisch Kultureel Centrum 
in het centre Pompidou te Parijs: 
„Ik ben een Vlaams prozaschrij
ver, wiens romans gepubliceerd 
worden te Antwerpen en te Am
sterdam. 
Ik verklap hier niet op hoeveel 
eksemplaren mijn boeken ver
kocht worden. 
Ze zijn vertaald in het Zweeds, 
het Fins, het Noors, het Duits, het 
Engels en het Italiaans. 
Ze worden verkocht in de Ver
enigde Staten. 
In Frankrijk werd er één enkel 
van mijn boeken (slecht) vertaald 
en uitgegeven op drieduizend ek
semplaren. In Franstalig België is 
er niemand die me kent". 

Tellen met 
Michel 
De PSC'er Joseph Michel, gewe
zen minister, heeft verleden 
week in zijn funktie van Kamer
voorzitter een sterk stukje Waals 
chauvinisme ten beste gegeven. 
Kamerlid Vik Anciaux vroeg de 
spoedbehandeling aan voor zijn 
resolutie tegen het referendum 
van de Brusselse FDF-burge-
meesters, een resolutie die nota 
bene mee ondertekend was door 
de vier Vlaamse frakties. 
De spoedbehandeling werd afge
wezen omdat Kamervoorzitter 
Michel de stemming — die ge
beurde bij zitten en opstaan — 
besloot op het ogenblik dat de 
Vlaamse kamerleden van de 
meerderheid begonnen recht te 
staan. 

Het zou echter onrechtvaardig 
zijn, alle schuld aan Michel alleen 
te geven. Het maneuver van de 
Kamervoorzitter slaagde des te 
beter omdat een aantal CVP'ers 
en SP'ers al te lang talmden om 
recht te staan. 
Manu Ruys over dit incident in 
„De Standaard": „De Vlaamse 
volksvertegenwoordiging heeft 
hier — vermoedelijk bij gebrek 

aan aandacht en waakzaamheid 
— een kans gemist om haar 
opvatting door te drukken. Dat is 
jammer, want bij dergelijke gele
genheden kan de numerieke 
meerderheid van de Vlamingen 
nog bruikbaar zijn". 

Schiltz 
en de matiging 
Het weekblad „Knack" wijdde 
deze week zijn omslagfoto en een 
aantal bladzijden aan een inter
view met Hugo Schiltz. 
Schiltz verwerpt de door de rege
ring voorgestelde matiging „omdat 
ze de illuzie schept dat met een 
paar jaar inkomensmatiging de kri-
sis opgelost geraakt. Die matiging 
wijzigt niets aan de internationale 
grondproblemen. Ze vernieuwt 

niets. Ze blijft toelaten dat we, 
zelfs met een lagere levensstan
daard, bedrukt katoen blijven pro
duceren en zo verder. De over
heid moet een plan opstellen van
uit de vraag- wat kunnen we over 
een jaar of tien produceren en 
verkopen op volle markten? Wat 
is daarvoor nodig? En dan midde
len opzij leggen om tot bij die 
andere oever te geraken. Geld
middelen, wetenschappelijk on
derzoek, export-begeleiding". 

Deze week dit... 
35 jaar na de oorlog hebben wij 
toch al bereikt dat 
vertegenwoordigers van twee 
Vlaamse partijen het bureau van 
de Vlaamse Raad verzoeken 
een kommissie op te richten, 
belast met het opstellen van een 
inventaris van de sociale en 
humane gevolgen van de 
repressie en het onderzoek naar 
mogelijke maatregelen om ze 
weg te werken. De Vlaamse 
socialisten en de PVV hebben 
zelfs dit onooglijk klein stapje 
niet willen zetten. Hoe ver staan 
we nog verwijderd van 
amnestie? 
Arm, mistroostig, kleinzielig 
België dat nog steeds pijpt en 
danst op het feest van de haat. 
Op 17 juni besloten de 
bisschoppen hun oproep tot 
verzoening als volgt: „Dit 
jubileumjaar zal alleen dan in 
onze gemeenschappen in 
dankbare herinnering blijven — 
vooral bij de komende 

generaties — als het door de 
grootmoedigheid van allen ook 
een jaar wordt van waarachtige 
vergeving. „Neen, de 
verschillende Martens-regeringen 
hebben het zelfs de 
bisschoppen niet gegund, 
dankbaar terug te denken aan 
150 jaar België. 
leder die objektief wil zijn, weet 
dat de repressie niet alleen de 
kollaboratie heeft willen treffen, 
maar heel de Vlaamse beweging 
de kop heeft willen indrukken. 
Beseft men niet dat sedertdien 
reeds de tweede generatie 
groot wordt? Het merendeel van 
de jonge mannen en vrouwen 
van tijdens de oorlog heeft 
vandaag kleinkinderen. 

Het blijkt zo moeilijk, ook voor 
velen die voortdurend prat gaan 
op hun kristen- of humanist-zijn, 
werkelijk eerbied te hebben 
voor de andere mens, de 
schuldvraag weg te laten, het 

verleden op te ruimen en te 
kijken in de richting van de 
toekomst. 
Mag ik hier herhalen wat ik drie 
jaar geleden neerschreef als 
nieuwjaarswens? 

„Een leefbare gemeenschap 
vereist meer dan groen en rust, 
gelijke kansen 
en verdelende rechtvaardigheid... 
ook eerbied, erkenning, goedheid, 
diepgaande verdraagzaamheid 
en, na meer dan 30 jaar, 
eindelijk de hand reiken, 
de spons vagen, 
in eer herstellen,. 
vergeten en vergeven 
O M SAMEN TE LEVEN!" 

Vic ANCIAUX 

Vlaanderen zal dit echter los van 
Wallonië op poten moeten krijgen. 
Schiltz: „Ik zie niet meer in hoe 
daarover allemaal gepraat zou 
kunnen worden met het Waals 
syndikalisme van tegenwoordig, of 
met het uitgebluste Waalse patro
naat. De enige kans op slagen ligt 
nog in het eigen volk". 

Cools over 
de vakbond 
PS-voorzitter André Cools leeft 
al geruime ti jd in onmin met de 
socialistische vakbond, die in 
Wallonië goeddeels in gauchisti-

sche handen Is geraakt In een in
terview met het Brussels week
blad „Pourquoi-Pas?" zegde de 
PS-voorzitter vorige week o.m.: 
„Men heeft de mensen die ge
vormd worden in de fabrieken 
vergeten en die beschikken over 
een dosis gezond verstand dat 
hen belet avonturen aan te gaan". 
Volgens Cools zijn veel syndika-
le leiders zonder enige vorming 
of ervaring zomaar in leiddingge-
vende posities gestapt waar ze, 
vanuit een machtspositie, beslis
singen nemen die niet stroken 
met wat de vakbondsleden aan 
de basis eigenlijk denken en wil
len. 
André Cools in de rol van Faust: 
„de geesten die ik riep, geraak Ik 
niet meer kwi j t"-

Goeverneur 
Roggen in 
de kou 
De Brabantse provinciegoever-
neur Roggen verbood vorige 
week FDF-burgemeester Defos-
set van Etterbeek om een referen
dum in zijn gemeente te organize-
ren. 
Defosset lapte echter het verbod 
van de goeverneur aan zijn laars 
en hield toch zijn onwettelijk refe
rendum. 
Hij kon dit des te gemakkelijker 
omdat Martens-lV terzake een 
onthutsend lakse houding had 
aangenomen. De regering het een
voudig weten dat de burgers niet 
verplicht waren om aan het refe
rendum deel te nemen. Voor de 
rest liet ze wetsverkrachter De
fosset echter betijen. 
De houding van Wilfried Martens 
en zijn ploeg kwam in feite neer op 
het desavoueren van de Brabant
se provinciegoeverneur. 
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Verleden zondag wandelden voor de derde maal een aantal Vlaamsgezinden langs de taalgrens naar Komen. 
Hun doel: er blijvend aan herinneren dat te Komen nog Vlaams recht dient te geschieden en Waals onrecht on
gedaan moet worden gemaakt. Eens te meer werd deze vreedzame wandeling de toegang tot Komen ont
zegd. Dit belette niet dat sinterklaas, waarschijnlijk op zijn terugweg naar Spanje, even van de gelegenheid 

gebruik maakte om aan de gendarmes diets te maken dat het ook minder grimmig kan... 

De regering 
en het advies 
De lammenadige houding van de 
regering, die het advies van de 
Raad van State over het verplicht 
Nederlands taalgebruik in de ge
meentebesturen van de zes rand
gemeenten gewoonweg naast 
zich heeft gelegd, stijft de franko-
fone racisten in hun houding. 

De Franstalige gemeenteraadsle
den van Sint-Genesius-Rode heb
ben daardoor het lef gekregen om 
bij de provinciegoeverneur en bij 
minister Mathot een klacht in te 
dienen tegen de toepassing van 
het advies van de Raad van State 
in het gemeentebestuur van Rode. 
Zelfs indien aan deze klacht geen 
gevolg wordt gegeven, is het op 
zichzelf al een krachttoer dat wet
sovertreders door de regering 
aangemoedigd worden om de 
wetsovertreding te beschouwen 
als de normale toestand. 

Koninklijke 

Kommerttaar 

en KVHV-studenten kracht bijge
zet door — ongestoord en zonder 
iemand te storen — een illegale pi-
knik te organizeren in het immen
se park van het koninklijk paleis te 
Laken. 

Het wordt hoog tijd, zeggen de 
studenten, dat dit domein open 
gesteld wordt voor het publiek. 

Waarom ook niet? Als de koning 
graag een luchtje schept, doet hij 
dat doorgaans toch in Spanje. 

Martens op 
z'n best 
Martens voelt zich duidelijk in 
zijn sas. Na de staatshervorming 
maakt hij er een punt van eer van 
om ten koste van wat dan ook 
een akkoord met de sociale part
ners af te sluiten. 

wordt duchtig met 
en iijmpot geknoeid. 

piknik 

Het onrecht 
van Geens 
Tijdens een toespraak te Antwer
pen heeft Gaston Geens, voorzit
ter van de Vlaamse deelregering, 
enkele behartenswaardige dingen 
gezegd over de Vlaamse ekono-
mie. De minister onderstreepte 
dat ook vandaag nog, in de krisis-
tijd, de Vlaamse ekonomie er veel 
beter voor staat dan de Waalse. 
Hij wees op de hogere produktivi-
teit en het gezonder sociaal kli
maat in Vlaanderen. Hij zegde 
letterlijk: „Vlaanderen ekonomisch 
identificeren met België is diege
nen die aan onze welvaart hebben 
meegebouwd onrecht aandoen". 
Veel groter onrecht wordt echter 
bedreven door diegenen, wier da
den niet in overeenstemming zijn 
met hun woorden. Geens ziet blijk
baar in dat de Vlaamse ekonomie 
als het ware schreeuwt om een ei
gen Vlaamse aanpak. Maar als 
unitarist is hij er altijd wars van ge
weest te ijveren voor Vlaamse 
zelfbeschikking ook op sociaal-
ekonomisch gebied. 

Geen groot 
sukses 
Het referendum, georganizeerd 
door de FDF-burgemeesters van 
Etterbeek en Sint-Pieters-Woluwe, 

is zeker niet het sukses geworden 
dat de initiatiefnemers ervan ver
wacht hadden. 

Bij Defosset in Etterbeek daagde 
niet eens één kiesgerechtigde op 
vijf op. Te Sint-Pieters-Woluwe 
had Persoons de onderneming 
sluwer aan boord gelegd: hij ver
stuurde „kiesbrieven" die er uitza
gen als heuse oproepingsbrieven 
voor echte verkiezingen. Heel wat 
mensen zijn in deze sluwe val 
getrapt. Maar uiteindelijk daagden 
ook in het FDF-bolwerk Sint-Pie
ters-Woluwe slechts iets meer 
dan 40 t.h. van de kiesgerechtig
den op. 

Dit uitblijven van sukses hoeft 
echter geen verontschuldiging te 
zijn voor de laksheid van de rege
ring inzake het referendum. Want 
zelfs de uitslagen van deze mini
mini-referendums zullen straks in 
het lang en het breed tegen de 
Vlamingen worden gebruikt 

CVP-Jongeren 
op scheve toer 
Op het CVP-kongres verleden 
weekend hebben de CVP-Jonge-
ren enige deinig verwekt door, 
tegen de partijleiding, in een amen
dement te doen aanvaarden waar
bij de werklozensteun voor vrou
wen kan verminderd en zelfs afge

schaft worden als het inkomen 
van het gezinshoofd hoog ligt. 
De CVP-Jongeren zijn alleszins 
niet konsekwent. Ze blijven er 
mee instemmen dat hun partij 
voorstander is van de dekumuul. 
Deze dekumuul wordt toegepast 
op het gescheiden inkomen van 
man en vrouw, onafgezien het 
gezinsinkomen. 
Wie a zegt, zou ook b moeten zeg
gen, vinden we. 
Demagogie en rechtlijnige konse-
kwentie zijn echter twee verschil
lende zaken... 

De VNSU- en KVHV-leden van de 
Leuvense universiteit hebben en
kele dagen geleden met een ludie
ke onderneming hun solidariteit 
betuigd met het Vlaamse gehucht 
Neerpede van Anderlecht, dat 
dreigt opgeofferd te worden aan 
de zogenaamde rekreatiebehoef-
ten van de hoofdstedelingen. 

Er is elders dan in het landelijke 
Neerpede met zijn dorpsbevol
king nog groene ruimte genoeg 
waar geen kat woont ook binnen 
in de Brusselse agglomeratie. 
Deze stelling hebben de VNSU-

Daarbij 
schaar 
Haast dagelijks is er sprake van 
een nieuw plan, dat nu eens de 
ene dan weer de andere bevre
d ig t Maar er is altijd wel iemand 
die dwars l igt 

Het uiteindelijk resultaat blijft 
vooralsnog in het ongewisse. 
Feit is dat Martens daarbij het 
parlement behandelt ais een ver
zameling van nuttige idioten. Aan 
hen wordt een mini-matigings
wetje voorgeschoteld, dat als het 
ware in hel luchtledige zweeft 
Over overheidsbesparingen, sa
nering van de rijksfinanciën, eko
nomisch hers teU over dat alles 
heeft de parlementair, laat staan 
de burger, het raden. 

Matigen om te matigen? Of mis
bruikt de premier het parlement 
eenvoudig om wat druk uit te 
oefenen op de sociale partners? 

Gisteren is te Merelbel<e Kamiel Van Damme 
begraven. Vijfenvijftig jaar, Iterngezond nog en 
opeens stomweg dood. Een werlcongeval verleden 
week vrijdag. Hi was, na wat suldtelen om een job, 
magazijnier geworden in een groot bedrijf. Zo blij 
als een kermisvogel dat hij van de straat was en 
terug aan de slag kon. Bij het opmaken van de 
inventaris in zijn magazijn — het tellen van 
opgestapelde kratten — is hij ik-weet-niet-van-
hoe-hoog naar beneden geploft Als je het tragi
sche nieuws per telefoon langs vrienden ver
neemt, betrap je jezelf op de gedachte dat Kamiel 
de allerlaatste tiep was om in zijn bed te sterven. 
Léon Bloy heeft de burger ooit vergeleken met een 
varken dat krepeert van ouderdom. Een burger, 
God beware: Kamiel is alles geweest behalve een 
burger 
Samen met de ook te jong gestorven Wim Maes en 
met Bob Maes behoorde Kamiel tot het triumviraat 
dat jarenlang de VMO geleid heeft Niet de VMO 
van vandaag. Die met de echte slechts de naam 
gemeen heeft en hem overigens usurpeert Maar 
de oorspronkelijke. Geboren in de jaren vijftig, 
toen het grondwettelijk recht op vergaderen en 
spreken voor de Vlaams-nationalisten nog hard
handig moest opgeëist worden en verdedigd te
gen het straatschuim in, de VMO die in 1971 door 
Bob Maes werd ontbonden. 
In de donkere jaren vijftig, toen het Vlaams-
nationalisme van de ene politieke nederlaag naar 
de andere scheen te sukkelen, heeft Kamiel Van 

Damme de mateloze maat getoond van zijn werk
kracht, zijn geloof en zijn liefde. Hij leefde alleen 
en uitsluitend voor de zaak. ledere avond, jaar-in 
jaar-uit, stond hij ergens op een vergadering het 
woord te voeren. Zaterdag en zondag was hij op 
de baan, in alle weer en wind, met de kleine groep 
propagandisten die bergen wou verzetten. Er is in 
heel Oost- en West-Vlaanderen geen marktplein of 
geen kerkportaal waar hij niet gestaan heeft op 
een zondagmorgen, de handen vol met ons week
blad of een pamflet en boven zijn kop een 
spandoek. 

Geen gemakkelijk man. „De sterke is het sterkst 
op zijn eentje" om het, vrij vertaald, met Nietzsche 
te zeggen. Een karakter zo hoekig als zijn vierkan
tige keikop. Je ziet ze nog zitten, de trits geneeshe
ren uit de beginjaren van de Volksunie, op de eer
ste rij bij een Volksunie-kongres in de Roeland. En 
Kamiel Van Damme op het podium, de hartstoch
telijk geëngageerde volksjongen, die een heftig 
pleidooi hield voor de nationalizatie van de ge
neeskunde-
Een alleenloper? Wie de moed heeft om vóór te 
lopen ook als alles tegen zit, fieeft wel vanzelf ge
leerd alleen te lopen. Hij was moeilijk te vatten in 
een organizatie. Na haar doorbraak was de partij 
hem, met haar strukturen en statuten en verplich
tingen, vaak een gruwel. Hij stond al geruime tijd 
niet meer bij ons; hij was de jongste jaren 
ondervoorzitter van het Vlaams Blok te Gent. 
In feite is hij nooit van ons of van iemand anders 
geweest Niemands eigendom is hij, zijn lange 
korte leven lang, zichzelf gebleven. Een rechtlijni
ge Oostfronter, die nooit oud-strijder geworden en 
altijd strijder gebleven was. 
Die het ons vertelde van zijn dood, aan de 
telefoon, is van een jongere generatie en van 
andere opvattingen dan Kamiel Maar zegde ont
roerd, nooit tot het Vlaams-nationalisme gekomen 
te zijn zonder het levend voorbeeld dat Kamiel 
voor een hele generatie is geweest 
Hij leeft voort in de overtuiging en het geloof die 
hij bij velen van ons gesterkt en bij nog veel meer 
anderen doen ontluiken heeft Een vent uit één 
stuk. Graniet of koekebrood? 
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Sociaal-ekonomisch 

De onzekerheid is troef. Nauwe-
lljl<s iemand weet waar hij zich 
binnen vijf jaar op sociaal gebied 
zal bevinden. Van het Nationaal 
Instituut voor de Statistiek ver
nemen we dat in 7 8 één inwoner 
op de vijf in dit land een netto 
belastbaar inkomen had dat be
neden het zogeheten levensmini-
mum lag. Eén op vijf blijft dus 
arm in dit land. Terwijl zowat één 
op de twintig zich op een jaar tijd 
mocht verheugen in een behoor
lijke toename van de inkomens. 
Behalve als dokumentatiecen-
trum blijkt eens te meer dat de in
efficiënte rol van het NIS door de 
trage werkmetodes halsstarrig 
wordt aangehouden. Immers, 
mochten de cijfers over de evo
lutie van de inkomens wat eerder 
bekendgeraakt zijn, dan zou het 
opgeblazen ballonnetje over de 
loonmatiging van meet af aan 
doorprikt geweest zijn. 
Door een drastische inkomens-
stop raakt de regering uiteraard 
die 1 op de twintig belasting
plichtigen die zich verrijken. 
(Maar aan de grootste kapitaal
krachtigen wordt amper geraakt, 
want het zwart geld en de kapi-
taalvlucht zijn dezer dagen aan
zienlijk). 

Maar vooral treft de inkomens-
matiging die 19 op de 20 gezin
nen, die nauwelijks een toename 
van hun inkomen in de voorbije 
twee-drie jaar mochten noteren. 
En zeker die één op de vijf armen 
wordt onverbiddelijk in een si
tuatie van armoede gehouden en 
er allicht nog dieper ingeduwd. 
Desondanks is de bereidheid om 
te versoberen aanwezig; zeker in 
Vlaanderen. Maar het is onzinnig, 
zoals de regering vraagt, om zo
maar de donkere tunnel in te 
stappen zonder een uitzicht op 
uitkomst. In de voorbije jaren 
heeft de energiekrisis een regen 
van peperdure olierekeningen 
over ons neergestort. Zelfs met 
behoud van de index-koppeling 
van wedden en ionen, en ook hier 
en daar nog enkele beperkte 
loonsvermeerderingen er boven
op, is allicht zelfs niet één op de 
twintig gezinnen meer aan verrij
king toe. 

De matiging die nu gepredikt 
wordt, is al een geruime poos aan 
gang. Wat in de Wetstraat en in 
het Egmontpaleis zich heeft af
gespeeld aan arbeidskonferen-
ties en al dan niet geheim gehou
den konklaafjes op zogeheten 
„top-niveau" is dan In feite alleen 
goed geweest om de bevolking 
geruime tijd met een toenemen
de sociaal onzekerheidsgevoel 
te konfronteren, én allicht ook 
nog wel om de buitenlandse spe-
kulanten, die als aasgieren op 
een afzwakkende munt aansta
ren, wat op afstand te houden. 
Maar de geloofwaardigheid van 
de donderpreken van ministers 
en topmanagers van vakbonden 
en patroonsorganizatles heeft bij 
de werkende bevolking nog maar 
eens een ferme deuk gekregen. 

Wekenlang werd het parle
ment in de sociaal-ekonomische 
diskussie volkomen afzijdig ge
houden. Er werd met een mini-
parlement onderhandeld over 
een zogenaamd centraal ak
koord, maar de nationale ar-
beidskonferentie spatte zoals al
gemeen verwacht werd snel uit 
mekaar. Verschillende dagen 
trachtte minister van Arbeid en 
Werkloosheid De Wulf in aparte 

De trieste 
procentjes

oorlog 

^Mj 
In de donkere tunnel. 

onderonsjes met vakbondslei
ders en met VBO-baas Raymond 
Pulinckx de scherven te lijmen, 
maar zonder resultaat. De rege
ring hanteerde dan een originele 
toverformule met het voorstel 
om via een „gentlemen's agree
ment" vanaf 1 januari een alge
mene inkomensstop door te voe
ren. De juridische en sociale mis
kleun werd alweer vrij spoedig 
van tafel geveegd. 

In afwachting van een parle
mentaire behandeling van de gi
gantische matigingswet, begin 
volgend jaar, zette de regering 
dan maar meteen de parlements
leden en de gehele bevolking 
met de rug tegen de muur door 
een wetsontwerp van mini-verso
bering in het parlementair half
rond te gooien, en dit aan te 
bieden als te-nemen-of-te-laten. 
De erbij horende dreiging is eer
der een afdreiging, want indrin
gende parlementaire ammende-
ring met eventueel een afkeuren 
van het mini-ontwerp zou meteen 
politieke krisis én verkiezingen 
betekenen. 

Inmiddels was er ook nog een 
geheim konklaaf aan gang op het 
kasteel in Hertoginnedal, waar 
alweer de mandatarissen van het 
volk werden buitengehouden en 
zelfs geen weet mochten van 
hebben. 
Tijdens al deze krisis-onderhan-

delingen werd aan de bevolking 
meegedeeld dat de gezinsinko
mens met geen frank meer zullen 
mogen stijgen (behoudens het 
bijbenen van de stijgende le
vensduurte via de indexeringen). 
En sinds dinsdag heet het dan 
plotseling alweer dat de gesloten 
kollektieve arbeidsovereenkom
sten toch juridisch behoorlijk 
zullen mogen nageleefd worden 
en dat in '81 wedden en lonen 
toch zullen mogen toenemen met 
1,25 ten honderd bovenop de 
klassieke indexeringen. 

Of zulks uiteindelijk wel zal ge
schieden, is nog hoegenaamd niet 
zeker. De onzekerheid is troef. 
Bedroevend bij de huidige gang 
van zaken is daarbij vooral dat de 
regering aan de bevolking zelfs 
geen glimp van een nieuv^^ indus
trieel beleid kan tonen en dat zij 
momenteel alleen maar toegeeft 
aan het zware gokspel van de 
grote machtsgroepen. 

Want de meer dan driehonderd
duizend gezinnen die gedeeltelijk 
of kompleet getroffen zijn door de 
werkloosheid, hebben geen stem 
in het kapittel. Ze mogen gewoon

weg blij zijn dat ze uit de hand van 
vadertje staat mogen voortleven. 
Ook gepensioneerden en langdu-
ng zieken weten beter dan welk 
regeringslid dan ook wat sober 
leven en matiging betekenen... 

Er is nochtans een uitweg. Maar 
de oude (en ook unitaire) belan
gengroepen houden de weg naar 
een nieuwe relance potdicht. En 
de regering blijkt niet bij machte 
(en wat erger is, niet van zins) om 
dit konservatief kordon te door
breken. Men blijft gewoonweg 
zand in de ogen strooien met een 
procentjes-bekvechten. 

ASLK-
staatsbank... 
Het blijft rommelen in de ASLK-
spaarkas die blijkens de eerder 
geheim gehouden besprekingen 
in de regering nu wel zeer spoe
dig zal omgetoverd worden tot 
een heuse staatsbank. 
De hervorming van de ASLK 
steunt in belangrijke mate op 
plannen van de Franstalige direk-
teur Lannoy die geruime tijd met 
onverholen bereidwilligheid voor 
goed gevolg behandeld werden 
op het kabinet van CVP'er Geens 
die destijds minister van Finan
ciën was. 

In die plannen bleek overduide
lijk dat de ASLK op basis van 
drie gewesten zou worden uitge
bouwd; dus een staatsbank waar 
de drieledigheid perfekt wordt 

ingebouwd en waardoor de 
Vlaamse gemeenschap die voor 
meer dan 60 procent van de 
spaargelden inbrengt, op be
heersniveau tegen de Brusselse 
en Waalse beheerders in een 
minderheidspositie zou ge
plaatst worden. 

Vanwege de Vlaamse perso
neelsleden in de ASLK werd zeer 
lang een eenzame strijd gevoerd 
om deze drieledigheid te weren. 

...drieledig... 
Momenteel ligt in de regeerraad 
een ontwerp voor oprichting van 
de staatsbank ter bespreking; het 
omvat drie koninklijke besluiten 
die door de huidige minister van Fi
nanciën Mark Eyskens werden 
uitgeschreven. Officieel wordt er 
hieromtrent in alle talen gezwe
gen. Uit enkele konfidentiële be
richten mogen we vernemen dat 

momenteel de Franstalige minis
ters erg dwars zijn gaan liggen 
omdat de voorgenomen drieledig
heid, alleszins op het niveau van 
de raad van beheer, in het ont-
werp-Eyskens enigszins zou zijn 
afgezwakt 

Maar zelfs zonder deze kortslui
ting en in het utopisch geval dat de 
Franstaligen alweer geen nieuwe 
toezeggingen krijgen, meldt de 
„Gazet van Antwerpen" in de 
krant van woensdag dat (niet al
leen) op communautair vlak het 
ontwerp voor de oprichting van 
een staatsbank nog immer prop-
pensvol dubbelzinnigheden zit 
Vooral blijkt er een harde strijd ge
leverd te worden omtrent de ver
deling van beheers- en direktie-
mandaten. 
De Vlaamse regeringsleden blij
ken daarbij niet wakker te liggen 
van het feit dat de meerderheid 
van de geldinbrengers — de 

Vlaamse spaarders — op beleids
niveau, en dus ook bij de verdeling 
van gelden en van jobs in ASLK, 
achteruit gesteld worden. 

...en Waals 
dirigistisch 
Over dit communautair bekvech
ten heen — dat alweer blijkt uit 
te draaien op een minorizering 
van de Vlaamse gemeenschap — 
stelt zich bovendien in deze kri-
sistijd de vraag naar het nut van 
de oprichting van zo'n staats
bank. Klaarblijkelijk is deze 
vraag voor de Vlaamse ministers 
taboe. Nochtans ziet het er hoe 
langer hoe meer naar uit dat deze 
staatsbank er moet komen om
dat de Waalse socialisten zulks 
bij de jongste regeringsverkla
ringen geëist hebben. 
Allereerst zijn er natuurlijk de 
zovele bijkomende rijkelijk geho
noreerde partijbenoemingen in 
het vooruitzicht maar meteen 
wordt ook de staatsdirigistische 
visie van de Waalse socialisten 
met een nieuwe pijler (die steunt 
op Vlaamse centen) doorge-
duwd. 

Nimmer werd door de Vlaamse 
ministers openlijk de vraag ge
steld of de Vlaamse gemeen
schap zulk een staatsbank wel 
nodig heeft Willen de Walen en 
de Franstalige Brusselaars zulks 
doen, dat ze het dan maar doen, 
maar niet met miljarden Vlaams 
geld zoals het thans aan het 
gebeuren is. En waarvoor de 
Vlaamse traditionele partijen 
medeplichtig tekenen. 
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opinie 

reden voor deze partij om te oor
delen dat dan ook alle middelen 
goed zijn om het tij te doen keren. 
Jongste FDF-initiatief is een bro
chure die over de zes randge
meenten met faciliteiten verspreid 
w/ordt Blijkbaar een reaktie op de 
Vlaamse uitgave: „Wijhouden van 
alle mensen die het Vlaamse ka
rakter van onze gemeente eerbie
digen". 

De FDF-brochure kreeg de wellui
dende titel: „Een rookgordijn? 
Wuif die breinbesmetting maar 
weg. Het gaat hier om giftige wal
men". 
Een paar citaten kunnen we U 
moeilijk onthouden. Aldus wordt 
de Vlaamse brochure omschre
ven als „een racistisch geïnspireer
de tekst waar je even stil van 
wordt". En wat verderop: achter 
die tekst schuilt een mentaliteit die 
we niet meer voor mogelijk acht
ten in België, een zogeheten be
schaafd land, dat zogezegd in het 
kristelijk erfgoed wortelt. Denkt u 
dat Hitler werkelijk dood is?" 

In het Een meer dan verdiende onderschekJing: de 11de André Demedtsprijs werd ditmaal uitgereikt aan Flor 
Barbrys Volkstoneel voor Frans-Vlaanderen. Het Volkstoneel heeft een kwarteeuw werking „over de schre- . M A M . . . ^ 
ve achter de rug: 25 jaar optreden, met toneelstukken in de volkstaal. In de dorpen en stadjes van Frans- I T I d Q U I S 
Vlaanderen. Onze foto: André Demedts tussen de mensen van het Volkstoneel en van de Kortrijkse Mamix ^ 

nng, met vrienden uit Frans-Vlaanderen en uit de werking voor Frans-Vlaanderen. 

Olie 
goedkoper! 
Het is een cynisch toeval: vrijdag 
worden in ons larxi alle olieprijzen 
(tot en met su|3er-benzine} een 
paar centiemen goedkoper, terwijl 
net op dit moment de olie-exporte
rende landen (Opec-landen) alge
meen beslist hebben om de olie
prijzen nog maar eens met gemid-
deid tien procent duurder te ma
ken. 
Vrij spoedig zal hierdoor ook in 
ons land de prijzenspiraal en dus 
het inflatieritme alweer aangewak
kerd worden, en zal een nieuwe 
verarmingsgolf onze nattonale 
ekonomie en gezinsbudgetten 
treffen. 
Over een omschakeling van onze 
energievoorziening blijken in rege
ringskringen nog geen konkrete 
inzichten te rijpen. Voor donder
preken wordt er immer veel tijd 
uitgetrokken, maar een bijsturen 
van fiet ekonomisch beleid is in
middels langs geen kanten te be
speuren. 

w^^-
Nols-
Goossens 
De krant „De Morgen" worstelt 
niet alleen met financiëte proble
men, maar dient zrch ook met de 
regelmaat van een ktok voor de 
rechtbank te verantwoorden. 
Ditmaal heeft FDF-burgemeester 
Nols van Schaarbeek een klacht 
wegens smaad en laster inge
diend tegen hoofdredakteur 

Goossens. Nols neemt het niet dat 
Goossens het klimaat van rassen
haat dat in het Brusselse heerst 
gedeeltelijk toeschrijft aan zijn 
houding. 
Braafjes onthouden wij ons van 
elke kommentaar... 

Hitler leeft 
Alle opiniepeilingen voorspellen 
het FDF een zware klap bij de vol
gende verkiezingen. Voldoende 

De Brusselse frankofone poli t ici 
hebben blijkbaar geopteerd voor 
de illegallteiL De inrichting van 
referendums Is daar slechts een 
voorbeeld van. 
Stiekem organizeerden zij maan
dag jongstleden een „Assemblee 
van Brusselse parlementsleden", 
waarvoor zij een lokaal in de 
Senaat aanvroegen. Tot Ieders 

verbazing bleek bij de aanvang 
dat al even stiekem .goedgezin
de journalisten" uitgenodigd wa
ren en dat het programma fijn 
uitgekiend was. Een negental 
toespraken, waarvan acht uit 
FDF-hoek, en een plechtige intre
de van de parlementairen Cler-
fayt en Mathieu. 
Het zou ons geenszins verbazen 
dat, zoals een journalist van „De 
Standaard" het grappig voorstelt, 
de FDFers morgen onderduiken 
in het maquis van het Ter Kame-
renbos. 

Vlamingen 
niet welkom 
Het Verbond voor Vlaams Over
heidspersoneel bracht enige ver
helderende feiten aan het licht 
over de behandeling van Vlaamse 
bedrijven en journalisten door de 
BDBH. 
Tijdens de jongste drie „ekonomi-
sche missies" werden de Vlamin
gen netjes geweerd. Bij de zen
ding naar de Verenigde Emiraten 
werden nog tien Vlaamse bedrij
ven geduld. De twee volgende 
zendingen, Venezuela en Brazilië, 
waren een Franstalige aangele
genheid. Noch de Vlaamse pers
wereld, noch de Vlaamse bedrij
ven werden uitgenodigd. 
De uitstap naar Brazilië was trou
wens zó goed georganizeerd dat 
de Belgische ambassade van dat 
land de BDBH gevraagd heeft om 
verder af te zien van dergelijke 
„technologische uitstapjes". 

PERSpektief 
U E T zogenoemde referendum over Brussel dat het PDF en zijn 
• ^ meelopers organizeert heeft In de Kamer én in de regering nog 
eens duideli jk gemaakt dat de regeringspartijen — CVP en SP — 
over geen enkele Vlaamse reflex beschikken. In de Kamer hadden 
pariementsleden van de 4 Vlaamse partijen een motie ingediend, 
waarin de regering werd verzocht het referendum te verbieden. Toen 
het op stemming aankwam stonden alléén de VU en de — nu weer 
opposit ieparti j — P W achter de tekst De CVP en SP wisten niet wat 
doen, aarzelden en stemden uiteindelijk toch mee. Maar Kamervoor
zitter Michel profiteerde van die twijfel bij CVP en SP en zei dat er 
géén meerderheid was. 

Dit grof staaltje van machtsmis
bruik wordt door Manu Ruys in 
De Standaard eigenlijk goedge
praat Lees maar welke draai Ruys 
aan de feiten kan geven: „Na de 
vraag van Anciaux was op de 
banken van de Vlaamse kristen-
demokraten en socialisten enige 
aarzeling (of luiheid?) merkbaar. 
Ze stonden niet onmiddellijk op, 
toen het voorstel van de VU-
voorzitter ter stemming werd ge
legd. Michel besloot dat er niet 
genoeg ja-stemmers waren en 
verwierp het VU-verzoek. 

De nationalisten zijn dan woe
dend naar het spreekgestoelte ge
stormd. Hun fraktieleider. Van 
Grembergen, stond er enkele se-
konden lang lijkbleek van woede 
met de vuisten te slaan. Maar dat 
is een manier van optreden, waar
bij de lawaaimakers aan fiet kort
ste eind trekken, wanneer de Ka
mervoorzitter een koppigaard is. 
En Michel is dat zonder enige 
twijfel Hij gaf niet toe en kon het 
incident sluiten zoals hij het wilde". 

• X UK, dat bewonderen we nu 
• ^ aan De Standaard. De zoge
naamde Vlaamse CVP laat een 
steek van belang vallen en wie is 
de kwade hond van het kegel-
spel? De Volksunie. De Franstali
ge Michel die van de CVP-aarze-

ling profiteerde om de regering te 
redden wordt een „koppigaard" 
genoemd en de VU'er Van Grem
bergen die tegen dit flagrant 
machtsmisbruik protesteerde 
krijgt van De Standaard de ezels-
stamp. Ruys bewijst hiermee dat 
hij een echte CVP'er is, met name 
een loopje nemen met de waar-
h&ö, de CVP en haar frankofone 
vrienden door dik en dun verdedi
gen én tegelijk de Volksunie be
kladden. Op die manier probeert 
Ruys voor het grote publiek de 
mosselhouding van de CVP goed 
te praten. 

l y IET de CVP en de SP hebben 
' ^ schuld aan deze gang van 
zaken maar wel „de Vlaamse 
volksvertegenwoordiging". Lees 
maar: „De Vlaamse volksverte
genwoordiging heeft hier — ver
moedelijk bij gebrek aan aandacht 
en waakzaamheid — een kans 
gemist om haar opvatting door te 
drukken. Dat is jammer, want bij 
dergelijke gelegenheden kan de 
numerieke meerderheid van de 
Vlamingen'nog bruikbaar zijn". 
Is dat niet mooi gezegd? De nume
rieke meerderheid van de Vlamin
gen kan hier nog bruikbaar zijn. 
Waarom voegt Ruys er niet aan 
toe dat de CVP en haar huidige 
voorzitter Tindemans de grote 

schuldigen zijn dat de numerieke 
Vlaamse meerderheid door de 
grondwetsherziening van 70 voor 
goed kwijtgespeeld is. En op de 
vlakken, waar die meerderheid 
dan nog zou kunnen spelen, maakt 
de CVP er geen gebruik van. Het 
is gewoonweg een ramp dat de 
CVP zo haar voeten veegt aan de 
verdediging van de Vlaamse be
langen. Op de CVP moet Vlaande
ren niet meer rekenen. 

INTUSSEN probeert Martens de 
' tegenstellingen in zijn regering 
op te vangen in een mini-herstel-
we t Het pariement mag braafjes 
ja-knikken, maar de gekozenen 
van het volk mogen geen amende
menten meer indienen. Want dan 
bestaat Martens 4 niet meer en 
kan Wilfried er zeker van zijn dat 
zijn eerste-ministerschap gedaan 
is. Dat zegt ook Het Laatste 
Nieuws: „De miniwet van Martens 
zal dus nog voor spanning en 
herrie zorgen en dit niet alleen nu, 
maar zeker ook in januari, wan
neer ze eventueel zal moeten toe
gepast worden. Op dat tijdstip zal 
ook de herstelwet weer te berde 
zijn, die de SP wil amenderen. 

Deze op zichzelf nodeloze herrie 
had de eerste minister kunnen 
voorkomen indien hij wat minder 
kortzichtig was opgetreden en 
zich gehouden had aan de regel, 
dat de regering eerst haar eigen 
taak moet volbrengen en klaarheid 
had geschapen in het financieel 
staatshuishouden, waar op de be
groting voor 1981 ten minste 
60 miljard fr. moet gevonden wor
den door vermindering van de 
uitgaven en verhoging van de be
lastingen. Maar indien hij daarmee 

begonnen was, dan was hij wel
licht al gevallen. 

l i i l A R T E N S 4 is niet alleen ziek 
• • • in zijn eigen CVP — waar 
de standen weer met getrokken 
messen tegenover elkaar staan — 
maar ook zijn socialistische vrien
den maken dapper ruzie. Cools 
laat geen haar heel van Debunne 
terwijl Kareltje van Miert zeer 
goed aanvoelt dat zijn partijgeno
ten niet willen horen van de ge
plande loonmatiging. In het rode 
kamp wordt dezer dagen hard 
gevochten. 

Dat oud-PVV-voorzitter Grootjans 
daar plezier in heeft in De Nieuwe 
Gazet is nogal logisch: „Voor ge
heel de socialistische beweging 
groeit nu heel snel een uiterst 
gevaarlijke situatie. Als hun Waal
se en Vlaamse partijen achter de 
regering Martens blijven staan 
gaan ze regelrecht naar een open 
konflikt met hun sociale organiza-
ties. Verbreken ze de regeringsso-
lidariteit met de Kristen-demokra-
ten, dan wordt een politieke krisis 
geopend die voor hen wel eens fa
taal zou kunnen worden". 

Q R O O T J A N S tipt er duidelijk 
^ * op dat bij vervroegde verkie
zingen de travaillisten van ACV en 
SP flinke klappen krijgen, in de 
hoop dat de Tindemans-CVP'ers 
dan vlug een regering met de 
liberalen zullen vormen. Maar of 
zo'n kabinet voor Vlaanderen gun
stig zal zijn, is erg twijfelachtig. 
Noch Tindemans, noch de PVV 
zullen er veel voelen om Vlaande
ren méér zelfbestuur te geven, en 
zonder dat wordt Vlaanderen 
meegesleurd in het Waals-Bel
gisch bankroet.. 
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Wetstraat 

Het parlement loopt er de jong
ste dagen bij als het vijfde wiel 
van de wetgevende wagen. Een 
zinnetje dat reeds jaren dienst 
doet, maar dat deze week weer 
enkele schrijnende voorbeelden 
tot staving rijk is. 

En dan doelen we helemaal niet 
op het feit dat Martens en zijn 
kollega's-topministers de Wet
straat als de pest mijden. Liever 
scharrelen ze stiekem rond met 
schaar en lijmpot van het ene 
vakbondssekretariaat naar de 
andere werkgeversbuilding. 

Evenmin doelen we op de niets
zeggende antwoorden die de ka
merleden deze week te slikken 
kregen. Spitaels over het faillisse
ment van Intop, Chabert over de 
havenpolitiek, Mathot over het re
ferendum... even zoveel routine-
antwoorden die het dossier onbe
roerd laten. 

Wel hebben we het over dat mini-
matigingswetje. Snel-snel moet 
het nu door Kamer en Senat De 
parlementaire zegen is nu een
maal grondwettelijk vereist Maar 
alles bij mekaar wordt toch maar 
de goedkeuring vereist van een 
„inkomensmatiging in het luchtledi
ge". De parlementair — laat staan 
de burger — weet niemendal af 
van de doeleinden van die mati-

Tussen zitten en opstaan 
ging, noch van de aanwending van 
de ingeleverde gelden. 
Over een bespanng van over
heidswege, geen woord. Over een 

sanering van de rijksfinanciën, 
geen woord. Over een industriële 
heropleving, geen woord. Toch 
moet de verkozene een wet goed

keuren waardoor aan de burgers 
gevraagd wordt „in te leveren". 
Zonder enig uitzicht op een her
stelbeleid. Matigen om te mati
gen? 

Een ander voorbeeld biedt ons de 
Vlaamse Raad. Zestien dagen 
voor de jaarwisseling kwam daar 
de begroting voor 1980 ter spra
ke! Niet eens een verbeterde 
drukproef, niet eens ontvangen 
door alle kommissieleden, niet 
eens grondig behandeld door de 
kommissie. Een schande, die nog 
aangedikt wordt door de inhoud 
ervan. Daaruit blijkt eens te meer 

dat de staatshervorming van au
gustus een maat voor niets is 
geweest Met een resem voor
beelden hebben Willy Kuijpers, 
Jaak Gabriels en Joos Somers 
aangetoond dat op de centrale 
begrotingen kredieten weggemof
feld zijn die eigenlijk de gemeen
schappen en de gewesten toeko
men. Neem nu wetenschapsbe
leid. Van de 45 miljard die natio
naal gespendeerd werden, krijgen 
de gemeenschappen slechts 91 
miljoen en de gewesten slechts 
600 miljoen toebedeeld. 

Arrogante Michel 

Even boutade-achtig klinkt de be
wering dat het parlement mede de 
eigen zeggingskracht ondergraaft 
Het absenteïsme, de slaafse volg
zaamheid van de meerderheidsle-
den en, deze week, de arrogante 
houding van kamervoorzitter Mi
chel. 

Wanneer algemeen voorzitter Vic 
Anciaux om de dringende behan
deling verzocht van een resolutie 
over het referendum in de Brus
selse gemeenten, deed de voorzit
ter dat onverwacht snel af met 
een stemming bij zitten en op
staan. De slapenge leden van 
CVP en SP aarzelden en bleven 
hangen „tussen zitten en opstaan". 
Het besluit van Michel stond vast: 
geen spoedbehandeiing. 
Het protest van Paul Van Grem-
bergen en zijn kollega's ving bo t 
De voorzitter weigerde tot de tel
ling over te gaan. 
Zelden gebeurt het dat de Vlamin
gen hun numeriek overwicht poli
tiek kunnen vermunten. Dit was 
een gelegenheid. Een makke 
meerderheid die het al lang afge
leerd heeft zelfstandig oplossin
gen te treffen, verkwanselde ze. 

Volgens Jef Valkeniers vergt het referendum niet alleen onnodige uitgaven van de reeds deficitaire Brusselse 
gemeenten, „doch het mist ook elke wettelijke of grondwettelijke basis terwijl de wetenschappelijke waar
de ervan zeer betwistbaar is". Totaal onaanvaardbaar is dat aan de Brusselse inwoners vragen worden 
voorgelegd betreffende het Vlaams-Brabants randgebied. 

Kerst-symbool 
In de Vlaamse Raad is een voor
stel hangende om een tijdelijke 
kommissie te installeren met als 
opdracht „het opmaken van een 
inventaris van de nog blijvende 
menselijke en sociale gevolgen 
van de naoorlogse repressie en 
het voorstellen van oplossingen 
om deze gevolgen te milderen en 
op te heffen". Aan de oprichting 
zijn we nog niet toe. Het Bureau 
van de Raad dient nog het licht op 
groen te zetten. 

In ieder geval een voldoende re
den voor het CVP-partijblad 
„Zeg"om over twee bladzijden te 
juichen over „deze unieke kans 
om onder Vlamingen een eerste 
daad van bereidheid tot verzoe
ning te stellen". 
Het is slechts een paar weken ge
leden dat diezelfde CVP, samen 
met SP en PVV, de behandeling 
verhinderde van het wetsvoor
stel Somers tot herverkrijging 
van de Vuurkaart Een unieke 
kans om daadwerkelijk en kon-
kreet een van de meest ergerlijke 
aanslepende gevolgen van de re
pressie uit de wereld te bannen! 

Nu blijft het allemaal braafjes bij 
de zoveelste symbolische geste 
rond Kerstmis. Een kommi&sie die 
nog maar eens het werk zal over
doen dat Rik Vandekerckhove 
tijdens zijn kortstondige ministe
riële carrière verrichtte. 
De honderdvijftigste verjaardag 
van dit Koninkrijk zal zonder één 
enkele amnestiërende maatregel 
voorbijgaan. In andere beschaaf
de landen geeft een dergelijke 
feestelijke herdenking aanleiding 
tot amnestiemaatregelen, hier tot 
de oprichting van een kommissie 
ad hoc. 

Een kommissie in de schoot van 
de Vlaamse Raad! Op initiatief 
van de Volksunie en mede ge
steund door de CVP. Maanden
lang over en weer gepraat heeft 
niet eens geleid tot mede-onder
tekening door PVV en SP. 
Enige maanden geleden verklaar
de voorzitter Rik Boel dat Vlaan
deren wijs genoeg is om zelf over 
zijn verleden te oordelen. Hij zou 
er evenwel best aan doen eerst 
een „Doorbraak" in eigen partij te 
forceren! 

REL 
TJE 

De heer Cornet d'Elzius (in het 
Frans): „Er was aangekondigd 
dat een sterke regering zou ge
vormd worden, waarin de minis
teries gegroepeerd zouden zijn. 
Drie weken later vernam een 
teleurgestelde opinie dat een 
nieuw kabinet was samenge
steld, met 32 ministers en 
staatssekretarissen. Hoe dan 
ook, de pasgeborene is onge
twijfeld van het mannelijk ge
slacht, want er is geen enkele 
vrouwelijke minister". 
De pasgeborene is ook zieke
lijk, maar dat wil nog niets zeg
gen: er zijn schrale jongens die 
uitgroeien tot gespierde man
nen. 
De heer Ramaekers (in het 
Frans): „Dit lijkt wel een konfe-
rentie voor gynaecologen". (Ge
lach) 
(Kamer van Volltsvertegenwoordigers, Be
knopt Verslag, vergaderingen van dinsdag 
28 oktober 1980, biz. 26). 

P-Sprokkels 
• De kontrolerende opdracht 
van de parlementsleden wordt er 
niet gemakkelijker op. Mondelinge 
vragen worden i ^ o r de regerings
leden onvolledig of ontwijkend be
antwoord. Aldus bij een vraag van 
Jef Valkeniers over de inrichting 
van een referendum door de Brus
selse gemeenten. Minister Mathot 
beperkte zijn antwoord tot Brus-
sel-hoofdstad, waar nog geen ini
tiatief genomen was. 
• Een zelfde nietszeggend ant
woord kreeg het kamerlid op een 
vraag over het dumpen van giftige 
afvalstoffen in de Schelde. Minis
ter Galle maakte er zich van af 
met te stellen dat een gedeelte 
van de vraag zijn kollega Dewulf 
aanbelangt en een ander gedeelte 
slechts in de Vlaamse Raad aan 
bod kan komen. 
• In een aantal Westvlaamse ge
meenten rond Kortemark worden 
de NMBS-stopplaatsen afge
schaft. Volgens Emiel Vansteen-
kiste maken de pendelaars zich 
hierover zeer bezorgd. Minister 
Spitaels stipte evenwel aan dat 
het gaat om „een element van 
bezuiniging en van goed beheer". 
• Via een spoedvraag heeft 
Willy Kuijpers de dringende aan
dacht van de regering gevraagd 
voor de nefaste evolutie in El 
Salvador. Tevens eist hij snelle 
maatregelen ter bescherming van 
de vele Belgische religieuzen en 
ontwikkelingshelpers die in dat 
land verblijven. 

• Bij de behandeling van een 
wetsontwerp dat aan Sabena de 
mogelijkheid biedt haar maat
schappelijk kapitaal met ruim 7,2 
miljard te verhogen, gewaagde 
Willy Kuijpers van een groot
scheepse oplichterij Waar blijven 
de zo noodzakelijk rationalizatie, 
de afslanking van de top en de 
evenredige taaiverhoudingen? 

• Ook het optreden van de rijks
wacht te Kraainem op 15 novem
ber kwam ter sprake. Het is, aldus 
Emiel Vansteenkiste, bedenkelijk 
dat de rijkswacht zonder onder
scheid zowel tegen betogers als 
tegen niet-betogers heeft gechar
geerd. Haar eerste opdracht is en 
blijft van preventieve aard. 
• Rond het faillissement van In-
top en de oprichting van Air
tour 2000 zijn in de Kamer vele en 
harde woorden gevallen. Emiel 
Vansteenkiste betitelde de over
name van Intop als een staats
greep en een vorm van oneerlijke 
konkurrentie tegenover de parti-
kuliere sektor. Volgens Joos So
mers is het duidelijk dat met deze 
reddingsoperatie de Vlaamse aan
wezigheid in de toeristische sek
tor een flinke deuk krijgt: de lei
dende funkties komen in Franstali
ge handen. Minister Spitaels heeft 
deze en vele andere Vlaamse ar
gumenten geenszins kunnen ont
wrichten, zodat het dossier han
gende blijft 

• In een interpiellatie wees Willy 
Desaeyere erop dat Vlaanderen 
zijn aandeel in de begroting open
bare werken met 12 th . ziet slin
ken, wat neerkomt op een diefstal 
van ruim 23 miljard. Minister Cha
bert vindt dit evenwel een normale 
gang van zaken. 

• In 1981 zal het Vlaams Wo
ningfonds iets meer dan 2 miljard 
investeringskredieten toegewe
zen krijgen. Nauwelijks 77 th . van 
het oorspronkelijk investerings
vermogen 1980. Oorzaak hiervan 
IS de voor Vlaanderen nadelige 
gewestelijke verdeelsleutel. In een 
vraag aan minister Geens infor
meert Jan Caudron waar de ont
brekende fondsen moeten ge
haald worden, vermits de lening-
aanvragen nu reeds de twee mil
jard overschrijden. 
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8 mj Onze wereld 

De terugkeer van Milton Obote 
RSA. — De persagentschappen hebben ons de uitslagen doorge
speeld van de Oegandese verkiezingen die vorige week doorgang 
vonden. Het Oegandese Volkskongres haalde meer dan de helft van 
de- 126 beschikbare zetels. Milton Obote wordt hiermee het nieuwe 
staatshoofd van Oeganda. De verliezers van de Demokratlsche Partij 
(konservatief) en van de Oegandese patriottische beweging zullen 
zich goed-of kwaadschiks bij de cijfers moeten neerleggen. Voorop
gezet dat ze de demokratlsche spelregels aanvaarden heeft de nieu
we president al beloofd de grote verzoening in te luiden. Apoio Milton 
Obote is geen onbekende in de politieke geschiedenis van het zwarte 
kontinent Hij is vroeger al premier en president van zijn land ge
weest, maar werd in het voorjaar van 1971 door ene Idi Amin Dada 
aan de dijk gezet, toen hij te Singapore aan het pleiten was tegen 
geplande wapenleverantles aan Zuid-Afrika. Hij is de eerste Afrikaan
se polit icus die erin slaagt een come-back af te dwingen. 

Het nieuwe staatshoofd werd in 
1925 in het noorden van Oeganda 
geboren. Hij liep school bij protes
tantse zendelingen en volgde kol
leges aan de universiteit van Ma-
kerere waar toen ook Nyerere, 

Wereld
nieuws 
V In Polen hebben de officiële, 
nagenoeg leeggelopen, kommu-
nistische vakbonden een middel 
bedacht om nieuwe leden aan te 
trekken. In een grootwarenhuis te 
Warschau krijgt iedere arbeider 
tegen toetreding tot een kommu-
nistische vakbond gratis aardap
pelen en appels aangeboden. De 
Zwitserse „Weltwoche" voegt 
hieraan toe, dat al meer dan 1.000 
arbeiders door dit weerzinwek
kend procédé uit de vrije vakbond 
„Solidariteit" zijn getreden en zich 
opnieuw bij de officiële vakvereni
ging hebben aangesloten. Mis
schien beseffen de organizatoren 
van dit afschuwelijke koopje niet 
eens, dat ze zodoende de rebellie 
van het Poolse volk tegen het 
socio-ekonomisch bestel van hun 
land publiekelijk rechtvaardigen? 

M Russische ingenieurs en arbei
ders zijn druk bezig met het aan
leggen van een breed spoor naar 
Russisch model dat hun grens met 
de In het noordoosten van Polen 
gelegen stad Bartoszyce moet 
verbinden. Onlangs werd ook in 
het zuidoosten van het land een 
dergelijk spoor in gebruik geno
men. Er bestaan zelfs plannen om 
andere, reeds bestaande lijnen 
met Russische spoorwijdte naar 
de DDR en Tsjechoslovakije door 
te trekken. De bedoeling is niet de 
Russische graanleveranties aan 
satellietstaten op te voeren. Het 
komt er vooreerst op aan het 
tijdrovend overladen van tanks en 
zwaar oorlogstuig op smalspoor
wagons uit te schakelen. Voor 
Polen en de andere gegadigden 
betekent dit een nog enger be
trokken worden bij het doen en la
ten van de grote Slavische broer 

• Sinds de putsch van de gene
raals in september jl werden 
11.500 Turken gearresteerd, 800 
beklaagden voor militaire recht
banken gesleept en drie doodvon
nissen voltrokken. De junta gaat 
er hard tegen aan. De ekonomi-
sche krisis kunnen ze niet bedwin
gen: de inflatie zal er dit jaar met 
100 % de hoogte ingaan. Binnen
kort zullen ook de leiders van het 
weggeveegde demokratisch regi
me, Ecevit en Demirei, voor hun 
rechters verschijnen. De eerste 
zal terechtstaan voor aansporing 
tot rebellie, de tweede voor kor-
ruptie. Zoals bekend veroordeelt 
de junta altijd naar een evenwicht 
toe tussen rechts en links. Het is 
niet eens zeker of zoveel onpartij
digheid de gegadigden een troost 
is. 

later president van Tanzania, stu
deerde. Daar promoveerde Obote 
tot Bachelor of Arts. De Britse 
gezagdragers weigerden hem een 
uitreisvisum waardoor een eind 
kwam aan zijn droom, ooit naar 
Oxford door te stoten. Met een 
Oegandees bouwbedrijf trekt hij 
dan op naar Kenya, werkt er in 
een suikerrietplantage en een tijd
lang als vertegenwoordiger bij een 
petroleummaatschappij. Daar leert 
hij „burning spear" Jommo Keny-
atta kennen. Bij zijn terugkeer in 
het vaderland sticht hij de Uganda 
People's Party Congress die hem 
in 1962 aan de politieke top 
brengt Onder president Edward 
Frederick Mutesa wordt hij de 
eerste premier van onafhankelijk 
Oeganda. 

Het was altijd zijn droom geweest 
van dichtbij kennis te maken met 
de Sovjetunie en de Chinese 
Volksrepubliek. Begin 1965 is het 

dan zover. Zijn reiskoffers staan al 
klaar, maar dan blijkt dat zijn kon-
servatieve tegenstanders niet 
hoog op hebben met zijn kommu-
nistisch reisdoel. Ze laten dit on
dubbelzinnig blijken met een eer
ste poging om hem om zeep te 
brengen. Obote barst niet los in 
knetterend zelfverweer, maar laat 
toch vijf van zijn ministers oppak
ken en afvoeren naar Kampala 
voor een rustkuur in de gevange
nis aldaar. Hij doet er nog iets 
bovenop: op 13 april 1965 schort 
hij de grondwet op en twee dagen 
later zwaait hij al met een nieuw 
eksemplaar: de federale struktu-
ren worden opgedoekt en de feo-
daliteit wordt afgeschaft Presi
dent Sir Frederick Mutesa, ook 
Kabaka (vorst) van Oeganda voelt 
de grond onder zijn tapijten gloei
end heet worden, daalt zonder 
verwijl van zijn troon af, hakt zich 
met de machete een weg dwars-
door het oerwoud en duikt te 
Londen weer op. Daar sterft hij in 
1969. Zoals u hebt geraden: in 
geheimzinnige omstandigheden. 
Obotes konservatieve tegenstan
ders zijn inmiddels niet bij de 
pakken gaan ziten. Als bij wonder 
ontkomt hij aan een tweede aan
slag. En dit keer hebben de feoda
le meesters een „generaal" gevon
den die het voor hen zal opknap
pen. De man die orde op zaken 
komt stellen heet Idi Amin Dada. 
Hij was negen jaar lang militair 
landskampioen boksen (zwaarge
wicht) en het duurde bijna even-

lang om de analfabete kannibaal 
via buitenlandse interventies eruit 
te schoppen. De militairen die hem 
opvolgden hebben nu de weg 
geëffend voor de come-back van 
Apolo Milton Obote. Met die naam 
staat het Oegandees socialisme 
weer hoog op de agenda. Gaat hij 
het programma doordrukken 
waarvoor hij zich net voor de 
komst van Idi Amin opmaakte? 

Men kan altijd proberen de rijk
dommen van het land evenredig te 
verdelen en de produktiemiddelen 
ter beschikking te stellen van het 
soevereine volk. Maar dit is alleen 

maar mogelijk via geleidelijke na-
tionalizatie. Meteen rijst de vraag, 
of de militairen die aan de terug
keer van Obote hielpen timmeren 
zo geestdriftig achter verregaan
de sociale hervormingen staan. In 
dit door honger en korruptie, door 
moordende stammentwisten ge
teisterde land zal het geen sine-
kuurtje zijn om een einde te ma
ken aan het typisch Afrikaans, 
anti-parallellisme van onafhanke
lijkheid en socio-ekonomische na
righeid. Wat baten socialisme en 
fundamentele hervormingen als 
de mensen zelf niet aan een mens
waardig bestaan toe geraken... 

De opdringerige liefde van Brezjnev 
RSA. — Terwijl de aandacht van 
de hele wereld in bange ver
wachtingen op Polen toegespitst 
was, stapte LeonidBrezjnevvor'i-
ge week te New Oehli uit een 
vliegtuig en hield nog net genoeg 
adem over om een peloton opge
schrikte Indiase soldaten te 
schouwen. In zijn kielzog liepen 
meer dan 300 funktionarissen, 
journalisten en lijfwachten. De 
bedoeling van die zonovergoten 
drukte? Aan zijn thuisfront bewij
zen dat de Sovjetunie ook in niet-
socialistische landen persona 
grata is. Dat woeste Afghaanse 
patriotten Brezjnev te lijf wilden 
heeft de brave Sovjetburger wel 
niet op zijn scherm kunnen zien. 
Evenmin heeft hij kunnen horen 
wat India's president 's avonds 

op het banket in onverbloemd 
Indisch weggaf: India veroor
deelt elke inmenging in de inter
ne aangelegenheden van om het 
even welke soevereine staat 

Het zou al te voorbarig zijn uit 
wat voorafgaat te besluiten dat 
India op het vlak van zijn buiten
landse politiek aan een funda
mentele koerswijziging toe is. In
dia zit nu eenmaal opgezadeld 
met de ietwat opdringerige 
vriendschap van de Sovjets. Er
ger is dat het zich voor het 
behoud van die, voorlopig onont
beerlijke, vriendschap in de VN 
heeft onthouden, toen daar voor 
het forum van de hele wereld de 
Sovjetinvasie in Afghanistan 
werd veroordeeld. Dat India het 

regime van Meng-Semin in Kam-
bodja erkende (ook al om de 
Sovjets welgevallig te zijn!) heeft 
evenmin het prestige van New 
Dehli in de niet-gebonden wereld 
gediend. 

Wat de Sovjets in India beogen 
is duidelijk genoeg: het Indiase 
wantrouwen tegen de Ameri
kaanse steunverlening aan Paki
stan aanscherpen. Of het daar tot 
een oorlog tussen India en Paki
stan komt — daar doen de Sov
jets volgens ex-premier Desai 
van India voorbeeldig hun best 
voor — zal afhangen van de 
manier waarop verkozen presi
dent Reagan en zijn administratie 
het „geval" Pakistan aanpakken. 
Inmiddels blijft India op Mos
kous vriendschap aangewezen. 

Vandaag al is de Sovjetunie In-
dia's grootste wapenleverancier. 
Maar die vriendschap gaat niet 
zo diep, dat het optreden van de 
Sovjets in Afghanistan de goed
keuring van New Dehli kan weg
dragen. Zoveel sukses heeft Indi
ra Gandhi haar machtige buur 
niet gegund. 

Toch ware het je reinste wishful 
thinking te geloven dat de Sov
jetleider met lege handen huistoe 
is. Indira Gandhi kan terecht zeg
gen dat ze (in vrijbli jvende ver
klaringen, voor de aankomst van 
Brezjnev afgelegd) de Sovjetin
vasie heeft afgekeurd, maar van 
die edele bewogenheid is in het 
slotcommuniqué niet veel over
eind gebleven. Hierin wordt niet 
eens melding gemaakt van het 
zelfbeschikkingsrecht van het 
Afghaanse volk. Evenmin wordt 
verwezen naar de bezetting van 
dit land door het Rode leger. Dit 
kan erop wijzen dat de Indiase 
premier de duimen heeft moeten 
leggen voor de wensen en voor
keuren van Moskou. Hoe scherp 
kontrasteert de vaagheid en dub
belzinnigheid ter zake van Af
ghanistan met de overduidelijke 
formulering waarmee beide par
tijen zich uitspreken tegen „een 
vreemde militaire aanwezigheid 
in de Indische oceaan". Die ge
wraakte militaire aanwezigheid 
geldt blijkbaar alleen voor de 
VSA. Kennelijk hebben de Sov
jets die Indische oceaan nog 
altijd niet ontdekt Maar wat doe 
je eraan? Een al in 1955 afgeslo
ten ekonomisch akkoord werd 
weer hernieuwd. In 1981 wordt de 
Sovjetunie India's belangrijkste 
handelspartneren sinds 1971 be
staat tussen de twee landen al 
een vriendschapspakt en een 
overeenkomst voor wederzijdse 
bijstand. Zodus_ 
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De koliektor... 
Wij hadden het reeds herhaaldelijk over de vervuiling van de rivier de 
Laak. Wie van zijn land houdt, zal ons dat niet kwalijk nemen. Schan
dalen als deze moeten warm gehouden worden. Verbonden met het 
Laak-probleem is er de koliektor, u weel wel. BRT-Panorama bracht 
deze onlangs nog eens in het nieuws. Met dit programma als aanlei
ding gingen twee aktieve milieugroeperingen — „Red de Laak" en 
„Beter leefmilieu Tessenderio" (BELT) — aan tafel zitten en vragen 
nog eens aandacht voor dit levensgroot schandaal. 

peperdure lijdensweg 
In de jaren vijftig reeds bestond 
het probleem van de vervuiling 
van de Laak door de fabrieken 
PCL (Kwaadmechelen) en PCT 
CTessenderIo). In kringen van het 
nfiinisterie van Volksgezondheid 
rijpte toen het idee om een afvoer
pijp te bouwen van Kwaadmeche
len naar Antwerpen, een soort 
riool die rechtstreeks in de Schel
de zou uitmonden. 
Rond 1959 kreeg deze idee vaste 
vorm, de kosten werden op enke
le miljoenen geraamd. In de jaren 
zestig, toen alles groot gezien 
werd, vroeg men zich af waarom 
deze pijp ook niet voor andere 
bedrijven zou kunnen dienen. Ze 
werd groter en wat langer. Waar
om niet tot voorbij Hasselt en zelfs 
tot Genk? Omdat er diverse soor
ten afvalvloeistoffen (slib enz.) 
moesten kunnen vervoerd wor
den, kwamen er ook grote drukto-
rens en pompstations aan te pas. 
Bovendien was één enkele pijp 
een risico. Wat te doen indien 
deze plots verstopt raakte? Op de 
plannen werden vlug twee pijpen 
getekend, met overpompmogelijk-
heden van de ene pijp naar de an
dere (de zogenaamde by-pass-
kamers). Ondertussen werd ook 
het milieubewustzijn wat groter. 
Lozen in de Schelde zonder voor
afgaande zuivering was toch ook 
niet alles, er werd dus een reus
achtig zuiveringsstation aan het 
eind van de koliektor voorzien. Dit 
grote geheel moest bestuurd wor
den door een heuse computer, 
omdat de opzet ondertussen vrij 
ingewikkeld geworden was. 
Door al deze uitbreidingen werd 
de zaak wel duurder, maar dat kon 
nog in 1965. Op 8 juli werden de 
eerste kontrakten getekend. In 
1967 begonnen de voorbereiden
de werken. 

Op 5 mei 1970 heeft er in Antwer
pen een receptie plaats om de 
start van de bouw van de koliektor 
te vieren. Niemand is ongerust 
over het feit dat de kostprijs reeds 
geraamd wordt op 1,4 miljard. Men 
leeft nog in de euforie dat tegen 
1972 de koliektor klaar zal zijn en 
alle Kempense en Limburgse be
drijven van hun afvalwater zal ver
lossen. De meeste bedrijven wa
ren ondertussen echter bezig met 
de bouw van hun eigen zuiverings
installatie op kosten van... de staat. 
Eind 1976 was de koliektor nog 
niet klaar en kwamen nog slechts 
enkele bedrijven in aanmerking 
voor eventuele aansluiting. Toeval
lig treffen we tussen deze bedrij
ven ook de PCT en de PCL aan, 
de fabrieken waarrond alles be
gonnen was. 

De milieu-aktiegroepen beginnen 
nu echt ongerust te worden en 
stellen vragen aan de overheid. 
In april 1978 antwoordt minister 
De Backer dat de start van de kol
iektor voorzien is voor eind 1978... 
Ook minister Dhoore hoopt in 
1979 nog dat de ingebruikname in 
1980 zal kunnen gebeuren. Van
daag, eind 1980, is de koliektor 
nog steeds niet klaar, de Laak is 
nog altijd even vuil, de hoop dat de 
koilektor ooit zal kunnen gebruikt 
worden, is zeer klein. 
Ondertussen is de kostprijs van 
de koliektor tot 5 miljard frank 
opgelopen! 

Eén knoeiboel 

Wat is er allemaal misgelopen met 
de koliektor? 

• Er zijn vier druktorens. Die van 
Herentals barstte bij de eerste test 
nog voor hij halfvol was. De her
stellingswerken zullen tientallen 
miljoenen kosten. 

• Op regelmatige afstanden vor
men zgn. by-pass-kamers de ver
binding tussen de dubbele afval-
pijp. Ze zijn overtalrijk en er erg 
aan toe. Sommige kamers staan 
onder water, die van Grobben-
donk is speciaal toegetakeld. Som
mige vindt men niet, tenzij op 
plan... 

• De buizen bestaan uit drie 
verschillende materialen: asbest, 
ijzer en beton. Van de betonnen 
pijpen hangt de beschermende 
binnenkleding los, die in asbest 
begeven het bij testen... 
• De elektromechanische en 
elektronische uitrusting bevindt 
zich in zeer slechte staat Zelfs 
300 miljoen is te weinig om deze 
problemen op te lossen. 

• De computer in Herentals die 

de koliektor in het oog moet hou
den en de hele bedoening moet 
besturen, staat te verkommeren. 
Hij IS niet aangesloten, er werden 
geen programma's besteld en hij is 
gebouwd voor een inmiddels ver
geten (verouderde) computertaal. 
Ongeveer 120 miljoen wegge
gooid. Dan maar een nieuwe ko
pen? 

• Oorspronkelijk was er geen 
zuiveringsinstallatie voorzien. On

dertussen is er in Antwerpen-
Noord een biologisch waterzuive
ringsstation van 407 miljoen ge
bouwd. D.W.Z. dat het geen chemi
sche stoffen kan behandelen: de 
koliektor zal er dus niet op aange
sloten worden. 
• De koliektor zou de zwaar 
giftige stoffen van de chemische 
industrieën uit de Kempen moeten 
vervoeren, maar... hij zou dan al
leen voorgezuiverd neutraal zout-
afvalwater kunnen vervoeren... 

100 kamions zout per dag! 
Ondertussen blijven Tessenderio 
en Kwaadmechelen maar door
gaan de Laak en de Nete te 
vervuilen. Cijfers tonen aan hoe
veel zout, radioaktiviteit, zware 
metalen en giftige organische stof
fen aanwezig zijn. 

De zouten die in de Laak geloosd 
worden hebben een koncentratie 
van 60 gram/liter, terwijl mag ge
rekend worden op een debiet van 
meer dan één miljoen liter per uur. 
Per dag worden naar schatting 
2000 ton zout in de Laak geloosd, 
wat neerkomt op honderdduizen
den ton per jaar. Indien dit zout 
met vrachtwagens zou vervoerd 
worden, is deze hoeveelheid vol
doende voor meer dan 100 vracht
wagens per dag! 
De radioaktiviteit in de Laak is zo 
hoog dat 100-maal de norm, toege
staan aan het SOK te Mol, over
schreden wordt Belangrijk hierbij 
is: de radioaktiviteit kan zich in het 
slib van de Laak en de Nete 
ophopen, en dit kan gevaarlijk zijn 
voor de bevolking. 
De zware metalen, vooral arseni
cum, cadmium, lood, kwik, chroom, 
zink en nikkel, zijn uiterst gevaarlij
ke produkten. De hoeveelheden 
die in de Laak voorkomen zijn 
onvoorstelbaar groot Om een 
idee te krijgen moeten vergelijkin
gen gemaakt worden. 
In 1976 werden volgende maxi-
mum+ioeveelheden in de Laak 
aangetroffen, (in microgram/liter) 
Cadmium 750 (norm = 5 ) 

Lood 600 (norm = 50) 
Kwik 142 (norm = 1 ) 
De normen zijn de maatstaven 
voor oppervlaktewaters waaruit 
drinkwater moet kunnen gemaakt 
worden. Het Nete-bekken zou in
derdaad moeten kunnen dienstig 
zijn als reserve voor de drinkwa
tervoorziening. 

Alsof dit alles nog niet genoeg 
was, treffen we ook nog vele 
organische giftige produl<ten aan 
in de Laak. Om maar enkele te 
noemen: dichloorethaan, trichloor-
ethaan, trichloorethyleen, tetra-
chloorethyleen, koolstoftetrachlo-
ride, trihalomethaan en bromo-
form. 
„Belt" en „Red de Laak" stellen dan 
ook een aantal gewettigde eisen: 

• dringend gepaste en strenge 
lozingsvoorwaarden. 
De huidige zijn immers niet toe
pasbaar; ze zijn bestemd voor de 
koliektor, en vermits die niet werkt 
zijn er geen lozingsvoorwaarden; 

• onmiddellijl< de nodige maatre
gelen die voor-zuivering en/of 
recyclage van de giftige produk
ten binnen de bedrijven oplegt; 
• een officiële uitspraak die on
omwonden zegt of de koliektor 
nog ooit bruikbaar zal zijn of niet, 
zodat niet nog ettelijke jaren verlo
ren gaan door af te wachten; 
• een uitspraak over het gevaar 
Voor de bodem en waterlagen, 
aan planten, dieren, mensen; 
• een afbakening van bevoegd
heden: wie kontroleert wie sanc
tioneert als er ooit lozingsvoor
waarden zullen zijn. 

Wie meer wil weten over dit le
vensgroot probleem kan kontakt 
opnemen met „BELT': Edward 
Hermans, Eersels 46 te 3980 Tes
senderio of „Red de Laak": (VU-
provincieraadslid) Meidoornstraat 
4 te 3998 Laakdal. 

I 
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10 mi Reportage 

150 jaar Belgen. 150 jaar scheiding tussen 
Vlaanderen en Nederland. 150 jaar uit me
kaar weggroeien van twee gemeenschappen 
die tot eenzelfde taal- en kultuurstam beho
ren. 
Vlamingen en Nederlanders kennen mekaar 
nog nauwelijks; tenzij in de grensgebieden of 
via gedegen kennis van Hollanders- en Bel
genmoppen. 

Wat denkt de Nederlander vandaag-de-dag 
over de Vlaamse Beweging? Overigens, 
brengen de media hem wel nog ander nieuws 
over ons dan bij gelegenheid van schietpar
tijen van Happart-aanhangers in de Voer
streek..? De Gelderlander R. Schoen heeft 
voor „WIJ" vier politiek-geïnteresseerde Ne
derlanders in de gemeente Duiven (vlakbij 
Arnhem, benoorden Nijmegen) geïnterviewd 
en hen gevraagd wat zij denken over de Vla
mingen en de Vlaamse Beweging. 

De lektuur van hun antwoorden is voor ons 
een goede les. We leren er vooral uit dat de 
Vlaamse Beweging op het gebied van heel 
de Nederlandse integratie nauwelijks ergens 
staat. 

Een kijk op 

ISOjaar 

Vlaamse 
Beweging 

De Vlaamse gemeenschap en haar streven is 
amper bekend, en dus ook weinig bemind in 
Nederland. 
Verder dan betogingen in de Voer en Komen, 
en massa-manifestaties zoals de IJzerbede
vaart is de aktiviteit van de Vlaamse Bewe
ging niet bekend bij onze Noorderburen. 
Voor ons weekblad had de heer Schoen een 
vraaggesprek met vier fraktieleiders in de 
gemeenteraad: Willemsen van de CDA 
(christen-demokratisch appel), de Jong van 
de PvdA (socialistische Partij van de Arbeid), 
de liberale VVD'er van Katwijk (partij voor 
Vrijheid, Vooruitgang en Demokratie) en 
D'66-voorzitter Van Wessel (Demokra-
ten '66, kontestatiepartij gegroeid in '66 ten 
tijde van de studentenkontestatie). Deze 
week verduidelijken de CDA'er en de VVD'er 
hoe en waarom zij zo bitter weinig van de 
Vlaamse Beweging afweten. Volgende week 
komen de PvdA'er en de Demokraat '66 aan 
de beurt. 
In feite is het een bittere getuigenis over 150 
jaar vervreemding geworden. 

Leraar Van Katwijk: 

„ Thuishaven Antwerpen. 
Brussel blijft vreemde stad 
„Nederlanders interesseren zich niet voor de Vlaamse Beweging!" 
Een steeds terugkerende klacht, waarvan het nooit duidelijk was of dit 
ooit nader werd onderzocht. Reden dit eens nader te onderzoeken; te 
trachten enig licht te werpen op deze bewering. Geen enquête 
uitgedrukt met enkele willekeurige Nederlanders ter toetsing van hun 
kennis met en belangstelling voor de Vlaamse zaak. 
Zij wonen ten noorden van Arnhem, ver van het politieke centrum, maar 
vlak bij de Duitse grens, aan de rand van ons taalgebied. Gemeen 
hebben zij ook hun belangstelling voor politiek. Hun uitspraken zijn geen 
partij-uitspraken, geven slechts de mening weer van iemand met een be
paalde politieke achtergrond. 

Mijn eerste gesprek is met de heer CA. van Katwijk, fraktievoorzitter 
van de V V D in zijn gemeente. Het doel van mijn komst wekt enige verba
zing, maar toch verklaart hij zich zonder enige aarzeling bereid mijn 
vragen te beantwoorden. 

Wij: Als Nederlander wordt men 
slechts zijdelings gekonfron-
teerd met de Vlaamse Beweging. 
In hoeverre Is U geïnteresseerd 
in dit facet van het politieke 
gebeuren In België? 
Van Katwijk: „Veelaandacht heb 
ik aan het onderwerp nooit be
steed, maar (na enig aandringen 
onzerzijds) toch moest ik toege
ven dat sommige nieuwsberichten 
van de NOS mij aan het denken 
zetten. Bij voorbeeld over wat er 
in „De Voer" gebeurt, en in „Ko
men". 

Wij: Vindt U het verklaarbaar dat 
de Nederlander die, in het alge
meen, zich gaarne uitspreekt 
over de binnenlandse politiek 
van een ander land, hiervoor wat 
België betreft een duidelijke uit
zondering maakt? 
Van Katwijk: „Ik kan mij vergissen, 
toch meen ik dat dit komt omdat 
de Vlaamse Beweging in hoofd
zaak weinig spectaculair is. Zij is 
meer verbaal en gaat — op een 
enkele uitzondering na — gelukkig 
(hij legt een extra nadruk op dit 
woord) niet met geweld gepaard 
zoals in Ierland en het Baskenland 
en vertoont evenmin die beelden 
van geestelijke en lichamelijke on
derdrukking, die wij bv. kennen uit 
autoritaire landen." 
Wij: Hoe staat U tegenover het 
begrip „stamverwantschap"? 
Van Katwijk: „Het woord zegt mij 
niets. Mijn denken is, alhoewel 
nationaal voelend, niet eng-natio-
naai bepaald. Liever zie ik alles in 
Europees verband. Een federaal 
Europa waarbinnen ook het 
Vlaamse volk zijn rechtmatige au
tonome plaats zal kunnen vinden. 
Een te grote nadruk op stamver
wantschap zou kunnen leiden tot 
een naar mijn mening ongewenste 
inmenging in de Belgische politiek. 
Toch heb ik zo mijn opvatting over 
de toekomst, een ontwikkeling van 
jaren die ik als onvermijdelijk zie, 
alhoewel ik niet weet of onze 
generatie haar nog beleven zal Ik 
bedoel de politieke eenwording 
van Vlaanderen en Nederland. 
Ook binnen de nieuwe Belgische 
staatsstruktuur zie ik Brussel als 
het grote struikelblok. Een ak
koord acht ik niet voor mogelijk, 
wat ik dan weer resulteren zie in 
een uiteenvallen van de Belgische 
staat Aangezien de Vlaamse Kui
tuur een onafscheidelijk deel is 
van de Nederlandse zal, naar mijn 
opinie, hieruit mettertijd een poli
tieke eenheid ontstaan. Ik hecht 
grote waarde aan deze kulturele 
eenheid en voor de klas wijd ik er 
alle aandacht aan. Ik wijs er onder 

andere op dat sommige Vlaamse 
uitdrukkingen de Noorderling wel 
vreemd in de oren mogen klinken, 
zij echter een onvervreemdbaar 
deel zijn van onze taal, en voor 
haar een verrijking betekenen." 
Wij: Dient de Nederlandse rege
ring binnen Benelux-verband in
vloed uit te oefenen ten gunste 
van de Vlamingen? 
Van Katwijk: „Een direkte inmen
ging wijs ik af als een bemoeienis 
met de binnenlandse politiek van 
een ander land. Meer voorkeur 
verdient de indirekte metode, door 
het verstevigen, of meer inhoud 
geven, aan de kulturele akkoor
den. Zo juich ik de oprichting toe 
van een Vlaams Kultureel Cen
trum in Amsterdam en zie ik de 
opening — op korte termijn — 
van een Nederlands Kultureel 
Centrum in Vlaanderen als zeer 
noodzakelijk." 

Negatief geschrijf 
Wij: Ziet U de Vlaamse beweging 
uitsluitend als een taalbeweging, 
dus zonder sociale of politieke 
aspekten? 

Van Katwijk: „Deze beweging uit
sluitend zien als een taalbeweging 
is foutief Elke kultuurstrijd is onaf
scheidbaar verbonden met de 
door U genoemde aspekten. Een 
te eenzijdig benadrukken van de 
taalstrijd is misschien mede de 
oorzaak dat het Nederlandse pu-

/ / 

bliek weinig aandacht besteedt 
aan de Vlaamse Beweging." 
Wij: Heeft U bij een bezoek aan 
Vlaanderen de indruk in het bui
tenland te zijn? 

Van Katwijk: „In het geheel niet, al 
veronderstel ik dat een Noord-
Brabander zich nog meer in Ant
werpen thuisvoelt dan wij Dat 
buitenlandse gevoel heb ik in 
Brussel wel, waar men herhaalde
lijk weigerde ons in het Neder
lands te woord te staan." 

Wij: Wat is Uw mening over 
Brussel en de randgemeenten? 

Van Katwijk: „De toestand in Brus
sel en de randgemeenten ervaar 
ik als strijdig met mijn demokra-
tisch rechtsgevoel Ik bedoel het 
stelselmatig ontkennen van het 
recht van de Vlaming op een eigen 
identiteit met alle kulturele en soci
ale gevolgen. Zo vind ik het van de 
Franstaligen ook politiek inkonse-
kwent, dat zij wel voor zichzelf 
faciliteiten opeisen, maar in Ko
men echter het oprichten van een 
Nederlandse school trachten te 
voorkomen." 

Wij: Sommige Nederlandse jour
nalisten suggeren dat de 
Vlaams-nationale Beweging neo-
fascistisch is. Wat is hierover Uw 
mening? 

Van Katwijk: „Het is mij bekend 
dat sommige kleine groepen, aan 
de periferie van de beweging, neo-
fascistische trekken vertonen. 

Dergelijke groepen vind men jam
mer genoeg in alle landen, ook in 
het onze. De Vlaamse Beweging 
in haar geheel, dus zeker de 
Vlaamsnationale, zie ik als demo-
kratisch. Wat sommige Nederland
se kranten bezielt tot het uitslui
tend brengen van een negatieve 
berichtgeving, zonder enig gevoel 
voor nuances, weet ik niet Het is 
wel zo dat mijn oordeelvorming 
door hun geschrijf niet wordt beïn
vloed. " 

R.S. 

Een typisch oud Daglonershuis (werkmanshuis) in het 
nvierkleigebied nabij Arnhem. 
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CDA-leider Willemsen: „Faciliteiten? 

Wat voor een 
„Hoe ik denk over de Vlaamse Beweging?.^" 

De eerste reaktie van de heer J.H. Wil lemsen, fraktieleider van 

het C D A in zijn gemeente, is niet afwijzend of onwelwillend. 

Zonder aarzelen heeft hij ingestemd met dit gesprek, maar 

reeds bij de inleidende vraag is het duidelijk dat hij zich nooit 

echt in het onderwerp heeft verdiept. Geen totale onbekend

heid, noch gebrek an belangstelling of zelfs medeleven. Alleen 

drong de essentie van het gebeuren nooit tot hem door bij ge

brek aan informatie. Een enkele uitzending op de TV bracht 

hem soms nader tot het onderwerp; ook al geeft hij toe dat die 

kennismaking vrij oppervlakkig was. J o c h is hij er voor 

zichzelf van overtuigd dat voor de Vlaming de taalstrijd een 

middel is tot bevestiging van zijn identiteit. 

sociale onzin toch!" 

„Wat is uw mening over de jaar
lijkse IJzerbedevaart?" 

Een vraag met opzet gesteld waar 
ik vermoed dat, in dit katolieke 
landsdeel, mijn gastheer rooms-
katoliek is en juist daarom zijn 
opvatting van belang kan zijn. 
Dit voor zovele Vlamingen belang
rijk gebeuren is hem niet onbe
kend, maar leeft geheel op de 
achtergrond van zijn denkwereld. 
Een korte beschrijving van de 
plechtigheid en een summier ver
haal van de geschiedenis van het 
monument is dan ook onmisbaar 
en wordt met belangstelling aan
hoord. Mijn woordkeus is beperkt 
en voorzichtig. Immers, ik wens 
hem niet in het minst te beïnvloe
den, wat zijn oordeel waardeloos 
maken zou. 
Dromerig staart hij voor zich uit, 
alsof hij zich het gebeuren voor de 
geest wil halen. De vorm (het 
kruis) spreekt hem wel aan, maar 
ook de in vier talen herhaalde 
slogan: „Nooit meer Oorlog", blijft 
niet zonder indruk. 
„Een piëteitsvol monument, zo 
geheel verschillend aan de tradi
tionele oorlogsmonumenten", 
kan hij niet nalaten op te merken. 
Vreemd, dat hij de eucharistievie
ring met zo belangrijk vindt. 
„In hoeverre wordt zij ook door 
andersdenkenden gewaar

deerd?" wil hij weten. 
In zijn stem is enige twijfel merk
baar. Juist omdat hij de dodenher
denking zien kan als een uiting van 
Vlaams bewustzijn, vraagt hij zich 
af of deze zo specifieke Roomse 
plechtigheid niet eerder vervelend 
dan bindend werken zal. Meer 

moeite heeft hij met de „Eed van 
Trouw". „Een politieke stempel, 
die niet past bij een dodenher
denking". Zijn opvatting wijkt voor 
geen enkel argument 
Meer waardering heeft hij voor 
het begrip „stamverwantschap". 
Het antwoord komt vlot en zonder 
aarzeling. Het is hem niet onbe
kend in deze grensstreek, waar 

het duidelijk aanwijsbaar is tussen 
de bevolking hier en deze van het 
nabije Westfalen. 
„Hoeveel te meer dus met de 
bevolking van het Vlaamse land 
— vindt hij — waar niet alleen 
dezelfde taal gesproken wordt, 
maar er ook sprake is van een
zelfde kuituur en een tot op zeke
re hoogte gemeenschappelijke 
geschiedenis". 
Hoezeer hij echter ook het stam
verwantschap onderkent, heeft hij 
zijn bedenkingen tegen een onse-
lektief gebruik van het woord. 

Kontaktcentra 
„De oorlogservaringen hebben 
het uitgehold, gaven het hier een 
negatieve klank, zodat het nu 
irritatie verwekken kan, waar
door bij sommigen de neiging 
ontstaat de Vlaamse Beweging 
in haar geheel te plaatsen in de 
ultra-rechtse hoek'. 
Hoe positief zijn eerste konklusie 
ook is, politieke solidariteit wijst hij 
af als een direkte inmenging in de 
binnenlandse aangelegenheden 
van een ander land. Een opvatting 
die niet verrast De ervaring heeft 

t ÏVTi %t^L. 

Duiven in vogelvlucht 
De gemeente Duiven — een 
samenvoeging van de dor
pen Duiven, Groessen en 
LOG — ligt even voorbij Arn
hem in het rivlerkleigebied 
De LIemers, dat begrensd 
wordt door de Rijn, de IJssel 
en de heuvels van Montfer-
iand. 

Deze van oudsher rooms-
katolieke gemeente is, met 
de stad Zwolle, enige jaren 
geleden In de landelijke ver-
stedelljkingsnota aangewe
zen als groelgemeente In 
het oosten van het land. 
Evenals enige andere ge
meenten over het gehele 
land, dient zij In de volgende 
jaren als „overloop" voor de 
groeiende bevolking van de 
nabije grote stad en het 
overbevolkte westen. Maar 
ook stedelijke bedrijven vin
den er nieuwe uitbreidings
mogelijkheden op een uitge
strekt Industrieterrein. Het 

bevolkingscijfer is een dui
delijke aanwijzing voor deze 
ontwikkeling. Telde Duiven 
enige jaren na de oorlog nog 
5.000 inwoners, dit getal Is 
nu opgelopen tot 10.000 en 
zal omstreeks het jaar 2000 
ongeveer 28.000 bedragen. 
Door deze ontwikkeling 

heeft het karakter van de 
gemeente zich drastisch ge
wijzigd. Van oorsprong een 
landbouw- en fruitteeltge
meente Is tegenwoordig nog 
slechts 20 Lh. van de bevol
king in deze sektoren werk
zaam, voor de industrie is 
dit 10 th., terwijl de reste-

11 

geleerd dat de meerderheid in dit 
land vasthoudt aan het bestaan 
van twee nationaliteiten; ook vaak 
bij hen die menen dat de belang
stelling van de Nederlanders voor 
wat in Vlaanderen gebeurt groter 
zou mogen zijn. Dit geldt ook voor 
welke beïnvloeding ook door de 
Nederlandse regenng. 
J H Willemsen vindt ook dit laatste 
ongewenst en met realizeerbaar. 
Meer voelt hij voor een verdere 
verdieping van het kultureel kon-
takt, de oprichting van een pKDiitiek 
en kultureel informatiecentrum in 
beide landen. „Vlamingen en Ne
derlanders komen zo immers 
dichter tot elkaar, wat het gevoel 
van stamverwantschap zou kun
nen bevorderen". 
„In Vlaanderen voel ik mij thuis F, 
een sfxjntane reaktie op mijn 
vraag of hij zich bij een bezoek in 
het buitenland waant En met een 
glimlach vol herinnenng memo
reert hij het makkelijke kontakt 
met de bevolking. 
„Dezelfde taal maakt alles zoveel 
eenvoudiger", ook al verhult hij 
met dat er op sommige gebieden 
een andere levenssfeer heerst 
dan in het Noorden Met Brussel 
ligt het anders. Zij is voor hem een 
vreemde stad, wat hij wel jammer 
vindt maar hij ziet het als een 
historisch gegroeide realiteit 
„Ondemokratisch deze achter
stelling van de Vlamingen en 
dubbel zo erg als men zich reali-
zeert dat zij de hoofdstad is van 
een tweetalig land-" 
Zijn reaktie is nuchter en zakelijk 
nadat ik een korte, voorzichtige 
toelichting gaf op het vraagstuk 
Brussel en de randgemeenten. 
De „faciliteitenregeling" blijft 
voor hem duister en onoverzichte
lijk, ook al kan hij met nalaten op te 
merken dat naar zijn mening, een 
Franstalige zich dient aan te pas
sen als hij zich vestigt in een 
Vlaamse gemeente. 
„Stel je voor — zo besluit hij het 
gesprek — dat iemand uit West-
falen, die zich hier vestigen komt, 
de gemeentelijke administratie 
zou willen verduitsen! Zoiets is 
toch ten enenmale ondenk
baar L" 

R.S. 

rende 70 th. behoort tot de 
dienstverlenende sektor, in 
hoofdzaak in Arnhem. 
Er is echter geen sprake van 
een totale verstedelijking. 
Hoogbouw is verboden en 
de kleine huizenblokken zijn 
van mekaar gescheiden 
door plantsoenen en veel 
groen; behouden uit de nog 
landelijke periode. 
Met de samenstelling van 
de bevolking heeft zich ook 
het politieke beeld gewij
zigd. De meest recente cij
fers dateren uit 1977 toen bij 
de parlementsverkiezingen 
het CDA 50 Lh., de PvdA 
25 th.. de W D 14 th. en D'66 
4 th. der stemmen behaal
den. Ook bij de scholen 
vindt men een gelijkaardig 
beeld:5 rooms-katolleke ba
sis- en kleuterscholen, 
2 openbare en 1 R.K. mid
delbare school, die echter 
ook door andersdenkenden 
wordt bezocht 

f 

V 
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Zaterdag 
DECEMBER 

BRT 1 

1400 Open School - 1530 Dag 
aan dag — 1600 Vakantie (film) 
(tot 1730) - 1800 Paulus de 
Boskabouter (stnp) — 1805 De 
pngen en de paardentemmer 
(jeugdfilm) — 18 55 Dit leuke land 
— 19 45 Nieuws — 2010 Laveme 
en Shiriey (fJ — 2035 Urtianus, 
dood of levend (show) — 2110 
De laatste ronde (tv-film) — 2245 
Nieuws 

NED. 1 

1530 Nieuws - 15 32 Vara's film-
klub — 1553 Captain Caveman 
(stnp) — 1605 Pien-e Fabien (fJ 
— 16 31 Een reis rond de werekl in 
tachtig dagen (stnp) — 1655 De 
film van Ome Willem - 1725 OR 
& Zeggenschap (film) — 1825 
Nieuws voor gehoorgestoorden 
— 1830 Sesamstraat - 1845 
Paspoort (voor Marokkanen) — 
1855 Nieuws — 1859 Popeye 
(stnp) — 19 05 Popkrant — 1935 
Love boat (fJ — 2025 Sonja's 
goed nieuws show — 2137 
Nieuws. — 21 55 Nieuwe gezich
ten in Vara's voorstelling — 23(X) 
Voetbal '80 — 2335 Simon Car-
miggelt leest voor — 2350 
Nieuwa 

NED. 2 

1855 Nieuws. — 1859 Kermrts 
kerstverhaal — 2000 Nieuws — 
2027 Thomas en Sarah (f) -
2120 Alle zegen komt van boven 
(f J — 21 45 Korte adventsgedach-
te — 21 50 Sport op zaterdag — 
2220 Brandpunt thuts — 2315 
Nieuws. 

RTB 1 

1930 Nieuws — 1955 Le jardin 
extraordinaire (natuurmagazine) 
— 2025 Les grandes vacances 
(film) — 2155 Risquons-tout 
(kwis) — 2310 Nieuws 

ARD 
2000 Nieuws - 2015 Muzikaal 
spel — 21 45 Nieuws. — 2205 Der 
Pflicht-Verteidiger (tv-film) — 

ZDF 
1900 Nieuws - 1930 Liedercir
cus — 2015 Teegeback und Ptatz-
patronen (film) — 21 55 Nieuws. 
— 2200 Sportoverzicht van het 
jaar — 2315 Ongewone verhalen 

D 3 
2000 Nieuws - 2015 Die Ge-
schichte der 1002 Nacht (tv-film) 
— 2200 Franz Schuberts liederen-

F 1 
20 00 Nieuvifs — 2030 Numero un 
Mireille Mathieu (vanété) — 2130 
Les mysteres de Pare (f J — 2230 
T^le-foot 1 Sportreportages — 

A 2 

20X)0 Nieuws 2035 Arsene Lupin 
joue et perd (f J — 21 35 OKiuette, 
chat chien show (vanete) — 22 35 
Artbur Eiubinstein (reportage) — 

F 3 
20 00 Les jeux de 20 heures (speO 
— 2030 LAéropostale (fJ — 

LUX. 
20 30 Un pyjama pour deux (film) 
- 2235 Lo Pais (sociale film) 

Zondag 
[ DECEMBER 

BRT 

900 Voor boer en tuinder (Open 
SchooD - 930 Doe mee — 1000 
Hoe de Theems OF>nieuw visnjk 

-m 
werd (dokJ — 11 00 Konfrontatie 
(debaO — 12 00 Nieuws voor ge
hoorgestoorden — 1430 Handel 
en wandel (Ojjen School) — 15 00 
Sesamstraat — 15 30 Oscar, Kina 
en de laserstraal (jeugdfilm) — 
1700 Volleybal (Ruisbroek-Piek-
saomen) — 1800 Jonger dan je 
denkt-klub — 18 30 Paulus de bos
kabouter — 1835 Van Pool tot 
Evenaar (kwis) — 1945 Nieuw& 
— 2000 Sportweekend - 2030 
Palmerstown, USA (f) - 2125 
Mezza Musica — 2230 Kerst in 
zicht — 2240 Nieuws 

NED 1 

1900 Nieuws — 1905 Woody 
Woodpecker (stnp) - 1912 Het 
Berenkerstfeest (stnp) — 1935 
Kieskeung — 20 05 Peter Alexan
der bedankt Robert Stolz — 21 00 
Lessen in liefde (f) — 2215.,De 
mens en ziin muziek (dokJ — 

NED 2 " 

1735 Ot . en hoe zit het nou met 
Sien' (Feministisch programma) 
— 1830 Sesamstraat — 1845 
Sprekershoek — 1900 Studio 
sport 2 - 2 0 0 0 Nieuws - 2005 
(Dogst in beeld — 20 35 Humanis
tisch verbond — 20 40 Koot & Bie 
— 2125 De wereldvertjeteraar 
(dok. over Thomas Bemhard) — 
2215 Berlin Alexanderplatz (f J — 

RTB 
1Z00 Faire le pomt (debat) -
1930 Nieuws — 1955 Tic Tac 
Show — 21 10 La maison bleue 
(tv-film) — 2240 Nieuw« 

ARD 

2000 Nieuvi^ — 2015 Adventslie-
deren — 2020 Geheimnisse des 
Meeres (dokJ — 2120 Drogen -
nein danke — 21 15 Der Unter-
gang des Romischen Reiches 
(film) 

ZDF 
1620 Rloten in Pfiantoms (reporta
ge) — 1700 Nieuws. — 1702 Die 
Sport-Reportage — 1815 Kerst
mis in Wahons Mountain — 19 (X) 
Nieuwa — 1910 Bonner Perspek-
tiven — 1930 Mem Kind kommt 
aus der dntten Welt (reportage) 
— 2015 Musik auf dem Lande (tv-
film) - 2205 Nieuwa 

D 3 

2000 Nieuwa - 2015 Die Ge-
schichte der 1002 Nacht (tv-film) 
— 2215 Indrukken over Noorwe
gen — 2300 Berliner Jazztaqe 

LUX. 

16 30 La bataille au-dela des etoiles 
(SF-film) — 1800Reis-enexptora-
bemagazjne — 1830 Flash-back 
(speO — 1900 Aktualiteitenmaga-
zine — 1930 Filmnieuws — 2000 
Dröles de dames (f) — 21 00 
Patate (film) 

F 1 

2000 Nieuws — 2030 L'lncomgi-
ble (film) — 22 00 Marcel Marceau 
(portret) — 2300 Nieuws 

A 2 
2000 Nieuws — 2035 La plus 
belle affiche (reportage) — 2210 
Artfiur Rubinstein (reportage) — 
2255 Hongaarse avant-garde 
1905-1930 (dokJ - 2 3 2 5 Nieuws 

F 3 
2000 Benny Hill (humor en sket
ches) — 2030 Cro-Magnon (Eer
ste kuristenaar) — 2125 Nieuws 
— 21 40 Vangelis Papatanassiou 
(portret) — 2235 Le Rrate (mush 
cal) 

Maandag 
DECEMBER! 

BRT 1 

1530 Bolhoed en aardappelneus 
(fJ - 1620 10 CC in Polen 
(show) — 1800 Paulus de boska

bouter (stnp) — 18 05 Maja de bij 
(fJ - 1830 Bonjour la France 
(open school) — 1900 Doe mee 
- 1945 Nieuws - 2015 Micro
macro (kwis) — 2050 De Mallens 
(f J — 21 40 De niemand minder 
dan jezelf show — 22 30 Nieuws 

NED. 1 

1510 Bloemenkinderen van Bang
kok (dok) - 1830 Sesamstraat 
- 1845 Klem (Info) - 1855 
Nieuws — 18 59 Popeye (strip) — 
1905 Sneeuwwitje en de Hariem 
Globetrotters (stnp) — 1950 De 
aanklager (film) — 21 37 Nieuws 
- 21 55 Twee voor twaalf (kwis) 
- 2235 El Salvador (dokJ -

NED. 2 

18 55 Nieuws — 18 59 De bedreig
de dierenwereld (natuurdokJ — 
1922 And're Andre (show) -
2000 Nieuws - 2027 Op volle 
toeren speciaal — 21 30 De ge
boorte van Christus (dokJ — 
2305 Aktua tv (info) - 2345 
Nieuws 

RTB 1 

1930 Nieuws - 2000 Sur des 
epaules de geants (tv-spei) — 

RTB 2 

1830 John l'intrepide (fJ - 2000 
Batsse a Bethleem (Waals teater) 
— 21 35 La revolution silencieuse 
(fJ — 2205 Spectacle magazine 

ARD 

2000 Nieuwa - 2015 Bitte um-
Wattem (ontspanningsmagazine) 
- 21 30 Beriin Alexanderplatz (fJ 
- 2230 Tagesthemen - 2300 
Nordlicht m Dakota (film) 

ZDF 

21 00 Heute-joumal — 21 20 Kar-
nere zu Zweit (teater) — 2250 
(Damille Saint-Saens — 2325 
Nieuws 

D3 

2000 Nieuws — 2015 Drehort 
Troja (reportage) — 21 00 Sfiam-
poo (fJ — 2245 Gesprek met 
Dons Lessing 

LUX. 
1900 Nieuwa — 1926 Le cofh-e-
fort (spel) — 19 45 Entre chiens et 
chata - 1955 RTL-flash (spel) — 
2000 Chps (fJ - 21 00 Le secret 
magnifique (film) 

F 1 

1945 Salvador en féte - 2030 
Docteur Justice (film) — 2220 Le 
musee du Louvre (dokJ — 2320 
Nieuws 

F 2 
20 00 Nieuwa - 20 35 Isaac Stem 
Pans 80 (reportage) — 21 40 C'est 
beau (tv-film) — 2250 Arthur Ru
binstein (reportage) 

F 3 
2000 Les petits papiers de Noel 
(solidanteit) — 2030 Faut pas 
prendre les enfants du bon dieu 
pour des canards sauvages (film) 

Dinsdag 
DECEMBER 

BRT 1 

1530 Bolhoed en aardappelneus 
(fJ - 1625 Koncert (klassiek) -
1800 Paulus de Boskabouter 
(stnp) — 1805 Sesamstraat — 
18 35 Ken uw recht (Open school) 
— 1905 Het vnje woord (Willems
fonds) — 1945 Nieuwa — 2010 
Hitnng (vanete) — 21 05 Benedik-
tus van Nursia Zijn regel en volge
lingen (dokJ - 21 50 IO Otwis) 
- 2215 Kerst in zicht - 2230 
Nieuws 

BRT 2 
2010 Allemaal beestjes (reporta
ge) - 2040 Nashville (film) -

TV-programma's 

NED 1 

1510 Kerstfeest in Betlehem — 
1555 Vanavond doelenkoncert — 
1830 Sesamstraat - 1855 
Nieuws — 18 59 Tijdsein (info) — 
1940 De bijbel en Rembrandt — 
2000 Doelenkoncert — 2137 
Nieuwa — 21 55 Andermaal Pilo-
bolus (balleO - 2250 Nieuws 

NED 2 

18 55 Nieuws - 1859 Het geheim 
van de vuuriaerg (O — 1925 Cum 
Laude (kwis) — 2000 Nieuws — 
2027 De kleine waarheid (O -
2130 Kerstfeest met de Josti 
Band — 21 50 Hier en nu (info) — 
2220 Kerst in Chnst Church -

RTB 1 
1930 Nieuws - 195 
(Mr Zygo in Dinant) 
fiancees de I empire 
thur Rubinstein son o 

ARD 
20 00 Nieuws - 2011 

Z A T E R D A G — De zaterdagmiddagfilm op 
BRT IS er eentje uit de oude doos Vakantie (Holiday) 
van de veelzijdige George Cukor (1938, zw/w) , met zijn 
ontdekking Kathenne Hepburn en Cary Grant en E E 
Horton in de hoofdrollen In deze komische produktie 
wordt de wat onhandige arbeidersjongen Johnny C^se 
tijdens zijn vakantie verliefd op de blonde Julia, even
eens met vakantie Na de vakantie brengt Johnny zijn 
lief een bezoek en komt tot de ontdekking dat zij een 
schatnjke erfgename is En zij heeft een hef aantrekke
lijk zusje, Linda — Dit leuke land is geheel gewijd aan 
onze streekgastronomie Een mooi initiatief van de BRT 
om aan onze Vlaamse gastronomie en ons tafelverle-
den wat aandacht te besteden — Terwijl wij de 
Urbanus-stnps niet zo geslaagd vinden, beleefden wij 
toch veel genoegen aan de Urbanus-show Urbanus 
dood of levend, de BRTHnzending voor Montreux 80, 
die de BRT vanavond in hertialing uitzendt Een buiten
kansje voor de liefhebbers van dit genre Vlaamse 
humor — Wie houdt van een ander genre humor heeft 
keuze te over o.a Les grandes vacances van Jean 
Girault (1967) met Louis de Funés als de rijke Bosquier, 
vader van zoon Philippe die last heeft met zijn Engels en 
daarvoor naar Engeland wordt gestuurd Ondertussen 
mag een Engels meisje bij de Bosquiers haar Frans wat 
komen bijwerken De zoon heeft echter geen zin om 
zijn vakante op te offeren aan de Engelse taal en stuurt 
een vnend in zijn plaats Ondertussen vermaakt papa 
Bosquier zich best met het Engelse meisje. (RTBF 1) 

— Nog humor Op Ned 1 (Vara) komt een driedelige af-
levenng van de Amenkaanse komische reeks Love 
Boaten op Ned 2 brengt KRO in de vroege avond een 
speciale kerstprodukte met poppen, gemaakt door het 
team van de Muppet-show, met Kermit als gelegen-
heidsverteller Keimits Kerstverhaal 

Z O N D A G — Waarschijnlijk komt op BRT de 
voetbalwedstrijd Cyprus—België, in het kader van de 
voorrondes om het wereldkampioenschap — De Peter 
Alexander-show, een gevarieerde muzikale show die 
Peter Alexander regelmatig presenteert op Duitsland, 
en die vanavond wordt uitgezonden door Tros (Ned 1) 
IS een hulde aan de suksesvolle komponist van wereld
beroemde populaire liederen Robert Stolz. In deze 
aflevenng „Wel bedankt Robert Stolz", zingen Peter 
Alexander en zijn gasten de meest geliefde liederen van 
Robert Stolz — Deze show wordt gevolgd door de 3de 
aflevenng van Lessen in liefde, een reeks TV-spelen ge
ïnspireerd op de verhalen van Boccacio's Decamerone 
— In het vrouwenmagazine op Ned 2 (NOS) Ot en 
hoe zit het nou met Sien ^ wordt aandacht besteed aan 
de aktiviteiten van de aktiegroepen van gescheiden va
ders 

M A A N D A G — De B R T vergast tijdens de na
middagprogramma's de liefhebbers van popmuziek op 
een koncert van de Engelse popgroep 10CC — De 
niemand minder dan jezelf-show heeft als ondertitel „De 
mens als manonet" Hienn gaat het over het feit dat de 
mensen het slachtoffer worden van mode-trends, 
mode-diktatuur De vragen worden gesteld of de mens 
nog kreatief kan leven en wie de trendmakers zijn — 
(BRT) Sneeuwwitje en de Harlem Globetrotters (Vara-
Ned 1) IS een plezienge tekenfilm over de beroennde 
basketbalspelende negers die een demonstratie moe
ten gaan geven op het kasteel van de gebroeders 
Gnmm Onderweg worden zij staande gehouden door 
een nneisje dat met haar motorfiets zonder benzine ge
vallen IS Dit meisje, Marva, is de schoonheidssfjecialiste 
van de kwaadaardige koningin die probeerde Sneeuw
witje uit de weg te ruimen — Hierop volgt de Franse 
film De aanWager (l'lmprécateur), een satirische film van 
Jean-Louis Bertucelli (1977) waann hij de nietsontzien
de macht van de internationale concerns op de korrel 
neemt en hun p>laats in onze huidige samenleving hekelt 

Met Jean Yanne, Michel Piccoli, Jean-Claude Bnaly, 
Mariene Jobert enz. — Nog bij de Vara El Salvador (In 
de schaduw van de revolutie), een aktuele dokumentai-
re over El Salvador, gemaakt door een Zweedse TV-
ploeg die met guerrilla-strijders mee op stap ging en hun 
aktiviteiten filmde — Op Ned 2 presenteert de Tros 
een gevoelige moderne TV-bewerking van het kerstge

beuren De geboorte van Kristu 
kaanse film over het liefdesverl-
gedurende de maanden voor d< 
Maria IS in verwachting Jozef ge 
de bevruchting maar hij kan het 
kroppen dat het kind dat zijn ve 
hem IS Daarenboven wordt I 
uitgelachen om zijn naïviteit ome 
looft HIJ vraagt aan God hem 

DINSDAG — BRT2dre 
Nashville, een produktie van ! 
bekend van o m MASH De filr 
muziekfestival waann bekende 
den 24 mensen worden same 
het centrum van de country-mi 
rende enkele dagen gevolgd in \r 
bij alles draait rond de country-
Chaplin, die de rol speelt van 6 
De NOS brengt op Ned 1 bee 
Dance Theatre, een Amenkaani 
die akrobatiek als dans gebruil 
ontegensprekelijk uniek genoer 
het jundisch magazine van RTB 
een onderwerp dat velen zal mte 
mee gekonfronteerd werden en 
problemen bij voetbalongevallen 
ley stemmen af op ZDF, waar de 
film Flaming Sfar (1960) van Don 
Hienn speelt Elvis Presley de 
wiens familie na de uitmoording i 
ke familie door Indianen, door di 
voor een moeilijke keuze geste 

WOENSDAG -k> 
Mountains (BRT 1) verzamdt d 
John Denver enkele geliefde m 
samen bouwen zij een spetti 
midden in het Rocky Mountain-c 
(BRT 1) IS een moderne, weinig 
van het kerstgebeuren Een 
timmerman Joe en Mary, dat i 
wacht IS op kerstavond wanhc 
dak boven het hoofd - BRT 2 b 
vardtoneel de KRO-registratie 
van Maria Pacónne in een vert. 
sche Mary Dresselhuys en n r 
Rest Onze Jo de Meyere speel 
speelster Mary Dresselhuye i 
opgemerkte vertolking van di 

Guillaume — In Morgen is hot K 
zingt al wat in Nederland enige 
Nederlandse kerstliederen in he 
Kerk in Amsterdam — Er was e 
1, Nos) IS ook al een moderne v 
beuren, maar ditmaal een prod 
BRT, en dan nog geen slechte 
Roger Van Ransbüeek en de regii 
door Jean-Pierre De Decker, tw 
klappen van de TV-zweep zo stil 
ginnen te hebben — Van Fred 
een ietwat onzinnige titel voor c 
kerstshow van de Nederiandsi 
Gaaikema En waarom die t i te l ' 
Seth de verbinding leggen tussei 
als die gebracht wordt door pres 
het journaal en het mm of meer p 
de kerstnacht (Veronica, Ned 2 

DONDERDAG - K 
waarrond de Oostduitse TV-filr 
sneeuwman voor Afrika, vwerd 
ongineel Een matroos heeft een 
neel kerstcadeau beloofd Vlak v 
schip naar Afnka smokkelt hij 
boord (BRT 1) — De Bntse muz 
Donald Neame naar „Chnstmas ( 
ekens vindt men telkenjare rond c 
op het TV-programma BRT 2 zon 
tie voortgezet wordt In deze ver 
Albert Finney de rol van de gie 
kerstavond het bezoek knjgt van ( 
gere vennoot Marley (Alec Guinr 
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T TV-programma's 

juws — 19 56 Zygofê tes 
o in Dmant) — 2000 Les 
de lempire — 2210 Ar-
instein son ceuvre, sa vie 

'uws — 2015 Immergrun 

Liedjes en voorstellingen — 21 00 
Panorama — 21 45 Hagen CfJ — 
22 30 Tagesthemen — 23 00 Door 
de wereld van de opera (dok) — 

ZDF 

1900 Nieuws - 1930 Flammen-
der Stern Western - 21 00 Heu-
te-Joumal — 21 20 De konsump-
tiemaatschappij en haar proble

men (dok) - 2200 Ruhrgebied 
Reportage - 23 00 Bald ist Heilige 
Nacht Tekenfilm — 2355 Nieuws 

D 3 

20 00 Nieuws — 2015 De Olympi
sche Spelen voor gehandicapten 
in Arnhem (reportage) — 21 15 
Ennnerungen an Weihnachten (tv-
f ilm) — 22 05 Emigratie naar Israel 

5 van Knstus (Nativity) Een Anneri-
liefdesverhaal van Jozef en Mana 

den voor de geboorte van Knstus 
ng Jozef gelooft Mana's uitleg over 
hij kan het toch maar moeilijk ver-

i dat zijn verloofde draagt niet van 
en wordt hij door zijn vnenden 
laiviteit omdat hij Mana's uitleg ge-
God hem een teken te geven 

- BRT 2 draait de Amenkaanse film 
luktie van Robert Altman (1975), 
\SH De film is een groot country-
in bekende country-musici optre-
>rden saanengebracht in Nashville, 
country'*nuziek Zij worden gedu-

gevolgd in hun doen en laten, waar
de country-muziek Met Geraldine 
speelt van een BBOjournaliste — 
Ned 1 beelden van het Pilobolus 
Amenkaanse moderne dansgroep 
lans gebruikt een expenment dat 
iiek genoemd mag worden — In 
ne van RfBF 1 Au nom de la loi zit 
elenzal interesseren en waar velen 
I werden en worden verzekenngs-
ilongevaüen — Fans van Elvis Pres-
DF, waar de Amenkaanse western-
30) van Don Siegel wordt vertoond 
^resley de rol van een halfbloed, 
itmoording van een bevnende blan-
nen, door de blanke gemeenschap 
(euze gesteld wordt_ 

a — fci Kerstmis in de Rocky 
verzamelt de Amenkaanse zanger 
geliefde muzikanten rond zich en 
een spetterende kerstshow op 
Mountain-gebied — Joe en Mary 

jme, weinig onginele, Bntse versie 
jren Een Engels jong paar, de 
Mary dat een eerste kindje ver-
rand wanhopig op zoek naar een 
— BRT 2 brengt een stukje boule-

i-registrate van het toneel Céline 
in een vertaling van de legendan-
luys en n regie van John van de 
eyere speelt hienn, naast hoofdrol-
ssselhuys een in Nederland fel 
mg van de onhandige inbreker 

gen is het Kerstmis (Avro, Ned 1) 
sriand enige faam heeft bekende 
deren in het kader van de Grote 
— Er wes eens in december (Ned 
moderne versie van het kerstge-

il een produktie van onze eigen 
sen slechte Het scenario is van 
. en de regie wordt waargenomen 
Decker, twee mannetjes die het 

/veep zo stilaan onder de knie be-
Van Fred Emmer tot de kribbe, 

titel voor ons, Vlamingen, is een 
Mederiandse kabaretartiest Seth 
Tl die titel' Wel in deze show wil 
ggen tussen de harde realiteit zo-
It door presentator Fred Emmer in 
in of meer poëtisch gebeuren van 
iica, Ned 2) 

Gl — Kerstdag — Het idee 
jitse TV-film voor kinderen Een 
frika, werd opgebouwd is wel 
5 heeft een zwart meisje een ongi-
x)fd Vlak voor de afreis van zijn 
lokkelt hij een sneeuwman aan 
Bntse muzikale film Scrooge van 
Chnstmas Carol" van Charles Di-
njare rond dit moment wel ergens 
I BRT 2 zorgt ervoor dat die tradi-
In deze verfilming uit 1970 speelt 
van de gierige Scrooge die op 

k knjgt van de geest van zijn vroe-
(Alec Guinness) die hem een hui-

venngwekkende mededeling komt doen — Onder 
wafer (KRO, Ned 1) is een show van de Nederlandse 
kabaretartiest-zaanger-filmmaker-komiek Herman van 
Veen die hij samen met zijn begeleidingsgroep en het 
Harlekijn Dansteater maakte uitsluitend voor kinderen 

— De toverfluit (Vara, Ned 2) is een filmbewerking van 
Ingmar Bergman van de gelijknamige opera van Wolf
gang Amadeus Mozart, uitgevoerd door veelbelovend 
jong Skandinavisch talent De internationale pers was 
unaniem entoesiast over deze filmbewerking van Berg
man met uitspraken als „Men luistert naar Mozart men 
kijkt naar Bergman" 

V R I J D A G — Enkele jaren terug vierde de be
kende Amenkaanse filmmaatschappij Metro Goldwyn 
Mayer haar vijftigjarig bestaan Jack Haley vierde dat 
met de verfilming van That's entertainment, een monta-
gefilm van fragmenten uit bijna honderd van de beste 
musicals die in de geschiedenis van de maatschappij 
haar studio's verlieten Het sukses was enorm, nnet het 
gevolg dat prompt het jaar daarop (1976) That's 
entertainment //op de markt werd gegooid De verschil
lende fragmenten worden aan elkaar gepraat en ge
danst door Gene Kelly en Fred Astaire (BRT 2) — Tros 
(Ned 1) herhaalt de populaire Amenkaanse kerstfilm 
White Chnstmas van Michael Curtiz (1954), met Bing 
Crosby, Danny Kaye, Rosemary Clooney e a De ttel is 
ontleend aan het lied dat Bing Crosby, de hoofdrolspe
ler, in de film zingt — Het is altijd Kerstmis (Avro, Ned 
2) IS een kerstprogramma met liedjes, scènes, ballet 
poëzie en humor, dat door Jos Bnnk en Frank Sanders 
speciaal voor deze gelegenheid werd bedacht en 
geschreven 

Z A T E R D A G (27dec , - BRT 1600) vergast ons 
op een echte ouwe avonturenfilm, met mantel- en 
degengevechten en weids uitgebouwde dameskos
tuums en -balkons Fan fan la Tulipevan Christian Jaque 
(1952), met Gérard Philipe, Olivier Hussenot Gina 
Lollobngida, Genevieve Page e a Een mooie zigeunenn 
die eigenlijk een ronselaarster is voor het leger, voor
spelt de avontuner Fanfan heldendom en rijkdom, hij 
moet zich echter eerst aansluiten bij het leger Fanfan 
laat zich stnkken De blazers van Shillingbury CThe Shil-
lingbury Blowers) is een Bntse tv-film rond een alle
daags feit in een kleine dorpsgemeenschap, dat aanlei
ding geeft tot heme en tweedracht De makers van 
deze film, samen met de akteurs (w o bekende namen 
als Trevor Howard, Robin Nedwell, Diane Keen) hebben 
van dit alledaagse gegeven en kwasi anekdotisch 
dorpsgebeuren een aantrekkelijke film gemaakt — 
(BRT, 21 30) In Driemaal is scheepsrecht speelt Heinz 
Ruhmann de hoofdrol in dne korte verhalen, en beeldt 
hienn telkens een andere persoon uit Met de klasse die 
WIJ van hem gewoon zijn (KRO-Ned-2, 2240) 

Z O N D A G (28dec) — In De regenwegen van 
Jacques flre/(21 20) worden in een scenario van Johan 
Anthierens en Walter Ertvelt de artistieke en menselijke 
aspekten van Jacques Brei geanalizeerd en geïllus
treerd door een hele pleiade bekende zangers en 
zangeressen Met fragmenten van optredens van Brei 
zelf, filmfragmenten en stukken intervieuws — (BRT, 
21 20 en Ned-1 /KRO, 2055) In het maatschappelijk ma
gazine van KRO Heel de mens wordt aandacht besteed 
aan de mogelijkheden die open komen voor gescheiden 
vrouwen die nog wat van hun leven willen maken 
(Ned-1) 

M A A N D A G (29decJ - 150 jaar België geeft 
aanleiding tot de gekste initiatieven Ook op de BRT 
Kns Devroede en Roger Depooter profiteerden van die 
mentaliteit op BRT en maakten een dokumentaire over 
België 150 jaar kermis De titel is duidelijk genoeg waa
rover het in deze dokumentaire gaat (21 55) — De En
gelse popgroep Queen komponeerde de muziek van de 
film , Flash Gordon" die momenteel loopt De groep 
brengt op Ned-2 (1859) hoogtepunten uit de sound
track van de film (Tros) 

m 
LUX. 

19 26 Le coffre-fort (spel) - 19 45 
Entre chiens en chats — 1955 
RTL-Rash (spel) - 2000JoeDas-
sin zingt — 21 00 Les praines de 
l'honneur (film) 

F 1 

1945 Salvador en féte — 2000 
Nieuws - 2030 Le chat de Chns-
tine (jeugdfilm) — 21 30 Een expe-
ditietocht (dok) — 22 30 Le musee 
du Louvre (dok) 

A 2 

2000 Nieuws - 2040 Ahmed 
I Elephant d Af nque (dok) 

F 3 
2000 Les petits papiers de Noel 
Solidanteit - 2030 Le Cid (film) 

Woensdag 
24 DECEMBER! 

BRT 1 

16(X) Leven met je lichaam (open 
school) — 1630 Tip>-Top (jeugd
programma) — 1815 Paulus de 
boskabouter — 1820 Popeye 
(stnp) — 18 30 Geschiedenis ver
tellen (dok) - 1845 Ahas Smith 
and Jones (f J — 19 45 Nieuws — 
2000 Kerstmis in de Rocky Moun
tains (John Denver Chnstmas 
Sfiow) — 2050 Peggy Fleming in 
Holiday on tee (ijsrevue) — 21 40 
Joe en Mary (kerstspeO — 22 30 
Kerstliederen uit de Royal Albert 
Hall in Londen — 2300 Midder-
nachtmis uit Osnatanjck 

BRT 2 

2000 (Deline (blijspel) - 2145 
Muzieksien (tienerklanken) 

NED. 1 

1700 Top aan de top (dokJ -
1830 Sesamstraat — 1845 Toe-
nstische tips — 1855 Nieuws. — 
1859 Van gewest tot gewest — 
19 45 Politieke partijen (DS 70) -
1955 De Schotse fantazie Otlas-
siek) — 2027 Er was eens in 
december (tv spel) — 2137 
Nieuws — 21 55 Kerstliederen uit 
de Royal Albert Hall in Londen — 
22 50 Nieuws - 22 55 Kerstnacht
dienst — 2350 Bencht van de 
wilde ganzen — 0000 Nachtmis 

NED. 2 

— 2Ö00 Nieuws - 2027 Seth 
Gaaikema op kerstavond (kaba-
ret) — 21 37 Een muziekspecial — 
21 55 She fell among thieves (de
tective) — 2257 Socutera Onfo) 

RTB 1 

2005 Jeux de Noel (show) -
21 05 Le pays d o u je viens (film) 
— 22 05 Rose du morKie (reporta
ge) — 23 05 Stars of faith (negro-
spintuals) — 23 50 Nachtmis van-
uit Quebec 

ARD 

2000 Nieuws - 2015 Bilder von 
Heiligen und Helden (dokJ — 
2100 Penny Serenade (film) -

ZDF 

1955 Nieuws - 2a00 Von Uns 
fur Sie (feestkoncert) — 2100 
Dne kerstspelen — 2230 Chnst-
vesper 

D 3 

— 21 00 Byzantijnse mozaïeken op 
Sicilie — 2215 Histona der geburt 
Jesu Oir isb — 2245 Disco-Zeit 
Chnstmas-Special (vanete) 

LUX! 

1900 Nieuws - 1926 Le coff re-
fort (spel) — 19 45 Entre chiens et 
chats - 1955RTL-flash - 2000 
Hit-parade (muzikaal programma) 
- 21 00 Gipsy (operette) - 2310 
La grande roue (vanete) — 23 40 
Le (^nada prepare Noel — 23 50 
Kerstviering vanuit Quebec 

13 

F 1 

1945 Salvador en féte - 2000 
Nieuws — 2030 Hommage au 
ballet — 2300 Broceliande 
(sprookje) 

A 2 

2000 Nieuws - 2035 Emilie Jolie 
(musical) — 2135 Circus van 
Moskou op het ijs 

F 3 
2000 Les pebts papiers de Noel 
(solidariteitsprogramma) — 2030 
La bourse ou la vie (film) — 22 00 
Tex Avery (hiommage) — 2300 
Schilderkunst muziek dans poë
zie 

Donderdag 
DECEMBER 

BRT 1 

1100 Euchanstievienng vanuit 
EIne in de oostelijke Pyreneeën — 
1200 Urbi et Orbi (pauselijke ze
gen) — 14 30 Kerstliederen uit de 
Royal Albert Hall Londen - 1500 
Kerstkoncert uit Amsterdam — 
1600 Een sneeuwman voor Afnka 
(modern sprookje) — 1800 Pau-
lus de boskabouter — 1805 Wem 
dito (over tweelingen) — 1835 
Boomer (O — 1920 The King's 
Singers (klassiek) — 1945 
Nieuws - 2010 Wie betaalt de 
veerman ' (f) — 21 00 Het pomp
station (tv-film) - 21 35 Dallas (f) 

BRT 2 

2010 Mijn naam is Scrooge (kerst
musical) — 2200 Premiere 

NED 1 

— 1255 Herman Van Veen On
der water — 1425 De Muppet-
show — 1455 Nieuws — 1500 
Eurovisiekerstkoncert 1980 — 
1600 Een Yankee uit (^Minecticut 
aan het hof van koning Arthur (tv-
film) — 18 25 Nieuvire voor gehoor
gestoorden — 18 30 Sesamstraat 
— 1845 Paspoort (voor Turken) 
— 1855 Nieuws - 1859 Ja, na
tuurlijk (kwis) — 2030 Het kerst
geschenk (tv-spel) — 2135 
Nieuws — 21 45 De laatste Tas-
manier (dokJ — 2315 Nieuws 

NED 2 

1855 Nieuv« - 1859 Pinokkio 
(stnp) - 1920 J J De Bom v /h de 
kindervriend — 2000 Nieuv^s — 
2010 De Mike Burstyn show — 
21 15 De toverfluit (opera) — 

RTB 1 

1520 Astenx le (^u lo is (stnp) — 
16 30 Robinson Crusoe (tv-film) — 
1830 Jan Bruegel de velours 
(dokJ — 1900 Antenne-soir — 
1930 Nieuws — 1955 Zygo fêtes 
(Les Cok>mbaioni) — 2000 Cause 
toujours tu m'interesses (film) — 
2125 Show Gilbert Becaud -

ARD 

2000 Nieuws - 2015 Der Mad-
chenkrieg (tv film) — 2140 
Nieuws — 21 45 LOrfeo (opera) 
— 23 30 Portret van een dichteres 
(Annette Kolb) - 020 Nieuws. 

ZDF 

19 30 Kathanna und Potemkin (mu
sical) — 21 00 Jenseits von Mao 
(reportage) — 21 501st das Leben 
nicht Schon? (film) 

D 3 

2000 Nieuws - 2015 Kerstmis
sfeer in New York — 21 00 Schnj-
ver Heinar Kipp>hardt (portreO — 

LUX. 

1900 Nieuws - 1926 Le coff re-
fort (spel) — 19 45 Magazine over 
dieren - 19 55 RTL-flash (spel) -
20 00 Salut Trenet (show) - 21 OC 
Laile OU la cuisse (film) 

T F l 

1610 Les grands espaces 

(western) — 2000 Nieuvw — 
20 30 Je veux voir Mioussov (tes
ter) — 22 55 Harry Langdon musi-
aen — 2315 Nieuws 

A 2 

2000 Nieuws - 2035 Le grand 
echiquier (vanete) 

F3 

2000 Les petits papiers de Noel 
(sohdariteiO — 2030 II etait une 
fois Hollywood (film) - 2235 
Nieuws 

Vrijdag 
DECEMBER! 

BRT 1 

1555 Hansje en Grietje (kinder
opera) — 1800 Oum de witte 
dolfijn (strip) — 1815 Klem klem 
kleuterke — 1830 Geschiedenis 
vertellen (de Islam) — 1845 De 
Middellandse Zee (dokJ — 1945 
Nieuws — 2015 Thats entertain
ment II (film) — 2215 Nieuws 

BRT 2 

2015 Er was eens m december (tv-
spel) — 2120 Het gewoel (satire) 

NED. 1 

1500 Nieuws — 15 05 Billy Smarts 
kerstcircus — 1605 Stap voor 
stap Oballetfilm) — 1830 Sesan-
straat — 18 45 Paspoort (info) — 
1855 Nieuws — 1859 Plutos 
kersttioom (stnp) — 1906 Bassie 
en Adriaan ( f j - 1930 White 
Chnstmas (musicaO — 2137 
Nieuws — 2155 Kerstmis met 
James Last — 2300 De Comet-
les (tv-speP — 2335 Nieuws 

NED. 2 

1855 Nieuws — 1859 Doctor 
Snuggles (fJ — 1905 Avro's top-
pop - 2000 Nieuws. - 2017 
Tetebingo II (kwis) — 2120 De 
akrobaten van Taiwan (reportage) 
- 2200 Het IS altijd Kerstmis 
(show) - 2335 Nieuws. 

RTB 1 

1900 Waalse gewestelijke aktuali-
teiten — 19 30 Nieuws - 2000 A 
suivre Onfo) — 21 10 Black Jack 
(film) — 2300 Nieuws 

ARD 

2000 Nieuv« - 2015 Der Mad-
chenkneg (tv-film) — 2125 De 
oude grensweg tussen Thunngen 
en Frankenland (dokJ — 2210 
Nieuws — 2215 Wir smd keme 
Engel (film) - 000 Nieuws 

ZDF 

1900 Nieuws - 1915 Jul Weih
nachten m Schweden (tv-film) — 
1930 Weekend (film) - 2105 
Rene Kollo Ich lade gem mir Gaste 
ein (vanete) 

D 3 

2000 Nieuws — 2015 Jongeren m 
Usland (reportage) — 21 30 Gross 
und Klem (sketchen) 

LUX. 

1900 Nieuws - 1929 Le coffre-
for t (spel) — 1945 Dierenmagazi
ne - 1955 RTL-Rash (spel) -
2000 Marcus Welby (fJ - 21 00 
La Mandanne (film) 

F 1 

1630 La grande lessive (film) — 
1920 Gewestelijke aktualiteiten — 
1945 Salvador en féte (sketchen) 
- 2000 Nieuws - 2030 Viva 
Mexico (operette) — 2200 Frede
ric Mistral (dokJ — 2300 Nieuwe 

A 2 

2000 Nieuws. - 2035 Arsene 
Lupin joue et perd (f J — 21 40 
Boekenmagazine — 23 00 Nieuws. 
— 2310 Lhomme qui tua Liberty 
Valence (western) 

F 3 
- 2030 Mere Teresa (dokJ -
21 30 Le devine-vent (tv-speO — 

18 DECEMBER 1980 



14 m Wij in de Volksunie 

lepel & vork... 
EETHUIS -

FEESTZAAL INGRID 

Olenseweg 41, WESTERLO 
(Voortkapel) 

tel. 014/21.36.96 

Alle feesten 
Specialiteiten 

LINDENHOVE 
Bcllestrn.-it 49 

1970 HEKFLGEM 

diit^ rcst.nirrtni sptY-ltuin turr-js 
Wooiisdnt) en doncliirdiio c)<.-sN)l(-n 
Mii,jii(l,i() ilinsfbf) vri|H.ii| v-in.)f 1b u 
2,it('rfl,iH <-n 7un(J,)<j v,iii,if smid 
diKj-i 

Tel 053-668710. 

Steeds welkom in 

K R E K E L H O F 

Drankhuis met sfeer 

Brus.selbn.in 11 GOOIK 
Tol 054/33 48 57 

Uw tweede thuis' 

Lokaal «T SCHUURKE» 

Oude Graanmarkt 25 
1000 BRUSSEL 
Tel. 02-513.25.64 

Waar Vlamingen THUIS zijn. 

Industriële 
brood- en banketbakkenj 

Roomi)S 

Wlifried BLANCQUAERT 

Grote Kouter 47 
UITBERGEN 

Tel 091-67 57 12 

^et ^aHngïiuiB! 
WEKELUKSE RUSTDAG 
VRUDAG TOT ZATERDAG 
18 UUR 
JAN PAUWELS-
DE BRAUWER 
O* familiezaak met Iraditia. 

9328 SCHOONAARDE 
Oude Brugstraat 16 
052-42.32.46 

JAARLUKS VERLOF 
DECEMBER 

FEESTZAAL 
.< E D E L W E I S S .. 

Vosseiiibercj 13 1981 VOSSEM 
Tel 02/767 45 76 

Alle feesteli jkheden 
Mogeli |kheid tot huren van 

bestekken 

SPECIALIST VOOR 

AL UW FEESTEN 

Verzorgde keuken 
[!SjllüMI\ Demokralische pi ijzcn 

Uilgclczefi dienstbetoon 

Kossrlslfi.>nwr<) 38 
??G0 Nijlen - Tel 031/818841 

Europ Supermarkt 
WInderIckxpleIn 

Alsemberg 

(Huls van vertrouwen) 

Restaurant 

BRAKELHOF 
Rondptein 5, Brakel 

Tel. 055/4241,07 

Ft'fstzaiil voor ,illp 
gelegenheden 

Voedingswaren 
„ PETRA " 

Godelieve Polfliet 
Georges Smet 

Driegaaien 110 - 2700 St-Niklaas 
Tel. (031) 76.60.64 

- gespecializeerd in fijne vlees
waren 

- groenten en fruit 
- bestelling ten huize (weekend) 

Restaurant P A L M H O F 

Tafelhouder 
Specialiteit gerookte vis 

Goede wijn hoeft geen krans 

Schoolstraat 52 
Kapelle-op-den-Bos 

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

Café «'t Leeuwke» 
Kruittorenwal 2 

3690 BREE 
Tel. 011-46.3451 

Waar een Vlaming thuis is! 

Maandag gesloten. 

CAFE-FRITUUR 
DE SNOECK 

Elie van Laere 
en Marcel la Naessens 

Lokaal Volksunie 
Gontrode Heirweg 49 

9230 Melle 
Tel. 091-30.06.53. 

Wi jnhandel 
& likeuren 
Johan Van de Craen 

Gasthuisstr. 1 
Meerhout 
Tel. 30.00.30 en 30.85.11 

ü Gratis verhuur van glazen 

Banketbakkerij 
ANTWERPIA 

Geraardsbergsestraat 38 Dr Van De Peri-elei 51 
9300 AALST BORGERHOUT 
Maun ts GOSSYE Joost GOSSYE 
Tel, 053-21 35 33 Tel 031 -36 56 54 

CORTïfALS 
UW KOFFIEHUIS 
Het Koffiehuis der 
Denderstreek 

Kattestraat 20, AALST 

SPECIALITEIT 
van WAFELS 

_ en IJSROOM 

CAFE-FRITUUR 
DE SNOECK 

Elie Van Laere-Marcella Naessens 

Lokaal Volksunie 

Gontrode Heirweg 49 
9230 Melle 

Tel 091-300653 

• Den Botaniek> verwacht alle 
volwaardige Vlamingen in zijn 
Vlaams-Brabants restaurant in 
de Koningsstraat te Brussel Bar, 
restaurant en tuin. Buitengewoon 
kader, meesterkeuken, matige 
rekening. Koningsstraat 328, 
1030 Brussel (SL-Mariakerk). 
Open van maandagmorgen tot 
zaterdagavond. Tel. 218.48.38. 

Beauvoordse specialiteit 
Pannekoeken en wafels 

M e v r o u w 

Pauwelyn- Duquesne 

Wulver ingemstraat 18 
8486 B E A U V O O R D E 
tel 058/29 94 91 

Gestoten vrijdag behalve in seizoen 

Steeds welkom in 

K R E K E L H O F 

Drankhuis met sfeer 

Drie Egyptenlaen 11 , 

Gooik 
Tel. 054-33.48.57 

U w tweede thuis! 

Restaurant 

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

Kapelstraat 1 

tONGERLO-WESTERLO 

Tel. 014/54.40.07 

Maandag gesloten - Rustieke 
sfeer 

Wijnimport HERMAN 
Douane - stpelhuis 

Menenstraat 376 
WEVELGEM 

Tel. 056-41.29.22 
056-41.81.68 

Invoer Bourgondië- en Bordeauxwijnen. 
Alle grote wijpen 

rechtstreeks uit de kastelen. 
Degustaties en verkoop: 

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

en op afspraak. 

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

C a f é - R e s t a u r a n t 

SEtiüTTERS-HÜF 
D o r p s s t r a a t 10 

2922 R A M S D O N K 
Tel. : 015-71,15,49 

FEESTZALEN - SALONS 
DE LANDSKNECHT 

A.mnrmor van olie feesten 
Ook veihiinng van tafelgencf 

Schilderstr,-iat 33 
2000 Antwerpen 
Tel 031 37 45 72 

D E P U S 
G E B R O E D E R S 
Lembroeckstraat 89 
9320 OUDEGEfvl 
TeL 052/21.16.06 

Algemene voeding, tjieren, wijnen, li
keuren. Rechtstreeks Invoer Duitse 

en Franse wijnea 

DRANKHUIS-FEESTZAAL 
-DE RODENBACH» 

Zuidstraat 16 
8800 Roeselare 
Tel, 051-20.09.07 

Mogelijkheid tot snacks 
Gezellige Vlaamse sfeer 
Maandag gesloten. 

Welkom 

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

Dorpsstraat 3 1 , 1686 Gooik 
Tel. 02-53254.81 

Lokaal van de Volksunie 

DE OUDE KRING 

Cafe VU tokaal 

Dorpsplein Heusden Limburg 

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

Levert kwalitertskoffie bij u thuisi 

Drank- en eethuis 

« WALTRA .. 
Arduinkaai 2 (bij KVS) 

1000 Brussel 
Tel 02/219 52 12 

De vier troeven v.in de W.iltr,n 
I Vlaams m I h.irl van Brussel 
2 Je kan er altijd parkeren 
3 Je kriigt er altijd wat te eten 
4 De prijzen zijn sociaal 

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

zmmmi 
D Werkloze jonge man (25 jJ, 
vrijgesteld van legerdienst met 
diploma A 1 Public Relations, met 
een goede talenkennis (Ned., Fr., 
Eng. en Duits), uitkeringsgerech
tigde RVA zoekt passende be
trekking. 

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

D Werkkjze jonge man 21 j., 
vnjgesteld van legerdienst met 
diploma A 1 Handel, uitkerings
gerechtigde RVA zoekt een pas
sende tietrekking. 

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

D Jonge licentiate vertaler En
gels, Frans. RVA uitkeringsge
rechtigd, zoekt een passende be
trekking 

Bediende (26 jJ met bureeloplei
ding, daktylo en met een goede 
kennis van Nederlands en Frans, 
zoekt een passende betrekking. 
Zich wenden tot Vic Anciaux, 
Barrikadenplein 12,1000 Brussel, 
tel. 219.49.30 
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Kritisch bekel<en m IS 

Jan De Wilde: zoals je hem wou 
Er IS de vijf laatste jaren — behal
ve dan de singeltjes van Johan 
Verminnen, het debuut van groep 
Stemming en het blijvend sukses 
van Urbanus — in de kleinkunst 
weinig gebeurd Maar daar is Jan 
De Wilde, eens een der meest 
talentvolle tekstschrijvers en lied-
jesmakers, terug i Zijn neuwe 
plaat „PVBA Koekejoe & Cie" is 
geworden wat velen ervan ge
hoopt hebben Een selektie liedjes 
waar je eens rustig kan bij op 
adem komen en je de schalkse bij
na Engelse humor kunt smaken 
Zoals ene Suzanna bij De Bruyne, 
een Mane bij Bob Dylan, is Joke 
de meisjesfiguur die bij Jan De 
Wilde steeds maar terugkomt en 
nu met haar vertrek naar „Mexico 
of zo" de plaat stemmig inzet 
Twee volgende nummers zijn vnj 
kor t maar stralend Onderwerpen 
het verblijf in de atoomschuilkel-
der getiteld „Na de zondvloed", en 
een frisse beschrijving van de 
titelfiguur, de marginaal Koekejoe, 
een met zo fris figuur in de maat
schappij 
Op deze nummers volgt het trage 
lied over eenzaamheid, in fijn ver
woorde beelden eigen aan De 
Wilde Zoals bij zijn favonet Dylan 
en andere peinzers (Springsteen 
bv) heeft Jan De Wilde zich 
steeds vragen gesteld omtrent 
God als vaderfiguur, en ook zijn 
„Grote ombudsman" ligt (muzi
kaal) helemaal in de lijn van zijn 
vroeger werk Met het wat cy
nisch klinkend „Zevenslager" stelt 
hij „het voorbeeld van vader", de 
opvoeding, de maatschappij en 
haar eisen in vraag De ommekant 
van de LP zit op de ludieke toer, 
met „Knuffel me" dat voor zichzelf 
spreekt, en de ode aan moeder en 
vrouw in „Plus minus 50" In „De 
uitbarsting van Koekelberg" wor
den 1 000 jaar Brussel en de kin
deren eens fns in hun hemdje 
gezet Ook „Evaluatie" verwoordt 
Jan De Wilde op een manier die 
velen hem ^ l l e n benijden Tradi
tiegetrouw rondt hij in stille een
voud af Een aandoenlijk kort ding, 
over trouw en een hondje Hele
maal Jan De Wilde 

10 jaar Jafista 

Ere wie ere toekomt Deze week is 
de beurt aan de zanggroep Jafista 
die zijn 10-jarig bestaan vierde met 
twee optredens in de Brusselse 
Beursschouwburg, stampvol 
vrienden en sympatisanten Deze 

Boekeninzameling 
voor Komen 
Het Algemeen Nederlands Zang
verbond heeft in samenwerking 
met het Davidsfonds besloten een 
nationale boekeninzameling voor 
Komen te organizeren 
Gevraagd wordt Nederlandstalige 
boeken (zowel romans als weten
schappelijke uitgaven, kunstboe
ken en kinderboeken — ook stnp-
verhalen zijn zeer welkom) in goe
de staat en in korrekt Nederlands 
(geen oude spelling) in te zamelen 
Het ANZ en het Davidsfonds roe
pen alle Vlaamse verenigingen en 
personen op om hieraan aktief 
mee te werken en nu reeds met 
de voorbereiding aan te vangen 
Al deze ingezamelde boeken zul
len overhandigd worden aan de 
Vnendenkring van Komen tijdens 
het 44ste Vlaams-Nationaal Zang
feest, dat op zondag 26 apnl 1981 
onder het motto „De boeien los 
de banden breekt" zal plaatsvin
den 

gemengde groep van Vlaamse 
jongeren uit de Brusselse agglo
meratie startte oorspronkelijk als 
parochiekoortje, maar leidster 
Jaklien Vranckx zag er meteen 
heel wat meer in Samen met Filip 
en gitarist Staf Derese, wiens 
voornamen dan Jafista vormen, 
opteerden zij voor een uitgebreid 
repertoire Staf Derese is met en
kel te Evere, maar ook in ons 
muziekwereldje een bekende fi
guur Hij IS de man die met zijn 
groep, de „Cousins" begin 1960 

van het pioniersdeuntje „Kili 
watch" een wereldhit maakte 
Na vijf jaar zijn dansorkest „Kili 
Jacks" te hebben geleid, richtte 
Staf Derese in 70 Jefista mee op 

De groep bracht een totaalshow 
van dans, muziek en beweging, 
met jazzgetinte „Sunny", tema's uit 
„Hair" of gospelklanken van 
„Sweet chanty" Zij die op het 
feestkoncert waren, hebben ervan 
genoten! 

Sergius 

Ouderwetse sonnetten 
Herman De Coninck zei vonge 
maand in een paneelgesprek op 
de Middagen van de Poëzie in 
Brussel, dat een gedicht soms 
voortkomt uit dat deel van jezelf, 
dat je zou willen zijn en dat een ge
dicht niet noodzakelijk een beeld 
geeft van de dichter Als deze ge
dachte toepasselijk zou zijn op 
N.E.M. Pareau, doet het er eigen
lijk met zoveel toe, dat we bijna 
mets weten over zijn persoonlijk 
leven Hij komt in elk geval over als 
«de» dichter oer-stijlvol en oer-
deftig Hij is volkomen thuis in njm 
en ritme en in de mytologische we
reld Hij gebruikt voortdurend 
«dichterlijke» woorden als 
«schaars, bronzen, zwerk, prevelt 
en dat lijkt mij een hoofdkenmerk 
van deze poëzie De schnjver 
voelt zich een begenadigd dichter 
wars van de twijfels van onze ge
neratie, die ook door de taal te ver
soberen andere dingen vertelt en 
er anders op ingaat 
« maar gene duiv' is heengevlo-
gen 

met rappen slag doorkruisend al 
de hemelbogen 
tot in de psalmdoordachte troon
zaal van de Heer' 

Dit IS werkelijk slechts 30 jaar oud, 
lezeri 

Nochtans heeft Pareau slechts 
een dichtbundel geschreven 
Als je de moed hebt om deze éne, 
kleine bundel door te lezen, en je 

raakt gewoon aan zijn stijl en toon, 
kan je zelfs genieten van zijn ou
derwetse woorden Bij voorbeeld 
trauwanten voor trawanten, wit 
voor doelwit Op andere ogenblik
ken werken deze oude vormen 
storend en doen ze aan fouten 
denken «we hebben schaterend 
gelacht» (sic) en «cierlijk» staat 
voor sierlijk 
Zwaartillende inversie ( en te zoe
ken troosü en verwijzingen naar 
mytologische toestanden die eeu
wen geleden wellicht in de gang
bare beeldspraak thuishoorden, 
maar die voor ons met meer voor 
de hand liggen, maken de gedich
ten toch niet onverstaanbaar 
De zevenentwintig sonnetten lij
ken moeilijker dan ze zijn De in
houd IS zeer eenvoudig Een beet
je be-lerend, dat wel, zoals op 
zonde volgt straf Soms grappig in 
een vers over de sidderrog, een 
VIS die niet gevangen geraakt Dan 
zijn er heel goede, duidelijke be
schrijvingen met filosofische on
dertoon, van de natuur, van een 
vrouw van een stad of van het le
ven in en rond een klooster 
Als je het boekje wegleg* ben je 
nog met bekomen van de verwon-
denng Pareau lijkt wel uit de tijd 
en uit zichzelf gestapt om dan in 
heel moeilijke woorden, heel sim
pele dingen te zeggen 

Lieve Kui|pers-Devi|ver 
«Sonnetten* door N E M Pareau, uitgeverii 
De Boekerink, Quendo Amsterdam (her
druk), 35 biz. 

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

Dichter Tom Van Deel 
zoekt de wereld 
achter het anekdootje 
Tom van Deel was ongeveer vier
entwintig toen zijn bundel ,Straf-
werk ' voor het eerst verscheen 
dn 1969) Dit is een herdruk Daar
tussen lagen Recht onder de me
rels (71) en Klem diorama (74) 
die abstrakter zijn en minder anek
dotisch dan „Strafwerk' Deze 
bundel bevat 39 vnj korte tot korte 
gedichten en eindigt zo 

„ — Vreemd, zo vroeg in de 
morgen, pas 

vierentwintig, en dan al zo onder 
de 

indruk van seizoenen, dat ik in de 
klas 

met kan nalaten te zeggen 
jongens, buiten 

IS het weer zover, bekijk de 
struikjes rond 

de Sloterplas nu goed je hoeft het 
nog niet 

op te schrijven" 

Behalve dat je hieruit kan opma
ken dat de dichter leraar is, zou dit 
een tema-gedicht van hem kunnen 
zijn 
In een vlot maar alledaags Neder
lands serveert T van Deel, schijn
baar realistisch, herinnenngen, be
schrijving van familie en kennissen 
en gebeurtenissen die hij als leraar 
meemaakt en plakt er losjesweg 
een filosofietje aan vast, zodat het 
geheel een andere dimensie knjgt 
Bij voorbeeld 

„Hoog boven het rumoer staat 
meester Tikke onvermoeibaar met 

de tijd te spelen" 
HIJ weet de juiste sfeer te treffen 
en over te brengen, als hij over 
vroeger vertelt, maar laat met na 
het stapje achteruit te zetten om 
zichzelf nu te kunnen bekijken 
„met zo'n fijn volwassen gevoel 
voor symboliek en ironie" 
Zodanig dat de hennnering, als 
hennnering overkomt Maar er is 
een kloof gegroeid tussen de we
reld zoals je die als kind ziet en de 
wereld zoals je die als volwassene 
ervaart hij is nu veel groter en 
minder intens en je knjgt oog voor 
wat er fout gaat 

Zijn moeder en de rest van de fa
milie komen helemaal met geideali-
zeerd uit zijn hennnenngen er is 
een samenspel van eerbied en 
gruwel een opgaan in anekdoot-
jes als lakens ijstaarten- en radio-
geschiedemsjes, en intussen een 
scherp waarnemen van de niet-
betrokkenheid van de volwasse
nen 
Na de mooie beschrijving van de 
natuur, en nadat hij heeft uitgepakt 
met zijn kennis ervan, eindigt zo'n 
gedicht heel ironisch met , en 
mijd sekuur de modder" 
De burgerlijke mentaliteit moet het 
dus ontgelden ook hier ,op de 
straat is het toch altijd ruzie" 

HIJ IS niet bang om man en paard 
te noemen, hij gebruikt woorden 
uit de taboesfeer, heel gewoon
tjes Anderzijds beschnjft hij op 
een paar plaatsen een zeldzame 

liefde HIJ doet dat heel subtiel als 
om het wonder met te kwetsen 
, was het al winter 
en helemaal ongeloofwaardig 
geworden dat wij er 's zomers 
zonder jas tussen de groene 

bomen 
hebben gestaan" 
Stijl en inhoud zijn met van elkaar 
te scheiden Ze bepalen elkaar De 
toon wordt weliswaar warmer 
naar het einde van de bundel toe 
Maar van in het begin al valt de 
droge, mededelende zegging op, 
als een mengsel van kinderverha
len en krante-taal En haast nooit 
laat hij na het verhaaltje ofj-te-
lichten door een ironische „recht
zetting 

Je kan deze gedichten lezen met 
de snelheid waarmee je een ro
man leest, maar dan zou je wel 
kleine finesses kunnen missen 
Namen, titels en afkortingen wor
den met vermeden, zodat de ge
dichten zo doordeweeks mogelijk 
worden Soms lijken het wel kof-
fiekletspraatjes met de lezer of 
een ongebeelde partner het over-
en-weerpraten en zelfs het uitwei
den is erbij HIJ spreekt zichzelf 
tegen, zelfs 

„ voor vandaag 
genoeg verdriet, straks weer 

een uur" 

Om zichzelf in vraag te stellen"? 
HIJ wil zeker met pretentieus over
komen ook al beseft hij dat hij din
gen ervaart en kan weergeven die 
anderen met zien of te snel verge
ten HIJ zegt inderdaad dikwijls, 
aan de hand van kleine situatie
schetsen of uit de mond van 
kinderen, hoe weinig diep de men
sen op het leven ingaan 

Hoewel de klassiek-poetische 
vorm bijna ontbreekt is er een 
groei naar warmte binnenin, en 
ondanks zijn uiterlijke onbewo
genheid en zijn droge, monkelen
de toon 

En dit brengt Van Deel toch wel 
heel dicht in de buurt van echte 
poëzie 

Er IS wel degelijk een verwijzing 
naar de ziel naar de „binnenwe
reld" die achter het anekdootje zit 

Lieve Kuiipers-Devijver 

— Strafwerk gedicMen door Tom van 
Deel uitgegeven door „De Boekvmk", Que
ndo te Amsterdam 

Taal-
ktachtenbus 
Postbus 73 
9000 Gen t 12 

tS DECEMBER 1980 

^ 
. ^ • ' ï \ W »• •0ÜHHI 



16 m 
De counterkoningen 

^ • W i N : 

Gregor Lata 

Standard en Lokeren hebben zich 
geplaatst voor de kwartfinales van 
de Uefacup Zij vermochten bui
tenshuis, in Dresden tegen het 
internationaal geroutineerde Dy
namo en in San Sebastian tegen 
het getalenteerde Real Sociedad, 
wat in eigen vertrouwde omge
ving onmogelijk bleek duidelijk 
afstand nemen van de tegenstan
der Een en ander leent zich tot het 
trekken van konklusies Alhoewel 
deze met opzienbarend klinken 
De Belgische klubs hebben zich 
helemaal afgestemd op het coun-
tervoetbai Dat blijkt telkens op
nieuw in de kompetitie De toon
aangevende klubs, Anderlecht, 
Beveren en Standard opereren 
doorgaans vanuit de egelstelling 
Als je geen doelpunt inkasseert 
hoef je zelf maar een keer te 
scoren om te winnen Inzonder op 
verplaatsing loont deze taktiek In 
eigen huis komen deze klubs dan 
ook moeilijker aan bod Zij zijn met 
langer bekwaam in de gegeven 
omstandigheden en het spel en de 
doelpunten te maken 
Standard speelde zijn beste wed-
trijden onveranderlijk buitenshuis 
Beveren won al zijn belangrijke 
partijen vanuit de loopgraven An
derlecht beschikt nog over een 
volwaardige aanvaller de Deen 
Brylle De klub rekent op aanslui
tende middenvelders en opruk-

Willy Wellens 

kende verdedigers om het ver
schil te helpen forceren 
Tot nog toe zijn de voormelde 
klubs meestal in hun opzet ge
slaagd Hun voorbeeld zet aan tot 
navolging Lokeren, de klub met 
wellicht de beste aanvallers van 
het land (Larsen Gudjohnson, Lu-
banski, Lato en de erg offensieve 
Mommens) nam zondag jl afstand 
van Anderlecht vanuit een geslo
ten verdediging 
De Belgische nationale ploeg 
speelt, het vele „vergoelijkende" 
proza ten spijt, met anders wan
neer ZIJ tegenover evenwaardige 
tegenstanders staat Kortom, het 
countervoetbal is koning in België 
Een evolutie die geen onrust wekt 
zolang de uitslagen maar met ach
terwege blijven En vooralsnog 
stellen de cijfers onze klubs in het 
gelijk 
Rijst de vraag of zoiets kan blijven 
duren Zullen de voetballers van 
dit land met de tijd met onbe
kwaam worden spelscheppend 
op te treden"? In dit verband vol
staat het te verwijzen naar het 
Italiaanse voetbal De „azurn" zijn 
geboren voetballers Hun balvaar-
digheid is spreekwoordelijk Maar 
waar en wanneer blijken zij nog 
bekwaam een wedstrijd naar hun 
hand te zetten? Tonno, toch met 
de eerste de beste klub, werd uit 
de Uefacup gewipt door Grass
hoppers Zurich Een toch wel zeer 
onwaarschijnlijk resultaat' 

Lijnrecht tegenover het counter
voetbal ontwikkelt zich het Franse 
voetbal De „haantjes" hebben ja
renlang in een diep dal gespeeld 
De ontwikkelingen in het moderne 
voetbal schenen aan hen voorbij 
te gaan En nu, plots, groeien de 
Tricolores in klub- en nationaal 
verband naar internationale suk-
sessen Frankrijk wordt naast Bel
gië vooropgezet om in hun kwalifi-
katiereeks voor het wereldkam
pioenschap op een bovenste 
plaats te eindigen Nantes heeft 
zich geplaatst voor de kwartfina
les van de Europabeker voor 
landskampioenen en Sochaux en 
St-Etienne hebben in de Uefacup 
afgerekend met gereputeerde 
Duitse tegenstanders titelverde
diger Eintracht Frankfurt en Ham
burger S V Maar het resultaat op 
zichzelf zegt met alles Indrukwek
kend was dat de Franse klubs op 
geen enkel moment in de bedoel
de wedstrijden behoudend voet
balden ZIJ betrouwden op hun 
technische vaardigheid en op hun 
spelscheppend vermogen Per
soonlijk waren wij erg onder de in
druk van het door het nagenoeg 
onbekende Sochaux afgeleverde 
spel Deze ploeg bestond het te
gen Frankfurt tot in de laatste 
minuut te blijven aanvallen Een 
tegendoelpunt zou de klub die 
door „Peugeot" gesponsord wordt 
uit de beker hebben gestoten, 
maar daar stoorden de spelers 
van trainer Hauss, de man van de 
gouden jaren van Standard, zich 
met aan Zij bleven „gaan" Een 
momenteel in ons voetbal ondenk
bare situatie 

WIJ willen met beweren dat de 
Fransen het beter voor hebben 
dan de Belgen Maar het zou ons 

toch met verwonderen indien zij 
op langere termijn en op een 
„breder" front een stuk verder 
springen dan onze voetballers Fy
siek liggen de Belgen en uiteraard 
ook de Nederlanders nog wel een 
stukje voor op de Fransen Maar 
technisch en taktisch zijn zij zeker 
de evenknie Is het de voetballief
hebber overigens al opgevallen 
dat Club Brugge veel vaker scoort 
sinds het voetbalt onder trainer 
Gress Toevallig een Fransman' 

Sportieve paus 
Na enig zwijgen heeft de paus 
zich nu ook over de sportbeoefe
ning uitgelaten In het voorbije 
weekend somde hij tijdens een 
audiëntie de positieve kanten 
van de sportbeoefening op. 

„Het denken wordt getraind, juist 
gebruik van de menselijke ener
gie, opbouw van de wilskracht, 
zelfbeheersing, metodische 
voorbereiding, uithoudings ver
mogen, weerstand bij legenslag, 
loyaliteit, trouw aan de regels, 
afzien, solidariteit, betrouwbaar
heid, grootmoedigheid tegen
over de verliezer, evenwichtig
heid bij de verliezer, geduld met 
iedereen". 

De paus volgt de ontwikkelingen 
binnen de hedendaagse sport 
duidelijk op de voet. Hij heeft er 
evenwel niet aan toegevoegd 
waar en wanneer eerlang een 
sportman ten hemel zal opstij
gen. Maar dat horen we dan wel. 

De miljoenen en de boycot 

Rond de jaarwisseling wordt in 
Uruguay om de „kleine" wereldbe
ker gevoetbald Argentinië, Brazi
lië, Duitsland, Italië, Nederland en 
het gastland Uruguay treden aan 
in een tornooi met landenploegen 
De „Copa de Oro 80" 

Dit jubileumtornooi straalt in Zuid-
Amerika erg veel glans af De 
Europese landenteams worden 
overigens met erg veel geld „aan
getrokken" Miljoenen hebben le
gerkapitein Posse en zijn organi-
zatiekomitee er voor over In Uru
guay zullen de Duitse Nederland
se en Italiaanse voetbalbond een 
gedeelte van de financiële aderla
ting die ZIJ tijdens het „mislukt" 
Europees kampioenschap '80 on
dergingen, rekupereren En de le
zer weet onderhand dat in de 
voetbalsport voor geld alles moet 
wijken 

Het IS de heren bijgevolg geen 
zorg dat het volk van Uruguay 
sinds 27 juni 1973 zit opgescheept 
met een militaire diktatuur die er 
niet om liegt 

BIJ Amnesty International staat 
Uruguay helemaal bovenaan op 
de li/st van politiek geweld De 

generaals van Uruguay poogden 
onlangs nog met een referendum 
„hun"grondwet van een demokra-
tisch vernisje te voorzien Tot hun 
niet geringe verbijstering stemde 
het volk massaal „neen" 
Maar daaromtrent maakt zich 
geen sportbond zorgen Toch 
wensen wij aan deze gang van 
zaken een paar bedenkingen vast 
te knopen 

Duitsland ging over tot een door 
ons op deze bladzijden toege
juichte boycot van de Olmpische 
Zomerspelen Afghanistan en de 
mensenrechten heette dat toen 
Nu de Mannschaft naar Uruguay 
trekt wordt daarover blijkbaar met 
geen woord gerept In ieder geval 
wordt er geen noemenswaardige 
campagne voor of tegen gevoerd 
Mensenrechten onder een kom-
munistisch regime of onder een 
militaire diktatuur zijn blijkbaar to
taal verschillend Een bedenkelijk 
staaltje dubbelhartigheid 
In Nederland legt de voetbalbond 
het verzoek van regering en parle
ment om uit Uruguay weg te blij
ven ongestoord naast zich neer 
Meer zelfs op de jongste bonds
vergadering was het desbetref-

Zuld-Amerika heeft zo zijn eigen 
(voetbal-)gewoonten. Tijdens de 
Mundial '78 was president Videla 
zo lief de voetbalspelers wel bie-
zonder kloek te beschermen te
gen al te opdringerige voetbal

supporters-

fende agendapunt binnen de kort
ste tijd afgehandeld De voetbal
bestuurders verscholen zich ach
ter hun klassieke „argumenten" 
het zou o m onjuist zijn de sport 
een speerpunt-funktie toe te dich
ten 
WIJ verbazen ons blijvend over 
deze arrogante opstelling Overal 
smeken de gecommercializeerde 
sportbonden om staatshulp „De 
gemeenschap moet topsport mo
gelijk maken" roepen de Neder
landse voetballeiders al jaren 
schaamteloos De klubs ontvan
gen op allerlei manieren subsidies 
Maar wanneer het erop aan komt 
„binnen" die gemeenschap te 
funktioneren en zich te gedragen 
naar richtlijnen door die gemeen
schap uitgevaardigd bedanken de 
„bankiers van de voebalsport" 
feestelijk Een getuigenis van on
waarschijnlijk veel eigengereid
heid 
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Marie Poriau-Vanderstraeten 
honderd jaar 
Donderdag 11 december was het de beurt aan een aantal Vlaamse verenigin
gen uit het Gentse om de kranige Marie Poriau te vieren. 
Deze oudste van alle Volksuniesympatizanten uit de Arteveldestede werd ge
boren op 1 december 1880 te Gavere als eerste uit een gezin van elf kinderen. 
Zij huwde Prudent Poriau die in 1956 stierf. Zij was lange tijd zelfstandige: 
eerst hield zij in de buurt van de Gentse „beestenmarkt" een slagerij open, na 
de eerste wereldoorlog begon zij een kruidenierswinkel te Ledeberg en tot 
haar 75 jaar zou zij handel blijven drijven. Het was langs mensen die in haar 
winkel kwamen, dat zij lid werd van de Rosa De Guchtenaerekring, die ijverde 
voor de vrijlating van de bekende aktiviste. 

Gentse Vlaams

nationalisten 

huldigen 

oudste VU-lid 

Toen Rosa inderdaad uit de gevan
genis kwam, ging zij in Marie Poriaus 
straat wonen Samen trokken zij naar 
de vergaderingen van de Kring, die 
doorgingen in de „EIckerlyck", de „Roe
land" van vandaag Mane werd pen
ningmeesteres van de groep en sa
men met haar gezellinnen ijverde zij, 
hiertoe door Rosa De Guchtenaere 
aangespoord, voor amnestie Zij nam 
deel aan betogingen, plakte en kalkte 
en richtte mee manifestaties in Tijdens 
de tweede wereldoorlog werd haar 
man te Lokeren gevangen gezet Zij
zelf kende nooit moeilijkheden met het 
gerecht zj trok dikwijls naar Lokeren 
om haar man te bezoeken 

Nu woont ZIJ nog steeds in haar 
eigen huis ( K L Dienckxstraat 14 te 
Gent), kookt haar eigen potje, voor 
boodschappen helpen alle buren, zij 
ontvangt veel bezoek en telefoneert 
als de beste Zij volgt de politieke 
aktualiteit op de voet Toen we haar 
opzochten om de vienng te bespre
ken, had ze net het nieuws over de 
school te Komen gezien 

„ Wat een schande, indien ik met zo 
oud was, ging ik mee betogen i" zei ze 

Tranen van vreugde! 
Ze IS fervente voorstander van de 

Volksunie De „optredens" van de par
tij-kopstukken bekijkt ze zeer aan
dachtig en toen op haar feest een brief 
van Vic Anciaux en een telegram van 
Hugo Schiltz werden voorgelezen, 
heeft ze menig traantje van vreugde 
en ontroering gelaten 

Vreugde en ontroering! Die ganse 
donderdagnamiddag hebben we dat 
beleefd Daar had je al die mensen die 
elkaar zo 'n lange tijd met hadden 
ontmoet Toen Oswald van Ooteghem 
namens Vriendenkring Sneyssens, 
Mane Ponau huldigde en in haar „alle 
Vlaamse moeders" die zoveel gedaan 
hadden voor Vlaanderen, toen Nora 
Vroome zo treffend in hennnenng 
bracht welke merkwaardige vrouw 
Rosa De Guchtenaere was geweest 

en hoe groot het voorrecht van Mane 
Ponau was geweest met haar te mo
gen samenwerken, toen tenslotte Hu-
guette De Bleecker eraan hennnerde 
dat de Vlaamse Beweging zonder de 

Vlaamse Vrouwengroepen) de traditie 
van eens wil voortzetten en in grote 
vrouwenfiguren als Rosa De Guchte
naere voorbeelden vinden 

Inzet en trouw 
Op het programmablad, de aanwezi

gen (zo talrijk opgekomen dat je moei
lijk kan zeggen zoveel) aangeboden 
door de innchters (FVV, „Wij-Vrou-
wen"-Gent Vnendenkring Sneyssens, 
VVVG-Gent, Vlaamse Vnendenknng, 
Broederband-GenO lezen we „Het 
mooiste geschenk dat we deze Vlaam
se nationaliste kunnen aanbieden, is 
haar leven van inzet en trou^ met hart 
en ziel na te volgen" 

mzet van vrouwen als Marie Ponau 
nooit in haar doelstellingen had kunnen 
slagen Beide vrouwelijke spreeksters 
beklemtoonden dat de Vlaamse Vrou
wenbeweging (de Federatie van 

De aanwezigen, die op 11 december 
Marie Poriau in de „Roeland" zo geluk
kig zagen, zullen zich dat ook ter harte 
nemen 

HDB 

„WIJ" tussen Kerst en Nieuwjaar 
U zult het reeds gemerkt hebben beste lezer, deze „WIJ" 
draagt op bladzijde 1 de nummers 51 en 52. De twee 
feestdonderdagen (25 december en 1 januari) zijn voor 
drukkerijen onmogelijke dagen. Daarom werd het komi-
tee van redakteurs verplicht volgende regeling te treffen. 
De „WIJ"s van donderdag 25 december en donderdag 
1 januari rollen niet van de pers. U krijgt echter wel op 
dinsdag 30 december het eerste nummer van 1981, een 
extra dik bovendien! 

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-
*^ucht 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 BSO 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). 

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

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

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

6 „OCMWs: staat in de gemeente". 
Alternatieven voor een beter welzijns
beleid De tekst werd geschreven door 
de heer W Leemans, schepen van 

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

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

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

12 „De zelfstandige arbeid in Vlaan
deren" De referaatteksten van de dag 
van de zelfstandige arbeid op 16/11 II 
te Brugge (teksten van J Caudron, M 
Verschelden, H De Bruyne F Kuij-
pers, M Capoen en V Anciaux) 
INLICHTINGEN VNS-sekretanaat 
Barnkadenplein 12 te 10{X) Brussel (tel 
02-219 49 30) Lutgart De Beul of Lieve 
Schoofs 
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FILMTHEATERS 

studio 
WEEK VAN 19 TOT 
25 DECEMBER 1980 

KURSAAL TURNHOU 
Alle dagen: 14 u. K.T. 

D e W i t t e v a n Z i c h e m 

Alle dagen: 16 u. K T . 
2de week 

U r b a n C o w b o y 
Met John Travol ta 

Al le dagen : 1 8 u . 3 0 K.T. 

L i f e o f B r i a n 
Film van Monty Python 

Al le dagen: 20 u. 15 K T . 
Niet op 24-12-1980 

F i n a l C o u n t d o w n 
Met Kirk Douglas - Mar t in 

Sheen 
Al le dagen: 22 u. 15 K.N.T. 
Niet op 24-12-1980 

The Is land 

TERVUREN 
Vr i jdag : 20 u. 30; zondag: 15 u.; 
donderdag : 18 u. K T. 

C r i m e B u s t e r s 
Met Terence Hill - Bud Spencer 
Zaterdag: 20 u. 30; zondag: 
18 u.; donderdag : 15 u. K.T. 
W o e n s d a g geen voorste l l ingen 

U r b a n C o w b o y 
Met John Travolta 

Zondag, maandag, dmsdag, 
donderdag : 20 u. 30 K T . 

L a B a n q u i è r e 
Met Romy Schneider 

TIENEN 
Vr i jd . , zat., zond. 20 u. 

C a r n a p p i n g 
Besteld - gepikt - geleverd 

Een f i lm van Wigber t W iche r 
Zat., zond., dond.(Kerstmis) 
15 u. K.T. 

D e W i t t e v a n Z i c h e m 

Vri jd. , zat., zond. 22 u. 
A t l a n t i c C i t y 

Zat., zond. , dond . 
17U.30 „ . K.T. 

X a n a d u 
Olivia Newton John , Gene Kelly 

Electric Light Orchestra 
Maand. , d insd. , dond . 
2 0 u Q u o V a d i s ? K T 
Woensdagavond 24 dec. '80 
geen ver ton ing. 

LEUVEN 1 
K T . 13U.30, 16 u., 20 u. 

Première België 
Dolby-s tereo 

S u p e r m a n I I 
2 2 u . 15 K.N.T. 
Behalve 24-12, o m 22 u. 15 
2de week 

C r u i s i n g 
1 8 u . 15, 2 4 u . K.T. 
Behalve 24-12 o m 24 u. 
Première België 

S t a r d u s t M e m o r i e s 
Van en met W o o d y Al len 
Met Char lot te Rampl ing , 

Jessica Harper, M.C. Barrault 

LEUVEN 2 
2 0 u . 15 
6de week 

K.T. 

Miche l Galabru in 
Les sous-doués 

De blokbeesten van de 
laatste rij 

Een f i lm van Claude Zidi 

16u . , 2 2 u . K.N.T, 
Behalve 24-12 o m 22 u. 
2de week 

Vrijdag 
Van Hugo Claus 

Met Kit ty Courbois, 
Frank Aendenboom 

1 3 u . 45, 18 u., 2 3 u . 4 5 K.T. 
Behalve 24-12 o m 23 u. 45 

The Blues Brothers 
Met John Belushi 
en Dan Aykroyd 

e.3. James B rown , Ray Charles, 
Aret ta Frankl in, Blues Brothers 

Band 

Wij in de Volksunie 

BRABANT 

Zopas kwam te Schepdaal (deelgemeente van Dilbeek) een „Gids voor 
Schepdaal" van de pers. De samenvoeging met Dilbeek, dat meer verstedelijkt is 
dan Schepdaal is duidelijk voor het meer landelijke Schepdaal niet altijd even po
sitief. Daarom nam de Schepdaalse Gemeenschapsraad het initiatief in eigen 
handen en gaf zelf een „Gids voor Schepdaal" uit. Op de voorstelling van de gids 
aan pers en publiek een gelukkige voorzitter van de Gemeenschapsraad Jef De 
Krem en VÜ-kamerlid Jef Valkeniers, laatste burgemeester van Schepdaal. 

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 

DECEMBER 

19 LEUVEN (ArrJ: Arrondissementsraad met toespraak door Guido 
De Lepeleire ( K U U over -Energiebeleid». Inleiding door Vital 
Geeraerts. Verkiezingen arrondissementsbestuur. Om 20 uur in 
lokaal 't Broeck, Broekstraat 37. 

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

LEUVEN: Gezellig kerstfeest voor alle eenzamen. Voor inlichtin
gen: Centrum voor Mensen met Vragen, Kiekenstraat 1, 3000 
Leuven, 016-23.04.82. 

20 

25 

26 EIZERINGEN-LENNIK: Bakschieting en teerlingworp voor pan
klare hanen en flessen rode wijn. Ook op 27/12 van 18 uur af en 
op zondag 28/12 van 10 uur af. Inzet:25 fr. In de herberg „In de 
verzekering tegen de grote dorst" aan de kerk. 

27 HAACHT: VUJO-knalduif met DB Power Ray. Om 20 uur. 

27 LANDEN: Debatavond «De toekomst van onze generatie in de 
nieuvife staat België» om 20 u. in zaal -Sinola». Met Eric Van Rom-
puy (CVP), Guy Verhofstadt (PVV), Harry Dierickx (SP) en 
Freddy Seghers (VU). Moderator: de heer Panneels, politiek re-
dakteur bij «Het Laatste Nieuws». Organizatie: CVP, PVV en VU-
Jongeren. 

VU-raadslid wil geen 
referendum te Vorst 

De Sint bij VU-Vossem 
Tja, de Sint moet nu eenmaal overal te
gelijkertijd zijn en daarom hadden de 
mensen van VU-Vossem en Duisburg 
de goede heilige gevraagd de kindjes 
van de VU-leden een week vroeger 
een bezoekje te komen brengen, nl. op 
30 november 

De jongens en meisjes hadden kleur
potloden meegebracht en putten hun 
inspiratiebron uit op zoek naar origine
le kunstwerken voor hun goeie vriend 
en zijn knecht. In afwachting van diens 
komst hadden zij hun aandacht meer 
dan nodig voor de briljante poppen-
kastvoorstelling, aldus bewees trou
wens de stilte die er heerste (men 
hoorde slechts de ouders praten. Elk 
zijn pleziertje, niet?) 

Eindelijk was dan de poppenkast ge
daan. Nu moest hij er zijn. Maar nog 
steeds geen Sint waar bleef die toch? 
In elk geval zou hij zijn kindjes — en 
zeker die van de VU — met vergeten. 
Maar waar bleef hij dan wel? Zingen? 

Ja, dat was een goed idee van Alex. Uit 
volle borst werd er uit 94 jonge keel-
tjes entoesiast gezongen, ook door de 
ouders trouwens, en ja hoor, daar ging 
de deur dan open en stond de Sint 
daar in hoogst eigen persoon samen 
met zijn zwarte knecht. En of hij zwart 
was die laatste! Wat er toen in al die 
kleine hartjes omging hoef ik niet te be
schrijven, iedereen is ooit klein ge
weest en gekonfronteerd geworden 
met die heilige heer! Allen werden dan 
door sinterklaas persoonlijk met een 
mooi geschenk bedacht en van zwarte 
Piet kregen ze er nog een pakje snoep 
bovenop De grote kindervriend werd 
dan nog met enkele mooie liedjes 
bedacht, maar toen moest hij weg, 
want zelfs die dag had hij fiet enorm 
druk! 

Alle aanwezigen werden nog getrak
teerd op koffie en taart.. en kinderlied
jes. Weer eens een prachtnamiddag 
die te vlug voorbij was! 

De hemelse-reporter-ter-plaatse 

Op de biezondere gemeenteraadszit
t ing, met als enig agendapunt de 
principiële beslissing om een volks
raadpleging ofte referendum te hou
den over het statuut van Brussel 
(afbouw van de taalwetten) en de 
toekomst van de Vlaamse randge
meenten (aanhechting bij Brussel), 
zat het er alweer bovenarms op tus
sen ons Volksunie-raadslid Herman 
Thurlaux en de FDF-meerderheid. 
Thuriaux verklaarde in niet mis te ver
stane bewoordingen dat hij dat pseu
do-referendum uit alle macht zou be
kampen, onder meer 

1. omdat de vragen zo gesteld zullen 
zijn dat de deelnemers de keuze krij
gen tussen enerzijds een voorstel dat 
zodanig floe en verguld voorgesteld 
wordt dat niemand er echt tegen kan 
zijn, en dat anderzijds een alternatief 
dat zo monsterachtig voorgesteld 
wordt dat niemand zoiets durft te 
kiezen; 
2. omdat de uitslagen totaal gemanipu
leerd kunnen worden bij afwezigheid 
van enige wettelijk georganizeerde 
kontrole. 
Ons gemeenteraadslid zal er scherp 

op toezien of er druk op de burgers 
wordt uitgeoefend, bij voorbeeld door 
de formulieren te laten ophalen door 
de politie. Indien dat het geval mocht 
zijn, gelieve het hem onverwijld mede 
te delen, met vermelding van het num
mer van die agent Er zal dan, met ge
tuigenissen ter staving, klacht worden 
neergelegd bij de bevoegde instantie 

Nieuw bestuur 
te St.-Martens 
Bodegem 

Voorzitter; Nand. Talpaert, Tarwe-
veldlaan 18. Sekretaris. Marcel Assel-
man, Vlaanderenlaan 40. Penning
meester; André Schelfthout, Steen
bergstraat 13. Propaganda; Dirk Qua-
ghebeur, St-Martinusstraat 55. Ge
meenteraadsleden; Jan Vandenhoute, 
Molenstraat 19 en Pierre Hellinckx, 
Stationsstraat 42. 

Het nieuwe bestuur heeft reeds een 
eerste bestuursvergadering achter de 
rug, nieuwe initiatieven werden voor
opgesteld in onze Vlaams-Brabantse 
strijdgemeente. 

VUJO-Groot-Hasselt publiceerde milieunota 
Omdat zij als polit ieke jongerenor-

ganizatle voor een integraal federa
l ist isch samenlevingsmodel opko
men zijn de VU-jongeren voor een 
ecologische en kleinschalige demo-
kratie. Omdat zij deze maatschappij 
voor hun leefwereld konkreet willen 
vertalen stelden de Volksuniejonge
ren van groot-Hasselt een milieunota 
op. Hieronder geven wij de belang
ri jkste punten van dit werkdokument 
weer. 

De VUJO van Hasselt vindt het 
oprichten van wijkkomitees zoals er 
een is m de Katerinawijk noodzakelijk. 
Zulke wijkvergaderingen zouden in de 
toekomst zelfs enkele beperkte be
voegdheden moeten ontvangen van 
het stadsbestuur. Om partijpolitizering 
te voorkomen moet iedereen toegela
ten worden tot zulke vergaderingen. 

VUJO-Hasselt stelt vast dat ge
meente- en andere besturen voortdu
rend woonuitbreidingsgebieden en 
bouwterreinen buiten de grote ring 
plannen (zie gewestplannen) Dit be
leid wordt enkel en alleen uit eigen be
lang (grondspekulatie) uitgestippeld. 

VUJO wil dat er in de toekomst 
enkel nog woonwijken binnen de grote 
ring worden gebouwd, dit om verschil
lende redenen; 
• de landbouw- en natuurgebieden 
buiten de kern worden niet verminkt of 
vernield. 

• door een goede urbanizatie zal er 
ordelijk worden gebouwd: geen uit
breiding van sociale krotwoningen. 
• de KMO's binnen de oude stads
kern zullen nieuw leven ingeblazen 
worden en dit is zowel voor de ekono-
mie als voor de werkgelegenheid van 
fundamenteel belang. 
• de aanleg van een derde ring zal 
niet noodzaketijk zijn. Verder spreken 
wij ons niet voor elk soort van bebou
wing uit; hoogbouw moet vermeden 
worden en er moeten rond en in 
nieuwe woonwijken speelterreinen, 
sport- en rekreatiegebieden voorzien 
worden. 
• Het gebied tussen de sportterrei
nen (oostelijke invalsweg) en de De-
mer is uitstekend geschikt voor de 
aanleg van een écht stadspark. 

Het landschap moet er gespaard 
blijven d.w.z. bomen blijven staan en 
worden met uiterste zorg behandeld 
en ook de beek blijft zoals ze is. De 
weide kan aangepast worden (even
tueel gedraineerd en er wordt een 
gazon met bloemperken, heesters en 
wandelwegen aangelegd). 

Stadskernvernieuwing zoals aange
vangen in de Nieuwstraat moet zoveel 
mogelijk met gemeentelijke subsidies 
aangemoedigd worden. 

Geen prestigeprojekten meer als 
TT-wijk... 

(Seen lawaaierige spoorwegverho
gingen (waar nodig ondertunneling). 

De VUJO-Hasselt kant zich scherp 
tegen de aanleg van een expressweg 
Spalbeek-Hasselt Het voorgestelde 
wanprojekt voor deze nieuwe verbin
dingsweg is onaanvaardbaar. De enige 
taak van dit nieuw stuk beton is het 
vrijmaken van dure bouwgronden ten 
koste van rijke landbouwgronden en 
natuurgebieden. De VUJO eist in

spraak van de bevolking en zal geen 
voldongen-feit-politiek van de CVP dul
den. Een voldongen-feit-politiek zoals 
deze van de kanaalbrug te Godsheide. 

En VUJO-Hasselt besluit zijn milieu-
nota; „Bouw met ons aan een groen 
Vlaanderen in een wereld van bevrijde 
mensen, ontvoogde volkeren en vre
de." 

LIMBURG 
DECEMBER 

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

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

20 SINT-TRUIDEN: A. Rodenbachherdenking in het stadhuis. Mark t 
Om 17 uur. Programma; Vlaamse liederen, bekende gedichten 
van A. Rodenbach en korte toespraken door: H. Hubert Broers, 
Voeren en door Paul Daels, voorzitter Vlaamse Volksbeweging 
en Uzerbedevaartkomitee. Inkom gratis. 

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

29 GENK: VU-bestuursvergadering in zaal Majestic. 
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verdorie aartsmoeilijk om 

SOLDEN 
aan te bieden 

ais men geen enkel minderwaardig of 
verouderd kledingsstuk in huis heeft, en toch... 
wil SÖ^ro kop lopen in deze koopjesperiode f 

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

VOOR 
50 MILJOEN 

LUXEKLEDING NU MET 

KORTING 
OP ALLE GETEKENDE 

PRIJZEN 

/" TIJDENS \ 
DEZE CAMPAGNE 

VERVALLEN 
NATUURLIJK 

ALLE ANDERE 
GEBRUIKELIJKE 

VKORTINGEN / 

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

Meestal wordr er in de solden of koopjesperiode oude of minderwaardige kleding 
aangeboden. Bij SKM kan dar met. Bij SKM blijft geen enkel kledingsstuk langer 
dan 6 maand in de /aak en van minderwaardige kleding houdt SKM nu eenmaa 
met. SKM heeft een reputatie van 30 jaar kwaliteit en vertrouwen te \'erdedigen ' 

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

SUCCES KLEDING MEYERS 
AARTSELAAR BOOMSESTEENWEG 35 

TEL 031-87.38.42 

OPEN 
ALLE WERKDAGEN 

VAN 9 TOT M U. 
ALLE ZATERDAGEN 

VAN 9 TOT 19 U. 



20 m Wij in de Voll<sunie 

KWB en politiek te Dendermonde 
Binnen Grcxjt-Dendermonde valt het 
van langzaam meer op dat KWB-be-
sturen bij het beleggen van informatie
avonden omtrent ondenwerpen. waar
rond de politiek een rol speelt, uitslui
tend een beroep doen op CVP'ers. Dat 
IS nu weer het geval met een initiatief 
van KWB het Keur, die alleen de CVP-
parlementsleden Buyse en Lenssens 
en de CVP-schepenen Dienckx en 
Maes uitnodigen voor een openbaar 
gesprek betreffende de geplande vier-
vaksbaan 
Al deze KWB-besturen zien nochtans 

maar al te graag «vogels van allerlei fX)-
litieke pluimage- opdagen, om hun kas 
te help)en spijzen ter gelegenheid van 
hun veelvuldige ingerichte ontspan-
ningsaktiviteiten Praat men met plaat
selijke KWB-bestuursleden, dan hoort 
men bijna steeds hetzelfde refrein -Wi j 
zijn met rechtstreeks politiek gebon
den, bij ons kan iedereen terecht» Ook 
de nationale KWB-leiding gaf in '1 
verleden reeds soortgelijke antwoor
den op precieze vragen van onderge
tekende De feiten bewijzen echter het 
tegenovergestelde Volksunie-Dender-

DOE HETNÜ 
BOUWEN EN VERBOUWEN 
vandaag voordeliger dan morgen! 

BESPAAR 25 TOT 35 % 
Profiteer van onze VOORSTUDIE, dat garandeert u méér dan een 
goede belegging, genfiakkelijk 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! 
D o e h e t N U ! B e s p a a r 25 t o t 3 5 % ! 

V r a a g g r a t i s a b o n n e m e n t 
« B o u w - e n i m m o t i j d i n g e n » 

. « w * " " * ' ' ^ 

ALGEMEEN BOUWBEDRIJF 

KUNNEN 
Wilrijk - Prins Boudewijnlaan 323 tel. 031-49.39 00 
Brussel - Koloniënstraat 50 tel. 02-219.43.22 
Genk - Winterslagsiraat 22 tel. 011-35.44.42 
Gent - Onderbergen 66a tel. 091-25.19.23 
Leuven - Brusselsestraat 33 tel. 016-2337.35 
WEEKDAGEN VAN 9-18 u. ZATERDAG VAN 10-13 u. 

600 ARBEIDERS - 1001 MOGELUKHEDEN 

monde is in elk geval niet van zin de 
huidige gang van zaken nog langer te 
ondergaan Tientallen KWB-leden zijn 
ook VU-lid Z IJ moeten voortdurend 
vaststellen dat men wel hun lidgeld en 
medewerking aanvaardt maar niet hun 
politieke overtuiging Meestal durven 
ze echter binnen hun organizatie niet 
te protesteren of worden met gehoord 
De VU arr Dendermonde zal in elk ge
val zijn leden inlichten over de huidige 
toestand zodat iedereen zijn verant
woordelijkheid kan nemen. 

Herman Van den Abbeele 

Proficiat voor 
VU-Gijzegem! 
L e d e n h e r n i e u w i n g in 
r e k o r d t i j d me t w i n s t 

Het pas gevormde bestuur stelde 
reeds een zeer positief voort)eeld 
door de ledenhernieuwing onmiddellijk 
af te werken Zonder 1 weigering en 
met 12 nieuwe leden er b)ovenop. Pro
ficiat! Daarmee is deze administratieve 
maar belangnjke taak van de baan en 
kan het politieke werk worden aange
pakt 

D 22-jarige ergoterapeute 
zoekt een aangepaste belrek
king in de streek van Brussel-
Halle-Vilvoorde of het arrondis
sement Aalst 

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

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

• 33-jarige specialist in koel-
techniek zoekt een nieuwe werk-
knng in het Brusselse 

D 21-jarige regentes wiskunde-
fysika-scheikunde zoekt werk als 
leerkracht omgeving Leuven of 
Brussel 

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

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

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

D 21-jange logopediste, A Z 
Gent, richting leerterapie, zoekt 
gepast werk in omgeving Den
derleeuw-Westrand Brussel 
Voor inlichtingen zich wenden 
tot volksvertegenwoordiger Dr 
J. Valkeniers, tel 569.16.04 

BROUWERIJ 

IVIOORTGAT 
B R E E N D O N K 

Tel . 031-86.71.21 

V o o r «AL» u w b ieren 
en l imonades 

BIjhuizen: Cogels Osylei 73 
2600 Berchem-Antwerpen 

Tsl. 031-36.10.11 

Deheegher Jan 
Ledeganckstraat 19, Gent 

Tel. 091-2Z45.62 

OOST-VU\ANDEREN 
DECEMBER 

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 E<ne Ingericht 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 - 1 6 jaar, 
tombola en gezelschapsspelen Pnjs volw. 200 fr., kinderen 125 fr 
Org. Amedée-Verbruggenknng. 

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

27 NEVELE-Landegem: VU-dansfeest om 20 u in zaal St-Cecilia, 
Landegemdorp te 9840 Nevele (Landegem), met studio „Revolu
tion" Inkom. 80 fr 

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

half-time sekretaris (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 curri
culum vitae te nchten aan: 
— senator Walter Peeters, Nij
verheidsstraat 9160 Hamme of, 
— Arrondissementeel sekretan
aat V U - voorzitter Marcel Ver
schelden, Hebbe 62, 9168 Moer-
zeke Voor 15 decemtser 1980. 
In diensttreding: 2 januari 1981. 

VU-Rupelmonde in 't nieuw 
De bestuursverkiezingen te Rupel-
monde mogen in elk opzicht als ge
slaagd beschouwd, 40 leden brachten 
hun stem uit terwijl 34 van hen deelna
men aan een smakelijke kaastafel. De 
samenkomst verliep in een allerbeste 
stemming en voor de vrolijke noot 
zorgde gastspreker senator W. Pee
ters, die zich ontpopte tot een onge
ëvenaard moppentapper 

Op zaterdag 29 november werden 
dan de taken als volgt verdeeld- voor

zitter Alfons De Laet, sekretaris Ray 
De Roeck, jjenningmeester mevr 
Anny Koppen-Cortebeeck, organizatie 
Petrus Baetens en René Brijssinck, 
propaganda Leon Colman en Fideel 
Verstraeten, jeugd Rosemarijn Claes, 
gemeenteraadsleden Alfons Claes en 
Heinfned Koppen. 

Hopelijk beleeft de Volksunie Rupel-
monde met dit kersverse bestuur een 
nieuwe glanspenode. 

R. De Roeck 

Sinterklaas 
bij VU-Hamme-Moerzeke 
6 december 1980 werd een heuse Sirv 
terklaasdag voor onze jongste Volks-
uniespruiten van Hamme en Moerze-
ke 

Onder leiding van senator Walter Pee
ters en enkele wakkere vaders en 
moeders-bestuursleden werd eerst en 
vooral naar Antwerpen gereisd waar 
een opvoenng van het Antwerps 
Jeugdteater voor onze VU-benjamins 
een onvergetelijke belevenis werd. 

Nadien terug naar Hamme waar dam
pende wafels en geurige chocolade
melk de hongerige maagjes stonden 
op te wachten. 

Een rasechte Sinterklaas besloot deze 
feestelijke dag met geschenkjes, raad
gevingen en berispingen. 

Een zoveelste keung-verzorgde orga
nizatie van de VU-kerngroep Vrou
wenwerking van Hamme-Moerzeke! 

Een vakantiewoning? 
Die huurt U toch alleen bij de 
V.T.B. Voor alle zekerheid. 
30 jaar geleden was de V.T.B. de pionier ter zake. 
Nu nog steeds is de V.T.B, de meest betrouwbare. 
Of U nu een appartement zoekt of een chalet of een 
villa, in het binnenland, in Europa of elders. 
De V.T.B. HEEFT HET. 
Wenst U er vervoer bij? Hotelreservaties onderweg? 
De V.T.B. DOET HET. 
En... kwaliteit hoeft niet duur te zijn. 
De V.T.B. BEWIJST HET. , 

Vraag vrijblijvend en gratis, de nieuwe brosjure 
Vakantiewoningen 1981. 
152 blz. spetterende vakantievoorstellen. 

V.T.B., St.-Jakobsmarkt 45-47, 2000 Antwerpen 
Tel. 031-34.34.34. 
Verg. Kat. A. 1185 
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15 jaar VUJO Brugge-Torhout 
In maart van het jaar 1965 staken een 
achttal jonge Vlamingen de koppen 
bijeen op initiatief van Willy Ackx en 
Rik Decan en beraamden de stichting 
van een eerste Volksuniejongeren-
kern te Brugge 

Als doel stelden zij, het propageren 
van de Vlaams-nationale gedachte bij 
de jongeren, maar evenzeer, het bren
gen van een „verruiming der gedach
ten van de oudere VU-kaderleden" 
Nu, 15 jaar later blikken we met enige 
fierheid terug op een levendig Vlaams 

engagement met een rijke, ruime in
houd de hunker naar Vlaams zelfbe
stuur en een teder pleidooi voor am
nestie gingen steeds samen met de ij
ver voor sociale rechtvaardigheid, het 
beleven van het pacifistisch ideaal en 
de zorg voor het leefmilieu i 
Graag brengen we samen met u allen 
net als in 1975, een ode aan de 
vriendschap, en staan bewust even stil 
bij deze verjaardag van de VUJO-
Brugge 
W I J nodigen u dan ook van harte uit op 
een feestdnnk op vnjdag 19 december 

1980 om 18 u 15 in de bovenzaal van 
het Breydelhof, Jozef Suveestr 2 te 
Brugge 
W I J verwelkomen u met 
— een gelegenheidstentoonstelling 
— een boodschap van erevoorzitter 
Jean-Marie Bogaert (acht jaar arrond 
voorzitter I) 
— een diamontage rond VUJO ge-
prezenteerd door senator Germain De 
Rouck 
— een feestdnnk 
— muziek van Dominiek en Luc 
Welkom I 

VUJO-Zedelgem publiceert dossier 
Merkenveld-Baesveld 
Het vonge weekeinde kwam officieel 
het dossier Merkenveld-Baesveld van 
de pers, een nieuw gezamenlijk aktie-
middel van Volksunie en vooral van 

VUJO-Zedelgem om de bewuste ver
kaveling omwille van zijn milieuvernieti-
gend karakter te beletten 
Het dossier is een merkwaardig doku-

ment geworden dat op een zeer duide
lijke en overzichtelijke manier voor de 
buitenstaander het hele probleem sa
menvat (met illustraties, plannen en 
afschnften van documenten) Het ver
meldt ook al de stappen die door de 
VUJO en al de andere bezorgde ver
enigingen ondernomen werden om 
deze mooie brok natuur te vnjwaren 
Dit dossier heeft een informabeve, 
bewustmakende funktie omdat de be-
stuursmeerderheid in Zedelgem en 
andere „belanghebbenden" volgens 
VUJO en VU teveel mensen hebben 
kunnen onwetend houden i v m deze 
natuurschennis van formaat 
Het zal terzelfder tijd een vertrekpunt 
zijn voor volgende akties voor het 
behoud van dit natuurgebied 
Er werd ondertussen een afzonderlijk 
milieukomitee opgericht binnen VUJO 
en Volksunie dat zich speciaal verder 
met de zaak zal bezighouden Bij hen is 
ook het dossier te verknjgen tegen de 
schappelijke pnjs van 30 frank Deze 
som en eventuele steun voor het 
komitee kan steeds gestort worden op 
rekening 476-2026901-81 van Volks-
unie-Zedelgem 
Personen die willen meewerken bij het 
verspreiden van het dossier of bij 
andere werkzaamheden willen helpen, 
zijn steeds welkom bij de volgende 
kontaktadressen Jef Bogaert Koning 
Albertstraat 125, Veldegem, en Ene 
Vandenbussche, leperweg 46, Lop-
pem 

WEST-VIMNDEREN 
DECEMBER 

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

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

22 ALVERINGEM: Vormingskursus onder het tema „De gemeente 
als politiek werkveld" Om 20 uur in zaal De Drie Ridders, Gijve-
nnkhove, bij Walter Wemaere Ook op 29 december e k in sa
menwerking met het Dosfelinstituut 

23 MIDDELKERKE: VU-ledenfeest om 20 u 30 in lokaal -Were-Di-
Mosselen 150 fr Spreker Jaak Vandemeulebroucke Geduren
de deze avond bestuursverkiezingen 

Wie is wie 
te Roeselare? 
Bestuur VU-afdeling 

Jan Lefere, voorzitter, J Mahieustr 23, 
Roeselare (208088), Tonie Soete, on-
dervoorz, Oostrem 10, Roeselare 
(208563), Stef Dewandel, organizatie, 
Roeselaarsestr 89, Ardooie, Rudy 
Vandevijvere, Sekretans, P Breu-
ghelstr 19, Rumbeke (21 0625) Etien-
ne Vergote, penningmeester, Oeken-
sestr 25, Rumbeke (2047 77, Volvo). 
Roger Latere, propaganda, Leiestr 20, 
Roeselare (207593), Luc Vanackere, 
lid, Rumbeeksestwg 169. Roeselare 
(2014 45), Nestor Deprez, lid, Rum
beeksestwg 262A, Roeselare 
(21 1070), Ene Werbrouck, propagan
da, St-Henncusstr 4, Rumbeke 
(778282, ASLK) 

Mandatarissen 
Ene Lamsens, lefjersestr 257, Roesela
re (2001 21), Annie Pottie-Kindt, Kas-
teeldreef 2 Roeselare (2041 68). Lut 
Vanmoerkerke-Vermeersch, Begonia-
str 12, Roeselare (202663), Gerda 
Viaene-Vandergunst, Meershofstr 32, 
Roeselare (209232). Gerard Noter-
daeme, leperweg 56, Rumbeke 
(2071 06), Mik Babyion, Westlaan 145, 
Roeselare (200208), Raymond Van-
demaele, St-Elooiswinkelstr 55A, Oe-
kene (205609). Patrick Allewaert, 
Ooststr 46, Roeselare (2014 73). Mau-
nts Seunnck, Pr Boudewijnstr 31, 

Roeselare (201851), Frans Coghe, 
Vierwegstr 162, Roeselare (201470) 

Raadsleden 
Arr. Roeselare-Tielt 
Jan Lefere, plaatsvervanger is Rudy 
Vandevijvere. Tonie Soete, plaatsver
vanger IS Ene Werbrouck 

Kontakten met „WIJ" 
Ene Werbrouck 

Westf landria: Zuidstraat 16-18, Roe
selare (208345) 
Lokaal de Rodenbach. Zuidstr 16-18, 
Roeselare (200907) 
Bankrekening VU-Roeselare: 
712-0109481-51 

Blankenberge kreeg 
nieuw VU-bestuur 
Voorzitter Pol De Cleer. ondervoorzit
ter Jhon Louagie, sekretans Jan Cuy-
le, penningmeester Miei Duysters, or
ganizatie H Cattoor, propaganda J 
Roelof, bestuursleden A Willems, M 
Beleyn, F Pullinckx en M Persyn, 
OCMW-lid M Duysters, gemeente
raadslid G Pyck en gemeenteraadslid-
provincieraadslid Jef Fryns Ten slotte 
bestuurslid en erevoorzitter Raf Pon-
jaert 

Hoe de CVP te Zwijndrecht-Burcht regeert 
Daar de meerderheid in Zwijndrecht-
Burcht nalaat zelf hoogstdringende 
projekten uit te werken, heeft de 
Volksunie zelf het initiatief in handen 
genomen. Dit gebeurt op de volgende 
manier: er wordt een werkgroep sa
mengesteld onder leiding van een 
gemeenteraadslid, verder bestuurs
leden en geïnteresseerden. Vertrek
kend van het verslag van deze werk
groep wordt een vlugschrift gemaakt, 
en dit wordt enkele dagen voor een 
gemeenteraad gebust. De lezers wor
den daarin ook uitgenodigd om op de 
komende gemeenteraad naar de vol
ledige interpellatie te komen luiste
ren. Deze interpellatie gebeurt uiter
aard door het gemeenteraadslid dat 
voorzitter van de werkgroep was. 

Eerder in het jaar kwamen reeds de 
dorpskernhernieuwing en het kul-
tuurbeleid aan de orde, op de ge
meenteraadszitting van 26 november 
jL was het de beurt aan de welzijns
zorg. 

In onze gemeente (17000 inwoners) is 
er één ouderlingentehuis, een privé-
instelling, die zeer sterke banden heeft 
met de vroegere CVP-meerderheid 

De koalitiepartner (SP) heeft blijkbaar 
weinig in de pap te brokken, want 
alhoewel zij de schepen van Maat
schappelijke Werken heeft wordt toch 
bijna de ganse welzijnszorg aan de 
pnve-instelling overgelaten, en samen
werking van de schepen met het 
O C M W IS onbestaande 

Voor sociale 
samenwerking.» 

Gemeenteraadslid Wim Ver/iu/st pleit
te dan ook vurig voor een ruimere 
inbreng van het gemeentebestuur op 
het maatschappelijk terrein, en voor 
een betere samenwerking tussen het 
OCMW, de schepen van Maatschap
pelijke Werken en de kommissie van 
Sociale Zaken Hij kwam ook op voor 
het opnchten van een dienstencen
trum, omgeven door bejaardenflats, 
waar diensten voor extra-murale be
jaardenzorg zouden kunnen gevestigd 
worden, en dit naast andere diensten 
die in een modern welzijnsbeleid on
ontbeerlijk zijn Nadat hij enkele voor
beelden uit omliggende gemeenten 
had aangehaald, besloot hij met de 
vraag naar een enquête over de noden 
van bejaarden in onze gemeente 
Groot was de verbijstering (ook aan 
de kant van de meerderheid) toen 
mevr Brijs, voorzitster van het 
OCMW, meedeelde dat een dergelijke 
enquête reeds was uitgevoerd twee 
jaar geleden, door enkele BTK'ers van 
het ministene van Volksgezondheid 
Deze mensen hebben dus een drietal 
maanden op het gemeentehuis geze
ten zonder dat iemand wist wat zij daar 
kwamen doen' En wat de resultaten 
van deze enquête betreft, ja daar ging 
men eens achter horen, daar weet 
men in Brussel misschien meer van 
Dit voorbeeld illustreert duidelijk de 
betrokkenheid van het kollege bij de 
werking van de gemeentediensten 

_en hoe men in 
Zwijndrecht benoemt 

In de besloten zitting van dezelfde 
gemeenteraad moesten twee klerken 
en een politieofficier benoemd wor
den Voor de bevordenng van de 
klerken was een eksamen uitgeschre
ven en 11 kandidaten slaagden hienn 
5 kandidaten behaalden tussen de 
79 % en 90 % der punten, de ovengen 
haalden hoogstens 68 % Wie nu zou 
denken dat de meerderheid tussen de 
5 beste kandidaten zou kiezen, komt 
bedrogen uiti De twee benoemde kan
didaten behaalden resp 68 % en 
64 % I Maar ze waren wel familie van 
een lid van de meerderheid! 

Dat eksamen was dus slechts oogver-
blinding, zelfs kandidaten met een 
schitterend eksamen worden zonder 
meer opzijgeschoven voor de eigen 
pionnen, bekwaamheid speelt geen rol 
Het IS dan ook geen verrassing dat de 
gemeentediensten met funktioneren 
zoals het hoort i 

Op dezelfde raadszitting werd overge
gaan tot het bevorderen van een agent 
tot politie-inspekteur Het resultaat van 
het eksamen was deze keer resp 
78 %, 70 % en 60 % voor de dne 
geslaagden Op vraag van de Volks
unie of er geen moraliteitsverslag van 
deze drie kandidaten beschikbaar was, 
antwoordde de burgemeester ontken
nend, en weigerde ook te wachten tot 
dit wel voorhanden zou zijn 
Dat er tijdens het schriftelijk eksamen 

onregelmatigheden waren gebeurd 
(een kandidaat had zich enkele minu
ten verwijderd zonder begeleiding) 
wist schepen Heyrman ook wel, maar 
ook dit kon volgens de meerderheid 
met in aanmerking worden genomen 
BIJ de stemming maakten we dezelfde 
komedie mee men koos de kandidaat 
met 70 % Dat de kandidaat met 78 % 
herhaalde malen werd voorgesteld 
voor een vermelding, paste met in het 
kraam van de meerderheid 
Het hoeft geen betoog dat wij klacht 
indienden bij de Bestendige Deputatie 
van Antwerpen, op grond van de twee 
gemaakte opmerkingen 

De begroting 
Op de gemeenteraadszitting van 
10 december werd de begroting voor 
1981 besproken Op het eerste ge
zicht IS het natuurlijk prettig te zien dat 
het batig saldo 25 miljoen bedraagt 
zeker in deze moeilijke tijd Maar deze 
gevulde gemeentekas is het gevolg 
van een politiek zonder realizaties, 
men belooft we\ eens te zullen plan
nen, maar daar komt mets van terecht 
Zo ook in deze begroting, als men de 
posten van openbare werken, die toch 
met kunnen worden gerealizeerd om
dat de dossiers met klaar zijn uit de be
groting verwijdert, dan blijft een batig 
saldo van ongeveer 70 miljoen over 

Van realizaties op kultureel gebied, in 
de sociale sektor, of op sportgebied 
vinden wij niets Er is wel een som uit
getrokken voor de uitvoering van het 
biblioteekdekreet, maar R Schrauwen 

kondigde aan dat de CVP-frakbe alles 
in het werk zal stellen om de uitvoenng 
hiervan onmogelijk te maken Voor het 
verdelen van de subsidies volgt het 
kollege nog altijd een sinterklaaspoli-
tiek Zoals vroeger de baron en de 
brouwer strooien zij de subsidies uit 
over verenigingen, in de hoop er later 
elektoraal profijt uit te halen 

Enkele Volksumevoorstellen, namelijk 
om de belastingen op administratieve 
bescheiden te verminderen, en vrijstel
ling van personeelsbelasting voor de 
eerste 20 werknemers van KMO's, 
werden afgewimpeld Deze begroting 
IS een goede weerspiegeling van het 
beleid van de CVP-SP-meerderheid in 
de gemeente Een kleurloze politiek 
zonder realizaties, waar alle argumen
ten om mets te moeten doen met 
beide handen worden aangegrepen 

Men zou kunnen zeggen dat de trein 
aan het uithollen is ware het met dat hij 
nooit vertrokken is 

^of ten C*rnl|oorn 
Restaurant 
Feestzaal Café 

U i t b a t i n g : 
E r n a V a n Dóorei 
Keierberg 25 

1700 Asse Tel. 02/452.95.15 
Maandae eesloten 
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Aanbevolen huizen 

MEUBELEN MOENS 
Markt 28 
TERNAT 
Tel. 582.10,55 

Specialist primitief • 
stijlmeubelen en modern 

KUNSTGEBITTEN 
HERSTELLINGEN 

Tandheelkundig Laboratorium 
VAN PER KLEUN 

Chazallaan 83 
1030 Brussel (Schaarbeek) 

02-734 0643 
Na 18 u. 425 46 42 

ETN. BERT 
Assesteenweg 117. TERNAT 

Tel 02-5821312 

VERDELER VOLKSWAGEN-AUDI 

LEON KESTELOOT-
VERMEYLEN 

Begrafenissen - Krematies 

Pannestraat 211, 
8480 VEURNE 

Tel. 058-31.19.09 

PVBA DAMA 
Stationsstraat 107 
9540 BURST ERPE-MERE 

Vloeren -

Open haarden 

Vel. 053-62.37.65 

LUKOS p.v.b.a. 
Ringmappen - dokumenttiouder -
pochetten • snelhechters - offerte
mappen. 

Fortstraat 27 
2510 MORTSEL 

GALERIJ DE KEIZER 
Exc lus i v i t e i t : sa l ons k l e i n m e u b e l e n 

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

l us t re r i e Zaakvoerder 

Openingsuren: ^'^^ 
Keizei 

Dinsdag, woensdagen vri jdag TERN 
van 13 tot 20 u. Donderdag van Tel ; O 
9 lot 20 u. Zaterdag van 9 tot 20 u. 
Zondag van 14 tot 18 u. Maandag gesloten 

Staf Kiesekoms 

Keizerstraat 2 
TERNAT 
Tel ; 02-582 22 22 

Uw VAKANTIEWONING in 
SPANJE of PORTUGAL ik on
derhoud en herstel, eveneens al 
uw huishoudelijke toestellen, 
elektriek en sanitair Tel. na 18 u. 
015-71.10.21. 

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

Boeken 
schrijfmachines 

schoolgerief 

VU op stap in Antwerpen 

VERVOER-VERHUIZINGEN 

Laadruimte van 30 tot 50 m3 

VECOVEN Jozef 
Haneveldlaan 47. 1850 Grimbergen 

Tel 02 2681402 

ANTIEKZAAK 
Marcel Asselman 

Rollebeekstraat 45, 
1000 Brussel Tel: 511.61.33 

Privé: 569.0318 

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

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 

Gebr . A L L O O 
Raphae l en W i l l y 

Tel. bureau 053-21.72.12 

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

begrafenisonderneming 

Hoogstraat 20 

LEDE 

Tel. 053-21 36.36 

PVBA J. BORREMANS-COCK 
& KINDEREN 

Algemene Bouwondernemingen 

Genlsestraat 238 
9500 GERAARDSBERGEN 

Tel. 054-41 25 89 

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 prijsofferte 

Wij bouwen voor u sleutel op de deur. 

KONFEKTIE-DISCOUNT 
Jos. LAGRING-

VAN DAELE 
«VERKOOP AAN 
FABRIEKSPRIJZEN» 
BnOEI<^N (Jcnns en oncIcTc) PAR-
KAS BLOESONS - ANORAKS 

«'" Tol 053 66 73 33 
'Steenweg n.-inr Ninovo 76 
9470 DENDERLEEUW 

Firma M. UYTDEWILGEN 
TV - HIFI - VIDEO - ELECTRO 

Wouter Haecltlaan 6. 2100 Deurne. 
Tel. 031/21.66.99. 

Julius De Geyterstraat 204, Antwer
pen. TeL 031/29.07.87. 

DURASON-KEUKENS 

FIRMA SONCK GEBR. 
Anderenbroek 24. 
9480 Denderhoutem. 
Tel. 053-21.9325. 

lustrerie 

mare 
de vriese 
bar ruzettelaan 56c brugge 
0 5 0 / 3 5 / 4 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. 053-66.74.08. 

A N T I E K Z A A K 

Mevr. Ju l l en S C H E R R E N S -
GHEKIERE 

Nederweg 113, 

8700 I Z E G E M 
Tel. 051-30.15.37 
Aankoop en verkoop van Franse 
(Normandische geskulpteerde 
eiken bruidskasten) meubelen en 
borden + kunstvoorwerpen. 

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

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

Het nieuwe VU-bestuur van Antwerpen trok samen met VUJO de stad in. Met 
twee ezels nog wel. Heel de zaterdagnamiddag deed men zo de drukste winkel
straten. De ezels voorop. Overal verraste gezichten, lachende gezichten zelfs, 
toen bleek dat de ezels zo sterk tegen de CVP waren, dat ze er hun vrije namid
dag aan opofferden. Tevreden gezichten zelfs toen bleek dat de VU-ploeg zelfs 
nog een appeltje aanbood. Een appeltje met een alternatief trouwens, vermits op 
iedere appel een VU-sticker hing. En een pamflet kreeg men er ook nog bij. Want 
een mens leeft niet van appels alleen... Thor Bergers 

Openbaar Centrum 
voor Maatschappelijk 
Welzijn van 
Antwerpen 
Plaatsen van hulpkokkin en van 
helper-kok worden open ver
klaard. 
Huidige aanvangswedde: 
29.497 fr. of 30.470 fr. bruto per 
maand naargelang de kandida
ten gerechtigd zijn op stand
plaatsvergoeding of op haard-
toelage. 
Een vergelijkend eksamen zal af
genomen 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 be
stuur, inleveren; de mannelijke 
kandidaten bovendien een mili
tieattest (model 33). 
Leeftijdsvoorwaarden; de leeftijd 
van 21 jaar bereiken en deze van 
40 jaar niet overschreden hebben 
op 22.12.1980. Toepassing der wet
ten van 3.8.1919, 27.5.1947 en 
27.7.1961. 
Een biezondere reglementering 
op de standplaatsverplichting is 
van toepassing. 
Inschrijvingsrecht: 120 fr. 

Volledige voorwaarden en ver
plicht inschrijvingsformulier te 
bekomen op de 7de Afdeling/ 
Personeelszaken, Lange Gast
huisstraat 39 te Antwerpen (tel. 
31.09.70 - 32.98.35). 
De aanvragen dienen op het se-
kretariaat, Lange Gasthuisstraat 
33 te Antwerpen, toegekomen te 
zijn uiterlijk op 22.12.1980. 

ANTWERPEN 
DECEMBER 
18 EDEGEM; avond voor wijnproevers in lokaal Drie Eiken om 20 u. 

18 ANTWERPEN: Vergadering over de „Havenpolitiek" geleid door 
Jan Huyghebaert, schepen voor de haven te Antwerpen. Om 
20 u. 30 in zaal Van Rijswijck (Bouwcentrum), Jan Van Rijswijck-
laan 191-193. Organizatie: Kontaktklub Antwerpen. Inkom: gratis. 

BORGERHOUT: maandelijkse VU-ledenvergadering in zaal De 
Passer, Turnhoutsebaan 34. Spreker: W. Desaeyere over „Een 
langer termijnplan voor Vlaanderen en de Nationale Arbeidskon-
ferentie". (Een week vroeger dan voorzien wegens de feestda
gen). 

EDEGEM: kaartavond in Drie Eiken om 20u . 15. Inrichters: 
VNSE. 

19 

20 

Nieuw 
bestuur 
bij VU-Kessel 

Voorzitter: Jef Van Weert, Merel
straat 21, 031-80.10.62; ondervoorzit
ter: Frank Sluyts, Sleutelstraat 37. Se-
kretaris: Marleen Dobbeleir, Emblem-
sesteenweg 39, 031-80.30.72. Penning
meester: Paula Van Cant, Vogelzang-
straat 10, 031-80.08.40. Propaganda: 
Remain Quaeyhaegens, Terlakenweg 
12, 031-80.28.62. Organizatie: Maurits 
Grielen (verantw. „Wij") Emblemse-
steenweg 39,031-80.30.72. Public Rela
tions: Manuella Van Weert, Terlakens-
weg 12, 031-80.28.62. Verslaggever: 
Paul Vivet Merelstraat 29, 
031-80.04.66. Kaderleden: Frans Van 
Cant, Vogelzangstraat 10,031 -80.08.40 
en Gommaar Van Weert, Terlakens-
vyfeg 10, 031-80.28.62. 

Wij wensen de nieuwe ploeg veel 
heil en zegen voor VU-afdeling Kessel. 

De verantwoordelijke voor organizatie 

Een zonnige tuin het 
hele jaar door! 

HOBBY
SERRES 
• Zeer sterke, degelijke en 

waterdichte konstruktie. 
• Uitvoering in aluminium 

met kitloze beglazing. 
U Zeer eenvoudige montage 

en niet bet minste onder
houd. 

m Vaste breedte van 2,80 m en 
variërend in lengte tot 
10.60 m. 

Vraag ons vrijblijvend folder en 
prijslijst.''' 

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

PVBA VAN IMPE & Zonen 
Steen- en marmerhouwerij 

Brilstraat 41 
HAALTERT 
Tel 053-2122 48 

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

KEUKENS - SANITAIR 
VERWARMING 

VAN DER CRUYS 
Assesteenweg 65. TERNAT 

Tel 58214.41 
Toonzaal alle dagen open 

van 9-19 u. Zondag gesloten. 

boekhandel 

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

SCHALUIN 74 AARSCHOT 
Tel 016-56 93 34 

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

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

BLOEMEN «ERIKA» 

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

Alle bloemen en planten. 

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

BINNENHUISINRICHTING 
STROOCA 

Gnierij ..de Gnpnert-
Molenstrnnt 45. 9300 Aalst 
Tel 053-7032 19 

Meubelmagazijnen 
DE KLEINE WINST 
te Niel. 
Antwerpstraat 164-177 

Stijlmeubelen -I- kleinmeubelen. 

Ed Claessenlaan 50-52 

alle moderne meubelen. 

Tel 031-881316 

Meer dan 3.000 m2 toonzalen. 
's Maandags gesloten. 

STUDIO 
DANN 

02-428.69.84 

— Industriële fotografie 
— Mode/architektuur 
— Huwelijksreportages. 

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

Valerius Oe Saedeleerstraat 99 
9300 Aalst 
tel. 053/21.71.38 

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

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

Dames en heren, in uw belang 
wendt u voor uw 

SCHILDER-BEHANGWERKEN 

en VLOERBEKLEDINGEN 

tot mannen van het vak 

ADOLF CLAES EN ZONEN 
Kerkweg 8, 1760 Roosdaal-Stri|tem 

Tel 054-33.37.56 

Zaadhandel 

PVBA DE MOOR-LATEUR 
PELGRIM 9 
9258 SCHELDEWINDEKE 

Alles voor land- en tuinbouw.. 

Tel. 091-62.51.42. 

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

Verwarming - stoom - sanitair. 
Alle herstellingen. 

Lederwaren-Parfumerie 
VAN REETH 
Antwerpsestraat 44 
2640 NIEL 
Tel 031-88.11 19 

Kleinlederwaren - handtassen 
reisartikelen - regenschermen 
handschoenen. 

NV Reinigingswerken 

PEETERMANS 

Onderhoud en restauratie 
gebouwen. 

Selsaetenstraat 28 
2220 Wommelgem 
Tel 031-53 95 30 en 53 75 75 

Molenvest 50 
HERENTALS 

tel. 014/21.12.07 

KLEDING LENDERS 

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

Dames-, heren- en kinderkleding. 

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

OOK NAAR MAAT 

RICO-KLEDING 
VERMEERSCH 

Steenhouwersvest 52, Antwerpen 
Tel 031-313583 

Wij bouwen voor u... 

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

A L G E M E E N B O U W B E D R I J F 

Van d. Branden pvba 
Wui tens laan 39, 9 1 6 0 Hamtne 

Tel. 052-47.88.09 

Gratis voorstudie en prijsofferte 

PVBA G. BRUNEEL TOONZAAL 
«DEN DUVEL'BANKELINDEWEG 11 

8984 KROMBEKE-POPERINGE 
Badkamers • Keukens # Cer»tral« 
verwarming • Houtkachels • Jnbouw | 

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

Diepvriezers. 

Leon Theodorstraat 36, 
1090 Brussel 

l U t L - Tel 011-534349 

Gelogenlieidsgr.if iek HuwoNjk - Ge
boorte • Zelfklevende pl.ikb.uid LMI 
etiketten. Houten drukletters • Rekl,i-
ine-kaienders 

FRANSSENS OPTIEK: 

I Silhouette 
Marwitz 
Rodenstock 

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

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

GEORGES GROENINCKX 
Letterkunde 244. 2610 WILRIJK 
Tel 031-28.9314 

BOOMKWEKERIJEN 
TUINAANLEG 

De Witte Berk p.v.b.a. 

D e mooiste planten voor uw tuin 
aan d e voordeligste prijzen 

10 % voor VU- leden 

N ieuwst raa t 126 
2850 Keerbergen T 0 1 5 - 2 3 3 1 . 6 6 

O m te s p a r e n , t e l e n e n o f v o o r e e n v e r z e k e r i n g , 

w e n d t U z i c h in v e r t r o u w e n t o t 

Fons Prinsen 
Kantoorhouder van de groep ARGENTA 

Bettendrieslaan 22 - 1711 I t te rbeek-D i lbeek 
Kantooruren: alle werkdagen van 9 tot 12 u. en op afspraak. 
Tel. 02-569.11.17 ,„ , , , 

Waar de Vlaming zich thuis voelt. 

Th. WILLEMS 
Schrijnwerk en meubilering 

Jan de WIndtstraat 57 
9300 Aalst 

Tel. 053-21.83.90 

B -H M 
Bouwpromotoren en 
daktimmerwerken. 

Meester Hunninckstraat 47 
9472 DENDERLEEUW 
Tel. 053-66 89 73 

STEENKAPPERIJ 
Juchtmans-Dox. 

Vervoortpl. 21 
3290 DIEST 

Telefoon 013-33.15.23 

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

Marcel VAN den BULCKE 

Wurmstraat 7 
SLEIDINGE 
tel. 091/57.31.46 

F i r m a E B O - L Y B A E R T 

Spec iaa l zaak stereo en Hi-Fi , 
V i d e o en kleuren-TV. 

Polenstraat 165, 9940 Sle^dinge 
Tel. 091-57.33.33 

legels 
Lindenstraat 30 , Keerbergen 

Te le foon 015-51.35.71 

Zelf import = beste pnjs 

Toonzaal geopend van 10-19 uur 
Z o n d a g van 14 tot 17 uur 

M a a n d a g gesloten 

wasautomaten, koelkasten, diep
vriezers en verwarming 
Zanker-center Gilbert Dezutter, 
Wingenestraat 7, 9880 Maria-
Aalter. Tel. 091-74.19.50. 
Duitse topkwaliteit met goede 
service. Zeer lage prijzen 

(Adv.87) 

O O S T D U I N K E R K E 
V A K A N T I E A A N ZEE! 
Grote keus b e m e u b e l d e v i l la 's , appar
t emen ten en studio's te huur 

Op aanvraag gratis kataloog me t 
fo to ' s 

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

U u r w e r k e n - juwelen 

H. TRATSAERT-
GYSELINCK 

Driekoningenstraat 140 
SINT-NIKLAAS 

Tel. 031/76.37.08 

LEYS-VERACHTERT 

Kunstsmederi j , trapleuningen, 
koperwerk , open haarden. Bevrij
dingslaan 87. M E E R H O U T 

Tel. 014-30.90.74 

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

Gentsestr. 155 
9300 AALST 
Tel. 053/21.19.21 

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

Mechelse str. 59 
1800 VILVOORDE 
Tel. 02/251.81.66 

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

HUWELIJKSLIJSTEN 
Antwerpsestraat 47 
2640 Niel 
Tel 0 3 1 - 8 8 2 5 3 1 

< 

— Lood-, zink- en rootingwer-
ken 
— Sanitaire installaties 
— Herstell ingen en nieuwtjouw 

Jan MESTDAGH 
Korte W e l v a a r t 25 
2850 Keerbergen 
Tel. 015-23.38.87. 

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

Jpmndervangst naar levensgeluk I I 

Romanschrijver Leo Mets 
BEVEREN (Waasland) - „Teofiel 
Vercammen is geen wereldfi
guur; toch had hij het kunnen zijn. 
En misschien wordt hij het nog 
wel. Op weinige na hebben alle 
Vlaamse dag- en weekbladen 
een reporter op hem afgestuurd. 
Een Engels medisch tijdschrift 
handelde uitvoerig over zijn ge
val en onze BRT-radio wijdde een 
paar uitzendingen aan hem. 
We maakten kennis bij een scho
tel paling-in-'t groen en wie mijn 
jongste boek leest zal de keuze 
van dit gerecht begrijpen. Teofiel 
en ik werden vrienden. Toen ik 
zijn uitgebreid verhaal had aan
hoord, viel mij op dat de belang
stelling vanwege de nieuwsme
dia slechts was uitgegaan naar 
de sensationele miseriemens, en 
naar het rekord van de man: 
twaalf jaar nierdialysepatiënt... 
De roman die ik over Teofiel 
geschreven heb „Terminus Pa-
lingkreek" is daarentegen alles 
behalve de geschiedenis van een 
zieke, maar wel die van een mens 
vechtend om wat geluk. 

Voor wie graag een epiloog bij 
de roman wenst, nog dit bericht: 
op 21 september '80 legde Teo
fiel zijn krukken af, kwam naast 
mij aan tafel zitten, en begon het 
gesprek met een goede mop..." 
Schrijver Leo Mets uit Beveren, 
lid én bekroond lid van de Ver
eniging van Vlaamsnationale au
teurs, is geen veelschrijver ge
worden, evenmin een tweede Er-
nest Claes, maar hij blijft klaar
bli jkeli jk toch nog immer om de 
twee jaar duizenden Vlaamse le
zers boeien met een nieuw boek. 
Zoals zovelen heeft hij zijn roe
ping in feite gemist: hij had al
licht beter bekendheid kunnen 
verwerven als schilder (zijn „sti l
levens" geraakten verkocht nog 
vooraleer ze opgedroogd waren), 
of als vlindervanger en -verza
melaar in alle uithoeken van het 
Europees kontinent, of als onfeil
bare stationschef, of nog als 
leermeester Mets van het voet
balwonderteam van Beveren-

Meester van 
wonderteam 
Leo Mets blijkt pensioengerech
tigd met zijn echtgenote, en met 
de geregelde babysitdienst voor 
de familie, gelukkiger dan ooit te 
leven in de Borystraat van Zwijn-
drecht. 
Een indrukwekkende boekenkast 
in zijn werkkamer aan de straat
kant verraadt dat hij enige literai
re interesse heeft„ Wie bij hem 
thuis te gast is wordt evenwel 
verrast door de indrukwekkende 
vlinderkollektie die Mets er op 
na houdt. „Op vijf voorlopig on-
vangbare eksemplaren na heb ik 
in een tiental vlinderkassen een 
volledige verzameling van elke 
soort, én van elk lid van de vlinder-
families die je op het Europese 
kontingent én in de omstreken kan 
vinden." 
Leo Mets houdt van het leven, hij 
heeft zelf een vlinderrijk leven 
achter de rug, maar het valt op in 
een gesprek met de romanschrij
ver dat hij menig liefdesrelaas 
koppelt aan de fataliteit van de 
dood. Maar goed, laten we de 
auteur van het befaamde gelau
werde „Paard van Elia" ook nog 
even over zichzelf aan het woord. 

Leo Mets: „Ik ben biezonder fier 
een Beverenaar te zijn. Wij lopen 
hier geregeld weg met onder
scheidingen en kampioentitels. Al
leen onze deken werd vooralsnog 
over het hoofd gezien: hij werd 
nog niet benoemd tot bisschop... 
Mijn ouders speelden een rol in 
het verenigingsleven, al was het 
nog maar omdat ze het drankhuis 
„Vogelzang" jarenlang openhiel
den. 
Mijn familie stortte zich in het 
literatuurleven. Grootvader was 
stichter van de eerste gemeentelij
ke biblioteek in Beveren, en Miei 
Van Langendonck en Omer De 
Munck hebben als schrijvers een 
naam gemaakt De Munk alvast 
met zijn Kongolese novellen waar
bij hij samenwerkte met Walter 
Geerts. 

Ikzelf droomde ervan hier stations
chef te worden Maar ik ben uitein
delijk als schoolmeester aan het 
schrijven gegaan. Zowat 36 jaar 
stond ik in de Sint-Martinusschool, 
aan de Krabbenhoek. Uit mijn klas
sen is zowat van alle kreativiteit 
voortgesproten; zo bij voorbeeld 
nagenoeg heel het voetbalwon
derteam van Beveren. 
Hoe is meester Leo Mets schrij
ver geworden? 
Leo Mets: „Bij het maken van 
schoolopstellen was ik nooit de 
beste; wel werd mijn schrijfsel 
opgemerkt Mijn eerste roman 
schreef ik toen ik zestien was, 
maar dat werk is door mij vertikaal 
geklasseerd. Vóór de oorlog ver
schenen novellen in tijdschriften 
en dagbladen. In de „Sportwereld" 
van toen bracht ik recensies over 
geschiedkundige werken. Maar in 
feite was dat allemaal slechts vrij
blijvend probeersel 
Het echte startsein kreeg ik van 
een vriend die met mij in de oor
logsjaren geregeld te voet mee 
naar de Antwerpse KNS trok, en 
onderweg mijn onophoudende 
vertelsels aanhoorde. Hij spoorde 
me aan: al wat ge hier vertelt moet 
ge toch eens in een boek neer
schrijven. Ik heb dat gedaan. De 
uitgeverij „De Standaard" kreeg 
van mij tien novellen ongevraagd 
in de bus gestopt De reaktie van 
de direktie was: de helft van uw 

werkjes is barslecht om uit te 
geven, maar ge zoudt wel eens 
een tweede Claes kunnen wor
den. Dat is het dus zeker niet 
geworden, maar die eerste tien 
novellen werden toch allemaal ge
publiceerd. " 

Blijkens zijn romans is Leo Mets 
een auteur die graag fantazeert.. 
Leo Mets: „In al mijn boeken zitten 
inderdaad een resem fantazie-ele-
menten, maar ik vertrek immer van 
de realiteit In mijn eerste behoorlij
ke roman „De zonen van zulke 
tranen"laat ik mijn schrijversfanta-
zie de vrije gang gaan op een aan 
den lijve ervaren gebeurtenis. Een 
zus van mij stierf ver van huis, in 
Ronse. In die oorlogsjaren hebben 
drie broers het lijk 's nachts naar 
de ouderstede gesmokkeld (want 
een officiële lijktocht was voor de 
familie onbetaalbaar) en het lot 
wou dat de kleine vrachtwagen op 
enkele kilometers van huis het liet 
afweten. De overbrenging van 
onze betreurde aflijvige eindigde 
dan uiteindelijk in een nachtelijke 
lijkstoet die het uiterste van de 
dragerskrachten opeiste... 
Zo heb ik op ware gebeurtenissen 
ook mijn schrijversfantasie laten 
gaan in de historische roman 
Christiaan Reinland, in het Paard 
van Elia (met droeve oorlogserva
ringen), in Wilde Krachten waarin 
ik zijdelings verhaal over mijn laat
ste fiets- en kampeertocht die 
verrassend eindigde bij een pe
perkoeken huizeke van een nota
rispark in een zandgroef in Hene
gouwen Ik heb mogen publiceren 
bij menige uitgeverij, maar uitein
delijk voel ik me gelukkig dat ik het 
grootste deel van mijn romans 
mocht voorleggen aan een komi-
tee van zeer strenge lektoren die 
een gedegen Vlaamse uitgeverij 
er op nahoudt." 

Leo Mets heeft niet te klagen 
gehad van een gebrek aan literai
re bekroningen; zo bij voorbeeld 
bij het Davidsfonds, bij Kuituur-
dagen in het Nederlandse llva-
renbeek, met een Vlieberghprijs, 
een Karel Barbierprijs, en vorig 
jaar in november ook nog bij de 
Vlaamsnationale Auteurs. 
Na veertig jaar beweging in de l i
teratuurswereld vindt hij het nog 
immer doodjammer dat Vlaamse 
schrijvers zo erg moeizaam in 
Nederland binnengeraken. 
Crit ici laat hij hun gang gaan, 
maar hij kan toch niet nalaten zijn 
afkeer te uiten over „de hoogvlie
gers van mijn allerliefste Ik", die 
zelden schrijvers en lezers be
hoorlijk begeleiden. Leo Mets 
maakt uitdrukkelijk een uitzonde
ring voor een Paul Hardy die hij 
nog immer fel waardeert. 
Maar het is te begrijpen dat een 
mettertijd behoorlijk bekend 
schrijver zijn pen ziet krassen als 
hij plots op de achterflap van een 
nieuw boek van zijn hand een 
foto van Herman Vos afgebeeld 
ziet met daarbij een vermelding 
van Mets' curriculum vitae_ 
In het werk van Mets tref je met 
getrouwe regelmaat drie onont
wijkbare levensmomenten (en 
ook gevoelsmatige sleutelwoor
den) aan: erotiek, liefde en- de 
dood. 

Leo Mets: „Voor jonge lezers kan 
het verwondering wekken, maar 
de ouwe Mets werd meer dan 
eens een verregaande erotieke 
beroezing aangewreven. 

Ik heb lak aan literair-erotisch ge-
schrijfsel maar als de erotiek geïn
tegreerd is in de personages van 
een roman dan zou het hypokriet 
zijn om dit levenskrachtig facet uit 
de weg te gaan. Tegen gepro
grammeerde erotiek blijf ik even
wel gekant 
Ik ben ook de woordenkramerij 
over links-rechts en kunstmatige 
progressief-konservatieve tegen
stellingen kotsbeu. Ik ben een kris-
ten-schrijver; meer evangelisch 
dan kerkelijk. Zo vind ik dat ie
mand die bij een overstroming een 
medemens redt geen priester no
dig heeft om voor mogelijke men
selijke fouten van voorheen ver
geving te krijgen... 
Het valt op dat uw roman-figuren 
haast getrouw sterven-
Leo Mets: „'f Ja, achteraf bekeken 
blijkt dat inderdaad zo te zijn. Maar 
ik meen dat vooral de liefde, en het 
bijhorend streven naar geluk, een 
dominante is in mijn werk. Ik heb 
nu meer dan vroeger de tijd om 
over deze voor elke mens beklij
vende levensvragen na te denken. 
Mijn ervaring is dat liefde en geluk 
voor niemand bestendig zijn; ze 
zijn slechts te vatten In korte mo
menten. En het is dan natuurlijk de 
zaak van elkeen om deze momen
ten zo dicht mogelijk bij mekaar te 
schuiven; om er een paternoster 
van te maken. Zo is bij voorbeeld 
het huwelijk in dit opzicht een 
definitieve staat van onvoltooid
heid. De aard van het liefdesbele-
ven in een huwelijk verandert; ik 
moet het niet meer zoeken in 
geflikflooi Terloops: wat men de 
derde leeftijd opbeurend voor
houdt „blijf jong" is een gek gedoe; 
het scheppen van valse illusies...! 
Nee, de aard van onze liefde en 
van elke geluksbeleven verandert 
voortdurend tot aan de dood..." 
Leo Mets spreekt weer over de 
dood-

Mets: „Inderdaad, wie mijn wer
ken leest kent mijn gevoelsleven. 
Ik heb graag geleefd, intens én 
uitbundig. Ik was er immer op uit 
om vrij te ademen, om onafhanke
lijk te mogen werken en bewegen. 
Zware drama's heb ik gelukkig 
nooit gekend. Bij kleine drama's — 
zoals financieel ellendige periodes 
— had ik de kracht om meteen te 
trachten het puin te ruimen. 
De gedachte dat ikzelf ooit aflijvig 
zal worden schrikt mij niet af; wél 
hoop ik dat ik niet als een verplet
terde hond op straat zal blijven 
liggen." 
Leo Mets is vandaag vooral (al
weer!) aan kleine wereldreizen 
toe. Zijn beste boek hoopt hij 
nog te kunnen schrijven. Maar 
blijkens zijn agenda zal dit er wel 
nimmer van komen. Vandaag 
moet je hem ergens in Egypte op 
vllndervangst zoeken. En over-
mogen in Joegoslavië. Het zou 
kunnen dat hij morgen thuis is. 
Maar dan is het zeker niet om 
boeken te schri jven; wél om 
kleinkinderen en de vllnder
vangst te bewonderen. (HDS) 
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