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Niet mee de kist in! 
Het zogenaamde herstelplan van de regering is nu 
toch al in parlementaire behandeling geraakt. Met 
een typisch compromis a la Martens werd een einde 
gesteld aan de dagenlange amenderingsslag tussen 
de regeringspartijen. De Grote Beginselen zijn weer 
voor een tijdje opgedoekt: de socialistische slogans 
over het aftoppen van de superkapitalisten en de 
kristen-demokratische kreten over een gezinsvrien
delijke fiskaliteit gaan terug het arsenaal in. Om la
ter nog eens te dienen, omtrent Pasen of zo, als het 
opnieuw van pas komt 

Wat moet de onthutste burger uit het wansmakelijk 
spektakel van de jongste dagen en weken vooral ont
houden? Dat de regeringspartijen méér oog hadden 
voor hun achterban en hun elektoraal profiel dan 
voor het herstel van het land. Dat iedere koehandel, 
net als bij de geaborteerde staatshervorming, Wil-
f ried Martens liever is dan het einde van zijn carriè
re. Dat opnieuw kostbare tijd en energie verloren 
gingen aan het ijdel spel tussen de mekaar beloeren
de partners. 

l 

Inmiddels blijft de regering verder schipperen en la
veren tussen het parlement en de vakbonden die, al 
naar gelang het past en uitkomt, als drukkingsgroe-
pen tegen mekaar worden uitgespeeld. 

In dat verdorven klimaat van onmacht en stuurloos
heid moet het eerste luik starten van wat aangekon
digd wordt als een herstelplan. Dit eerste luik zal er 
alleen toe dienen, zo gauw mogelijk zo veel mogelijk 
geld bijeen te graaien. Van een koherent plan om met 
dit geld onze industrie een nieuwe adem te geven en 
de tewerkstelling te bevorderen is niets te bespeuren. 

Het kernprobleem — de katastrof ale toestand van de 
openbare financiën en de veel te grote uitgaven van 
de overheid — wordt in het huidige pakket herstel
wetten niet eens aangeraakt Dat wordt straks het 
tweede luik. Inmiddels zal de situatie nog slechter 
zijn geworden. Een jaar geleden zegde Martens dat 
het begrotingstekort in 1981 niet hoger mocht liggen 
dan vijftig miljard. Dit bedrag werd, bij het vastleg
gen van de begroting, verhoogd tot 92 miljard. Na de 
vakantie 1980 ontdekte men plots, dat men de inkom
sten met 50 miljard had overschat. Vandaag zegt Eys-
kens dat het tekort reeds 160 miljard bedraagt 
Hoeveel zal het in werkelijkheid zijn wanneer straks, 
over enkele weken, de begroting zal worden herzien? 

Het is slechts op d&t ogenblik dat de murw geslagen 
burger, die bereid is om in te leveren en die denkt dat 
het huidig pakket herstelwetten zijn definitief aan
deel bevat zal ontdekken hoe veel dieper hij nog in 
de zak moet tasten. 

Dat het in Zweden of in Denemarken nóg slechter 
zou gaan, is daarbij een magere troost Vlaanderen is 
Denemarken niet Het heeft de middelen en de 
mentaliteit en de mogelijkheden om aan een Deense 
ontwikkeling te ontsnappen. Het heeft alleen niet de 
macht: opgesloten in het Belgisch ziekenhuis, draait 
het in de eerste plaats op voor de kwakzalvers en de 
heilloze toverremedies. 

Enkel als het zich daaruit bevrijdt zal het niet mee 
gekist worden I tvo 

Volkeren zonder staat in konventie 
Tijdens het voorbije weeleend 
greep te Brussel een voor de 
volksnationalisten uitermate be
langrijk politiek gebeuren plaats. 
Net zoals de berichtgeving over 
wat zich afspeelt in het Europese 
parlement geënt blijft op de arm
slag van de grote traditionele 
politieke zuilen, werd ook nu 
weer in de pers nauwelijks enige 
aandacht besteed aan de kon
ventie van de Europese Vrije 
Alliantie. 

Maurits Coppieters mocht zich 
nochtans, namens de Volksunie 
die optrad als gastheer in Brussel, 
verheugen over zowel een grote 
opkomst, als over de opbouwende 
geest waarin drie dagen lang 
gewerkt werd. 
Op een perskonferentle, zaterdag
voormiddag, lichtte Europees par
lementslid Coppieters de bedoe
ling van de Konventie toe, terwijl 
de woordvoerders van verschil
lende volksnationale partijen de 
unieke gelegenheid kregen hun 

streven voor de internationale 
pers kenbaar te maken. 
Zo waren er een paar opmerkelij
ke uitspraken vanwege de „Partei 
der Deutschsprachiger Belgiër", 
Raid Cymru (Wales), Convergen-
cia Democratia de Cataiunya, de 
Bretoenen (Strollad Ar Vro), de 
Frysk Nasjonale Partij (Friezen), 
de Elsass Lothringischer Volks-
bund EL, Vivares Terra Occitana, 
de Partldo Nacional Vasco, de 
Unioni di Populu Corsu, en het 
onafhankelijk Iers lid, mister Nel! 
Blaney, uit de regio Donegal die 
net als (Doppieters zitting heeft in 
het Europees parlement 

De Konventie in Brussel was een 
vruchtbare voortzetting van de 
ontmoeting die in 79 op Corsica 
werd gehouden en waarbij de 
betrokken partijen beslisten de 
handen in mekaar te slaan om de 
stem van de volksnationalisten in 
het Europees parlement, en in het 
hele Europees politiek gebeuren, 
krachtiger aan bod te laten komen. 

Bij deze gelegenheid wees Cop
pieters op het politiek onrecht dat 
miljoenen Europese burgers, door 
de grillen van de kiesstelsels, niet 
in het parlement van Straatsburg 
vertegenwoordigd zijn. En vooral, 
dat hun stem, door de moedwil 
van de grote traditionele machts
blokken, zo goed als gesmoord 
wordt Coppieters belichtte ook 
het belang van het permanent 
sekretariaat van de „Vrije Europe
se Alliantie" dat vanuit de Keizers
laan in Brussel op de eerste plaats 
zal instaan voor een continu ver
spreiding van „alternatieve be
richtgeving" over wat zich afspeelt 
op het Europees politiek front 

Tot de „Vrije Europese Alliantie", 
die geen partijformatie is maar wel 
een gedegen samenwerkingsver
band tussen volksnationalisten, 
kunnen desgewenst nog arKlere 
partijen toetreden zo zij zteh ak
koord verklaren met het charter 
van Bastia. 

Tervuurse schepen Trappeniers: 
Bruine gemeenten groen houden! uz.» 
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Mq Brieven 

VRIJSPRAAK 150 

In de schoot van het Taal-Aktie-Komi-
tee werd een tijdelijke biezondere 
werkgroep „Vrijspraak voor 150" op
gericht Deze werkgroep ontleent haar 
naam aan het feit dat binnen enkele 
weken om en bij de 150 Vlaams
nationalisten voor allerhande — 
meestal banale — feiten voor verschil
lende rechtbanken over geheel Vlaan
deren moeten verschijnen. Het ligt in 
de bedoeling van het Taal-Aktie-Komi-
tee een dossier op te maken van alle 
rechtsvervolgingen en gerechtelijke 
veroordelingen door nationalisten op
gelopen tijdens akties en betogingen 
van het jaar 1980. Tientallen onder hen 
moeten voor de rechtbank verschijnen 
wegens b.v. de deelneming aan een in
dividuele fakkelloop in de Voerstreek 
tijdens de periode van het samenscho
lingsverbod en wegens verblijf later 
dan het verplicht opgelegd sluitingsuur 
in herbergen in de Voerstreek tijdens 
de staat van beleg van februari-maart 
Dit terwijl er voor Franstaligen hele
maal geen veroordelingen of vervol
gen voor veel ergere feiten meer 
plaatsgrijpen. TAK zal op gepaste wij
ze met dit dossier nationaal en interna
tionaal ruchtbaarheid geven aan de 
twee-maten-en-gewichten-recht-
spraak in België. 
TAK hoopt dat vele tot op heden nog 
onbekende getroffenen zullen kontakt 
opnemen met Erwin Brentjens, Oost-
statiestraat 131, 2550 Kontich 
(031-57.72.40). Dit om de samenstelling 
van het dossier te vergemakkelijken. 
Het ligt ook in de bedoeling van TAK 
om raad en bijstand te verlenen aan de 
ergst veroordeelden. 

EB, Kontich 
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EENSGEZINDE STEUN 

De unitaire macht in België bestaat 
reeds 150 jaar. Van vóór de tweede 
ooriog, in de jaren twintig hebben wij 
daartegen de stijd ingezet ook de 
zware repressiejaren hebben wij mee
gemaakt en onmiddellijk daarna de 
strijd voortgezet en dan later met de 
Volksunie, die In Vlaanderen rond de 
jaren 70'de sterkste Vlaams nationale 
partij was geworden. 

Toen kwam het Egmontpakt en razend 
zijn vele kulturele verenigingen de 
Volksunie te lijf gegaan bij zover dat er 
een scheuring kwam in de partij. Zo 
werd er een Vlaams Blok geboren met 
alle nare gevolgen vandien. 

Wanneer er nog een nieuwe partij tot 
stand zou komen, meen ik uit vele 
jaren politieke hervaring dat die nooit 
geen kans meer krijgt Naar betogin
gen en huldigingen zullen de unitaris-
ten nooit luisteren alleen Vlaams-natio-
nale parlementaire macht kan hen 
dwingen tot federalisme. Ik ben de 
mening toegedaan dat wij de Volks
unie moeten steunen en eensgezind 
met hen verder strijden voor ons recht 
en welvaart van ons Vlaamse volk in 
een federaal Europal 

A.B., St-Amandsberg 

DE FLATERS 
VAN TINDEMANS 

Zo ooit een ernstige studie verschijnt 
over de jaren „zeventig" dan zullen 
daarin twee ernstige politieke flaters 
van Tindemans beschreven worden. 
Flater 1: begaan op 12 oktober 1978, 
toen hij zonder enige ernstige reden 
de vreugdekus, die hij na de Stuyven-
bergnacht aan Antoinette Spaak gaf, 
verioochende en de tussen onze ge
meenschappen bereikte overeen
komst verbrak door, na een duidelijk 
op voorhand ineengestoken spelletje 
in de Kamer, naar de koning liep om 
mee te delen dat hij beslist had dat de 
regering was gevallen. 
Daarmee was de eindelijk bereikte 
onderhandelingssfeer verknoeid, voor
al door het feit dat Martens veel te 
vroeg geloofde dat hij ook naar de ko
ning moest lopen nadat hij het Vlaams 
front veriaten had. 
Wat sedertdien op gebied van de 
gemeenschappen uit de bus is geko
men, Is vanuit Vlaams standpunt ge
zien niet bevredigend, want zaken, die 
vóór 12 oktober 1978, voor b.v. de 
Brusselse Vlamingen reeds veroverd 
schenen, schijnen thans onbereikbaar. 
Flater 2: In een Engels blad verscheen 
een verklaring van Tindemans dat de li
beralen ook moesten in de regering 
komen om zo de grondwetsherziening 
gestemd te krijgen. Als een lief, dat ge
makkelijk „ja" zegt als er wat te verdie
nen valt kwamen de blauwen dan 
Inderdaad In het bootje, maar ze ver
langden toch een bruidschatje. „Trou
wen" had de PVV wel honderden 
keren gezegd, „dat wel, maar alleen als 
de belastingen verminderd worden." 
En schijnbaar werden ze verminderd 
(niet de onrechtstreekse!) en als de 
bruidschat binnen was begon de PVV 
nukkig te worden over „besparingen". 

De PVV stapte zelfs jsmdat men geen 
besparingen wilde doen" uit de rege
ring en liet op die manier de sociaal-
ekonomische miserie alleen over aan 
kristenen en socialisten. Met welk ge
volg? Dat enerzijds vooral de werkne
mers moeten matigen en anderzijds 
geen enkele fundamentele verbetering 
kan bereikt worden. De foef van de 
laatste weken, uitgehaald door Mar
tens IV is het gevolg van de tweede 
flater en deze flater zal de CVP, al stel
len ze de verkiezing uit tot het uiterste, 
minstens tien zetels kosten of, zo de 
kristene vakbonden eirndelijk eens 
echt sociaal worden, de CVP doen 
uiteenvallen in een groep, die liberaal 
denkt en een groep, die sociaal denkt 
Tenzij... ons land in de jaren '80 zich 
zou laten belachelijk maken door een 
nieuw melodrama over de „ziel" van 
het (ongeboren?) kind. Maar we leven 
niet meer in 1958, toen was de VU nog 
te zwak; we leven in de jaren tachtig 
en de VU is nu daar met haar duidelijk 
profiel. Bij haar was steeds plaats voor 
de jeugdige, voor verstandige en voor 
verdraagzame Vlamingen en bij haar 
hebben de rangen steeds openge
staan voor kandidaten, die begrijpen 
waar hun plicht ligt 

M.V.D, VJIvoorde 

KORTENBERG WEIGERT 
AMNESTIE 

Voor de gemeenteraad van 29 decem
ber '80 diende VU-Kortenberg een 
aanvraag tot motie over amnestie in. 
Op de zitting stelde Paul Vanden Dor-
pe, VU-raadslid, vast dat het punt over 
amnestie werd geschrapt 

Bij ordemotie vroeg hij, bij aanvang 
van de zitting, de reden van het niet-
opnemen van zijn punt 

Volgens CVP-burgemeester De Cas
ter had hijzelf opzettelijk dit punt afge
voerd. 
„Hij kon zich met deze prullen niet 
bezighouden, andere punten waren 
veel belangrijker." 

Geen reaktie bij zijn raadsleden, nie
mand om dit kristelijk en humaan 
standpunt te verdedigen. Dus een 
zwijgend goedkeuren. 

Enkel de heer Verhoeven, CVP-raads-
lid en gewezen adjunkt-kabinetschef 
van minister Chabert trad de burge
meester bij en mompelde iets van 
„5 %". 
Wou hij hiermee duidelijk maken dat 
nog geen 5 % van de nationale CVP 
voor amnestie is? 

Hierop weigerden VU-raadsleden 
Vanden Dorpe en Clauw nog verder 
aan de raadszitting deel te nemen en 
namen plaats tussen het publiek. 

Dus CVP-Kortenberg is niet akkoord 
met de zoveelste amnestieoproep van 
alle Belgische bisschoppen. 
Dus CVP-Kortenberg hecht geen 
waarde aan de zoveelste amnestieop
roep van de Paus. 

Dus CVP-Kortenberg is tegen de op
roep van alle kultuurverenigingen van 
het Vlaamse land. 

Voor ons, Volksuriiemensen, blijft am
nestie één van de voornaamste pro
grammapunten. 
Wij 2:ullen blijven hameren tot de on
rechtvaardige gevolgen van de repres
sie bij de kinderen van de slachtoffers 
wordt weggevaagd. 

Wij verdedigen alleen idealisten en 
schuwen tueurs en woekeraars. 

J.V, Erps-Kwerps 

(3 X vermeld in 1943-44 op de legerdag
orde vanuit Engeland voor hulp aan ver
doolde Engelse vliegeniers) 

lustrerie 
mare de vriese 

20 jaar 
verlichting tegen betaaibare prijzen! 

de beste verlichtingsmerken 
spotarmaturen - tafel- en staan-
lampen - lees- en burolampen -
wandlichten - lantaarns -
alle moderne- en stijlverlichting -
kappen in alle maten - salontafels, 
komt de nieuwigheden eens van 
dichtbij bekijken. 

LUSTRERIE 
M A R C DE VRIESE BRUGGE « alom gekend voor : 

#• de ruime kollektie 

* du kwaliteit 

lichtarchitectuur 
voor modern woonkomfort 

baron ruzettelaan 56 brugge 
baan brugge-kortrijk 
telefoon 050/35 74 04 

Wi) ontvangen graag brieven van 
onze lezers, als ze ondertekend ztjn. 
Naamloze brieven gaan de scheur
mand m. evenals scheld- en smaad-
bneven. De andere publiceren wi j . 
naargelang er plaats beschikbaar is. 
Wij behouden ons dan ook het recht 
voor brieven In te korten en pers
klaar te maken zonder de essentie 
van de inhoud te veranderen. 
De opinie, vertolkt in een lezersbrief. 
IS niet noodzaketijk de onze. 

De redaktie 

Deze week in 

knack 
MAGAZINE 

Ceens en het 
Vlaamse 
vernuft 
Gaston Geens, premier 
van de Vlaamse deel-
regerlng, zegt dat een 
regeren op zijn Vlaams wel 
degelijk mogelijk en nodig 
is. Er wordt bij ons meer 
verzonnen en uitgedacht 
dan we vermoeden. 
In zeker opzicht staan 
onze universiteiten aan de 
spits van het weten- • 
schappelijk onderzoek. 
Het is nu zaak om de door
stroming te verzekeren 
naar de industrie, opdat 
iedereen er beter van 
worde. 

knack 
MAGAZINE 

Pierre 
Havelange 
FDF-volksvertegen-
woordiger Havelange is 
zeer pessimistisch over de 
toekomst van zijn partij. 
In een interne nota spoort 
hij het FDF aan tot meer 
aktie, maar of dat nog 
helpen kan? 

knack 
MAGAZINE 

Renaults 
robots 
Het antwoord op de 
Japanse uitdaging: 
Renault introduceert 
robots in zijn assemblage
fabrieken. 

knack 
MAGAZINE 

Polen 
en Russen 
Jacek Kuron, Pools 
dissident en toon
aangevend lid van de 
KOR: ,,We moeten de 
wolven niet uit het bos 
lokken". 

knack 
MAGAZINE 

Het andere 
China 
Frank de Moor bericht 
vanuit Taiwan, dat zich 
opmaakt om president 
Reagan van de VS 
aan bepaalde beloften 
te herinneren. 

Ensor il 
Deel 2 van leven en werk 
van de Oostendse 
grootmeester. 

knack 
MAGA/.INK 
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Mensen m 
Cools geeft belet 

Het pokerspel over de amende
ring van de herstelwet is er in 
hoofdzaak op gericht geweest, 
de regeringspartijen toe te laten 

zich zo voordelig mogelijk op te 
stellen tegenover de eigen ach
terban. 

Het zijn vooral de CVP en de SP 
die met mekaar in de clinch ia-
gen. De Vlaamse socialisten be-
kloegen er zich trouwens open
lijk over, dat ze praktisch in de 
steek werden gelaten door hun 
Waalse geestesgenoten. 

Tegen zijn gewoonte in heeft An
dre Cools op de slak van de 
herstelwet weinig of geen zout 
gelegd. Wel integendeel: hij stelt 
zich op als de waakhond van de 
matiging en bijt zijn syndikale 
taal- en geestesgenoten gere
geld in de kuiten. 

De opvallende stilte van André 
Cools vindt waarschijnlijk haar 
oorpsrong in het feit, dat hij van 
de huidige regering een grote 
lankmoedigheid verwacht tegen
over de Waalse staaleisen. Het 
veiligstellen van de miljarden 
voor het Waalse staal is sinds 
maanden een hoofdbekommer
nis van Cools. 

De voorzitster 

en Clerfayt 
Er is de jongste dagen heel wat 
te doen geweest over de koers-
wending naar links van het FDF 
en zijn ruimere samenwerking 
met het RW en de MOC. 

Bij de spekulaties over een ver
zwakking of eventuele scheuring 
in het FDF wordt vooral gewag 
gemaakt van ideologische tegen
stellingen. In de politiek dienen 
ideologische tegenstellingen 
echter vaak om andere, meer 
direkte en tastbare tegenstellin
gen te verdoezelen. 

Bij de voorstanders van de libe
rale koers in het FDF wordt gere
geld Clerfayt genoemd. Het 
„ideologisch" ongenoegen van 
Clerfayt wordt hoogstwaar
schijnli jk mede gevoed door 

diens woede omdat Antoinette 
Spaak een belofte schijnt verge
ten te zijn. Toen de FDF-voorzit-
ster in juni 1979 verkozen werd 
tot Europees parlementslid, be
loofde ze dat ze na een jaar 
ontslag zou nemen. Daarvan is 
echter nog niets in huis gekomen 
en het ziet er niet naar uit, dat het 
spoedig zal gebeuren. De opvol
ger van Antoinette Spaak zou 
Clerfayt z i j n . 

De vrienden 
van De Backer 
In „Radikaal", het maandblad van 
de CVP-Jongeren, nnaakt Rika De 
Backer tegenwoordig geen al te 
beste pers. De CVP-Jongeren 
verwijten haar, terug feministe ge
worden te zijn „nu de mannen haar 
niet langer aanbidden. Tot wat een 

MENSEN IN 
HET NIEUWS 

degradatie leiden kan," zuchten de 
CVP-Jongeren. 

„Radikaal" eist meteen voor de 
CVP-Jongeren de eer op, dat zij 
het zijn die bij de jongste rege-
rings-vorming belet hebben dat 
Rika De Backer minister bleef. 
Wat zegde wijlen Kamiel Huys-
mans destijds? „Ik heb geen vijan
den behalve mijn politieke vrien
den"... 

Wat met 
Maurits 
De Wilde? 
Sinds zijn ophefmakende tv-repor-
tages „Dossier Zwartberg" en 
„Dure elektriciteit" Is het nu al 
jaren stil rond de BRT-joumallst 
Maunts De Wilde. 

Deze week dit... 
„Bedankt voor uw bezoek," zei 
hij, „en voor vriendschap". Hij 
bleef me nawulven totdat de 
liftdeur helemaal toeschoof. Wies 
Moens, sedert meer dan 35 jaar 
banneling In Nederlands Limburg, 
bleef alleen achter. Zondag heb 
Ik hem bezocht samen met de 
trouwe Vlaamsnatlonallsten Rik 
Brepoels en diens zoon Michel. 
Ontroerd reed ik 's avonds 
terug naar Brussel. Is het niet 
godgeklaagd. Wies Moens, de 
bezielende dichter wiens verzen 
zuiver als zonnestralen naar de 
hemel reiken, de lyrische 
prozaschrijver, de onstuimige 
redenaar, de gloedvolle 
leermeester die zovele jongeren 
vormde en kneedde met zijn 
onultblusbare liefde voor het 
volk en vooral voor de klelnerr 
en de geringen, kwijnt stilaan 
weg In Nederland. Ter dood 
veroordeeld door de Belgische 
staat Zelf heeft hij nooit genade 
willen vragen aan een staat die 
hij niet als zijn vaderiand kon 
erkennen. 
Hoezeer ook tot Innige * 

diepmenselijkheid gelouterd door 
het vernederend 
gevangenisbestaan dat hij 
ervaren had als jonge man, 
gelijktijdig was zijn geest gerijpt 
tot een pure vrijheid die hem 
lijnrecht en onbuigzaam maakte. 
Ik hoop dat Vlaanderen deze 
radikale voorganger In de 
Vlaamse strijd een plaats zal 
bewaren in de geschiedenis van 
ons volk. 
Ja, ik weet dat hij vaak In zijn 
vormingslessen de partijpolitiek 
„rot" heeft genoemd. Hij was 
Inderdaad niet geschapen om 
aan dagdagelijkse politiek-te 
doen. Hij was te veel 
kunstenaar, te zeer vervuld van 
de uiteindelijke Ideaalbeelden om 
begrip te kunnen opbrengen 
voor enig pragmatisme, voor 
taktlek of strategie. Maar zijn we 
daarom tegenstrevers? In 
godsnaam neen! Heeft de 
Vlaamse beweging, ook vandaag 
nog, niet belden nodig? Zowel 
de diep overtuigde, 
plichtsbewuste en beginselvaste 
politieker die stap voor stap wil 

gaan, als de even getrouwe, 
belezen ideoloog die, zonder te 
denken aan wat haalbaar Is, 
onverzettelijk de weg tekent met 
harde, ongebogen lijnen. Beiden 
vullen elkaar aan en worden 
eensgezind, voor wie het doel 
als het meest belangrijke, het 
wezenlijke herkent 
Wies Moens, gij die uw ziel 
gedragen hebt In het gedrang 
van het strijdbare 
Vlaamsnatlonallsme: laat ons, nu 
ge oud geworden zijt en niet 
meer In staat u zelf voort te 
bewegen, uw lichaam dragen en 
verzorgen hier bij ons in 
Vlaanderen. 

Vic ANCIAUX 

Tijdens deze jaren heeft De Wilde 
nochtans niet stilgezeten. Hij is 
sinds lang bezig aan de voorberei
ding van een tv-reeks over de 
Tweede Wereldooriog, meer In 
het biezonder over de kollaboratie. 
Het eerste deel van die reeks was 
voorzien voor uitzending op 25 
januari. 

Daarvan komt voorlopig niets: de 
uitzending is voorlopig alvast met 

een maand verschoven. Naar ver
luidt omdat de BRT de juridische 
zekerheid wil krijgen dat ze zich 
geen moeilijkheden op de nek 
haalt doordat er In dit programma 
een Interview voorkomt nr>et Léon 
Degrelle. 

Insiders beweren hardnekkig, dat 
deze reden maar de halve waar
heid is. Maurits De Wilde zou in 
zijn reeks wat al te zeer, naar de 
smaak van sommigen, te keer 
gaan tegen een aantal heilige huis
jes: de kollaboratie van Belgische 
kapitalistische knngen, het dema-
nisme en zijn prominente aanhan
gers bij de BWP, enz. Zal het van 
uitstel naar afstel gaan? 

De Walen van 
Willy Claes 
De top van de administratie van 
Ekonomische Zaken is goed
deels in Waalse handen. Vier van 
de vijf belangrijkste administra
ties worden geleid door een 
Waals direkteur-generaal. 

Voor Energie is dat de PSC-er 
Frerotte, voor Handel de Waalse 
socialist Raux, voor Mijnwezen 
Medaets die eveneens eeo Waal
se socialist is, voor Ekonomi
sche Akkoorden de Waalse libe
raal Mabille. 

Biezonder ergerlijk Is de Waalse 
aanwezigheid aan de top van 
Mijnwezen, daar waar alle wer
kende steenkoolmijnen in Vlaan
deren liggen. ..L-VJ?'"' 
De enige Vlaamse direkteur-ge
neraal in een belangrijke admi
nistratie van het departement is 
Peerenboom op Nijverheid. Die 
gaat einde van deze maand met 
pensioen. En dreigt vervangen te 
worden door een WaaL 
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Naast mekaar op de bijeenkomst van de Europese Vrije Alliantie verleden week vrijdag te Brussel: Europees 
parl&nentslid Maurits Coppieters, die dit voorjaar te Straatsburg zal ontslag nemen, en zijn opvolger J. Van 

de Meulebroecke. 

Eigen Vlaams beleid 
Bij de uitstippeling van het anti-kri-
sisbeleid heeft de regering er niet 
één ogenblik aan gedacht, Vlaan
deren en Wallonië een eigen ak-
sent te laten leggen. Niet éénmaal 
werd het Vlaams Sociaal-Ekono-
misch Overlegkomitee samenge
roepen. 
De reeds zo magere augustuswet 
op de staatshervorming lijkt totaal 
vergeten. De beperkte sociale en 
ekonomische bevoegdheden die 
aan gemeenschapp>en en gewes
ten werden toegekend zijn, „om
wille van de hoogdringendheid en 
de noodzakelijke koherentie, 
eventjes bevroren". 

De meerderheidspartijen blijven 
ontkennen dat een werkelijk her
stelbeleid slechts kan slagen wan
neer rekening gehouden wordt 
met het eigen Vlaams sociaal kli
maat, de eigen Vlaamse ekonomi
sche strukturen, kortom de eigen 
Vlaamse mentaliteit 

Of is het niet betekenisvol dat de 
Waalse tandartsen ermee dreigen 
al hun personeel af te danken bij 
een verplichting tot matigen, en 
dat hun Vlaamse kollega's dit initia
tief eenvoudig verwerpen? En zo 
zijn er ettelijke voorbeelden... 

Sportief 
wandelen 
De Dosfelkring van Wervik wei
gert er het bijltje bij neer te leggen. 
Reeds ettelijke keren organizeer-
de hij een wandeling langs het 
taalgrenspad Wervik-Komen. 
Maar even zoveel keren werden 
de deelnemers aan de grens van 
Komen opgewacht door een ver

sterkte rijkswachteenheid. Het
zelfde gebeurde met kerstavond 
en oudejaarsavond. Aan ofjgeven 
wordt evenwel niet gedacht Zon
dag Is een nieuwe wandeling ge
pland en nu reeds werd aange
kondigd, dat vanaf maart iedere 
zondag een sportieve wandeling 
zal plaatsvinden. 
Ondertussen klagen de Komense 
handelaars steen en been. De 
Vlamingen vertikken het immers 
hun aankopen in Komen te doen, 
zolang hen 's zondags de toegang 
tot de gemeente ontzegd word t 

Wet zonder 
waarde 

Met de parlementaire instellin
gen wordt momenteel een fameus 
loopje genomen. Het begon al met 
de mini-matigingswet Na maan
denlange onderhandelingen tus
sen regering en sociale partners 
werden Kamer en Senaat vriende
lijk verzocht op een paar dagen 
tijds een tijdelijke matiging goed te 
keuren. 
Bij de behandeling van de herstel-
wet, ook maxi-matigingswet ge
noemd, waagt de regering zich 
nog een stapje verder. Een ge
deelte van de wet wordt in de Ka
mer behandeld, een ander gedeel
te in de Senaat Nadien wordt er 
gewisseld. Het zo geroemde twee
kamerstelsel wordt daarmede 
eenvoudig van de kaart geveegd. 
Daarenboven worden de parle
mentairen erop gewezen dat de 
w e t ook na een eventuele goed
keuring, niet van kracht zal wor
den wanneer de sociale partners 
mekaar toch nog zouden vinden in 
een kompromis. Een procedure 
waarbij een kompromis tussen be-
langengroep>en verheven wordt 
tot wet en de wet gedegradeerd 
tot een drukkingsmiddel op die
zelfde belangengroepen! 

Kommentaar 

Kristallen 
Happart 
Bendeleider José Happart heeft 
in „La Maison de la Francité" te 
Brussel de „Kristallen Egel" in 
ontvangst genomen. Bij de moti
vering voor de toekenning van 
deze prijs wordt verwezen naar 
„zijn moedig gedrag bij het be
hartigen van de Franstalige be
langen". 

Aangemoedigd door deze bekro
ning dreigde Happart tijdens zijn 
gelegenheidstoespraak ermee 
om de akties van de Action Fou-
ronnaise nog te verscherpen, 
vermits met goedheid toch niets 
bereikt word t Over de Vlamin
gen sprak hij slechts in termen 
van „wilde horden" en „flamin-
gantische barbaren". 

Tijdens dezelfde plechtigheid 
werd aan minister Mathot „de 
Voddenslang" uitgereikt wegens 
zijn toegeeflijke houding tegen
over de flaminganten. Begrijpe
lijk, zijn weigering om de wet toe 
te passen in Komen en om het 
Brussels referendum te verbie
den verdwijnen in het niet verge
leken met het moedig optreden 
van Happart 

Ernst geboden 
Bij elke wet van enige beteke

nis dient vooraf de Raad van 
State geraadpleegd te worden. 
Dus zeker bij de herstelwet, 
waarvan de regering zoveel heil 
verwacht bij de bestri jding van 
de krisis. 
Op 25 december werden de 
wetsontwerpen aan de Raad van 
State bezorgd, met verzoek bin
nen de drie dagen een advies uit 
te werken. Voor bijkomende in
lichtingen konden de raadsleden 
terecht bij de kabinetschef van 
de eerste-minister, Jacques van 
Ypersele de Strihou. 
De magistraten lieten er geen 
gras over groeien en stelden zich 
dadelijk in verbinding met het 
kabinet van de eerste-minister. 

Tot hun verbazing vernamen ze 
daar, dat Jacques van Ypersele 
de Strihou met vakantie was tot 5 
januari. 

Het advies is dan ook navenant 
Volgens de uitleg van Martens Is 
dat evenwel de fout van de 
raadsleden, die zonder al te veel 
i jver zijn kabinetschef opgezocht 
hebben. Wees dan ook niet ver
baasd, wanneer eerstdaags een 
opsporingsbericht verspreid 
wordt via de media. 

En zeggen dat Martens en zijn 
partijgenoten nog niet zo tang 
geleden zoveel waarde hechtten 
aan een advies van de Raad van 
State. Maar toen paste het dan 
ook in hun kraam! 

Onze persoonlijke relatie met huisvuil is vri j 
eenvoudig: wij produceren er jaarlijks enkele 
tientallen kilo's van, beheerst en in familiaal ver
band. Tot op zekere hoogte zorgen we zelfs voor 
enige rekuperatie en recyclage. Een deel van de 
keukenresten wordt door de open haard gretig 
omgezet in afvalwarmte en in asse voor de hof en 
de bloempotten. Kranten en tijdschriften gaan 
goeddeels, ter tweede lezing, naar een verre 
dochter en schoonzoon in Indonesië. Flessen 
verhuizen steevast naar de oudste dochter, wier 
echtgenoot er de huisgemaakte cider op t rekt De 
rest wordt één keer per week langs de weg voor 
het huis gezet netjes opgeborgen in door de stad 
geleverde papieren zakken. Van boven met een 
touw toegebonden, zoals de voorschriften en het 
gemak van de huisvuilophalers het willen. Als we 
groot huisvuil hebben — een naaimachine net nog 
niet oud genoeg voor antiek, een beroeste fiets of 
een kromgelegen zetel — wenden wij ons telefo
nisch en doorgaans met goed gevolg tot de 
betrokken gemeentedienst Voor enkele honder
den franken huisvuilbelasting per jaar worden we 
door de stad, waartoe ons goede dorp sinds 
enkele ti jd behoort, verlost van een der naar 
verluidt prangendste problemen van de moderne 
samenleving. Eén keer per jaar, zo omtrent Kerst
mis, komen de mannen van de reinigingsdienst 
aankloppen, schijnbaar om een goede nieuwjaar 
vanwege de vuilkar te wensen maar in werkelijk
heid om de hand open te houden en enig drinkgeld 
te ontvangen. We plengen plichtsgetrouw onze 
bijdrage tot de vri jeti jdsbesteding van deze nijve

re ambtenaren. Want we willen volgend jaar onze 
oprit niet ontsierd zien door enig huisvuil uit een 
toevallig opengescheurde zak of door een spon
taan vergeten en.ult de touwen geraakt pak papier. 

• Daarmee is voor ons de kous af. Wat de stad 
met ons huisvuil doet en hoe ze er van afgeraakt, 
weten we slechts van horen zeggen. Naar verluidt 
verhuist het naar het stort van Vlierzele, waar het 
vaak zijn plaats moet bevechten tegen dat van 
Brussel. Of waar het soms kortstondig opgehou
den wordt door de kontroleurs van Galle. Die op 
zoek schijnen te zijn naar bariumchloride, zware 
metalen en natriumcyanide. We durven nochtans, 
hand op ons hart bevestigen dat noch door ons 
noch door iemand uit onze buurt ooit één potteke. 
trichlooretyleen met een stadszak is meegegeven. 

Het moet zijn, dat er nestbevuilers in het groot 
aan het werk zijn. Want hoe kom je anders tot 
anderhalf miljoen ton — in kilo's uitgedrukt heb je 
acht nullen achter de 15 nodig — in één enkel jaar, 
alleen al voor het gewest Vlaanderen? 

En daar dreigde nu nog 38 miljoen kilo uit 
Amsterdam bij te komen. Op zichzelf al een 
Belgenmop. In Nederland hebben ze allang een af-
valwet Handige Noorderburen hebben dan opk al 
sinds geruime ti jd de weg naar het Zuiden gevon
den, om — desnoods mits gebruikmaking van 
gecamoufleerde pijpleidingskes — de pekel van 
hun haring in onze Rupeliaanse gelagen te lozen. 
Of om, heel officieel en met al het vuil van een vui
le hoofdstad tegelijkerti jd, in luttele maanden te 
vullen wat door generaties van kleigravers en 
steenbakkers in tientallen jaren van noeste arbeid 
werd uitgegraven. 

Als een Hollander tweehonderd frank per ton 
betaalt om van zijn vuil af te geraken, dan is er be
slist een reukje aan. 

Het zal niet doorgaan. Nou, ze hebben het zelf 
gewild. Als ze in 1830 niet zo haastig de biezen 
hadden gepakt, dan had er vandaag over Rumst 
nog eens gepraat kunnen worden. 

Dat ze hun grachten vullen daar in Amsterdam. 
Dat hebben wij met de Oude Dender in Aalst ook 
gedaan. 

K ' 



Sociaal-ekonomisch — — m i — 
De snoepjes van politieke TV-vedetten 

Na een 

ophefmakend 

bouw

faillissement 

En nu ga je de bouwnijverheid in 
de kortste keren eens zien her-
opbloeien; na de periode van het 
vorstverlet natuurlijk. 
Minister Geens en minister Eys-
kens, beiden CVP'ers en beiden 
van Leuven, hebben mekaar in de 
voorbije dagen haast van het TV-
scherm verdrongen; beiden wil
den ze de bevolking diets maken 
dat ze stevige maatregelen heb
ben genomen om de aktiviteit in 
de bouwsektor aan te zwengelen. 
In werkelijkheid gaat het slechts 
om een paar politieke stunts. 
Een tijdlang werd er om te begin
nen gedokterd aan de verminde
ring van het BTW-tarief voor de 
nieuwbouw en vernieuwbouw. 
Een en ander werd groots aange
kondigd. Uiteindelijk is er zo'n 
halfslachtige formule uit de bus 
gekomen die niet van aard is veel 
kandidaat-bouwers meteen hun 
bouwplannen te laten uitvoeren. 
Van de zwaar aangekondigde 
10 procent vermindering van 
BTW is in de wetteksten die het 
parlement goedkeurde niet veel 
meer overgebleven. 

Immers, de 10 prcxient verminde
ring wordt slechts toegestaan op 
tweederde van de aannemersfak-

turen en dan nog met een flink 
aantal bijkomende beperkingen. 
Bovendien moeten de bouwers 
eerst voldoende kapitaal lenen (en 
dus op dat bedrag de zware rente 
betalen) om de BTW-fakturen te 
kunnen betalen waarna zij dan een 
flinke tijd later het beloofde BTW-
snoepje terugkrijgen. In vakkrin
gen werd er al voldoende op 
gewezen dat de BTW-maatregel 
ronduit halfslachtig mag genoemd 
worden en weinig soelaas zal 
brengen voor de aktiviteit in de 
bouwsektor. 

Uiteindelijk heeft de regering be
grepen dat er ook iets moet ge
daan worden aan de enorme dure 
rentevoet; iets waar de regering 
trouwens zelf fout voor tekent 
door haar herhaaldelijk afschui
men van de kapitaalmarkt voor het 
dekken van de nog immer niet 
versoberde overheidsuitgaven. 

Zo mochten ministers Geens en 
Eyskens weer glimlachend voor 
de TV-camera's de blijde mare 
brengen dat de Vlaamse deelrege-
ring voor kandidaat-bouwers een 
eenmalige gouden handdruk reikt 
Wie nu meteen het bouwavontuur 
wil aanvatten kan genieten van 
een rentetoelage; de eerste drie 
jaar moet de lener zelf opdraaien 
voor ongeveer 10 procent rente
kost op zijn hypoteeklening, maar 
dan wel slechts op een leenkapi-
taal van maximum 2 miljoen frank. 
Op het eerste gezicht lijkt deze 
maatregel wel van aard te zijn om 
het aantal b>ouwplannen behoorlijk 
te doen toenemen. Maar, jammer 
genoeg zit er menige restriktie in 
het wetsbesluit 

Op-is-op 
Allereerst moet het systeem van 
de rentetoelage nog behoorlijk 
door experten bekeken worden 
(de Vlaamse deelregering nam 
nog maar slechts een princiep)sbe-
slissing), maar intussen is het wel 
duidelijk dat deze rentetoelage 

Matigings-
gelden 
Terwijl de matiging van inkomens 
en de inlevering nu in konkrete 
parlementaire wetteksten worden 
gegoten, Is het nog immer zeer on
duidelijk wat de regering met de 
uitgespaarde gelden zal aanvan
gen. 
Men blijkt nu toe te geven dat de 
bezuiniging op de vergoedingen 
van werknemers in de bedrijven 
zelf dient blijven, terwijl de over
heid voor de staatsuitgaven het 
nodige geld vooral nog immer bij-
eenscharrelt via dure leningen. 
(Ministers Eyskens denkt nu zelfs 
hardop aan biezondere krisisle-
ning) 
De werkgeversorganizaties van 
hun kant hebben in een brief aan 
de regering laten weten dat zij niet 
zullen instemmen met kontrole 
van de werknemers in de onder
nemingen op de aanwending van 
de matigingsgelden. 
We zijn klaarblijkelijk in een grim
mige periode van struggle for life 
gekomen waarin sociaal overleg 
nauwelijks nog denkbaar is. 

Crowding-out 
De studiedienst van de „Chemi
cal Bank" verwacht voor ons 

land dit jaar een lichte verminde
ring van de inflatie, in vergeli j
king met vorig jaar. Overigens 
wordt „het erg strakke monetair 
beleid" van de overheid om de 
frank te verdedigen geloofd. 
Maar de keerzijde van de medail
le is dan weer minder prachtig. 
Deze bankiers stellen immers 
dat „het behoud van de frank

eert zaak vrardt van „op-is-op" en 
„wie eerst maalt eerst maalt". 

Volgens de CVP-ministers zullen 
immers slechts de eerste 5.000 
aanvragen in aanmerking geno
men worden. 

Zo'n vijfduizend bouwwerken be
tekent reeds flink wat werk, maar 
als die opdrachten vervuld zijn, 
dan kan de bouwaktiviteit meteen 
weer platvallen. Van een ernstige 
injektie in de bouwsektor is met de 
BTW-maatregel en ook bij de ren
tetoelage hoegenaamd geen spra
ke. Gedurende drie jaar zullen een 
beperkt aantal gegadigden wel 
lekker de rentetoelage meepikken, 
maar al de andere kandidaat-bou
wers zullen meedogenloos buiten 
de prijzen vallen. Er werd immers 
ook al meegedeeld dat deze rente

toelage slechts een uitzonderings
maatregel wordt die maar één 
keer zal genomen worden. 

Zo is de schijn dan weer gered. 
Na het ophefmakend faillissement 
van de voorheen belangwekken
de Antwerpse bouwonderneming 
Van den^Bogaert kon de regering 
immers niet langer meer bij de 
fjakken blijven zitten. 

Maar de rentetoelage en de BTW-
toelage zullen voor de globale 
bouwaktiviteit een pleister op een 
houten been blijken te zijn. 

Een aantal bouwondernemingen 
zullen irKJerdaad in de komende 
maanden weer wat nieuwe werk
opdrachten krijgen, maar goed 
perspektief zullen de bouwonder
nemers nauwelijks krijgen, zodat 

allicht weinig of geen onderne
mers het zullen aandurven nieuwe 
investeringen in machines en ma
terieel te doen. 

De bouwsektor krijgt heel even
tjes de kans om verse lucht te 
happen, maar wordt dan weer de 
mist ingestuurd. 

Alweer blijkt (jammer gerK)eg 
voor 's lands ekonomie) dat de 
huidige regering een kleine dag-
jespolitiek blijft voeren, en de 
schijnt poogt te redden door het 
aantal pakkende regeringsmede
delingen op radk) en TV op te 
drijven. Intussen kwijnt het laatste 
greintje kredietwaardighekJ ten 
overstaan van het buitenland weg, 
zodat tot en met het spaargeld van 
de kleine spaarder met ernstige 
muntontwaarding bedreigd word t 

BOUW 

INIICHTINGEN BATIBOUW 
ïn hel Voorlichtingsbureau voor Huisvesting 

waarde in het licht van de moeilij
ke openbare financiën een zware 
post zal blijven meebrengen op 
het gebied van de hoge rente en 
bijkomend een aanzienlijk „crow-
ding-out'-effekt in de privé-sek-
tor.' 
Dat crowding-out-effekt hebben 
we vorige week nog bitter erva
ren met het faillissement van de 

grote bouwonderneming Van 
den Bogaert, die tot vorig jaar 
steevast nog bedrijfswinst maak
te. 
Een ander belangrijk bouwbedrijf 
(Kunnen) heeft op drie jaar t i jd 
het aantal werknemers van 600 
tot 200 teruggebracht 

Kommissie 

steeds de mond vol hebben over 
„het aftoppen van de hoge inko
mens". 

En het koningshuis? 
Wanneer al degenen die meer 

dan 35.000 fr. verdienen moeten 
matigen, waarom geldt die ver
plichting dan niet voor het ko
ningshuis? Meer nog: dient het 
koningshuis niet het voorbeeld te 
geven en vrijwillig een gebaar van 
besparing te leveren, zoals dat in 
Nederland gebeurde? 

Het is in die zin dat volksvertegen
woordiger Jef Valkeniers een 
voorstel tot amendering indiende 
bij de mini-matigingswet Konkreet 
luidde zijn voorstel, dat de bedra
gen die voorkomen op de civiele 
lijst met 5 th . zouden verminderd 
worden ten opzichte van het peil 
van 1980. 

De voltallige oppositie steunde zijn 
amendement De meerderheid 
stemde het weg. Begrijpe wie kan! 
Vooral vanwege de socialisten die 

gezocht 
De jongste maanden kreeg het 
parlement van de regering niet 
zoveel gelegenheid om behoor
lijk wat politieke beslissingen te 
nemen. Als er dan toch een fors 
besluit uit de stembus in het 
paHementair halfrond komt dan 
blijft het nog, dikwij ls vergeefs, 
uitkijken naar het gevolg dat de 
uitvoerende macht eraan geeft 

Zo werd een ti jd geleden, na een 
interpellatie van kameriid Hugo 
Schiltz, toegezegd dat een bie
zondere kommissie zou worden 
opgericht om het probleem van 
de veralgemeende invoering van 
de chips in onze samenleving te 
bestuderen; een soort Rathenau-
kommissie dus naar Nederiands 
model. Het wordt inderdaad zo 
stilaan de hoogste ti jd de chipmi-
sère eens van nabij te bekijken. 

Wat blijkt nu evenwel? Hugo 
Schiltz moet een pariementaire 

vraag stellen om aan te dringen 
op de officiële installatie van 
deze chip-kommissie, want de 
regering schijnt aan de beslis
sing van het pariement geen ge
volg te geven-

Geens en COI 
Jn de kabinetsraad werd voorts 
nog een overeenkomst goedge
keurd met het Centrum voor 
Overheidsinfonmabek (COI) in 
Haasrode, met het oog op de 
praktische inschakeliryg van de in
formatica in het openbaar biUto-
teekwezenl" 

Van de voorzitter van de Vlaamse 
deelregering, Gaston Geens uit 
Leuven, mochten we niet te weten 
komen wat die overeenkomst irv 
houdt en hoeveel dit kontrakt aan 
de gemeenschap gaat kosten. 

Voor Geens is dat immers bijz£iak; 
het belangrijkste is voor hem en 
zijn CVP-vrienden bij COI allicht 
dat de overeenkomst in deze tijd 
van bodemlege staatskas geslo
ten is. 

Aan computerparken heeft de re
gering de voorbije jaren al aardig 
wat centen gespendeerd; tot en 
met de aankoop van computers 
die na geruime tijd nog immer 
ongebruikt en stevig verpakt in 
kelders van ministeriële of para-
statale diensten ontdekt worden. 
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opinie 

Man in het nieuws • de FDFer Hav^ange (rechts op onze foto, naast Risopouhs op een meeting van zijn partij 
in de MagdalenazaaO maakte enig voorbehoud bij het Waals-Brussels bondgenootschap en de toenadenng 
van zijn parbj tot het RW. Dit voorbehoud inspireerde heel wat kommentatoren tot spekulaties over een 
nakende scheuring in het FDF. Midden deze week waren de plooien echter weer gladgestreken. Voor de Vla
mingen vooral te onthouden: de inschikkelijkheid waarmee de overige franstalige Brusselse partijen meedoen 
aan de vooral door het FDF gewilde referendums, en de grote politieke onafhankelijkheid van de kristen-demo-

kratische MOC in Walhnië. 

Moet Komen 
gaan? 
Over het lot van de Vlaamse 
school te Komen na de afloop 
van dit schooljaar bestaat nog 
heel wat onzekerheid. Op dit 
ogenblik is er blijkbaar niemand 
die weet of het huidige schooltje 
ook in september nog zal open 
zijn. 
Om al deze twijfels weg te ne
men heeft Willy Kuijpers een 
reeks schriftelijke vragen ge
steld aan de bevoegde ministers. 
Uit het antwoord zou ondubbel
zinnig moeten blijken, of de hele 
administratieprocedure om de 
oprichting van een Vlaamse 
school te bekomen na 30 juni nog 
eens overgedaan moet worden. 
Verder informeert het kamerlid 
ook naar de sancties die de rege
ring getroffen heeft voor het in 
gebreke blijven van het Komen-
se gemeentebestuur. Met be
langstelling zien we het ant
woord op deze vraag tegemoet 

Openbare 
barbaren 
In 1964 werd liet Volkshuis, nabij 
de Kapellekerk te Brussel, ge
sloopt Dit gebcuv»^ dateert van het 
eind van de 19de eeuw en alom 
wordt het erkend als een van de 
meesterwerken van de vermaar
de architekt Victor Horta (1861-
1947). 

^fff^!-^ 

Samen met Henry Van de Velde 
en Paul Hankar wordt Horta be
schouwd als één van de eminent-
ste vertegenwoordigers van de 
„art nouveau" in ons land. 
Sinds 1964 is Op)enbare Werken 
op zoek naar een plaats waar de 
resten van het Volkshuis kunnen 
opgeslagen worden. Onlangs 
werd aan een onderneming de 

opdracht gegeven om voorlopig 
de overblijfsels over te brengen 
naar een braakliggend terrein. Bij 
de uitvoering hiervan bleek even
wel, dat verscheidene stukken van 
het Volkshuis verdwenen waren. 
Over kulturele barbaren gespro
ken. En dat terwijl uitgepakt wordt 
met een grootse tentoonstelling 
over de „art nouveau en Belgique". 

„La Belgique 
qu'elle..." 
Het proces in beroep van Walter 
Luyten om wille van de uitroep in 
de Kamer „La Belgique qu'elle 
crève" heeft uiteindelijk zijn be
slag gekregen. De pleidooien 
speelden zich af op het einde van 
het jaar toen de Voerstreek weer 
volop in het nieuws kwam. Walter 
verklaarde voor de rechtbank dat 
hij moreel geen enkel vonnis kon 
aanvaarden in een staat „die ke
rels die geweren leegschieten op 
Vlamingen zelfs niet meer ver
volgt". Men herinnert zich dat in 
de 41 gevallen van incidenten in 
de publieke tribune van de Ka
mer er nooit vervolgd werd, ten
zij in het geval van Walter Luyten. 
Duidelijker kon de politiek van 
2 maten en 2 gewichten weer niet 
worden aangetoond. 
De rechters van het Hof van 
Beroep hebben in „hun wijsheid" 
gepoogd de klassieke geit en 
kool te sparen. Het werd 4.000 fr. 
boete of 1 maand gevangenis 
met uitstel van 3 jaar. Ze formu
leerden het zo: „dat deze maatre
gel van aard is te laten hopen dat 
beklaagde in de toekomst zich 
zal onthouden van het plegen 
van dergelijke feiten". Braaf zijn 
dus voor Walter gedurende 
3 jaar! (?). 

I I 

I I 

150 X 11 
+ 62 

Toch blijft er een probleem. De 
gerechtskosten bedragen 1.712 
fr. Die moeten in elk geval be
taald worden. Walter zei voor de 

rechtbank dat hij geen frank zou 
betalen en nog liever de gevan
genis zou ingaan. Die vervanging 
kan enkel voor de boete, niet 
voor de gerechtskosten. In dit 
geval gunnen wij aan deurwaar
ders e.d. geen bijkomende in
komsten. Daarom volgende op
lossing. Walter betaalt 1.712 fr. 
voor het schooltje van Komen en 
wij springen bij op deze manier: 
wij vragen dat bij het 150 jaar be
staan van België, 150 sympati-
zanten elk 11 frank storten van 
de vermelde gerechtskosten. Op 
het strookje wordt telkens ver
meld: "Bijdrage: La Belgique 
qu'elle crève, dossier Luyten, nr. 
36/1980/3649/A'. 
De inboeker zal er zijn plezier 
aan hebben. Om te verhinderen 
dat er winst gedaan wordt door 
de staat, vragen wij dat elke 
storter telefoneert naar het VU-
sekretariaat (02-219.49.30) en 
vraagt naar Lieve Schoofs die de 
lijst opmaakt en meldt wanneer 
de 150 zijn bereikt Gelieve uw 
deel van het stortingsformulier 
op te sturen naar Walter Luyten, 
Liersesteenweg 140-2, 2590 Ber-
laar. Het adres waarop moet ge
stort is het volgende: Eerste Ont
vangkantoor der Penale Boeten, 
Regentschapsstraat 54, 1000 
Brussel op het rek. nr. 
000-2003165-18. 

En voor de aandachtige lezer: 
wat met de resterende 62 fr.? Die 
worden gestort door dr. lur. Her
man Borms, zoon van August 
Borms, die hiermee wil aantonen 
dat 150 jaar meer dan genoeg 
was en elke Vlaming met zelfres-
pekt dergelijke staat van 2 maten 
en 2 gewichten meer dan beu is. 
Slotopmerking: wie wil helpen bij 
de 150 X 11 reagere snel want 
binnen de 10 dagen moeten deze 
gerechtskosten betaald. 

Geen bestaansreden? 
Soms is men verbaasd over de dwaze, 
kortzichtige argumenten die men tegenover 
de Volksunie of tegenover het Vlaams-
Nationalisme aanvoert 
Eén argument keert nogal eens geregeld 
terug. 
Wij hoorden het na 1970 toen de thans als 
rampzalig erkende grondwetsherziening 
van eerste minister Gaston Eyskens pas 
achter de rug was en Vlaanderen (en natuur
lijk ook Wallonië) zijn Kultuurraad had ge
kregen. 
Men noemde dat pompeus kultuurautono-
mie, ook al sloot het de autonomie over het 
eigen onderwijs uit 
Wij horen het nu opnieuw nu de Kultuurraad 
tot Vlaamse Raad „uitgroeide' door de toe
voeging van enkele ondergeschikte gewes
telijke materies na de grondwetsherziening 
Wilfried Martens. 
Het argument is dat de bestaansreden van 
de Volksunie zou wegvallen nu het federa
lisme er „bijna' is of weldra zal zijn. 
Allereerst zag men vrij vlug in dat de 
Kultuurraad niet veel om het lijf had en men 
moet geen profeet zijn om te voorspellen 
dat de Vlaamse Raad niet veel meer bete
kent dan de Kultuurraad. 
De parlementsleden zien dat nu al in en het 
zal niet lang duren eer het iedereen duidelijk 
wordt 
Federalisme is nog iets heel anders als 
hetgeen thans de Vlaamse Raad voorstelt of 
te bieden heeft 
Het argument is echter te kostelijk om er 
niet dieper op in te gaan. Zeker niet wanneer 
het wordt gehanteerd door aanhangers van 
de traditionele partijen of kleurpartijen. 
Indien een partij geen bestaansreden meer 
zou hebben zo een voornaam punt van haar 
program zou worden verwezenlijkt, waarom 
bestaan de kleurpartijen dan nog? 
Werd de liberale partij niet als eerste partij 
opgericht in dit land om de burgerlijke 
vrijheden af te dwingen en te verdedigen ? 

Werden die vrijheden niet ingevoerd? 
Hoe komt het dan dat de liberale partij niet 
is verdwenen en dat de PW thans 'nog be
staat? 
Werd de katolieke partij niet als tweede par
tij in dit land opgericht om de vrijheid van 
geloof te verzekeren en de vrijheid van het 
eigen onderwijs ? Is die vrijheid van geloof 
niet lang afgedwongen en bestaat er in ons 
land geen schoolbestand die het vrij onder
wijs praktisch tot de gelijke heeft gemaakt 
van het rijksonderwijs? 
Hoe komt het dan dat de katolieke partij niet 
werd opgedoekt en dat de CVP nog altijd 
bestaat? 
Werd de socialistische partij niet als derde 
partij opgericht in dit land om de armoede 
van de arbeider uit te roeien en om hem 
behoorlijke levensomstandigheden te be
zorgen ? 
Behoort de armoede van de arbeider niet tot 
de geschiedenis en is zijn toestand thans 
niet een stuk beter dan die van de marginale 
groepen? 
Hoe komt het dan dat de socialistische 
partij niet werd opgedoekt en dat de Socia
listische Partij nog altijd bestaat? 

Dat partijen hun doelstellingen verruimen 
en een eigen visie met eigen vernieuwd 
program kunnen naar voren brengen? 
En waarom zou de Volksunie dat niet mo
gen? 
Wat ons herinnert aan de ontstaanperiode 
van de Volksunie? 
Men ging toen zogezegd naar een tweepar-
tijenland, konservatieven en progressisten, 
en voor de Volksunie, heette het, was er 
geen plaats. 
Alsof er in een land met een volkerenpro-
bleem en met de achterstelling of de uitbui
ting van een volk niet altijd bij dat volk een 
volksnationale partij zou bestaan, zoniet 
ontstaan. 
Het is haast een natuurkracht, tenzij dat volk 
volledig amorf zou zijn geworden. 
De Volksunie is heel wat meer dan een fede
rale partij Ze is een volksnationale partij 
Het federalisme is slechts een middel daar
toe, niets meer Belangrijker dan dit middel 
is de Vlaams-nationale geest, het volksna-
tionalisme dat voor ons volk niet alleen een 
eigen politieke struktuur wil als hulpmiddel 
doch dat de volledige ontplooiing in eigen 
geest van dat volk vooropzet 
Nog is slechts een klein percent van ons 
volk overtuigd dat de Volksnationale geest 
nodig is. Nog is de Volksunie de enige partij 
in Vlaanderen die deze volksnationale geest 
centraal stelt 
De weg naar de doordeseming van ons volk 
met die Vlaamse nationale geest is nog een 
eind langer dan men denkt 
En eens dat die geest er is moet hij er blij
ven. 
En wie zou beter voor dat blijven kunnen 
zorgen dan degenen die deze geest hébben 
gebracht en die er grondig in geloven ? 
Zullen zij niet beter geschikt zijn om die 
geest te handhaven dan de kleurpartijen die 
hem slechts noodgedwongen zullen overne
men? 

Senator Wim Jorissen 
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Wetstraat 

Stille 
ijver 
In het Paleis der Natie heerst een 
stille ijver. Kamer en Senaat zijn 
druk doende met de acht wets
ontwerpen van de regering, sa
men het herstelplan. Voorlopig 
nog achter de gesloten deuren 
van de kommissies. 
Van een leien dakje verloopt 
deze eerste ronde niet De meer
derheid van CVP en socialisten 
zit zelf nog in de war met de inge
diende maatregelen. Vanuit de 
vele belangengroepen worden 
karrevrachten amendementen 
aangesleurd, waarvan de weer
slag en de haalbaarheid telkens 
op een apotekersweegschaaltje 
moet afgewogen worden. Het al
gemeen belang is daarbij zoek, 
slechts het belang van de eigen 
achterban of dat van de organi-
zatie „wiens brood men eet" 
wordt vertolkt 

Een globale kijk op de samenle
ving van morgen is evenmin aan 
te treffen. Het blijft bij wat herte
kenen en herschilderen, alsof de 
gevel van die samenleving nog 
identiek is aan die der jaren 
zestig. 
Ondertussen zal de openbare 
behandeling een aanvang geno
men hebben. Veel t i jd rest er niet 
meer, zodat een stukje in de 
Kamer en een stukje in de Senaat 
besproken word t Nadien kan er 
gewisseld worden. Over het nut 
van ons tweekamerstelsel ge
sproken! Daarenboven zal al dit 
werk zinloos lijken wanneer vak
bonden en patroons mekaar toch 
nog zouden vinden in een kom-
promis. 

• Tot zijn verbazing ontdekte 
Paul Van Grambergen dat de 
wet op de ultvindingsoktroolen 
en patenten, die dateert van 1854, 
nog steeds niet in het Nederlands 
vertaald is. Volgens de minister is 
de wet monnenteel dermate ver
ouderd dat een vertaling verloren 
tijd zou zijn. 

• Bevestigend beantwoordde 
de minister van Buitenlandse Za
ken het vermoeden van Wil ly 
Kuijpers dat de vakbonden sterk 
aangedrongen hebben op)dat de 
firma Beherman-Demoen uit Bor-
nem pantserwagens aan Argenti
nië zou mogen leveren. 

• In het tijdschrift „Waarom?" 
werden de bezittingen van presi
dent Mobutu op 250 miljard fr. ge
schat Of deze schatting al dan 
niet juist is, kon de bevoegde 
minister aan Jef Valkeniers niet 
mededelen. 

• Interessant klinkt de vraag van 
Carlo Van Eisen naar een over
zicht van de tot nu toe reeds 

geplaatste bestellingen voor de 
werken aan de haven vari Zee-
brugge, resp. in Vlaanderen, Wal
lonië en Brussel. De minister kon 
dit evenwel niet geven. 
• Bij de ekonomische zending 
naar Peru en Venezuela waren er 
geen vertegenwoordigers van de 
Vlaamse media. Aan Walter Pee
lers rechtvaardigde de minister 

deze discriminatie door te verwij
zen naar een jaarlijks evenwicht 
tussen Franstalige en Vlaamse 
journalisten bij ekonomische zen
dingen. 

• Uit een vraag van Carlo Van 
Eisen blijkt hoe zwaar de Brussel
se gemeenten in de schulden 
zitten. Enkel Oudergem en Brus-
sel-hoofdstad vertonen een posi

tief saldo. Negatief rekordhouder 
is Schaarbeek met een deficit van 
meer dan 1,5 miljard. 

• Bijna 20 jaar na de totstandko
ming van de wet op het taalge
bruik in bestuurszaken zijn er nog 
tal van overheidsinstellingen zon
der taalkaders. Volgens Oswald 
Van Ooteghem zijn er nauwelijks 
80 administraties in overeenstem
ming met de w e t Minister Mathot 
bleef het antwoord schuldig op 
deze onwettelijke toestand en 
verwees de senator naar zijn 
kollega's-ministers. 

• Via een schriftelijke vraag ves
tigde Joos Bomers de aandacht 
erop dat de verzekeringsmaat
schappij „De Vaderlandsche" het 
taaidekreet niet naleeft De minis
ter beloofde een onderzoek. 

• Op vraag van Jef Valkeniers 
vernemen we dat in het Koninklijk 
Belgisch Instituut voor Natuurwe
tenschappen het wetenschappe
lijk personeel 19 Nederlandstali-
gen en 18 Franstaligen omvat 
Wat het niet-wetenschappelijk 
personeel betreft zijn er 66 Vla
mingen en 75 Franstaligen. 

PERSpektief 
Herinnert U zich nog dat ook deze regering werk ging maken van de 
herwaardering van het parlement? Dat zien we dezer dagen bij de be
spreking van het zogenoemde herstelplan. De achtbare dames en 
heren van de meerderheidspartijen moeten als brave schoolkinderen 
hun vingertje opsteken en aan meester-bolleboos vragen of ze 
asjeblief dit en dat mogen veranderen. En als de meester vaderlijk 
maar streng neen zegt, dan knikken de schoolkinderen en gaan ze 
weer mooi in hun bankje zitten. Zo verstaan CVP en SP demokratie. 
Maar de regering, die in de greep van de pressiegroepen zit, kan niet 
anders, zoniet valt het kaartenhuisje in mekaar. Als er nu sprake was 
van een echt herstelplan, dan kon je nog begrip opbrengen voor die 
houding. Maar zelfs de CVP-vrienden van Martens geloven niet in 
resultaten van het fameuze plan. 

OOK Hugo Camps in Het Be
lang van Limburg niet: „Het 

achttal wetsontwerpen waarin de 
zogenaamd grote herstelbewe
ging ligt, reikt niet verder dan een 
ekonomische einder. Het gaat hier 
vrijwel uitsluitend om een ultieme 
dam tegen de dreigende ineen
storting van het bedrijfsleven. Om 
de ongenadige spiraal van de 
werkloosheid lichtjes om te buigen 
en onze nationale produkten op
nieuw in de internationale markt te 
prijzen. Van een heuse budgettai

re operatie is dus geen sprake. 
Het herstelplan verhelpt de kra
ters in de begroting niet en laat 
ook de duizelingwekkende stijging 
van onze schuldenlast ongemoeid. 
Met andere woorden: de finan
cieel verkrotte Belgische staat 
wordt er van de gevraagde offers 
in het herstelplan niet hisser op. 
Daarvoor is een andere en veel 
grotere operatie nodig. De moloch 
zal hier pas oprijzen als het straks 
weer lente wordt Als de zoveelste 
budgettaire bijsturing heeft ont-

Geruststellend antwoordt minister Nothomb op een vraag van Willy Kuijpers dat ons land geen wapens naar 
Uruguay uitvoert Slechts eenmaal werd volgens de minister op dit princiep een uitzondering gemaakt In het 
begin van 1980 werd omwille van de werkgelegenheid een consortium van firma's gemachtigd een belangrijk 
kontrakt voor de levering van uitrustingsgoederen af te sluiten, waarvan 16 th . van militaire aard waa 

maskerd dat de kredietwaardig
heid van België verder wegzakt 
Na de nu toegediende prikjes-pijn 
komt dan de schok van de ampu
tatie. En de zomer zal dagen van 
grote ontgoocheling aaneenrijgen. 
Tien miljoen Belgen zullen zidi 
andermaal bekocht voelen. Dat is 
de prijs die regering en politieke 
partijen zullen betalen voor hun 
vergeving aan de eeuwige ver
dwijntruc. 

DE bevolking wordt inderdaad 
een rad voor de ogen ge

draaid. Iedereen beseft dat wat 
Martens voorstelt maar het begin 
is van een ingrijfjende sanering. En 
iedereen beseft dat de regering 
niet de moed heeft om tegen de 
haren te strijken van vakbonden 
en patroons. Dank zij de CVP is er 
dus noch voorspoed, noch moed... 
Ook Manu Ruys in De Standaard 
spreekt van een halve aanpak: 
„Het drama is dat dit land nog 
steeds niet toe is aan een werkelij
ke, doelmatige politiek van verso
bering. In onze buurianden is dat 
wel het geval Daar wordt serieus 
ingeleverd. Daar probeert men 
niet meer toch nog een graantje 
mee te pikken. Bij ons durft de re
gering nog steeds niet het mes in 
de wonde te zetten. Politici en 
sociale gesprekspartners blijven 
zich verzetten tegen het onvermij
delijke, leder uitstel van de ge
zondmaking maakt nochtans de 
ingreep van morgen nog wat pijn
lijker." 

Via De Standaard laat Tindemar^ 
dus weten dat het voor hem niet 
ver genoeg gaat maar als je de 
ACV-krant Het Volk leest weet je 
dat het voor Houthuys en zijn 
poulain Martens wel goed is. Ook 
vandaag zijn er weer heerlijke 
momenten van eensgezindheid in 
de CVP... 

r jEGRUPELUK dat de liberalen 
^ in hun vuistje lachten. Lees 
maar wat Leo Verbist in Het Laat
ste Nieuws schrijft: „Degenen, die 
aan de herstelwet dokteren, zijn 
dezelfden, die de politiek gevoerd 
hebben, die tot de nu naderende 
sociale en financiële ramp geleid 
heeft Zij kunnen zichzelf toch niet 
openlijk ongelijk geven en vandaar 

dat deze herstelwetten fundamen
teel verkeerd zijn. 
Dit land wordt mismeesterd door 
politieke kwakzalvers. Het land 
kan niet meer mee omdat het aan 
een hartkwaal lijdt Maar de dokto
ren van Martens IV tv\/isten of ze 
het daarom nu een of twee benen 
zullen afzetten." 
Het is wel een beetje vermakelijk 
een liberale krant het verwijt te 
zien maken dat de afgelopen rege
ringen de oorzaak zijn van de 
katastrofe. Draagt ook de P W 
niet een zeer zware schuld? En 
ook nu nog kunr>en de Vlaamse li
beralen niets anders doen dan 
zwaar demagogisch kritiek leve
ren. Belastingvermindering heb
ben de liberalen misschien wel 
kunnen bekomen (maar ik heb er 
toch niets van gemerktD, maar zij 
zijn en waren even grote verkwis
ters van gemeenschapsgelden. 
Daar komt nog bij dat nu Egmont 
van de baan is, de liberalen weer 
volop de unitaire kaart trekken, 
waardoor Vlaanderen vastgekop
peld blijft aan het failliete Walk)nië. 
Neen, van die hoek moeten we 
ook geen beterschap verwachten. 

INTUSSEN beginnen meer en 
• meer Vlamingen in te zien dat 
de mini-staatshervorming van de 
traditionele partijen een slechte 
zaak is. Ook Gazet van Antwer
pen beklaagt er zich over dat 
Vlaanderen nog geen echt eigen 
pariement heeft 
„Bij de staatshervorming van vorig 
jaar werden kamerieden en sena
toren ineens verrijkt (zonder ver
goeding) met een tweede man
daat: lid van een deel-pariement 
Net zoals ze vroeger ook IkJ wa
ren van de kultuurraden. 
En precies die kumul var? manda
ten is de reden waarom de ge-
meenschaps- en gewestraden zo
als die tieten, niet van de grond ko
men. Ze scfieren vlak over de 
grond, geen duim hoger dan de af
geschafte kultuurraden, waarvan 
de prestaties zo gering waren, dat 
alleen de unitaristen er vrede mee^ 
konden nemen." 

Opmerkelijk is dat de toon van de 
kritiek op de CVP-staatshervor-
ming véél milder is dan ten tijde 
van Egmont Tiens, tiens... Maar wij 
zijn bereid de Gazet amnestie te 
verienen... 
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8 m Onze wereld 

Senegal na 
Leopold Senghor 
RSA. — Nog voor het begin van 
het nieuwe jaar heeft Leopold 
Senghor C74) van Senegal zijn 
mandaat van president en staats
hoofd aan de veilgen gehangen. 
Zijn „Dauphin" en eerste minister, 
de 45-jarige Abdou Diouf (1 meter 
96) Is hem opgevolgd. Senghor en 
DIouf behoren tot de regerende 
PS die voor 1975 de Union pro-
gressiste Sénégalaise heette. In 
de Assemblee te Dakar heeft die 
partij het voor het zeggen: ze 
bekleedt er 84 zetels tegen 16 
voor de liberale Parti démocrati-
que Sénégalals, de PDS, die als 
enige van de drie „wettelijke" op
positiepartijen tot de nationale ver
gadering is doorgedrongen. 
De nieuwe president is geen on
bekende: al tien jaar fungeert hij 
als premier van de Senegalese 
republiek die in 1960 ter wereld 
kwam. Het stond in de grondwet 
geschreven dat de eerste minister 
in de plaats van de president zou 
treden indien deze nog voor het 
einde van zijn mandaat zou aftre
den. Tot zover leek alles secun
dum Lucam te verlopen. Maar 
volgens Aboulaye Wade, voorzit
ter van de liberale PDS, is de 
opvolging van Diouf in strijd met 
de grondwet omdat het artikel 36, 
dat de opvolging regelt, pas in 
1976 in de konstitutie werd opge
nomen, op een ogenblik dus dat 
de socialistische partij van Sen
ghor alleen de dienst uitmaakte en 
de partijen van de oppositie geen 
inspraak hadden. Solidair met 
Wade komen nog twee andere 
oppositiepartijen, de Parti Africain 
de rindéfjendance van Mahjemout 
Diop (marxistisch-leninistisch) en 
de Mouvement Républicain Séné
galals van Boubacar Gueye (kon-
servatief) verontwaardigd uit hun 
hoekje. De hele oppositie betreurt 
de schuldige haast en losheid van 
Senghors aftreden. De ontslag
brief van de president bestond uit 
vier zinnen! Biezonder kort en 
bondig als je weet dat de poëzie 
van de dichter Senghor nooit be
paald door epische of suggestieve 
koncentratie heeft uitgemunt 

Inmiddels doelt Diouf kennelijk op 
uitbreiding van het meerpar-
tijensysteem naar de vijf (of zes) 
oppositiepartijen die tot vandaag 
op een half-klandestien bestaan 

Wereld
nieuws 
M President-elect Ronald Rea
gan zal beslist minder narigheid 
hebben met zijn broer Neil dan 
Jimmy Carter met zijn broer 
Billy, de ongezeggelijke amateur
diplomaat Billy is bestendig bo
ven zijn teewater Neil is geheel
onthouder Vandaar zijn nuchte
re kijk op de politieke peripe
tieën van broer Ronald. „Ik kan 
er gewoon niet bij'zo merkt de 
voormalige reklame-chef op, 
„dat mijn broer mordicus presi
dent van de VS A wil worden. 
Hij heeft toch een ranch in 
Californië waar hij evengoed 
de grote baas kan zijnT Acht 
jaar lang is broer Ron goever-
neur van Californië geweest 
Acht keer is Neil hem gaan op
zoeken. Nu zijn broer president 
wordt zal Neil zijn bezoeken aan 
het Witte Huis evenredig afwe
gen. „Meer dan vier keer kom ik 
daar niet over de vloer'zegt hij 

zijn aangewezen. Dit maneuver 
waarachter men de schrandere 
Senghor kan vermoeden, is ook 
het veiligste middel om de liberale 
PDS wind uit de zeilen te nemen 
en dan vervroegde parlements
verkiezingen (normale termijn 
1983) uit te schrijven. 

De op pensioen gestelde Sen
ghor zal nu van op een serene af
stand de peripetieën van zijn Dau
phin kunnen volgen. Aan de eko-
nomische erfenis die Diouf van 
zijn beschermheer overneemt, zal 
de nieuwe president niet veel bin-
nenpretjes beleven. Het ,Afri-
kaans socialisme" van Senghor, 
door ortodoxe marxisten als on
volwassen afgewezen, heeft niet 
kunnen verhinderen dat Senegal 
onder de 17 frankofone Afrikaan
se staten — en als je hierbij het 
bruto sociaal inkomen per bewo
ner onder de loep neemt — op 
één land na de rode lantarendra
ger is. De ca 100 staatsbedrijven 
meestal in niet-produktieve gebie
den gesitueerd leiden een zorge
lijk bestaan en worden op de koop 
toe bar slecht beheerd. Van overal 
gaan stemmen op om de private 
ekonomie te stimuleren. In die sa
menhang rijst dan het niet denk

beeldig gevaar dat de ekonomi-
sche afhankelijkheid van het bui
tenland in Senegal nog gaat toene
men. 

Het zal Senghor pijn doen dat 
hij vandaag door jongere schrij
vers en politici in zijn land als een 
„kultuurkolonialist" wordt afge
schreven. Het was zijn overtuiging 
dat politieke bevrijding niet moge
lijk is zonder kulturele ontvoog
ding, een ietwat stoutmoedige 
vooropstelling als je bedenkt dat 
80 % van de Senegalese bevol
king analfabeet is. Zijn staatsfilo-
zofie van een Afrikaans humanis

me geaxeerd op Europese, Afri
kaanse en Arabische tradities was 
al voor haar geboorte op sterven 
na dood. Zijn opvattingen over de 
„négritude" (de term is van hem) 
worden ook door vele rasgenoten 
sterk aangevochten. 
Zijn buitenlandse politiek was ge-
matigd-progressief. Nooit heeft hij 
het rode MPLA-regime van Ango
la erkend. Nooit kwam het tot 
diplomatieke betrekkingen met 
het Libië van Kadhafi. Anti-Franse 
en (of) anti-Europese uitlatingen 
heeft hij nooit gedebiteerd. Hij 
stelde dat de 10.000 in zijn land ge-

Leopold Senghor 

stationeerde Franse soldaten een 
te verwaarlozen minderheid zijn 
tegenover de 70.000 Russische, 
Kubaanse en Oostduitse militairen 
die vandaag in het zwart kontinent 
rondlopen. Senghor is een wijze 
Afrikaan. In weerwil van mislukkin
gen blijft zijn prestige als staats
man onaangetast In een kontinent 
dat in een wirwar van geïmpor
teerde ideologieën moeizaam op 
zoek Is naar een eigen identiteit 
kan de „gematigd-progressieve" 
aanpak van Senghor als lichtend 
voorbeeld gelden. 

RSA — Met Gaston Thorn aan het roer Is de nieuwe Europese 
Kommissie op 6 januari jL van wal gestoken. Er is werk In de Europese 
winkel. Nog voor het einde van de maand staan topgesprekken tus
sen de EEG en de Japanse regering op de agenda. Het is de eerste 
keer dat Europa In het verre Tokio met de bel gaat rinkelen als 
waarschuwing tegen Japans ekonomische en technologische Invasie 
die vandaag de Europese markt dreigt te verstikken, en dit terwijl de 
Europese export naar Japan ter plaatse blijft trappelen. Tot dusver 
heeft Japan niet gereageerd op de forse resolutie van de Europese 
Ministerraad In november j l . opgesteld. Wel is de Japanse minister 
van Buitenlandse Zaken in december 1980 een paar Westeuropese 
steden komen bezoeken om glimlachend, met dhepe bulgingen en 
knipperende oogjes zijn voorkeur voor „Pree Trade" te bevestigen. 
Naast die Japanse uitdaging zijn er de vele stekelige problemen van 
de Gemeenschap zelf. Over een half jaar moet Thorn de Europese 
Raad een gestoffeerd hervormingsplan voor de landbouw voorleg
gen. Ten slotte moet hij een eind maken aan het bestaande konflikt 
tussen het Europees parlement en de ministerraad. Op die weg liggen 
wolveklemmen en ander gevaarlijk ontploffingstuig. Thorn weet wat 
men van hem verwacht: geen Brusselse spitsvondigheden, maar een 
programma met duidelijk aangestipte prioriteiten. 

Gaston Thorn: 
frankofiel 
tot op het bot 

Een sinecuurtje is die eerste Euro
pese dag voor Gaston Thorn niet 
geworden, 's Ochtends wachtte 
hij op het resultaat van een opera
tie die zijn vrouw in een Parijs 
ziekenhuis moest ondergaan. Na 
de middag moest hij te Brussel de 
veertien leden van zijn Kommissie 

aanwijzen. Alles naar maatstaven 
van distributieve en... diplomatieke 
rechtvaardigheid: twee voor ieder 
van de vier grote leden (8) en een 
voor ieder van de zes kleine lan
den. Veertien kommissarissen 
voor tien landen. 

Gaston Thorn 

De 52-jarige Luxemburgse doctor 
juris is altijd een manusje-van-alles 
geweest een soort factotum die 
alle bezigheden bij de hand heeft 
en zich hierbij steeds op onberis
pelijke wijze van zijn vele, diverse 
departementen overkoepelende, 
opdrachten, heeft gekweten: pre
mier, minister van Buitenlandse 
Zaken, van buitenlandse handel, 
van vooriichting, van de sport van 
de eredienst en noem maar op. 
Ook is hij ooit voorzitter geweest 
van een algemene vergadering in 
de Verenigde Naties, was bij her
haling voorzitter van de Europese 
Raad en is al zestien jaar voorzit
ter van de liberale internationale. 
Die internationale ervaring zal hij 
te Brussel nuttig kunnen gebrui
ken. Roem en eer zal hij er waar
schijnlijk niet oogsten. Te Brussel 
wacht hem de dagelijkse Europe
se sleur: pingelen, marchgnderen 
en eindeloos, vaak steriel diskus-
siëren. Vandaag weerklinkt binnen 
de muren van de Gemeenschap 
niet altijd die unisone Europese 
hymne. De lid-staten zorgen stee
vast voor nationale dissonanties. 
Dat zijn belangrijke post niet het 
voorportaal naar de glorie en on
sterfelijkheid is, weet Gaston 
Thorn beter dan wij. Hij zal het wel 
weten van zijn voorganger Roy 
Jenkins. Het bazuingeschal was 
niet van de lucht toen Roy vier jaar 
geleden in de Europese arena 
werd gekatapulteerd. Maar, bij zijn 
vertrek vorige maand waren de 
loftrompetten verstomd. Men zet
te bovendien zijn gebreken netjes 
op een rijtje: geen leidersgaven, 
organizatorisch onbevoegd en 
niet eens in staat om hechte kon
takten te smeden. 

Tegen dergelijke „aantijgingen" is 
Gaston Thorn immuun. De Luxem
burger staat te boek als een char
meur, een pientere, woordvlotte 
kerel die als niet een is Ingewijd in 
de kunst van de overreding en van 
het kompromis. Zijn kollega's ken
nen hem van vroegere ontmoetin
gen. Hij is voor hen een open 
boek. Maar wat in dat boek ge
drukt en geschreven staat dat 
weten wij niet Wel weten we dat 
zijn benoeming voor de eurokra-
ten die achter een fata morgana 
van Europese volmaaktheid blij
ven aanhollen niet een onverdeeld 
winstpunt is. Luchtkastelen zal hij 
niet bouwen. Nuchter en pragma
tisch zal hij zijn weg zoeken in de 
doolhof van opgestapelde narig
heden. Thorn houdt van direkte 
bewoordingen. Zo zal hij ook in de 
Kommissie optreden: kordaat, 
recht voor de raap zijn mening 
zeggen. Als rasecht diplomaat zal 
hij wel weten dat verbale kracht
patserij niet lonend is. 

Thorn omschrijft zichzelf als een 
„Europeeër uit overtuiging". Die 
overtuiging stoelt vooreerst op de 
omstandigheid dat Luxemburg 
meer dan andere Westeuropese 
steden van de Europese eenma-
king-in-wording heeft geprofi
teerd: zetel van het Europees Ge
rechtshof, van het Europees parie-
ment van de Europese Dienst 
voor de Statistiek en van andere 
overheidsorganen. Bovendien is 
Thorn een Europeeër die zich niet 
tot een bepaalde nationaliteit be
kent Zijn geestelijke en kulturele 
familie is de Francité. Frankofoon 
en frankofiel tot op de bot 
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Leefmilieu m 
Brecht, Rumst, Vlierzele... 

Groenenberg mag... 
Op ongeveer 100 meter van het bekende staatsdomein van Gaasbeek 
ligt het domein Groenenberg (38 ha). Het ligt deels op het grondge
bied van de gemeente St-Pieters-Leeuw en deels op dat van Lennik. 
Dit stuk groen en gezellig Pajottenland is zowat de achtertuin van 
Bruxelles aan het worden. Net op de grens met Vlezenbeek (met St-
Pieters-Leeuw samengevoegd) staat de Franstalige Erasmeclinique 
van de ULB. Als het ware reeds in Vlaams-Brabant staan de 
Franstalige ziekenhuisbedden opgestapeld, is men in de buurt 
(Neerpede) het olympisch pretpark aan het plannen en duikt nu, totaal 
onverwacht de zaak Groenenberg op. Het kan toch allemaal geen 
toeval zijn. 

VU-raadslld Daan Vervaet schoot uit de spreekwoordelijke kram
men en in de pen en stuurde de ministers van het Vlaamse Gewest en 
van Landbouw een heus dossier. Hij verzoekt de ministers het do
mein aan te kopen en legt hen uit waarom. 

Het ctomein Groenenberg is 
een privé-domein met een opper
vlakte van 38 ha. Het omvat een 
19de-eeuws kasteel, twee boerde
rijen waarvan één drijvende, een 
jachtwachtershuis, een druiven-
kas, een uitgestrekte vijver, 25 ha 
bosaanplant en 13 hja grazige wel
den. 

In het begin van de jaren zeven
tig kwam dit gebied op een onge
lukkige wijze in de belangstelling 
omdat de provincie Brabant er 
een soort Europees pretpark wou 
binnenhalen. Dit plan werd zo 
sterk door de bevolking betwist, 
dat het alsnog In de opbergmap 
steekt 

Vandaag echter duiken nieuwe 
plannen op die het domein noch 
de aanliggende agrarische gebie
den en het noordwestelijk gelegen 
natuurgebied tot voordeel strek
ken. 

Het kasteel zou restaurant wor
den en bos en weiden pretpark 
met rekreatieve nutsvoorzienin
gen (tennisvelden, kampeerterrei
nen, enzJ. Er bestaat uiteraard 
onmiddellijk gevaar dat een deel 
van de bosaanplant zal worden 
geveld en dat struktuur en uitzicht 
van de weidegronden zullen wor
den aangetast 

Groeneberg sluit sterk aan bij 

het groen van het Gaasbeeks 
staatsdomein. Het bevat een geva
rieerde aanplant met soms zeldzei-
me boomsoorten, zoals de Se-
quoiadendron giganteum (ma-
moetboom), de Ratanus (plataan); 
de Fagus sylvatica, cuprea, purpu
rea en purpurea-p>endula (de groe
ne beuk, de koperbeuk, de bruine 
beuk, de paarsrode treurbeuk); de 
Castanea sativa (tamme kastarv 

Drie namen die Vlaanderen niet gauw zal verge
ten. Drie beruchte stortplaatsen die gesloten werden 
telkens nadat ten overvloede bewezen werd dat gif
tig afval gestort was en de stortreglementen niet na
geleefd werden. Maar eigenlijk is dit maar het top je ' 
van de vullnisberg die Vlaanderen rijk is. Want wie 
weet in zijn buurt geen stort al dan niet toegedekt 
waar sinds jaren betwistbaar afval werd gestort? Er 
is maar één oplossing: reageren en liefst zo luid en 
zo massaal mogelijk. Laat Vlaanderen niet de vuilnis
belt van Europa worden. Dwing de ministers de nodi
ge maatregelen te treffen. Met de Bond Beter 
Leefmilieu Vlaanderen zijn wij het eens dat al de 
betrokken gemeenten dezelfde maatregel moeten 

nemen, om de hogere overheid en de regenng op 
korte termijn te verplichten het afvalprobleem in zijn 
geheel aan te pakken. Dit kan door de goedkeuring 
van de nieuwe afvalwet en door de opnchtng van 
een centrum voor konditionering en neutralizatie 
(Antwerps Havengebied), voor inkapseling en ge-
kontroleerde deponie (Ctost-Vlaanderen) en voor 
gekontroleerde verbranding (Vlaams Brabant). De 
plannen zijn reeds klaar sedert 1978 en kwamen tot 
stand met de medewerking van het Studiecentrum 
voor Kernenergie (SCK) en de betrokken Geweste
lijke Ontwikkelingsmaatschappijen. Ook de tekst 
van de nieuwe afvalwet was al ter beschikking van 
de regering Martens.- Ill 

...geen tweede Neerpede worden! 
je); enz. Het bezit een vrij uitge
breid bospadennet deels met be-
tonverharding, mooie e n ' uitge
strekte vijver. 

In zijn brief aan beide minsters 
stelt Daan Vervaet voor het park 
(25 ha groot) bij dat van Gaas
beek aan te sluiten en het voor 
passieve rekreatie open te stellen. 
Tegelijkertijd kan het bos, of een 
gedeelte ervan, als arboretum 
voor scholen en natuuriiefhebbers 
gebruikt worden. Net zoals de 
vijver die opnieuw visrijk kan ge
maakt worden, watervogels kun
nen worden uitgezet 

Wat het 19de-eeuwse kasteel 
betreft stelt Vervaet voor het om 
te bouwen tot een socio-agrarisch 
trefcentrum voor Vlaams-Brabant 
En hij maakt daarbij de logische 
vergelijking met het Westrand te 
Dllbeek dat uitgegroeid is tot het 
kultureel trefpunt van West-Bra-
bant Het Is toch zo dat er naast 
kuituur ook aan de landbouw, gro
te en kleine, dient gedacht Deze is 
in Vlaams-Brabant nog ruim aan
wezig. 

De ingang tot Groenenberg. Hoe
lang nog „verboden toegang?" 

Daan Vervaet: „Wat Westrand 
(Dllbeek) voor de socio-kulturele 
sektor van Vlaams-Brabant bete
kent, kan Groenenberg voor de 
socio-agransche sektor beteke
nen, namelijk een verdedigings
burcht zijn van de land- en tuin
bouw tegen negatieve hoofdste
delijke invloeden" 

Na de bedreigingen van 
Vlaanns-Brabant op leefmilieu en 
kultureel vlak, de A8, het Europea-
num, het snelspoor, Neerpede, de 
fermettes, enz... (VU-kamerlid Jef 
Valkeniers vergeve ons de onvol
ledige lijst want hij heeft alle geva
ren met zijn Brabants geweld be
vochten). Is dit een positief bericht 
uit het land van Pieter Breughel. 

Hopelijk hebben de ministers 
oor voor dit probleem dat veel 
meer betekent dan wat bomen, 
een versleten kasteel en een vislo-
ze vijver. 

• Wie Daan Vervaet wil helpen 
bij zijn Groenenberg-plan weet 
hem te vinden : Brabantsebaan 
373 te 1683 St-Reters-Leeuw. 

Van dit kasteeltje kan een soclo-
landbouwkundlg centrum ge
maakt worden voor Vlaams-Bra-
bantse landbouwers. 

Ecologische avond 
De Vereniging voor Ecok)gi-
schie Leef- en Teeltwijze 
(VELT) nodigt uit op haar 
8ste grote Ecologische 
avond op vrijdag 30 januan 
1981 om 20 u. in zaal Bcker-
lljc, Frankrijklei 85, Antwer
pen. 

Onderwerp: „Bodemleven en 
Bodemvruchtbaarheid". 
Met medewerking van Rik 
Dedapper, natonaal voorzit
ter VELT, Erik Derynck, land
bouwer, Lemaire-Boucher-
metode, Femand Verheughe, 
voorzitter VELT-diensten 
vz-w. Oabo, recyclage), Willy 
Verstraete, prof. RUG en Ka-
rel Vlassak, prof. K U L 
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10 mi Dossier 

Weer een jaar 
volkse strijd 

Volkse strijd, klinkt dat 
niet wat romantisch? 
Verstaat men in 
Vlaanderen daaronder 
niet het bijwonen of in 
het felste geval het 
organizeren van 
vergaderingen en 
betogingen? 
Alleen Komen, 
Voeren en 
Brussel herinneren er 
ons aan dat het woord 
strijd soms in zijn 
letterlijke betekenis 
moet verstaan worden. 

God zij dank dat zulks 
in onze naoorlogse 
Vlaamse beweging 
eerder uitzonderlijk 
voorkomt Als we dat 
tenminste niet meteen 
vergeten — zoals het 
welgedane Binnen-
Vlaanderen al te 
geredelijk doet — dat 
„daar is nog e strij te 
strij". En daarbij zitten 
wij als Vlamingen nog 
in aen gemakkelijk zetel. 
Een overzicht van wat 
gelijkaardige 

bewegingen als de 
Vlaamse in Europa en 
daarbuiten te verduren 
gekregen hebben tijdens 
het voorbije jaar leert 
ons dat het leven zeer 
hard is voor alle 
volkeren die nog geen 
staat of deelstaat 
hebben veroverd, een 
pantser dat onmisbaar 
blijkt om in deze tijd 
van talloze 
staatstussenkomsten de 
eigen aard enigszins te 
kunnen handhaven. 

Roerig Iberië 
Wij kjeginnen dit overzicht met het 
oudste en raadselachtigste volk 
van Europa: het kleine, maar hard
nekkige en zeer strijdbare volk 
der Basken. 
Sedert verleden jaar genieten zij 
een zelfbestuur dat veel verder 
gaat dan onze zogenaamde ge
westvorming. Anders dan de Vla
mingen echter, staken de Basken 
de strijd niet wanneer de overwin
ning in zicht komt De autonomis-
ten onder hen willen het onderste 
uit de kan. De Baskische Algeme
ne raad stelt zich dan ook vrij 
stroef op tegenover Madrid. 
De „militaire" ETA blijft zelfs door
vechten „tot aan de volledige onaf
hankelijkheid". 
Haar aanslagen tegen de nog 
steeds zeer Spaanse (lees: anti-
Baskische) politie en tegen bur
gers zien er van hier uit niet altijd 
even verdedigbaar uit 
Op 9 maart werden in Baskenland 
verkiezingen gehouden. Meer dan 
de helft van de zetels (37 op 60) 

werden in de wacht gesleept door 
uitgesproken nationalistische p>ar-
tijen. 

De andere hadden zich trouwens 
ook zo Baskisch mogelijk voorge
daan. En bij de 41 % onthoudin
gen zaten ongetwijfeld vele har
den, die niet willen meespelen in 
een autonoom statuut De groot
ste partij (FNV) bracht zodoende 
haar leider, Carlos Garaicoechea 
(verleden jaar voorzitter gewor
den van de Baskische Algemene 
Raad) aan het hoofd van de eerste 
Baskische regering sedert 1936. 

Heel deze gang van zaken heeft 
ook de in Frankrijk wonende Bas
ken bewuster en strijdbaarder ge
maakt En het zullen niet de druk
kere kontakten tussen de Franse 
en de Spaanse politie zijn noch de 
drieste aanslagen van staatsnatio-
nalistische Spaanse terroristen te
gen Baskische volksnationalisten 
en tegen Baskische boekhandels 
ten noorden van de Pyreneeën, 
die de opgang naar Eus/cad/zullen 
kunnen verhinderen. 
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Op hun veel rustiger manier bou
wen ook de Katalanen in Spanje 
hun zelfstandigheid uit In dezelfde 
maand als de Basken werden ook 
zij naar de stembus geroepen om 
een eigen pariement te kiezen. Er 
was een stemmenonthouding van 
bijna 40 % maar in tegenstelling 
tot de verwachtingen (van wie?) 
kwamen niet de socialisten maar 
de nationalisten als overwinnaars 
naar voren: 43 zetels op 135. Ook 
de Katalaanse kommunisten lx)ek-
ten enige winst; met hun aan 
Madrid niet horige partij bezetten 
zij nu 25 zetels. 
In Frankrijk bevinden de Katala
nen zich nog steeds in de faze van 
de kulturele bedrijvigheid, verre 
voorbode van politieke aktie. 
De laatste niet-Spaanse streek 
waar gepeild werd werd naar au-
tónomie-verzuchtingen was Gali-
cië. De uitslag kwam verbazend 
aan voor hen die de Galiciërs niet 
kennen en normaal voor wie hen 
wel kennen: een zeer grote mate 
van onthoudingen (72 %); en van 
de opgedaagde 28 % een meer
derheid (73 %) voor... zelfbestuur! 
Twee faktoren spelen hierbij een 
grote rol: Galiciërs laten nooit 
graag in hun kaarten kijken. Hun 
volksbewustzijn (zij zijn eigenlijk 
Portugezen) is niet sterk ontwik
keld. 
De geleerde sociologische en eko-
nomische verklaringen die sommi
ge kranten hierrond opbouwden 
kan men dus met een glimlach 
naast zich neerieggen. 

Brandpunt „corsu" 
Objektieve verwantschap leidt 
niet noodzakelijk tot subjektief 
bondgenootschap. Niet alleen de 
Vlamingen kunnen hiervan een 
liedje zingen, ook de Romaanse en 
geromanizeerde volkeren ontko
men hier niet aan. Onder hen zijn 
de hardste verdrukkers nog altijd 
de Fransen: zij gunnen de Katala
nen hun plaats niet onder de zon 
en hebben het de Occitanen eeu
wen lang zo moeilijk gemaakt dat 
dezen er danig veel last mee heb
ben om opnieuw zichzelf te wor
den. 

VeHeden jaar deden zij een aanval 
op de Franse, voor hen zeer ver-
fransende, televisie. Het „Institut d-
Estudis Occitans" organizeerde 
een campagne met als doel: 

1. elke dag tijdens de gewestelijke 
aktualiteiten informatie in het F'ro-
vengaals; 
2. elke week één Occitaanse uit
zending over een aktueel onder
werp; 
3. elke week tijdens de avonduren 
één kulturele uitzending in het 
Occitaans (liederen, gedichten, to
neel, voordrachten, enz...); 
4. leergangen op de schooltelevi
sie. 

Door een toeval kwamen wij te 
weten dat ook een aantal Vlamin
gen (onder wie VU-pariementsle-
den) hun handtekening gezet heb
ben onder deze verzuchtingen die 
voor zover ons bekend is, onver
vuld zijn gebleven. 
Het meest te lijden onder Franse 
repressie hebben evenwel de Kor-
sikanen; omdat zij zich steeds 
feller verzetten tegen de reeds ver 
gevorderde kolonizering van hun 
eiland door het (stiefmoederiand). 
De gehate en gevreesde polices 
parallèles vinden er een druk maar 
ook weerbarstig werkterrein. 
Want sommige Korsikaanse natio
nalisten hebben van de weer
omstuit het befaamde maquis ge
kozen. 
De laatste twee jaren werden te
gen nationalisten een zestigtal 
bomaanslagen gepleegd. Daar bo
venop komt de officiële terreur. 
Verieden zomer werd zelfs de 
Korsikaanse zender op het eiland 
Elba (Italië) opgeblazen. 
De Korsikanen namen dan wraak 
door bv. tijdens de maand oktober 
in Marseille zes bomaanslagen te 
plegen waarvan vier tegen Franse 
banken; Franse financiële knngen 
worden immers verantwoordelijk 
geacht voor de ekonomische kolo
nisatie van het eiland. 
De Italianen, die zelf nergens in de 
verdrukking leven, ook niet in 
Zwitserland, waar zij nochtans niet 
veel meer dan een kanton bewo
nen, regeren niettemin met harde 

hand over al wie binnen hun 
machtsbereik leeft 
De Fransen bv. of, zoals vanzelf
sprekend regionalistisch ingestel
de Franco-Savojardische bewo
ners van de Aoste-vallei heten: de 
Valdotains, hebben het daar niet 
gemakkelijk. Ook zij beschikken 
over geen radio. Nu kort geleden 
het officiële Italiaanse radio-mono
polie gebroken werd is dit gebrek 
minder te wijten aan officiële te
genkanting dan aan te gering ei
gen initiatief. Want ook in de Val 
d'Aoste wemelt het van zoge
naamde vrije zenders, die bijna 
allemaal Angelsaksische kitsch-
muziek brengen, aangekondigd in 
het Italiaans. Men vergete echter 
niet wat een volle eeuw verita-
liaansing aan volkse ruggegraat 
kan breken... 

Inmiddels werd bij het begin van 
de zomer eindelijk een (één) Fran
se boekhandel geopend in de stad 
Aoste. Tot dan toe was het een 
ware kalvarie, daar aan een Frans 
boek te geraken. 
Rond dezelfde tijd, met name op 8 
juni, werden gemeenteraadsver
kiezingen gehouden. De uitslag 

. daarvan was niet banaal. De linkse 
meerderheid (kommunist -f so
cialist) ging verioren. De UV (Uni
on Valdotaine, zeer gematigd na
tionalist) ging bescheiden maar 
praktisch overal vooruit en in Aos- 4 
ta zelfs nogal opvallend: van 4 
naar 6 raadsleden (op de 40). 
Het is wel de enige plek waar de 
Fransen in Europa zwak staan. In 
Frankrijk zelf ontzien ze geen allo-
gènes. In Zwitserland bouwen ze 
Delémont, hun op 24 september 
1978 van Bern officieel afge
scheurd Jurakanton, uit en berei
den van daar uit de herovering 
voor van een zuidelijke strook 
Franse en Frans-Duitse dorpen 
die bij het referendum van 23 juni 
1974 verkozen hebben, bij het 
(Duitse) kanton Bern te blijven. 
In België delen zij nog steeds meer 
de lakens uit dan de grotere niet- i 
Franse helft van de bevolking. De f 
grondwetsherziening die daar in 
juli werd goedgekeurd bezegelt 
een miljardenstroom van Vlaams 
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Dossier 

geld naar het Walenland. Het uni
taire systeem wordt enigszins af
gezwakt, vooral dan op verzoek 
van de Walen zelf. Zij verdragen 
niet de macht (die vroeger in 
België alleen hen toebehoorde) te 
delen. Zij vrezen ook dat spijts 
reeds bestaande grondwettelijke 
waarborgen (grendels), de stijgen
de ekonomische macht van de 
Vlamingen in politieke zou kunnen 
omslaan. Op de brandpunten van 
de Vlaams-Waalse ontmoetings-
grens was 1980 een status-quo: in 
de Voerstreek blijven de Walen 
stoorakties uitvoeren, zonder dat 
inlijving dichterbij komt; in het ge
bied dat zij langsheen de West-
vlaamse taalgrens definitief bin
nenhaalden In 1962 (Komen) heb
ben zij de oprichting van een 
Vlaams kleuterschooltje moeten 
dulden, waarvan de levensduur 
evenwel onzeker is; en Brussel 
werd volledig buiten de grond
wetsherziening gehouden. 
De Waalse greep op het Duitse 
taalgebied in België daarentegen 
werd grondwettelijk versterkt 
doordat dit laatste voortaan onder 
de Franse Gemeenschap valt met 
uitsluiting van een mogelijk 
Vlaams tegengewicht 

Een Welse 
overwinning 
In de Keltische wereld doen de le
ren het meest van zich spreken. In 
Noordoost-lerland blijft het IRA op 
dramatische wijze aktief. Zijn aan
slagen verglijden soms van het 
militaire naar het kriminele domein 
(zoals trouwens die van zijn tegen
standers). Maar een kat in 't nauw 
maakt rare sprongen. Overigens is 
ook daar marxistische invloed 
merkbaar. 
Er schijnt enige beweging te ko
men in de sedert lang vastgelopen 
fronten. Niemand minder dan de 
harde mevrouw Thatcher, eerste 
minister van Groot-Brittanië, had 
te Dublin een onderhoud met haar 
Ierse ambtgenoot. Het is nog altijd 
niet bekend met welke gevolgen. 
Feit is dat een opzienbarende en 
ver gevorderde hongerstaking 
van gevangen leren (en Britten) 
onverwacht en waarschijnlijk na 
verholen toezeggingen van Britse 
zijde, afgebroken werd. De inzet 
was de erkenning van de gevan
gen IRA-leden als politieke gevan
genen. Officieel zijn zij namelijk 
nog steeds terroristen of bandie
ten (zo noemden ook de Duitsers 
tijdens de oorlog alle weerstan
ders). 

De Welsen boekten op 19 sep
tember een grote overwinning. Na 
een lange campagne en zelfs het 

begin van een hongerstaking door 
Raid-Cymry-leider Gwynfor 
Evans stemden de Britten toe in 
een afzonderlijk Wels televisieka
naal. Dit is veel meer dan een 
Welstalige'versie van Engelse in
houden. In deze tijd van zware TV-
invloed op gedachten, gedragin
gen en spraakgewoonten is het 
van enorm belang, zulk medium in 
eigen land te krijgen. Een eigen 
TV-kanaal, dat per week meer dan 
20 uren Welse uitzending ver
zorgt in uitsluitend Wels beheer, 
met financiën, uitrusting en perso
neel, zo iets kan de toekomst van 
het Welse volk beslissend beïn
vloeden. 
Zo ver zijn de- Bretoenen nog 
bijlange niet Die zijn zelfs nog aan 
geen radio toe. Weliswaar is het 
aantal uren dat Franse zenders 
aan Bretoense programma's wij
den tussen 1978 en 1980 geste
gen met 83 % (in de televisie met.. 
282 %). 
Aangezien deze fantastische cij
fers neerkomen op vijf en een half 
uur Bretoens per... week in de 
radio (in de televisie 28... minuten) 
leren zij ons vooral dat er vóór 
1978 zo goed als niets moet be
staan hebben. Het is dan ook niet 
verwonderlijk dat de Bretoense 
Kulturele Raad op 15 december jl. 
met eenparigheid min één stem en 
één onthouding laesloten heeft de 
oprichting van een Bretoense 
Vrije Radio (.Gwenn La Du) te 
bevorderen. 

Belgische en Franse 
Duitsers in de knel 
De meest zelfzekere van alle Ger
manen zijn nog steeds de Engel
sen. Zij lossen nauwelijks iets van 
hun greep op Ierland en Wales en 
hun taal wordt over heel de wereld 
gesproken. 
Heel anders is het gesteld met de 
Duitsers, van wie velen zich sedert 
de nederlaag van het nationaal-
socialisme slechts aarzelend als 
Duitser durven gedragen. Gene
zing van dit trauma is een langdu
rig proces. Inmiddels gaat het niet 
goed met de Duitse volksgroepen, 
die mede als gevolg van die neder
laag, niet of niet meer in een Duits 
staatsverband wonen (waarmee 
we bedoelen; de Bondsrepubliek, 

Tijdens het voorbije week
einde kwamen te Brussel op ini
tiatief van VU-Europarlementslid 
Maurits Coppieters de Europese 
volkeren zonder staat samen. Op 
onze foto's, boven, de delegaties 
uit Elzas en Occitanië; onder 
deze van Bretagne. 

m\ 
de zgn. Demokratische Republiek, 
Oostenrijk, alsook Zwitseriand en 
Liechtenstein) en die, wegens de 
hierboven vermelde gedragswijzi
ging, weinig steun kunnen ver
wachten van burgers, laat staan 
instellingen, uit de hierboven ge
noemde staten. 

Het wordt voor hen inderdaad 
moeilijk, zich nog Duitsers te laten 
noemen. Niet alleen psycholo
gisch is dit vaak zeer moeilijk 
geworden, het is in België nu ook 
bij wet onnriogelijk gemaakt 

Dat door de jongste grondwets
herziening in juli aldaar een Fran
se, een Vlaamse en een Duitstali
ge Gemeenschap werden inge
steld, is geen toeval geweest Het 
lot van de Duitse volksgroep in 
België is verieden jaar dan ook 
drastisch verslecht Zij behoudt 
weliswaar haar Kulturrat doch 
haar gebied is nu officieel inge
deeld bij dat van de Communauté 
Frangaise. De groep, in 1919 door 
unitair België aangehecht veriiest 
haar Belgisch statuut en is nu door 
de Franstalige Walen overgeno
men. De Franse Raad zegt hen ze
kere faciliteiten toe. Op dit ogen
blik is het verschil in toestand voor 
hen nog niet voelbaar. Hun trein is 
niet van plaats veranderd maar 
door een beweging van de wissel 
staan zij nu op een ander spoor, 
een spoor dat leidt naar verfran-
sing. 

Een aantal Belgische Duitsers zien 
het gevaar wel degelijk in. In de 
nacht van 26 op 27 september 
(feestdag van de Franse Gemeen
schap) werden door PDB'ers „tau-
send" zwarte vlaggen uitgehan
gen, plakkaten uitgehangen en 
zelfklevers uitgedeeld. Hun Ne
derduitse verre verwanten in de 
Belgische staat hebben hen in de 
steek gelaten. 

Aan de algemene onverschillig
heid tegenover amendementen 
v£in de Volksunie, die dit wilden 
keren, kan men de kloof meten die 
Vlamingen scheidt van Vlaams
nationalisten. 

In Lotharingen en de Elzas ver
gaat het de Duitsers nog slechter. 
De verfransingsdruk weegt daar 
veel zwaarder door en gaat via 
het onderwijs, zo snel dat men 
ernstig de vraag moet stellen of 
deze oer-Duitse grensgebieden in 
het jaar 2000 nog in iets arxlers 
Duits zullen zijn dan in hun (ver
minkte) plaatsnamen. 

Zelfs de moedigen die weerstand 
bieden CLand un Sproch", „Rot un 
Wisz'0 durven nauwelijks hun 
band met de grote Duitse kuituur 
belijden. Zij klampen zich vast aan 
het dialekt om dichter bij het volk 
te komen (wat goed is) en om het 
verwijt te ontgaan, Duitsers te zijn 
(wat kultureel uitzichtloos is). 
De Duitsers in Italië, beter gekend 

11 

als Zuidtirolers, verdedigen zich 
taai, al zijn ze op lange termijn 
veroordeekJ tot een Alpensubstra-
tum. 
Op 13 augustus werd een wet 
heid. Een nieuw gevaar bedreigt 
de weerstandskracht der Tirolers: 
dat wat alle volkeren bedreigt de 
nivellering door modemizering en 
massakuKuur, ingevoerd door de 
talrijke (vooral Westduitse) toeris
ten. 
Buiten Zuid-Ttrol wonen in Italië 
nog enkele andere kleinere groe
pen Duitsers. Zo in Val d'Aoste, 
met name in de vallei van Gresso-
neySaint-Jean. Bij het begin van 
1980 was er sprake van een kleine 
plaatselijke radiozender voor deze 
vrij geïsoleerde groep Walsers, 
die oorspronkelijk uit Wallis ko
men. Wij weten niet of dit privé-ini-
tiatief inmiddels geslaagd ia 
Ook in de Sovjetunie leven nog 
Duitsers die er voor uit komen, 
zulks te zijn. Er is ernstig sprake 
van, de ongeveer 800.000 die in 
Kazakhstan wonen (bijna de helft 
van de uit hun vroegere Wolgare-
publiek verdrevenen) een „auto
noom gebied" in te ruimen. 

Anderzijds zendt radio Frunse, in 
de Kirgiezische republiek, elke za
terdag om 16 uur een half uur lang 
in het Duits uit en nog eens even 
lang Duitse muziek op woensdag. 
Maar ook dichterbij, met name in 
Floemenië, hebben Duitsers de 

bekendgemaakt op grond waar
van een toelage zal uitgekeerd 
worden aan tweetaligen in staats
dienst Dit is niet zonder belang 
voor o.a. de Duitse volksgroep 
omdat deze slecht vertegenwoor
digt is bij het overwegend uit 
Italianen bestaand overheidsper
soneel, ook in Zuid-Tirol; wat na-
tuuriijk een belangrijke veritaliaan-
singsfaktor uitmaakt Het is de 
SVP (.Sudtiroler Volkspartei) die 
zich achter het tot stand komen 
van deze wet gezet heeft 
Anderzijds zijn zeer belangrijke 
bestanddelen var» het beruchte 
„Pakket" nog steeds niet bestaarv 
de (bv. de gelijkstelling van de 
talen). En bleven, tot op het einde 
van de winter, Italiaanse nationalis
ten (fascisten?) bedrijvig met het 
opblazen van bussen, saboteren 
van liften en andere middelen om 
het toerisme in Zuidtirol te treffen, 
waarbij vooral toeristen uit Duits
land en Oostenrijk het moesten 
ontgelden. 

Over het algemeen kan men niet
temin stellen dat de rabiate Tiroler-
haat bij de Italianen plaats geruimd 
heeft voor meer verdraagzaann-

moeriemeie overieefd. Zij stellen 
het niet al te best Volgens het 
blad van de uit Joegoslavië, Roe
menië en Hongarije verdreven 
Duitsers Der Donauschv/abe zijn 
de zogenaamde Duitse scholen in 
Roemenië een perfied mkklel ter 
roemanizering. 
De enige Duitse middelbare 
school (te Temeschburg) zou 
voor 75 % door niet-Duitse kinde
ren bezocht worden. De toegang 
zou Duitse kinderen erg bemoei
lijkt worden. 
(?osf-Du;te/and blijft een steen des 
aanstoots. De wereld duidt er hoe 
langer hoe meer de DDR mee aan 
(weleer Mitteldeutschland) en 
voor de Slavische buren is het 
evenzeer een taboe. Begin 1980 
weigerde de Duitse televisie 
(ZDR, in te gaan op een verzoek, 
ook de Duitse verdrevenen hun 
programma te gunnen (naast bv. 
pop-fans en gastarijeiders). An
derzijds wees de Poolse Kerk een 
uitnodiging af om deel te nemen 
aan de bekende Duitse Katolie-
kendag te Beriijn. Ook dat is unbe-
waltigte Vergangenheit 

Karel Jansegers 
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12 TV-programma's M 
Zaterdag 

17 JANUARI 

BRT 1 
12.25 Skiën (reportage). — 14.00 
Open school. — 16.00 International 
Velvet (sportfilm). - 18.00 Paulus 
de boskabouter. — 18.05 Een be
narde situatie (jeugdfilm). — 19.00 
Dit leuke land (reportage). — 19.45 
Nieuws. — 20.10 Laveme en Shir
ley (f J. — 20.35 James Last starpa
rade (show). — 21.25 Gijzeling op 
zee (fJ. - 23.00 Nieuws. 

NED 1 

15.32 Bolke de beer. - 15.42 Klei
ne Isar (fj. — 15.52 Buurtkinderen 
(fj. — 16.17 Pommetje Horlepiep 
(fj. — 18.42 Peter Ramsey, de 
dierendokter (fJ. — 18.30 Nieuws 
voor gehoorgestoorden. — 18.35 
Sesamstraat — 19.00 Pofjeye 
(strip). - 19.05 Popkrant - 19.35 
Love boat (f J. — 20.25 Sonja's 
goed nieuws show. — 21.37 
Nieuws. — 21.55 Bemice knipt 
haar haar af (tv-film). — 22.40 
Voetbal '80. - 23.30 Nieuws. 

NED 2 

17.30 EK. schaatsen (reportage). 
— 1827 Teleac (sterrenkunde). — 
1857 Nieuws. — 18.59 Sinbad de 
zeeman (strip). — 19.25 Onder één 
dak. - 20.00 Nieuws. - 2027 
Thomas & Sarah (f J. - 2120 Huis
bezoek (fJ. — 21.45 Sport op 
zaterdag. — 22.15 Brandpunt -
thuis. — 23.10 Nieuws. - 23.15 
Nieuws voor gehoorgestoorden. 
— 2320 Tennis (Masters-tornooi). 

RTB 
19.30 Nieuws. - 20.00 Deux hom
mes dans la ville (film). — 22.05 
Dream weaver (MontreuxafIJ. — 
23.00 Nieuws. 

ARD 
20.00 Nieuws. - 20.15 Auf los 
geht's los (spel). - 2220 Der Ctan 
der Sizllianer (politiefilm). 

ZDF 
19.00 Nieuws. — 19.30 Ein zauber-
haftes Biest (fJ. - 20.15 Der Mör-
der (misdaadfilm). — 21.55 Nieuws. 
— 22.00 Das aktuelle Sport-Studio. 
— 23.15 Ungewöhnirche (3e-
schichten von Roald Dahl (f J. — 
0.05 Nieuws. 

D 3 
19.55 Gewestelijke aktualiteiten. — 
20.00 Nieuws. — 20.15 Ich bin ein 
Komponist (Honegger). — 21.05 
Tod eines Burgers (tv-film).- — 
22.15 Tips für Leser. - 22.30 
Nieuws. 

F 1 

LUX. 
19.00 Nieuws. — 19.30 L'homme 
qui valait trois milliards (f J. — 20.30 
II faut maner papa (film). — 22.15 
Carrefout (film) (tot 23.45). 

19.20 Gewestelijke aktualiteiten. — 
20.00 Nieuws. — 20.30 Numero un: 
Dalida (show). — 21.30 Rebecca 
(f J. — 22.30 Les héros du rock 'n' 
roll. — 23.40 Nieuws 

A 2 
20.00 Nieuws. — 20.35 Les fian
cees de l'empire (f J. — 21.35 Ten
nis (vanuit New York). — 23.35 
Nieuws. 

F 3 

20.00 Les jeux de 20 heures (spel). 
— 20.30 Le pont japonais (tv-film). 

Zondag 
18 JANUARI 

BRT 1 
9.15 Voor boer en tuinder. — 9.45 
Turnen. — 10.00 Verover de aarde 
(aardbevingen). — 11.00 Konfron-
tatie (debat). — 12.00 Nieuws voor 
gehoorgestoorden. — 14.30 Stads-
kemvernieuwing (Open SchooD. 
- 15.00 Sesamstraat - 15.30 Dot 
en de kangoeroe (strip). — 16.45 
Skiën (reportage). — 17.50 Sport
uitslagen. — 18.00 Jonger dan je 
denkt-Klub. — 18.30 Paulus de 
Boskabouter (strip). — 18.35 Van 
Pool tot Evenaar (kwis). — 19.45 
Nieuws. — 20.00 Sportweekend. 
- 20.30 Shirley (fJ. - 2120 Mez-
za Musica — 22.15 Nieuws. 

NED 1 

19.00 Nieuws. — 19.05 Woody 
Woodpecker (f J. — 19.12 Bassie 
en Adriaan in het circus. — 19.35 
Konsumentenrubriek. — 20.05 
Marco Bakker prezenteert (varié
té). — 21.00 Lessen in liefde (f J. — 
22.15 De mens en zijn muziek 
(dokJ. — 23.10 Nieuws. 

NED 2 
15.30 Nieuws. — 15.35 Hercules 
de Beer (jeugdfilm). - 16.10 TV-
privé. — 17.05 Studio Sport 1. — 
17.45 150 jaar België (dokJ. — 
18.30 Sesamstraat - 18.45 Spre-
kershoek. - 19.00 Studio Sport 2. 
— 20.00 Nieuws. — 20.10 Oogst in 
beeld. — 20.40 Humanistisch Ver
bond. - 20.45 Pim (kortfilm). — 
21.05 Koot en Bie. - 21.50 De 
Schrijvers (debat). - 22.35 The 
Countdown to the White House 
(reportage over Reagan). — 23.25 
Nieuws. , 

RTB 
19.30 Nieuws. - 20.00 Chansons a 
la Carte (show). - 20.55 Dr. Jekyll 
et Mr. Hyde (tv-film). - 21.55 
Nieuws. 

Dandy, the All American girl, 
sociaal-kritische film over een 
mooie geslefjen dievegge. 
Dinsdag 20 januari om 20 u. 40 
op BRT 2. }* ' ;>*** 

ARD 
20.00 Nieuws. - 20.15 Mount Eve
rest - 21.00 Der 7. Sinn. - 21.05 
Maria Stuart Königin von Schott-
land (film). — 23.10 Nieuws. 

ZDF 

19.00 Nieuws. — 19.10 Bonner 
Perspektiven. — 19.30 Tomasi di 
Lampedusa (portreO. — 20.15 Tod 
eines Schuiers (fJ. — 21.15 
Nieuws. - 21.30 Sketches met 
Attila Hörbiger. 

D 3 
19.55 Gewestelijk nieuws. — 20.00 
Nieuws. — 20.15 Elektronen (dokJ. 
— 21.00 Auslandsstudio. — 21.45 
III nach neun. — 23.15 Nieuws. 

LUX. 

18.00 Reis- en exploratiemagazine. 
- 18.30 Rash-back (spel). - 19.00 
Aktualiteitenmagazine. — 19.30 
Filmnieuwa — 20.00 Dröles de 
dames (fJ. - 21.00 Dollars (film). 

F 1 
19.25 Magazine over dieren. — 
20.00 Nieuws. — 20.30 Confiden
ces pour confidences (film). — 
23.20 Nieuws. 

A 2 

20.00 Nieuws. — 20.35 Le eerde 
rouge (film). — 22.05 Een maat
schappij in evolutie (dokJ. — 22.55 
Petit théêtre. — 2325 Nieuws. 

F 3 
20.00 Benny Hill (Humor). - 2030 
Satyagit Ray (Portret van deze 
Indische kineast). — 22.15 Nieuws. 
— 22.30 L'lntermédiaire (film). 

Maandag 
19 JANUARI 

BRT1 
14.00 Schooltelevisie - 18.00 
Paulus de Boskabouter (strip). — 
18.05 Maja de bij (strip). - 18.30 
Bonjour la France (Open School). 
— 19.00 Lachertjes. - 19.05 Egyp
te (reportage). — 19.45 Nieuws. — 
20.15 Het geslacht Rius (fJ. — 
21.10 Sportshow. — 21.55 De toe
komst van de wereld. — 22.45 
Nieuws en weerbericht —• 23.00 
Handel en wandel (Open School). 
— 23.30 Einde van de uitzending. 

NED. 1 

18.30 Nieuws voor de jeugd. — 
18.36 Sesamstraat - 18.50 Straat
je om... — 19.00 Popeye (strip). — 
19.05 Casper, het lieve sprookje 
(strip). — 19.17 Scooby Doo 
(strip). — 19.39 Het mysterie van 
Danedyke (f J. — 20.05 Goudsbloe
men in augustus (tv-film). — 21.37 
Nieuws. — 21.55 Twee voor twaalf 
(kwis). — 22.35 De fabriek, werken 
in Cuba (dokJ. - 23.40 Nieuws. — 
23.45 Nieuws voor gehoorgestoor
den (tot 23.50). 

NED. 2 

18.57 Nieuws. - 18.59 Angle (fJ. 
— 19.25 Banana split (verborgen 
camera). - 20.00 Nieuws. - 20.27 
Dodelijke kennis (fJ. — 21,20 
Wordt U al geholpen? (f). - 21.50 
Aktua TV. - 22.25 Soap (f). -
22.55 Nieuws. 

RTB1 

19.30 Nieuws. — 20.00 F comme 
Fairbanks (film met debaO. — 
23.00 Nieuws. 

RTB 2 

19.55 Cache Fok après (Waals 
toneel). 

F1 

19.20 Gewestelijke aktualiteiten. — 
1945 Les Paris de TF 1 (spel). -
20.00 Nieuws. - 20.30 Adieu l'Ami 
(politiefilm). — 22.30 Wetenschap
pelijk magazine. — 23.25 Nieuws. 

A2 
20.00 Nieuws. - 20.35 Aktualitei
tenmagazine. — 21.55 Histoire de 
I'Alpinisme (dokJ. — 22.45 Muziek 
(Mozart Donizetti, Verdi en Pucci-
nD. — 23.15 Nieuws. 

F3 
20.00 Les jeux de 20 heures (spel). 
— 20.30 Le desert des Tartares 
(avonturenfiInfO. — 22.50 Nieuws. 

ARD 
20.00 Nieuws. — 20.15 Unter der 
Trikolore (fJ. — 21.15 Kontraste. 
— 21.45 Pfuri, Gorps und Kniri im 
Hotel (Komische drama). — 22.30 
Tagesthemen. — 23.00 Jaguar 
(gangsterfilm). — 00.40 Nieuws. 

ZDF 

19.00 Nieuws. — 19.30 Nieuwe 
mogelijkheden voor blinden en do
ven (reportage). — 21.00 Heute-
JournaL — 21.20 Kameraden (tv-
spel). 

D3 

19.45 Gewestelijke aktualiteiten. — 
20.00 Nieuws. - 20.15 Een beeld 
van een verioren tijd (dokJ. — 
21.45 Ein Veriorener Haufen (oor
logsfilm). — 23.55 Hübner— 

Kortschnoi (schaken). — 00.25 
Nieuws. 

LUX. 

19.00 Nieuws. — 19.26 Le cofft-e-
fort (spel). — 19.45 Entre chiens et 
chats. - 19.55 RTL-flash (speD. -
20.00 Chips (f J. - 21.00 Les galets 
d'etretat Qiefdesdrama). 

Dinsdag 

[ 20 JANUARI ] 
BRT 1 
1400 Schooltelevisie. - 18.00 
Paulus de boskabouter. — 18.05 
Sesamstraat — 18.35 Ken uw 
recht (Open School). - 19.05 
Gastprogramma Het Vrije Woord 
(Humanistisch Verbond). — 19.45 
Nieuws. — 20.10 Hitring (show). — 
21.05 De zeven magere koeien van 
de Chilluk-koning (dokJ. — 21.55 
I.Q. (kwis). - 22.25 Basketbal (re
portage). — 23.00 Nieuws. 

BRT 2 
20.10 Allemaal beestjes (dokJ. -
20.40 Dandy (film). - 22.10 Bon
jour la France (Open SchooD. 

NED 1 
17.45 Beëdiging 
(reportage). — 1i 
meer bij. — 19.10' 
20.30 Van u wil ik 
God wil bij de m 
die). - 2125 EC 
21.37 Nieuws. -
vandaag. — 22.1 ( 
taal van Co Wei 
deze schilder). — 
23.05 Nieuws voo 
den (tot 23.10). 

NED 2 
18.05 Sesamstr 
Nieuws voor de 
Teleac. - 18.57 I 
Hotel De Witte F 
Cum laude (k 
Nieuws. — 20.; 
stad (f J. -21.20 
- 21.55 Niet te 
22.45 Mijn verre r 
23.05 Nieuws. -
voor gehoorgestc 

RTB 1 
17.15 Schooltele 
Waalse gewestel 
- 19.30 Nieuws. 
- 21.00 TVF m, 
- 22.00 Les li 
Rubinstein (f J. -

Z A T E R D A G (17 janJ — We zijn het al gewoon 
gew/orden dat de BRT ons 's zaterdagnamiddags een 
goeie familiefilm aanbiedt En ook nu is dat het geval: In
ternational Velvet, een Britse film van Bryan Forbes 
(1978), naar de gelijknamige roman van Enid Bagnold. 
Forbes trok een hele schare eersteklasakteurs aan: Ta-
tum O'Neal, Christopher Plummer, Anthony Hopkins 
enz. Het verhaal is bekend: het weesmeisje Sarah 
Brown verlaat Amerika en komt In Engeland wonen bij 
haar tante Velvet Die tante Velvet was indertijd een 
rulterkampioene en zij probeert nu de liefde voor de 
ruitersport over te dragen op haar nichtje... In de 
spannende Amerikaanse korte thrillerreeks Gijzeling op 
zee (The French Atlantic Affair) zijn wij aan de derde en 
dus de laatste aflevering toe. Zal het schip met z'n 2.000 
passagiers gered worden en zullen de misdadige 
sekteleden van Vader Dunleavy (Telly Savalas) hun Be
loofde Land bereiken?... De kinderen kunnen in de na
middag terecht op Ned. 1 (NCRV) waar een degelijk 
gevarieerd kindermagazine aangeboden wordt met o.a.: 
een tekenfilm, avonturenfilm en natuurfilm. — Nog op 
Ned. 1, maar dan van de Vara: Bernice knipt haar haar af 
(Bernice bobs her hair), een tv-film naar een verhaal van 
Scott Fitzgerald (de auteur van o.a. The Great Gatsby, 
en Tender is the nighO. In de film van John Micklin Silver 
speelt Shelley Duval de rol van het meisje Bernice dat 
van een schuchtere tiener een geslepen intrigante 
wordt — Doktersromans en doktersreeksen doen het 
goed. Kennelijk geïnspireerd door het sukses van de 
vrolijke Britse „Doctors'-reeksen, komen nu ook de 
Amerikanen met een komische reeks in dit genre: 
House Calls (Huisbezoek), die op het Nederlandse net 
(vanaf nu elke zaterdag) gebracht wordt door de KRO 
(Ned. 2). 

Z O N D A G (18 jan.) - Op BRT start een nieuwe 
reeks: Shirley, een Amerikaanse familiereeks rond een 
weduwe en haar vier kinderen. De rol van de weduwe 
wordt gespeeld door Shirley Jones. — Dinsdag 20 ja
nuari wordt de nieuwe Amerikaanse president Ronald 
Reagan beëdigd. Enkele medewerkers van niet-com-
merciële Amerikaanse tv-stations hebben Reagan ge
volgd van bij het begin van zijn verkiezingscampagne 
tot nu, enkele dagen voor zijn aanstelling. Vanavond 
brengen zij hun reportage over de nieuwe president, en 
die reportage wordt rechtstreeks via de satelliet naar 
Nederland gestuurd en uitgezonden door de Nos (Ned. 
2). — 22 u. 35: The Countdown to the White House: een 
kennismaking met een — al vóór zijn ambtsaanvaarding 
— omstreden figuur. 

M A A N D A G (19 janJ - De Britse familiereeks 
„De Mallens" op BRT is afgelopen. In de plaats daarvan 
start vanavond het 13-delig Spaans feuilleton Het 
geslacht Rius (La Saga de los Rius). De reeks brengt 
een beeld van het leven in een Catalaans dorpje rond 
de eeuwwisseling tijdens de eerste helft van deze 
eeuw. — De nieuwe naam voor het jongerenmagazine 

„Inspraak" wordt Jongerer 
ring in deze nieuwe ree 
jongeren aangepakt wordei 
van de hedendaagse jeugc 
een café met prof. E. Verm 
leven, hun omgeving, hun v 
bare dingen (BRT). -- Het 
men in augustus (Vara - Nei 
De film speelt in een badsta 
kantie-oord uitsluitend voo 
Daan, een neger, die in c 
werkloosheid, gebrek aan 
enz. heersen, heeft een 
blanke heer in het badstadj 
hij doet onzinnig is, is hij g 
zijn uitzending met een dok 
se leven op (5uba (De fabr 
Ned. 2 start de Tros met ee 
se reeks: Dodelijke kenn 
geschreven door N.J. Cris 
populaire reeks „De gebro 
speelt rond Kirby, ex-lid vai 
nu verzekeringsagenL Kirb 
devolle informatie. Twee rr 
om ervoor te zorgen dat hi 

DINSDAG (20janJ 
het teken van de beëdiging 
sident van de Verenigde St 
„promotiewerk" op BRT 1 
verbazende flair en een im 
rende lied „Schep vreugde' 
gast in dezelfde vrolijke st 
Op BRT 2 komt de middelm 
All-American Girl), een soc 
Schatzberg (1976). De jong 
arrestreerd voor diefstal, r 
een handige advokaat vr 
Dandy een geslepen auto( 
wat ambities... In Niet te geh 
res over hedendaagse gi 
aandacht besteed aan de 
Moon (NCRV, Ned. 2). 

WOENSDAG (21 \. 
ma op BRT 1 is vandaag (15 
tische Omroep aan de beur 
degelijke film: De schrik of. 
Fritz Lang (1953, zw./w.) 
Grahame, Lee Marvin, Jeani 
Bannion is een grootscheep 
spoor, waarbij ook mensen' 
Ondanks tegenwerking van 
zaak vast.. De V.O.0. zen( 
werk uit van de grootmees 
Hitchcock: Psycho (1960) 
Perkins, John Gavin. Toent 
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m TV-programma's 13 

) 1 
I Beëdiging Ronald Reagan 
>rtage) — 1900 D'r kan nog 
bij - 1910 Tijdsein (dokJ — 

I Van u wil ik zingen — 21 00 
wil bij de mensen (bijbelstu-
- 21 25 EO-akbef (Info) -
Nieuws — 21 55 Den Haag 

aag — 2210 Beelspraak de 
van Co Westenk (dok over 
•schilder) — 2 3 00 Nieuws — 
3 Nieuws voor gehoorgestoor-
(tot 2310) 

D 2 
5 Sesamstraat - 1820 
ws voor de jeugd — 18^7 
ac - 1857 Nieuws - 1859 
I De Witte Raaf (fJ - 1925 

laude (kwis) - 2000 
ws — 2027 Verscheurde 
(f J — 21 20 Hier en nu (info) 
1 55 Niet te geloven (f J — 
) Mijn verre naaste (dokJ — 
3 Nieuws — 2310 Nieuws 
gehoorgestoorden (tot 2315) 

i 1 
3 Schooltelevisie — 1900 
Ise gewestelijke aktualiteiten 
3 30 Nieuws — 20 00 Nana (f J 
1 00 TVF magazine (dames) 
?200 Les lumieres d'Arthur 
nstein ( f j — 2255 Nieuws 

RTB 2 
1830 The Muppet Show - 21 55 
Clap, la fëte aux images (kortfilms) 

ARD 
2000 Nieuws — 2015 Der neue 
start mit Ronald Reagan — 2030 
Die Willem Ruis Show — 21 15 
Aktualiteitenmagazine — 22 00 
Die Schnuffler ( f j - 2245 Tages-
themen — 2315 Het Duitse kaba-
ret tussen 1930 en 1937 - 010 
Nieuws 

ZDF 
19 00 Nieuws — 19 30 London ruft 
Nordpol (spionagefilm) — 2100 
Heute-journal — 21 20 Die verlore
ne kindheit des Alexander H (re
portage) — 2205 Nieuws uit de 
filmwereld — 2250 Johannes 
Brahms — 2315 Nieuws 

D 3 
19 45 Gewestelijke aktualiteiten — 
2000 Nieuws — 2015 Landes; 
spiegel — 21 00 Mj i rk t — 21 45 
Nachfrage (gesprek met Panora
ma) — 2230 Median im Dntten 
(over beroepschauffeurs) 

LUX 
1900 Nieuws - 1926 Le coffre-

fort (spel) — 19 45 Entre chiens et 
chats - 1955RTL-flash(speD -
2000 Dallas (fJ - 21 00 Carmen 
63 (film) 

F 1 

19 20 Gewestelijke aktualiteiten — 
1945 Les Paris de TF 1 (spel) — 
20 00 Nieuws — 20 30 Un chien de 
saison (tv-film) — 2Z0O lis ont 
vingt ans (wat denken jongeren') 
— 2255 Nieuws. 

A 2 

2000 Nieuws — 2040 Deux hom
mes dans la ville (politiefilm, met 
debaü - 2330 Nieuws 

F 3 
20 00 Les jeux de 20 heures (spel) 
— 2030 Le triomphe de Michel 
Strogoff (avonturenfilm) - 2220 
Nieuws 

Woensdag 
21 JANUARI 

BRT 1 
1600 Op zoek naar werk (opjen 
schooD — 1630Ophetschi ldpad-

i t Jongerenenquête D e eers te at leve-
i i euwe reeks waar in p rob lemen van 
pakt woorden gaat ove r d e toekomstv is ie 
aagse jeugd Enkele j ongeren p ra ten in 
rof E V e r m e e r s c h ove r de zin van hun 
3ving, hun were ld , belangr i jke en onmis-
RT) — Het ge f i lmd d rama Goudsbloe-
5 (Vara - N e d 1) verd ien t onze aandach t 
een badstadje in Zu id -A fnka , dat als va-
luitend v o o r b e h o u d e n is voo r b lanken 
er, die in e e n negerw i j k woon t , waar 
j eb rek aan huisvest ing, ondervoed ing , 
heef t een baant je g e v o n d e n bij een 
ie t badstadje En a lhoewel he t w e r k dat 
g IS, IS hij ge lukk ig — D e V a r a besluit 
net een dokumenta i re ove r het dageli jk-
ba (De fabriek, werken in Cuba) — Ó p 
Tros met een spannende dnedel ige Bnt-
'elijke kennis (Dange rous knowledge) , 
or N J Cr isp, auteur van o a de zeer 
„ D e gebroedfers H a m m o n d " D e reeks 

j y , ex-lid van d e Bn tse Gehe ime Dienst , 
sagent K i rby on tdek t in Frankr i jk waar-
t ie Twee mannen hebben d e opd rach t 
j r gen dat hij z i jn gehe im met pn jsgeef t 

3t (20 janJ — D e z e dag staat zeker in 
e beëdiging van Ronald Reagan to t pre-
erenigde S ta ten — In Hitring, het be te re 
o p BRT 1 z ingt Rafael G o o s s e n s me t 

r en een imponerende s tem he t opbeu -
ep v reugde" Ku r t van Eeghem zal deze 
3 vrol i jke stij l aankond igen (BRT 1) — 
de middelmat ige f i lm D a n d y (Dandy, the 
irl), een sociaal-knt ische f i lm van Je r r y 
76) De jonge D a n d y C o c h r a n w o r d t ge-
)r diefstal, maar k o m t me t de hulp van 
dvokaat vr i j o p bo rg toch t In fe i te is 
l iepen au tod ievegge En zij heef t nogal 
1 Niet te geloven, een reeks dokumenta i -
ndaagse godsd iens t ige sek ten , w o r d t 
'ed aan d e kerk van de be ruch te D r 
N e d 2) 

' A G (21 janJ — In he t Gastprogram-
vandaag (19 u 22) de Vlaamsnationalis-
aan de beur t — BRT 2 b reng t een o u d e 
)e schrik op het lijf (The Big Heat) van 
53, z w / w ) , me t G lenn Ford, Glor ia 
la rv in Jeanet te Nolan Pol i t ieman Dav id 
i rootscheeps kor rupt ieschandaa l op het 
ok mensen van de polit ie be t rokken zi jn 
werking van alle kan ten , bijt hij z ich in de 
V O O zendt via N e d 2 een meester
groo tmeester van het k ippevel A l f red 

cho (1960) met Jane t Leigh, A n t h o n y 
Javin Toenter t i jd d e e d deze fi lm nogal 

w a t s to f opwaa ien me t e e n v o o r d ie t i jd g e w a a g d e lief
desscène Mar ion Crane , to t n o g toe e e n mode lbed ien-
de, steel t van haar baas een belangr i jk bed rag o m te 
k u n n e n t r o u w e n me t haar minnaar, e e n gesche iden 
man, d ie nogal w a t schu lden h e e f t O n d e r w e g naar haar 
minnaar, w o r d t zij in een mote l v e r m o o r d Een pr ive-
de tec t i ve d ie d e zaak onderzoek t , ondergaa t hetze l fde 
l o t 

D O N D E R D A G (22 janJ - D e B B C is bez ig 
m e t het hele oeuv re van Shakespeare ( zowa t 37 
tonee ls tukken) v o o r de televisie te v e r w e r k e n Uit d ie 
r eeks TV-bewerk i ngen b reng t BRT 2 vanavond Romeo 
en Julia D e inhoud g e m a s k e r d en onu i tgenod igd gaat 
R o m e o naar het bal van Capulet , de aar tsv i jand van zi jn 
famil ie Hi j w o r d t ver l ie fd o p Julia, die d e doch te r van de 
gas theer bl i jkt te zi jn B roeder Lawrence , gespee ld d o o r 
d e k lasseakteur Cyn l Cusack , wi l een e inde maken aan 
d ie fami l ievete en t r o u w t he t ver l ie fde stel in het gehe im 

— D e jongerenmagaz ines zi jn in N C R V doe t eraan 
m e e Via N e d 1 begint d e N C R V me t de reeks 
jongerenmagaz ines Vogel vrij, waar in p rob lemen wor 
d e n behande ld waa rmee j onge ren in aanrak ing k o m e n 
— D o o r he t p roces rond A s c h e is d e jodenvervo lg ing 
t i jdens w o n opn ieuw in d e belangstel l ing Onder tus 
sen IS het al 35 jaar ge leden da t in Nu renbe rg het 
p r o c e s w e r d gehouden tegen de g ro te nazi-oor logsmis-
dad igers In Das Tribunal von Nurnberg ( A R D ) w o r d e n 
u i tspraken van d e bek laagden gekon f ron tee rd met 
dokumenta i re o p n a m e n over hun bez igheden in het 
D e r d e Rijk M e t o a een in terv iew me t d e Amer i kaanse 
aanklager K ing en d e aangek laagde Speer — Z D F 
breng t Behinderte Liebe, een doku-d rama ove r l iefde en 
seksual i te i t bij l ichameli jk gehand icap ten 

V R I J D A G (23 janJ — Het mees t in het o o g spr in
gende p rog ramma o p BRT is we l de f i lm De miljardair 
(Let 's make love), een muzikale fi lm van G e o r g e C u k o r 
(1960), met Man lyn M o n r o e en Y v e s M o n t a n d in de 
hoofdro l len D e Fransman Jean-Marc er f t totaal onver
w a c h t zomaar een kapitaal Hij v e r n e e m t dat die 
gebeur ten is het o n d e r w e r p w o r d t van een musical o p 
B r o a d w a y Hij v indt het initiatief in teressant en w e n s t 
kennis te maken me t de revueg roep die het s tuk zal 
b rengen Hij w o r d t ver l ie fd o p d e v rouwe l i j ke hoofdro l 
speelster, de voorde l ig u i t gebouwde A m a n d a Del l — 
Een aanrader t je De eerste de beste, e e n reeks pro
g ramma's waann kand idaat -kampioenen p robe ren re-
ko rds te ves t igen in de mees t b izarre discipl ines, zoals 
vanavond bed opmaken , t o u w s p n n g e n , basketbal len, 
kop jes stapelen, marsb lazen enz (Tros - N e d 1) — Hoe 
een dubbel t je rol len kan V a n a v o n d begint o p W D R 3 
onder de titel Tagebuch eines Hirtenhundes, d e Neder
landse suksesvol le reeks „Dagboek van een herders
hond " met onze J o de M e y e r e in de hoofdro l , waarmee 
hij ook op het BRT-scherm sukses heef t geboek t 
(22 u ) 

plein Jeugdprogramma — 1730 
Robnson Crusoe (fJ — 1800 
Klem, klem kleutertje — 1815 Pau-
lus de Boskabouter — 1820 De 
vulkaan Merapi (dok j - 1832 
Alias Smith en Jones (fJ — 1922 
Standpunten — 1945 Nieuws — 

'2015 Arnold (f J - 20 40 Het gat m 
de muur (tv-film) — 2130 De 
Kelten (dok) - 2230 Nieuws 

BRT 2 

2015 Studio vnje tijd - 21 15 De 
schnk op het lijf (gansterfilm) 

NED 1 

1830 Nieuws voor de jeugd 
(NOS) - 1836 Sesamstraat -
1855 Toeristische tips (NOS) — 
1900 Van gewest tot gewest 
(NOS) - 1950 Politieke partijen 
- 2000 Hollywood (fJ - 2030 
P K (fJ - 21 37 Nieuws (NOS) -
21 55 Den Haag vandaag - 2210 
Panoramiek (NOS) - 2240 Stu
dio Sport - 2310 Nieuws -
2315 Nieuws voor gehoorgestoor
den 

NED 2 

1857 Nieuws — 1959 De zesde 
klas (fO — 1925 Kenmerk (info) 
— 2000 Nieuws — 2027 Socute-
ra (info) - 2032 Psycho (politie
thriller) - 2215 De droomfabn-
kanten (fJ - 2337 Nieuws 

RTB 1 
1900 Waalse gewestelijk aktuali-
teiten — 1930 Nieuws - 2005 
Oi ino (spagettiwestern) Western 
van John Sturges (1973) - 21 45 
Point de mire (kunstrubnek) — 
2245 Nieuws en weertsencht tot 
2300 

RTB 2 
1830 The Muppet show - 1955 
Sportmagazine 

ARD 
20 00 Nieuws — 2015 Zwei Oder 
was sind das fur Traume (tv-film) 
— 21 45 Bilder aus der Wissen-
schaft — 2230 Tagesthemen 

ZDF 
19 00 Nieuws - 2015 Bilanz (eko-
nomisch leven) — 21 00 Heute-
journal - 2120 Vegas (fJ — 
2205 Einander verstehen - Mit 
einander leben Gesprekken met 
gehandicapten — 2240 Der Fall 
Bundhund (tv-film) — 0015 
Nieuws 

D 3 
19 45 Gewestelijke aktualiteiten — 
2000 Nieuws — 2015 Gesprek
ken en ontmoetingen — 2145 
Leven op Zanzibar (reportage) — 
2215 Die Ratte von Soho (gang
sterfilm) — 2345 Nieuws 

LUX 
1900 Nieuws - 1926 Le coffre-
fort (spel) — 19 45 Entre chiens et 
chats - 1955RTL-Flash - 2000 
Hit-Parade — 21 00 LHomme qui 
n'a pas detoile (western) 

F 1 
19 20 Gewestelijke aktualiteiten — 
1945 Les Paris de TF 1 (spel) -
2000 Nieuws - 2030 Quatre 
femmes quatre vies ( f ) — 2200 
Boekenmagazine — 2310 Nieuws 

A 2 
2000 Nieuws - 2035 Collaro 
show (vanete) — 21 40 Weten
schappelijk magazine (buitenaards 
leven') - 2245Zig-zag - 2315 
Nieuws 

F 3 
20 00 Les jeux de 20 heures (spel) 
- 2030 Les enfants Pillards (tv-
film) 

BRT 1 
14 00 Schooltelevisie — 
Paulus de boskabouter — 

1800 
1805 

Boomer (fJ — 1830 Een vinger in 
de pap Ocindennfo) — 1900 Po-
peye(stnp) — 1917 Standpunten 
- 1945 Nieuws - 2010 Micro-
Macro (kwis) — 2045 Panorama 
- 21 35 Dallas (fJ - 2220 Sport-
tnbune — 2250 Nieuws 

BRT 2 

2010 Romeo en Julia (TV-film) -
2255 Premiere 

NED. 1 

18 30 Nieuws voor de jeugd (f J — 
1836 Sesamstraat - 1900 Wol
lies wereld (f J — 19 05 Vogel vnj 
- 1930 J a natuurlijk (kwis) — 
21 05 Lucy en de buikspreker (f J 
- 2137 Nieuws - 2155 Den 
Haag vandaag — 2210 Van een 
andere orde (dokJ — 2305 
Nieuws — 2310 Nieuws 

NED. 2 

1857 Nieuws — 1859 Don Qui-
chot (stnp) — 1955 Het mystene 
van Danedyke (fJ - 2000 
Nieuws — 2027 Hoe bestaat het 
(sene) — 2045 Malu, een vrouw 
(fJ - 21 35 Zeg 's ,AAA" (fJ -
2200 De onvoorstelbare wereld 
van Roald Dahl (f J - 22 25 Achter 
het nieuws — 2320 Nieuws 

RTB 1 
19 00 Waalse gewestelijke aktuali-
teiten — 1930 Nieuws — 2000 
Reklamepanelen (kntisch program
ma) - 2025 Bonnie et Clyde 
(film) — 2215 Le carrousel aux 
images — 23 15 Nieuws (tot 
2340) 

RTB 2 
1830 The Muppet show - 2000 
Het feest van de zon (koncerO — 
2050 Medicis 1980 (reportage) 

ARD 
2000 Nieuws - 2015 Das Tribu
nal von Nurnberg (dokJ — 21 45 
C^fe lm Takt (show) - 2230 
Tagesthemen — 2300 Anton Sit-
tinger (tv-film) — 045 Nieuws 

ZDF 
1900 Nieuws - 1930 Dalli-Dalli 
(kwis) — 21 00 Heute-Journal -
21 20 Nieuws uit Oost en Wes t — 
22 05 Behinderte üebe (tv-film) -
005 Nieuws 

D 3 
19 45 Gewestelijke aktualiteiten — 
2000 Nieuws - 2015 Wollen sie 
mit mir tanzen ' (film) — 2140 
Gevaren voor kinderen (genees
middelen) — 2225 Kommunikatie 
in een dorp (dok) — 2310 Nieuws 

LUX. 
1900 Nieuws - 1925 Le coffre-
fort (spel) — 19 45 Entre chiens et 
chats - 1955RTL-flash(spel) -
2000 Romance (fJ - 21 00 Police 
Python 357 (politiefilm) 

F 1 
19 20 Gewestelijke aktualiteiten — 
1945 Politieke partijen (meerder
heid) — 2030 Blanc bleu, rouge 
(f J — 21 25 Aktualiteitenmagazine 
— 22 35 L amour I apres-midi (film) 

A 2 

2000 Nieuws - 2040 A nous les 
petites anglaises (film) — 2330 
Nieuws 

F 3 
2000 Les jeux de 20 heures (spel) 
— 20 30 On acheve bien les che-
vaux (film) - 2225 Nieuws 

BRT 1 
1800 Oum, de witte dolfijn (strip) 
— 1815 Klein klem kleutertje — 
1830 De warmte van mijn huis 

(over isolabe) — 18 55 Feesten in 
België (dokJ — 1910 Egypte (re
portage) — 1945 Nieuws. — 
2015 De miljardair (musical) — 
2215 Puur kuituur» over derden 
Pu Yi, de laatste keizer van O i i n a 
— 2245 Nieuws 

BRT 2 
2015 Van bjd tot tijd (over dan
sen) — 21 10 Het gewoel (satire) 
- 21 35 Dag aan dag - 22 05 De 
heer en/of mevrouw (kabareü 

NED. 1 
1830 Nieuws voor de jeugd — 
1836 Sesamstraat - 1900 De 
eerste de beste (over rekords) — 
19 45 Simonskoop (Filmmagazine) 
— 2015 Lessen in liefde (fJ — 
21 37 Nieuws — 21 55 Aan ons de 
keus (over ekonomie en maat
schappij) — 22 35 Gesprek met de 
minister-president — 2245 Een 
dorp van niks (reportage) — 
2320 Nieuws 

NED. 2 
1857 Nieuws. — 1859 Doctor 
Snuggles (stnp) — 1905 Avro's 
toppop — 2000 Nieuws. — 20.27 
Telebmgo II (lotto) — 21 30 How 
the west was won (f J — 22 50 Ak-
tueel en informatief — 2340 
Nieuws — 23 45 Nieuws voor ge
hoorgestoorden 

RTB 1 
1900 Waalse gewestelijke aktuali-
teiten — 19 30 Nieuws — 2000 A 
suivre (info) - 21 20 Falstaff (film) 
— 2310 Nieuws 

RTB 2 
1955 Jo Gaillard (fJ - 2045 
Sportaktualiteiten 

LUX 

1840 Le parti d'en nre spel — 
1900 Nieuws - 1929 Le coffre-
fort (sp>el) — 19 45 Entre chiens et 
chats - 1955RTL-flash(spel) -
2000 Marcus Welby (fJ - 21 00 
Ici bngade cnminelle (film) 

F 1 
19 20 Gewestelijke aktualiteiten — 
2000 Nieuws - 2030 L'inspec-
teur mene l'enquête (film) — 22 00 
Jean qui nt et Jean qui chante 
(show) - 2300 Nieuws 

A 2 

1945 Top club (ontspanning) — 
2000 Le mythomane (fJ - 21 40 
Boekenmagazine — 23 00 Nieuwa 
— 2310 Les patres du desordre 
(film) 

F 3 

20 30 Le nouveau vendredi (repor
tage) — 21 30 Les jardins extraor-
dinaires (show) — 2225 Nieuws. 

ARD 

2000 Nieuws - 2015 Der gefan-
gene von Zenda — 21 55 Ekono-
misch magazine — 2230 Bench-
ten uit Bonn - 2300 Die Sport-
schau — 2325 Eurogang (fJ — 
0025 Nieuws 

ZDF 

1900 Nieuws - 1930 Auslands-
journal — 2015 Aktenzeichen 
XY ungelost — 21 25 Dierenma
gazine — 2200 Heute-joumal — 
22 20 Kultureel magazine - 2305 
Aktenzeichen XY ungelost (re
sultaten) — 2315 Der Indianer 
(westem) 

D 3 

19 45 Gewestelijke aktualiteiten — 
2000 Nieuws - 2015 Weten
schap onder Hitler (dokJ — 21 00 
Reporter (reportage) — 21 30 
Gott und die Wel t — 2200 tage
buch eines Hirtenhundes (fJ — 
22 55 Ambtenaren aan het ministe-
ne van het Derde Rijk (dokJ — 
2340 Nieuws. 
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Op 26 december 1880 
werd Prosper de Troyer 
te Destelbergen, in een 
gezin uit de streek van 
Ninove afkomstig, gebo
ren. Dit is honderd jaar 
geleden. In 1980 werden 
een vijftal retrospektieve 
tentoonstellingen geor-
ganizeerd waaronder 
twee te Mechelen, de 
stad waar Prosper de 
Troyer praktisch zijn vol
ledig leven sleet, tot zijn 
overlijden in 1961. In dat
zelfde jaar verscheen 
over het leven van de 
kunstenaar van de hand 
van Marcel Duchateau, 
konservator van het 
kunstpatrimonium van 
het parlement, uitgege
ven bij Lannoo, Tielt, een 
verzorgd boek met voor
treffelijke reprodukties 
van zijn werk. 

Opvallend wanneer men 
over Prosper de Troyer 
schrijft is het begrip „eer

herstel" waarover haast 
iedereen het heeft, omdat 
men — terecht — vindt 
dat deze merkwaardige 
persoonlijkheid en schil
der te kort werd gedaan 
gedurende zijn leven, 
toen hij er steeds op 
stond tegenover critici en 
verkooporganizaties zijn 
onafhankelijkheid te 
handhaven. 
„Hij werd geen troetel
kind van publiciteit en 
kunsthandel, en dankt 
daaraan gedeeltelijk zijn 
ongebroken gaafheid; het 
zal ten slotte blijken, dat 
hij, hoe ongelijk zijn werk 
ook moge wezen, één der 
zeer enkelen is onder de 
Vlaamse expressionisten 
die de vuurproef van de 
tijd zullen doorstaan" 
schreef dr. Walter Vanbe-
selaere reeds in 1941 
(Gendenkboek Prosper 
de Troyer „Pro Arte 
1941"). Hij krijgt thans ge
lijk. 

1 Marcel Duchateau: 

Prosper de Troyer 
Prosper de Troyer is een schilder, 
die nu 20 jaar na zijn dood, nog 
steeds groeit, wat de echtheid van 
zijn kunst bewijst Het boek van 
Marcel Duchateau zal daar overi
gens toe bijdragen omdat het en
kele merkwaardige feiten nog 
eens extra in de verf zet 
Allereerst het feit dat Prosper de 
Troyer die zoals de meeste schil
ders van zijn generatie als impres
sionist of als luminist was begon
nen een van de merkwaardigste 
schilders van de kunstvernieu
wing werd in Vlaanderen op het 
einde van de eerste wereldoorlog. 
Meer nog dat zijn Mechelse stads
genoot Rik Wouters was hij een 
poosje de uitgesproken Brabant
se fauvist Doeken als Blauwe Koe 
(1916), Rode Visser (1917) en 
Pikkers (1918) t)ewijzen dit duide
lijk. Ook al kwam door het stevig 
realisme in Vlaanderen de kleur 
nooit helemaal los van het voor
werp. Onmiddellijk nadien wierp 
hij zich op als „de" futurist in onze 
gewesten. Uit de korrespondentie 
die Prosper de Troyer voerde met 
de Italiaanse leider van deze be
weging, Mannetti, blijkt duidelijk 
wat deze groep wilde. Zij be
schouwde alles in de wereld als in 
voortdurende beweging en de 
schilderkunst moet o.m. deze be
weging tot uiting brengen. De 
krachten in die beweging poogt 
men lineair weer te geven. De 
Troyer schildert o.m. De Naaister 
(1920), Hef Station (1920) en het 
enig mooi en typisch doek De 
Beiaard (1919), werken waaraan 
de kunstgeschiedenis evenmin 
kan aan voorbijgaan als aan zijn la
ter machtige expressionistische 
doeken zoals o.m. De dood van 
een kardinaaHAQlQl 
Het expressionisme, van Duitse 
oorsprong, zou volgens de auteur 
een verwerking worden van het 
dynamische Italiaanse futunsme 
en van het statische Franse kubis
me, bezield door de geestesge
steldheid en de gemoedstoestand 
van de kunstenaar. In Vlaanderen 
onderscheidt Marcel Duchateau 
het romantisch expressionisme, 
waarvan de kern als in het fauvis-
me zat en het konstruktivistisch 
expressionisme, waarvan de kern 
al te herkennen viel in het futuris
me en vooral in het kubisme. De 
tweede Latemse school (o.m. Per-
meke) behoorde tot het roman
tisch expressionisme, Prosper de 
Troyer tot het konstruktivisme. Dit 
is één van de redenen waarom 

zijn erkenning uitbleef, naast een 
andere reden, die der commerciali-
zatie van de kritiek. Critici als Paul 
van Hecke en André de Ridder 
waren ook verkopers van doeken. 
Zij hadden kontrakten afgesloten 
met Constant Permeke, Gustave 
de Smet en Fritz van den Berghe 
en stieten haast uitsluitend deze 
kunstenaars vooruit in hun kritie
ken. Over andere werd minder 
gesproken of ze werden doodge
zwegen. 

Anderzijds stierf Fierens-Gevaert, 
konservator te Brussel en bewon
deraar van De Troyer, in 1926 en 
zijn opvolger voelde niets voor de 
Mechelse schilder. Zo werd een 
museumdoek bij uitstek als De 
dood van een kardinaal — een 
blikvanger op de tentoonstelling 
van de volkerenbond te Parijs in 
1928 — slechts in 1968, na de 
dood van de schilder, gekocht 
door het ministerie van Nederland
se Kuituur. 

De uitgesproken expressionisti
sche periode van de schilder van 
1921 tot goed 1930 met doeken 
als Judaskus (1925), Salome 
(1926), Fonomuziek (1929), De 
Zee (1929) en Verbolgen Kristus 
(1930) krijgt dan de volle aandacht 
in scherp kontrast met de prille be-
ginperiode (tot 1916) en de late 
periode (1931-1961). Nochtans 
heeft de schilder ook tijdens en na 
de tweede wereldoorlog nog heel 
wat mooie doeken, vooral land
schappen en personen (o.m. IKJO-
ren) geborsteld. Daarover wordt 
bitter weinig geschreven. 
Dit laatste is ongetwijfeld een 
leemte in het overigens uitstekend 
werk. Er wordt daarnaast in het 
boek uitvoerig ingegaan op de 
vriendschapsverhouding met de 
Franssprekende Brusselaars Ed-
mond Grégoire (wiens levensver
haal de auteur kritisch volgt) en de 
wonderlijke Michel de Gheldero-
de. 
„// esf Grand de Flandre depuis 
quelque trente ans, quands maints 
autres n'arrivent qu'a être Petits 
de Paris-Belgique en l'espace 
d'une saison", schreef Michel de 
Ghelderode in Le Rouge et Ie Noir 
op 8 november 1933. Anderzijds 
worden zijn andere — Vlaamse — 
vrienden en geestesgenoten uit 

„Huiskamer" door Prosper De Troyer 

Schatplichtig Vlaanderen 
door Maurits Van Haegendoren 

Het ,Arm Vlaanderen" van weleer is gelukkig verle
den tijd. Dank zij een onverwoestbare werklust en 
volharding heeft het Vlaamse volk het nu heel wat 
beter. Maar wordt deze moeizaam bereikte welstand 
niet bedreigd? Ontvangen wij van de staat wat ons 
toekomt volgens onze inbreng aan arbeid, koop
kracht en spaarvermogen? 
Wij doen de grootste duit in 't zakje van de Belgische 
staatskas. Dat is duidelijk. Wij weten dat onze belas
tingen en onze spaargelden voor een aanzienlijk deel 
naar Wallonië worden overgeheveld. Wij beseffen 
hoe ondraaglijk dat wordt in deze krisistijd. 
• „Het geld van de Vlamingen" (uitg. Davidsfonds, 
1978; uitverkocht) gaf ongetwijfeld een stoot aan het 
,/inancieel flamingantisme". • De ophefmakende 
studies van de Leuvense hoogleraren hebben defini
tief alarm geslagen... tot in de politieke wereld. 
• Zelfbestuur kan voor Vlaanderen geen heil bren

gen indien het Vlaams gezag niet over de nodige 
geldmiddelen beschikt. • Opnieuw heeft Maurits 
Van Haegendoren de benadeling die de Vlamingen 
ondergaan op een rijtje gezet in zijn nieuwste uitga
ve. 

„Schatplichtig Vlaanderen" 
• Benadeling in het centrale staatsbestel. • Bena
deling in de openbare financiële instellingen. • Be-
nadeling in de steun aan het bedrijfsleven. • Bena
deling in de hervormde staatsstruktuur. • De mid
delen om er een rechtvaardig einde aan te stellen. 
„Schatplichtig Vlaanderen": 
de handleiding voor allen die zich inspannen voor 
Vlaamse welvaart en welzijn; 
de handleiding voor allen die de Vlamingen bewust 
willen maken van wat er gebeurt met hun geld en de 
toekomst van hun kinderen. 

Uitgegeven bij Davidsfonds te Leuven, 120 blz., 225 fr. 

de Vlaamse Bezweging, zoals Filip 
de Pillecijn, Wies Moens, Albe en 
Bert Peleman slechts terloops ver
meld. 
Wel wordt aandacht geschonken 
aan de filozofische instelling van 
de schilder en aan zijn zin voor het 
totaaleffekt van zijn doeken, zoals 
die prachtig tot uiting kwam bij de 
tentoonstelling in 1975 in de St-
Niklaaskerk te Neder-Overheem-
beek. Aan de Troyer ging, volgens 
schrijver, een groot talent als fres-
koschilder verloren. 
Het werk van Marcel Duchateau 
wordt besloten met een bibliogra
fie met de lijst van de voornaam
ste tentoonstellingen van de schil
der — en van zijn boek- en omsla
gillustraties. Daarnaast wordt een 
samenvatting van de tekst gege
ven in het Frans, het Duits en het 
Engels. Een uitstekend verzorgd 
boek. 

WJ. 
— Prosper de Troyer, door MarcerOu-
chateau, uitg. bij Lannoo te Tielt, 1350 F. 
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Kritisch bekeken m 
Pleidooi voor een Europees alternatief 

15 

Het is Europa en de Europese beweging aan 't vergaan zoals 
Vlaanderen en de Vlaamse beweging: er wordt meer en meer over ge
schreven, er komen ook steeds meer organizaties aan te pas, maar we 
zijn nog lang niet waar we wezen moeten. 
Hel is waar, Yvo Peelers voegt er op zijn beurt een boek aan toe (1). 
Maar hij althans laat blijken dat hij bewust is van deze toestand. An
ders als anderen, vergenoegt hij zich niet met op te sommen en te 
beschrijven welke Europese instellingen er bestaan en hoe zij tot 
stand gekomen zijn. Zeker, hij laat dit niet na. Het is immers één van 
zijn bedoelingen, de lezer met dit werk wat wegwijs te maken in het 
stilaan dichtgroeiende kreupelhout van deze nieuwe supranationale 
administratie en beleidsstruktuur. En het is zijn verdienste dat hij dit 
doet in een stij l en in bewoordingen die afgestemd zijn op wie daar 
niet thuis in is. Al te vaak immers leest men hierover beschrijvingen 
en beschouwingen die alleen voor ingewijden bestemd schijnen en 
waarvan men zich dan ook afvraagt waartoe ze dienen. 

Peeters' boek is dus wel een 
praktische handleiding. Bovendien 
is zijn uiteenzetting niet tot een 
verhelderende beschrijving be
perkt 
Zij kadert In een ruimer perspek-
tlef, namelijk dat van vragen over 
de richting die men Inslaat en wat 
daar allemaal aan te pas komt: hoe 
moet het (verder) met de Europe
se verkiezingen? Hoe ontwikkelen 
zich de Europese partijen? Van
waar komt het geld, hoe wordt het 
besteed en door wie? 
Hoe demokratlsch zien de Europe
se Instellingen er uit? Met welke 
landen gaat men scheep? En bo
venal: op welk Europa stevenen 
wij af? 

In verband met deze laatste vraag 
raakt de schrijver een zere plek. 
Zelf schijnt hij een even overtuigd 
voorstander te zijn van Europese 
eenheid als van gewestelijke en 
volksnatlonale verscheidenheid. 
Dit Is niet voor Iedereen vanzelf
sprekend. Men kan gerust stellen 
dat de Europese beweging zich 
meer Inlaat met het overbruggen, 
vandaar vaak met het verdonker-
manen of gladstrijken van gewes
telijke en etnische verschillen bin
nen Europa dan met het waarde
ren en verdedigen der volkse ver
scheidenheid. 

Anderzijds dragen een aantal na
tionalisten oogkleppen: zij interes
seren zich aan hun eigen volk en 
zien ongraag verder. Moest het 
anders zijn, wij zouden al lang te 
maken hebben met een internatio
nale van nationalisten. Hier en daar 
ziet men hoopvolle tekens: Walter 
Luyten met Vlaamse steun aan 
Bretoense en Baskische scholen, 
onze Maurits Coppieters op de 
bres voor Corsika, een beschei
den fraktievorming binnen het Eu
ropees parlement. 

Het voor de hand liggende ver
band tussen nationalisme en Euro-
peanisme: het Europa der volke
ren, Is nog een verre droom. Maar 
een droom die waard Is In daden 
omgezet te worden. Voor Volks-
natlonallsten Is dit de onontbeerlij
ke voorwaarde, de „conditio sine 
qua non" voor Europese Inzet 
Maar ze zal niet door de anderen 
vervuld worden. Zij zullen er zelf 
moeten voor werken. 
Yvo Peeters draagt er op zijn 
manier toe bij. Het laatste hoofd
stuk van zijn boek bevat Interes
sante en pertinente beschouwin
gen over dit onderwerp. 
Niet dat we het met elke daarin 
voorkomende gedachte helemaal 
eens zijn. Het moet ons b.v. van 
het hart dat hij toch wel erg onvol

ledig Is daar waar hij schrijft dat de 
Europese kuituur „steunt op drie 
basispijlers: de Grieks-Romeinse 
traditie, het judaïsme en het kris-
tendom". Dit Is Inderdaad wat tra
ditioneel hierover beweerd wordt. 
Volgens ons Is dit een veel te 
abstrakte kijk op de dingen. 
Deze gedachten, houdingen, 
waardeschalen werden en wor
den gedragen door levende men
sen! En deze levende mensen zijn 
niet louter Individuen, zij leven In 
volksverband. Reeds vlak na de 
laatste wereldoorlog waagde wij
len professor Sobry, de grote 
Wöstvlaamse Gezelle-Kenner, het 
de ontoereikendheid van deze 
ontleding aan te vallen. Terecht 

Van wie immers kwam de bar
baarse maar ook jonge frisse 
kracht die het vermolmde antieke, 
Romeinse, toen reeds goeddeels 
kristelijke Europa deed ineenstor
ten? Toch wel van de overal bin
nenstromende Germanen. 
Hun volksaard en levensbeeld uit
sluiten uit wat Europa gemaakt 
heeft tot wat het is, is op zijn minst 
zeer onvolledig. Zonder hen geen 
feodaliteit geen middeleeuwen en, 
wie weet misschien zelfs geen 
demokratle en nijverheid. Mutatis 
mutandis moet ook het aandeel 
van de Slavische en Balkanvolke
ren In aanmerking genomen wor
den. 
Deze schoonheidsfout belet ons 

geenszins de hoop uit te spreken 
dat de beschouwingen van Yvo 
Peeters gelezen zouden worden, 
overdacht en gevolgd door daden. 
Misschien monden zij uit In een 
toenemende belangstelling voor 
de Europese studiereizen van het 
Dosfellnstituut en in een scherper 
bewustzijn van onze medeverant
woordelijkheid voor de volksaard 
der anderen; die van de indianen 
in Brazilië, die van de Duitsers in 
België. 

K a r e l J a n s e g e r s 

(1) Yvo J.D. Peeters - Het Europees alter
natief, met een voorwoord van prof. dr. H. 
Brugmans en een nawoord door Mauri ts 
Coppieters. Uitgeverij De Nederlanden, 
Antwerpen. 1980. 112 biz., 280B.fr. 

Frans-Jos Verdoodt: 
provinciale prijs voor geschiedenis 
Onze oud-medewerker Frans-Jos 
Verdoodt ontvangt voor zijn llcen-
tiaatsverhandeling over Hector 
Planquaert de pri j&voor geschie
denis 1980 van de provincie Oost-
Vlaanderen. 
Frans-Jos Verdoodt werd te 
Moorsel COost-Vlaanderen) op 5 
augustus 1939 geboren. Sedert 
jaren is hij echter woonachtig te 
Erembodegem (AalsO. Hij stu
deerde aan het Hoger Technisch 
Instituut voor talen te Gent en 
sociaal-verzekeringsrecht aan de 
VUB. 
Van 1975 tot 1979 studeerde hij 
geschiedenis aan de RUG, waar 
hij promoveerde op de llcentiaats-
verhandeling „Hector Plancquaert, 
de Daensistische Beweging en 
het Plancquaertisme". Hij is tevens 
geagregeerde hoger secundair 
onderwijs (geschiedenis). Thans is 
hij leraar aan het Sint-Lukas Insti

tuut te Schaartjeek en het Hoger 
Instituut voor Bedrijfsopleiding te 
Gent 
Frans-Jos Verdoodt publiceerde 
van 1966 tot 1975 vooral gedich
ten, verhalen, essay, als afzonder
lijke boekwerken of in tijdschrif

ten. Nadien verscheen vrijwel uit
sluitend geschiedkundig werk o.m. 
„Het daensisme in het arrondisse
ment Aalst" de druk in 1975). Het 
werk werd in ons weekblad als 
feuilleton gepubliceerd. Hij Is ook 
bedrijvig in de werkgroep voor 
historisch onderzoek van het 
Pnester Daensfonds en de weten
schappelijke kommissie van het 
Daensmuseum en Archief van de 
Vlaamse Sociale Strijd (DAVS). 
Bovendien Is hij lid van de Oost-
vlaamse werkgroep „Museum van 
de Vlaamse sociale strijd". 
De huldiging gaat door morgen 
vrijdag 16 januari om 20 u. in de 
trouwzaal van het stadhuis op de 
Grote Markt te Aalst 
Wij wensen onze vriend en oud-
medewerker geluk met dit prach
tig resultaat en wensen hem nog 
veel werklust toe op het literaire 
en historische vlak! 

Aanbevolen huizen 
MEUBELEN MOENS 
Markt 28 
TERNAT 
Tel 5821055 

Specialist primitief -
stijtmeubelen en modern 

KUNSTGEBITTEN 

HERSTELLINGEN 

Tandheelkundig Laboratorium 
VAN PER KLEUN 

Chazallaan 83 
1030 Brussel (Schaarbeek) 

02-734 06 43 
Na 18 u 4254642 

LEON KESTELOOT-
VERMEYLEN 

Begrafenissen - Krematies 

Pannestraat 211 
8480 VEURNE 

Tel 058-31 19 09 

ETN, BERT 
Assesteenweg 117, TERNAT 

Tel 02 5821312 

VERDELER VOLKSWAGEN-AUDI 

P V B A D A M A 

Stationsstraat 107 
9540 BURST ERPE-MERE 

Vloeren -

O p e n haarden 

l e l 053-62.37.65 

LUKOS p.v.b.a. 
Ringmappen - dokumenthouder -
pochetten - snethechters - offerte
mappen 

Fortstraat 27 
2510 MORTSEL 
Tel 031 49 35 07 

VERVOER-VERHUIZINGEN 

Laadruimte van 30 tot 50 m3 

VECOVEN Jozef 
Haneveldlaan 47 1850 Grimbergen 

Tel 02 26814 02 

GALERUöl GALERIJ DE KEIZER 
Exclusiviteit: salons 

schilderijen 
lustrerie 

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

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

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

kleinmeubelen 
geschenkartikelen 

Zaakvoerder 

Staf Kiesekoms 
Keizerstraat 2 
TERNAT 
Tel 02-582 22 22 

ANTIEKZAAK 
Marcel Asselman 

Rollebeekstraat 45, 
1000 Brussel Tel: 51161.33 

Privé: 56903.18 

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

Georges DE RAS pvba 
Autocars, ttutobus. 
ceremoniewagens 

begr,ifenisondernemmg 

Hoogstraat 20 

LEDE 

Tel 053-21 36 36 

K O N F E K T I E - D I S C O U N T 
J o s L A G R I N G -

V A N DAELE 

" V E R K O O P A A N 
FABRIEKSPRIJZEN» 
l i lKJ i »4EN (Jr ,,ns I n ,in<li.r. ) l 'AR 
K A S BLOFSONS ANOftAK.S 

' "' Td 0')3 bb / ')33 
S i ' I n//> i\ n.i.ir Nir^ov' /6 
94/0 ( J E N I J t n i f f U W 

WASSEN VAN ALLE RUITEN 

Aalsterse Glazenwasserij 

Gebr ALLOC 
Raphael en Willy 

Tel bure.iu 053 21 72 12 

PVBA J BORREMANS-COCK 
« KINDEREN 

Algemene Bouwondernemingen 

G(;ntseslr,i,it 238 
9500 GEHAAHÜSHERGEN 

Tri 054 41 25 89 

WIJ bouwen voor u sleutel op de deur 

Firma M. U Y T D E W I L G E N 
TV • HIFI VIDEO - ELECTRO 

Wouter H,ieckl.i,in 6 2100 Deurne 
Tel 031/216699 

Julms De Geyterstraat 204 Antwer
pen Tel 031/29 07 87 

lustrer ie 

mare 
de vriesè 
bar. ruzettelddn .56c brugge 
050/35/4 04 
baan brugge-Kortrijk 

Heropmaken oude ijzeren poor
ten en balkons en allerlei smeed
werk 

De Vos Luc 
Centraleweg 27 

2260 Nijlen 
Tel. 031-81.77.08 

Gratis pri jsofferls 

DURASON-KEUKENS 

FIRMA SONCK GE8R. 
Anderenbroek 24. 
9480 Denderhoutem 
Tel 053 219325 

öeroom EVENEPOEL 
DECORETTE 
Alle schilder-, behang- en dekora-
tiewerken 
A De Cockstraat 42 
DENDERLEEUW 
Tel 053-66 74 08, 

ANTIEKZAAK 
Mevr. Juljen SCHERRENS-
GHEKIERE 
Nederweg 113. 
8700 IZEGEM 
Tel 051-301537 
Aankoop en verkoop van Franse 
(Normandische geskulpteerde 
eiken bruidskasten) meubelen en 
tKirden -i- kunstvoorwerpen 
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16 m Sport 

Vernieuwing nodig 

Uruguay: tevreden generaals 
De Uruguayanen zijn tevreden. 
De generaals die over hen rege
ren nog meer Uruguay, de „Celes
te" (troetelnaam van het nationale 
voetbalteam), heeft immers de 
Copa de Oro gewonnen. 
De 2— 1-overwinning tegen de 
meer getalenteerde Brazilianen 
zette Montevideo op zijn kop. De 
vreugde was uitzinnig. Tot opluch
ting van de generaals die dit inter-

digers van de Uefa (Europese 
voetbalunie) daartegen reageren. 

Wij betwijfelen evenwel dat het 
zover zal komen. Omdat de voet
balbonzen uit eigenbelang vast
houden aan de zogezegde „schei
ding" van sport en politiek. Gene
raals betalen doorgaans immer 
voortreffelijk wanneer enige be
reidwilligheid wordt opgebracht... 

nationale tornooi hadden uitge
dacht en georganizeerd. De roes 
waarin het land verkeert laat hen 
toe zich nog even te bezinnen 
over de uitslag van het onlangs ge
houden referendum dat hen na
drukkelijk in het ongelijk stelde. 
Het is weinig waarschijnlijk dat de 
heren naar hun kazernes terugke
ren. Zij hebben nu eenmaal van de 
macht geproefd. Maar dit voetbal-
tomooi — en nog meer de zorg
vuldig geprogrammeerde over
winning — komt hen uitstekend 
van pas. De weinige Europese 
waarnemers (bijna uitsluitend Ne
derlanders, Westduitsers en Italia
nen) signaleren anders weinig op
wekkende verhalen. Zo zouden 
de Nederlandse spelers onder de 
geschenken onder de kerstboom 
in hun hotel het., dagboek van 
Goebbels hebben gevonden. 

Daarin waren enkele passages on
derlijnd. Onder meer „Het lijkt de 
beste weg het volk met primitieve 
propaganda te bewerken". In dit 
verband zou de Fifa zich best 
even mogen bezinnen. De mach
tigste sportbond ter wereld wordt 
momenteel geleid door de Brazi
liaan Jaoa Havelange. De man is 
zelf van Belgische (Luik) origine. 
Maar dit houden wij hem niet ten 
goede. Want Havelange, die toch 
een prestigieuze funktie bekleedt, 
heult te pas en vooral te onpas 
met gezagdragers met diktatoriale 
afwijkingen. 

In Argentinië flirtte hij schaamte
loos met Videla In Uruguay zet hij 
zijn gezag achter een in wezen 
overbodige organizatie die door 
militairen als „tranquilizer" aan het 
rumoerige en ontevreden volk 
wordt toegediend. Hij misbruikt de 
voetbalsport ten eigen bate. Hij 
dient doelen die het voetbal volko
men vreemd zijn. Indien binnen de 
Fifa de demokratische besluitvor
ming is ingebouwd, wordt het de 
hoogste tijd dat de vertegenwoor-

En daarvoor is niet enkel Havelan
ge gevoelig... Geld, sport en poli
tiek zitten kompleet in elkaar ver
strengeld. Maar om maximaal van 
die verstrengeling te kunnen profi

teren wordt het onderling verband 
best... ontkend. Gekker kan het 
natuurlijk niet 

Een laatste sportieve gevolgtrek
king uit dit tornooi: Argentinië en 
Brazilië zullen in Spanje een pieu-
we gooi doen naar de wereldtitel. 
Hun sukses als „waarschijnlijk" 
aankondigen lijkt ons echter voor
barig. In Spanje zullen zij immers 
met gemotiveerde en grondig 
voorbereide Europese tegenstan
ders worden gekonfronteerd. Wat 
natuurlijk niet belet dat het overge-
organizeerde en taktisch gedisci
plineerde Europees voetbal in 
Montevideo onder een brandende 
zon keer op keer werd „weggeïm-
provizeerd" door die op de licha
melijke krachtpatserijen van de 
gastheren na, heerlijke straatvoet
ballers uit Zuid-Amerika. Het is 
een hoopvolle vaststelling. Al ma
ken wij ons geen begoochelingen. 

Vooralsnog zal er in West-Europa 
weinig veranderen. Zeker niet 
door de voortijdige maar geens
zins onverwachte ontslagname 
van Jan Zwartkruis, de veel ge
plaagde coach van de Nederland
se nationale ploeg. Hij is het pro
totype van de Europese voetbal
trainer Een beroepsmilitair zonder 
enige fantazie. Nog zo'n man die 
de voetbalsport „als wetenschap" 
benadert en geen ruimte laat voor 
improvisatorisch talent Een grijze 
cijferaar, niet gesteld op lol en 
ongevoelig voor de vreugde van... 
„het spel". 

Raymond Ceulemans werd nog 
maar eens Belgisch biljartkam-
pioen driebanden. In Oostende 
leverde hij andermaal een indruk
wekkende reeks partijen af. Zijn 
algemeen gemiddelde lag erg 
hoog: 1,790. Een nieuw Belgisch 
rekord. In één partij biljarte de 
Kempenzoon uitMechelen tegen 
een partikulier gemiddelde van... 
2,631. Er zit dus zeker nog geen 
sleet op... 

Het driebandenkampioenschap 
leverde desondanks een paar 

Raymond Ceulemans 

verrassingen af: Daniël Brugge-
man eindigde derde en plaatste 
zich daardoor voor deelneming 
aan het Europees kampioen
schap in deze specialiteit Hij liet 
o.m. Steylaerts en De Paepe ach
ter zich. Er is dus ook in deze dis
cipline sprake van enige vernieu
wing. Michel Mens, Paul Stroo-
bants en Leon Smolders zijn nieu
we namen. In de schaduw van 
sporten met bredere geografi
sche spreiding floreert de Belgi
sche biljartsport wel degelijk. 

Het verdiende goud 
Jan Ceulemans van Club Brugge 
werd nu ook officieel uitgeroepen 
tot voetballer van het jaar. Hij 
zegevierde met ruime voorsprong 
In het referendum om „de gouden 
schoen", een jaarlijks door „Het 
Laatste Nieuws" uitgereikte on
derscheiding. 

Ceulemans dankt zijn overwinning 
aan een blezonder sterke eerste 
jaarhelft. Hij leidde Club vrijwel op 
zijn eentje naar de landstitel en 
was tijdens het Europese landen-
kamploenschap In Italië de op één 
na (K.H. Rummenige) beste. 

Ceulemans is nog jong. Hij debu
teerde erg vroeg in het eerste 
elftal van LIerse. De Caje is overi
gens een rasecht produkt van de 
gereputeerde Lierse voetbal-
school van Gust Baeten. 

Voor een bedrag van om en bij de 
tien miljoen werd hij door Club 
Brugge, toen nog geïnspireerd 
door Ernst Happel, weggekocht 

Zijn eerste seizoen bij Club was 
een tegenvaller. Er werd zelfs luid
op gesproken over een terugkeer 
naar Lierse. Zover kwam het 
evenwel niet Ook al omdat Lierse 
het „rijke" kontrakt van Caje bij 
Club niet wenste over te nemen. 

Een geluk voor... Club Brugge dat 
momenteel een van Europa's 
meest begeerde spitsen In huls 
heeft Maar het is zeer de vraag of 
Ceulemans nog lange tijd In de 

Breydelstad zal willen verwijlen. 
In de wandelgangen heeft hij al va
ker zijn ongenoegen over de huidi' 
ge gang van zaken bij Club uitge
sproken. Hij wil doodgraag bij een 
„echte" topklub voetballen. Een 

Jan Ceulemans 

klub die jaarlijks hoge Europese 
ogen gooit Omdat dit volgens 
Caje de enige manier Is voor een 
speler om zijn handelswaarde op 
peil te houden. Caje gluurt naar 
Spanje. Hij wil in korte tijd zoveel 
mogelijk geld verdienen. Hij bezit 
geen diploma en Is bijgevolg onge
rust over zijn verre toekomst.. 

Wil Club blijvend met Ceulemans 
pronken dat zal het snel en gron
dig de spelerskem moeten sane
ren. Want de stille maar nuchtere 
Lierenaar heeft gelijk wanneer hij 
zegt dat er In het Club van van
daag nog hooguit vier echte „klas-
bakken" rondlopen. Dat bleek 
overduidelijk in het recente top-
treffen met Anderlecht Club 
slaagde erin een voordien slechts 
door staartploegen in het Astrld-
park opgevoerd angsthazenvoet-
bal te produceren. In de gegeven 
omstandigheden was ook Ander
lecht niet bekwaam het spektakel 
te waarborgen. Het Is geweten dat 
de herfstkamploenen niet sterk 
genoeg meer zijn om „alleen" voor 
kwallteltsvoetbal In te staan. 

Nu de kompetitie halfweg is drin
gen zich overigens konklusles op. 
Anderlecht en Beveren, twee 
ploegen met aardig wat talent en 
ervaring en met uiteenlopende te
kortkomingen, strijden om de titel. 

Standard kan nog „van ver" terug
komen. Maar de Rouches voetbal
len erg onregelmatig en zullen In 

de lente misschien al hun kracht 
en energie in de „lonende" Uefa-
cup steken. 

Drie ploegen vechten tegen de 
degradatie. Luik, Beringen en 
Beerschot Eerstgenoemde twee 
hebben In soortgelijke omstandig
heden al heel wat ervaring opge
daan. Toch geloven wij dat er dit 
jaar minstens één van de twee zal 
zakken. Vergezeld van... Beer
schot dat met de moed der wan
hoop strijdt tegen dramatische 
ontwikkelingen. Geen leed blijft de 
Klelploeg gespaard. Een falende 
Tomek. Onbeholpen puntspelers. 

In zeventien wedstrijden maakte 
Beerschot amper veertien doel
punten. Drie minder dan Berchem. 

Vijf minder dan Beringen. Zonder 
doelpunten Is het moeilijk matchen 
winnen. Zelfs voor een voetbalmo
nument als Beerschot 

Tot slot een bedenking van Chris 
Andersen, jarenlang de spelbepa
ler bij... Union. De blonde Deen, die 
de laatste echte opbloei van deze 
gewezen Brusselse topklub hielp 
realizeren, was In het voorbije 
weekend in België. Zijn konklusie 
was raak: „Het Belgisch voetbal is 
harder en sneller geworden. Maar 
het is er technisch op achteruit 
gegaan en de spektakelwaarde is 
aanzienlijk verminderd." Kernach
tiger (en juistere kon het niet wor
den geformuleerd. 
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Taaiklachten 
bus op 
volle toeren 

Uit bneven en dokumenten die in ons 
bezit zijn blijkt dat de N V Zunch, 
Wetstraat 76 te 1040 Brussel, zich met 
houdt aan de taalwet in bestuurszaken 
en aan de Vlamingen de sooale be
scheiden, de bescheiden voorgeschre
ven door wetten en reglementen aan 
het Vlaamse personeel in de zetel 
Brussel niet overmaakt in het Neder
lands. 
Deze stukken moeten met in vertaling 
overhandigd worden aan het perso
neel maar oorspronkelijk in één taal, 
het Nederlands, overhandigd worden 

NMBS 
Uit dokumenten in ons bezit blijkt dat 
de NMBS overschnjvingen op zichtre-
keningen doet in beide talen, wat in 
stnjd IS met de taalwet omdat het hier 
gaat om akten voorgeschreven door 
wetten en reglementen die gencht 
worden aan personen 

W I J kwamen in het bezit van circulaires 
van de NMBS waaruit blijkt dat reduk-
tiekaarten worden afgeleverd voor be
togingen die plaats gevonden hebben 
te Overpelt i v m een betoging tegen 
de atoomwapens en i v m de nationale 
betoging in de sektor Onderwijs te 
Brussel op 22 februan 1979 
De innchters van Vlaamse betogingen 
kunnen dus blijkbaar een beroep doen 
op de NMBS op vermindenng te knj-
gen 

Verder zouden de Schusterbiljetten, 
die uitgegeven worden voor een biljet 
heen en terug onderaan de vermelding 
dragen 

AH 
Aller Heen 

RT 
Retour Terug 

Dit is een hopeloze gekheid die alleen 
maar in België kan gevonden worden 

Tenslotte zijn wij in het bezit van gele 
formulieren die betrekking hebben op 
de veiligheid, nl „het bevel tot njden op 
zicht", „het bevel tot overschnjden met 
rijden op zicht" en het bevel om zich 
aan een bepaalde snelheid te houden, 
die eveneens in twee talen zijn opge
steld en die blijkbaar betrekking heb
ben op het hele land terwijl deze alleen 
zouden mogen gelden voor trajekten 
die grensoverschrijdend zijn 

Een lezer neemt aanstoot aan het feit 
dat in een restaurant te Nederzwalm 
de spijskaart en de penodische veran-
denng van deze spijskaart en de kom-
mentaar daarop in twee talen worden 
verspreid 
Alhoewel deze houding met in stnjd is 
met enige wet denken wij dat het 
belang van deze instelling het best 
gebaat is door de eerbiediging van het 
eentalig karakter van de streek en 
door de goede waar die zij op tafel 
brengen 

W I J ontvangen een tweetalige bnefom-
slag van het Belgisch Instituut voor 
Consumptie Buitenshuis, Brandhout-
kaai 47 te 1000 Brussel, en gencht aan 

de Gemeenteschool te Oosterzele, 
evenals een ééntalig-Franse bnefom-
slag van het „Centre Beige du Touns-
me des Jeunes" en eveneens gencht 
aan de gemeentelijke jongensschool 
te Oosterzele 

Hoewel deze handelwijze met in stnjd 
IS met enige w e t zouden zij er zeker 
beter aan doen van zich tot de bedoel
de gemeentescholen te wenden in het 
Nederlands 

Tevens ontvangen wij een kaartje dat 
een lezer ons stuurt en dat uitgaat van 
de S A Readicut Belgium, Oude Hout-
lei 116 te 9000 Gent-Gand, en waarbij 
propaganda gemaakt wordt voor hun 
tapijten Misschien zou hun zaak nog 
beter floreren wanneer zij tot hun 
Vlaams klienteel hun bnefwisseling uit
sluitend in het Nederlands zouden 
sturen 

Het St-Jozefhospitaal, Wilselesteen-
weg te 3020 Herent, heeft nog steeds 
de reputatie een ziekenhuis voor 
franskiljons te zijn en derhalve stuurt 
het dan ook zijn rekeningen en faktu-
ren en betalingsformulieren in twee 
talen Dit is in strijd met het Dekreet op 
de vervlaamsing van het bednjfsleven 

Een inwoner van Rijmenam protes
teert dat, wanneer hij zich richt tot het 
Kommissanaat-Generaal voor Toens-
me, hij een ééntalig-Franse omslag 
krijgt van voormelde instelling 

Dit is waarschijnlijk de kultuurautono-
mie' 

Dezelfde inwoner van Rijmenam deelt 
ons mee dat hij fakturen en rekening
uittreksels ontvangt van Intercom in 
twee talen, hetgeen in stnjd is met het 
Dekreet Vandezande 

In beide gevallen werd klacht inge
diend bij de Vaste Kommissie voor 
Taaltoezicht 

De minister van Financien laat in het 
Nederlands taalgebied op de fakturen 
een Belgische tweetalige stempel aan
brengen als bewijs voor de betaling 
van de BTW Voor het ovenge moet al
les in het Nederlands zijn ingevolge het 
Dekreet op de vervlaamsing van het 
bednjfsleven maar, wanneer een de
kreet wordt afgekondigd door de re-
genng, dan is ook de minister van 
Financien daar uiteraard aan gebon
den en mag hij met redeneren, „als het 
maar opbrengt" 

Een lezer van „Newsweek" ergert zich 
aan het gebruik van het woord „Fle
mish" i p v „Dutch" Jammer genoeg 
kan daar geen verandenng aan ge
bracht worden via het Dekreet-Vande-
zande aangezien dit Dekreet alleen 
maar de betrekkingen kan regelen 
tussen werkgever en werknemer 

Nog een briefschnjver meldt dat de fir
ma Intercom automatische betalingen 
per bank- of postrekening doet die in 
de twee talen gesteld zijn Dit is mani
fest in stnjd met de taalwet vermits de 
firma ertoe gehouden is gebruik te 
maken van het Nederlands- zelfs al 
gaat het om een persoon die van het 
Frans gebruik maakt Alleen voor de 
taalgrens- en randgemeenten mag ge
bruik gemaakt worden van dergelijke 
tweetalige betalingsformulieren 

Enkele klanten uit Brussel van de 
ASLK delen ons mede dat wanneer zij 
zich aanmelden in de kantoren van de 
ASLK gelegen in de Brusselse agglo
meratie, ZIJ in het Frans begroet wor
den en wanneer zij operaties uitvoeren 
deze in het Frans worden ingescnre-

Schepen Bert Verbeelen 
is niet meer 

Het hele Vlaams-bewuste Borgerhout, met in het 
biezonder de plaatselijke VU-afdeling werd op don
derdag 8 januari II. in diepe rouw gedompeld door het 
toch nog zo plotse heengaan van hun dierbare vriend, 
kollega en kameraad Ber t 
Bert Verbeelen werd geboren te Borgerhout op 11 
augustus 1915 uit een van oudsher zeer bekende 
Vlaamse Borgerhoutse familie. Hij was gehuwd met 
de onderwijzeres Madeleine Verschroeven. Hij was 
de fiere vader van vier dochters en de gelukkige 
grootvader van reeds negen kleinkinderen. 
Schepen Verbeelen was steeds zeer aktief in het 
Vlaamse verenigingsleven. Gestart als KAJ-voorzit-
ter was hij medestichter-voorzitter van het gekende 
mannenkoor „Alma Musica", oud-sekretaris van het 
na de oorlog heropgerichte Antwerpse Verbond van 
Vlaamse Kultuurverenigingen, en beheerder van de 
muziekuitgeverij De Crans. 

Ik herinner mij nog hoe ik als 17-18-jarige propagan
dist-student van de Borgerhoutse Volksunie bij Bert 
Verbeelen ging aankloppen voor lidmaatschap en 
abonnement op het parti jblad. Dat moet zo gebeurd 
zijn in de loop van 1956. Sindsdien is Bert Verbeelen 
een meer dan trouw lid geweest een stevige ver
trouwde schakel binnen het plaatselijke bestuur en 
een konsekwente inzet als kandidaat bij zowel de ge
meentelijke als de nationale verkiezingen Talloze 
keren was Bert ondervoorzitter van de Borgerhoutse 
VU-afdeling en werd hij ook vaak afgevaardigd naar 
de Antwerpse VU-arrondissêmentsraad. 
In januan 1965 werd hij dan gemeenteraadslid van 
Borgerhout In januari 1971 werd hij dan met wijlen J. 
Dillen, schepen voor Kuituur en Leefmilieu binnen 
een CVP-VU-koalitie. Deze bevoegdheid zal Bert 
Verbeelen trouwens zorgvuldig en trouw blijven 
uitoefenen tot in september 1979, toen hij gedwongen 
door zijn gezondheidstoestand de kuituur doorgaf 
aan ondergetekende Zo doende werd hij schepen 
van de Burgerli jke Stand en Leefmilieu Als oudere en 
vooral als uiterst konsekwent katoliek nam hij met 
politieke wijsheid en gerijpt geweten, samen met 
vrijzinnigen uit het bestuur, in een ware geest van 
beleefd plurdlisme, de bocht naar een voor Borger
hout ongekende politieke verandering, nl een stevige 
koalitie met socialisten en liberalen Een koalitie, die 
intussen als voorbeeld is gaan staan, zowel op het 
gemeentelijke als op het nationale vlak, als enige mo

gelijke dam tegen het gevaar van een CVP-staat Bert 
heeft zich binnen dit nieuwe kollege steeds weten te 
gedragen als een beminnelijke demokraat met een 
ruime zin voor humor, met smaak in de dingen die het 
leven aangenamer maken, met een degelijke dossier
kennis, maar vooral met een rechtvaardigheidsge
voel dat scherp en diep kon geraakt worden 
Als naaste medewerker, voor mij als de vaderfiguur 
met het meer bezadigde overleg, met wie ik op 
gemakkelijk-kameraadschappelijke voet alle mogelij
ke politieke problemen kon doornemen, ga ik mijn 
goede vriend Bert uitermate missen. Vaarwel mijn 
goede broeder In naam van de afdeling Borgerhout 
kan ik U beloven dat we je niet vergeten en trouw je 
werk zullen voortzetten. 

D i rk Stappaer ts , Bu rgemees te r Bo rge rhou t 

ven in de werkingsboeken Ook de 
comptabiliteit wordt in het Frans ge
houden 

Hun geduld schijnt ten einde te zijn 
vermits zij mededelen dat er nog ande
re spaannstellingen bestaan indien er 
mets verandert 

Rob Vandezande, 
senator 

Alle bomen op Zennedijk 
te Leest weg? 

Taal-
klachtenbus 
Postbus 73 
9000 Gent 12 

Via een parlementaire tussenkomst bij 
de minister van Openbare Werken en 
bij de minister van de Vlaamse Ge
meenschap vraagt volksvertegen
woordiger Joos Somers welke maat
regelen men zal treffen om de verbete-
nngswerken aan de Zennedijk te ver
zoenen met het behoud van de bomen 
die er bijdragen tot uitzonderlijk na
tuurschoon 
Ten gevolge van de recente overstro
mingen worden momenteel dijken van 
de nvieren behorend tot het Schelde-
bekken in het Mechelse verstevigd 
De prachtige bomennjen die de dijken 
sieren zouden plaats moeten ruimen 
voor steen en beton 
Kamerlid Joos Somers drukt zijn be

zorgdheid uit over het onherroepelijk 
ingnjpen in het plaatselijk leefmilieu dat 
door deze verstevigingswerken wordt 
tot stand gebracht Hij is ervan over
tuigd dat het technisch mogelijk is 
deze „noodzakelijk uit te voeren wer
ken" te realizeren en daarbij de prachti
ge bomenlanen toch te sparen De 
Zennedijk tussen Leest stroomop
waarts naar Hombeek is een van de 
weinige plaatsen in Vlaanderen waar 
dit nog kan Tussen de Zennebrug te 
Leest en de spoorwegbrug te Hom
beek alleen al staan 228 amenkaanse 
eiken, 33 zomereiken 4 essen, 35 
zwarte noten 20 lorken 6 veldolmen, 
27 robinia's, 10 platanen, 5 esdoorns 
en 1 spar 
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Wij in de Volksunie 

Wommelgem: boordevol aktie! 
Amnestie 
Net als vonge jaren plande de plaatse
lijke VUJO heel wat manifestaties bij 
de eindejaarspenode O a het versie
ren van verkeerspalen in het centrum, 
met een tak dennegroen en een am
nestie-slogan De tainjke, anders kale 
palen stonden er nu wel kerstvol bij 
Op Kerstavond was het verzamelen 
geblazen in Den Klauwaert Vooraf 
waren dne kruisen van 2 40 m met de 
slogan „God is Liefde, Liefde is Amnes
tie" in elkaar getimmerd Samen met 
enkele leden en bestuursleden van de 
VU werd postgevat aan de kerkin
gang BIJ het licht van een zestiental 

lommzj 
D Gezocht kasregister met 
4 tellers voor drankgelegenheid 
met 2 tiketten Inl 02-2336038 
(tijdens bureeluren) 

D Te koop, splinternieuw, 
15 boekdelen, 20 eeuwen Vlaan
deren 
Waarde 19425 fr 
Te koop aan 13000 fr 
Tel 031-389149 na 16 uur 

D Een 23-)arige jongeman, licen
tie Aardrijkskunde RUG, zoekt 
F)assende betrekking 

D Technisch-ingenieur schei
kunde zoekt dnngend nieuwe 
betrekking wegens sluiting be
drijf 
Aanbiedingen aan 
Senator O Van Ooteghem, Oud-
Strijdersstraat 29 te 9219 Gent
brugge C091-307287) 

fakkels werden amnestieliederen ge
zongen, en pamfletten overhandigd 
aan de kerkgangers Deze opvallende 
en goed overkomende aktie werkte 
stimulerend, en besloten werd de aktie 
over te doen aan de kerk van Kan-
donklaar-Wommelgem 

Bejaardenaktie 
Op 2712 80 was het weer aanpakken 
en hard werken om een wagen te 
versieren met 4 grote kerstbomen en 
zijpanelen met VUJO Enkele dagen 
voordien werden 800 snoeppakketten 
gereedgemaakt die aan even zoveel 
bejaarden boven de 70 jaar werden 
uitgedeeld Een echte en onvervalste 
kerstman nam plaats in een troon van 
mooi fluweel, en zachte kussens on
dersteunden zijn reeds oude rug Het 
intussen opgekomen verdeelkorps 
vertrok samen met de kerstman op 
pad Een stralende en wuivende kers
tman toverde bij alle bejaarden een 
gulle lach om de mond En was dat 

soms met de bedoeling, oudere men
sen gelukkig te zien' Proficiat aan de 
medewerkers 

Nieuwjorkezoete 
Woensdag van 9 tot 13 u mochten 
dan de jongsten komen nieuwjaarzin-
gen in Den Klauwaert, om ter mooiste 
en voor prijs Een dnehonderdtal kin
deren boden zich aan, in groep en 
alleen Zaterdag 3 januari, was het dan 
voor hen pnjsuitdeling Iedereen had 
prijs, en voor allen werden er honder
den pannekoeken gebakken Gratis 
voor niks Waar halen zij het geld , 
zeggen ze Bij al deze VUJO-aktie, 
mag nog gevoegd dat door de plaatse
lijke VU haar tweemaandelijkse „De 
Kaak" werd afgemaakt en gebust op 
en rond Kerstmis Een prachtprestatie 
van de „bussers"! Gemeentemandata-
ns Jef Van Haesbroeck maakte van 
deze uitgave een amnestienummer 
Zinvol, en zere tenen met mijdend 

Staf Van Looveren 

ijlen achter amnestiemotie (VU) 
ten, over de politieke partijen heen, 
mekaar mogen vinden, om samen, 35 
jaar na de oortog, en in de geest van 
Kerstmis, vredesfeest een einde te 
stellen aan de asociale gevolgen van 
repressie en epuratie De gemeente
raad steunt de recente parlementaire 
initiatieven die in die zin genomen 
werden in de Kamer en in de Vlaamse 
Raad, en hoopt dat deze initiatieven 
ditmaal met liegraven worden in moed-
willig-lang aanslepende en onvruchtba
re procedures" 
De motie werd eenfjang door de ge
meenteraad van Nijlen (11 Vu'ers, 8 
CVP'ers, 3 SPers, 3 Gemeentebelan
gen) goedgekeurd Proficiat VU-Nijlen, 
Kessel-Bevel' 

In de laatste raadszitting van '80 dien
de VU-raadslid Walter Caethoven na
mens de VU-fraktie een amnestiemo
tie in Hier de tekst 
„De gemeenteraad van Nijlen stelt dat 
het tot de traditie van alle beschaafde 
landen behoort dat, naar aanleiding 
van feestelijke herdenkingen of bie-
zondere gebeurtenissen, amnestie-
maatregelen worden afgekondigd, be
treurt ten zeerste dat het 150ste jaar 
van het Belgisch Koninknjk voorbijging 
zonder één enkele verzoenings
maatregel, dit ondanks tiet dnngend 
verzoek van bisschoppen en vooraan
staande humanisten De gemeente
raad van Nijlen drukt aldus nogmaals 
de hoop uit dat knstenen en humanis-

KONINKRUK BELGIË - MINISTERIE VAN FINANCIËN 

LENING 1 9 8 1 - 1 9 8 5 - 1 9 8 9 
RENTE: 13 % 's jaars vanaf 2 februari 1981 tot 1 februari 1985; 

13^5 o/o 's jaars vanaf 2 februari 1985 tot 1 februari 1989. 
EFFEKTEN: 

Toonderobllgatles van 5.(KX), lO.CXX), 25.000, 50.000, 100.000 en 
500.000 frank. 
De coupures van 5.000 frank worden als bijpassing afgele
verd. 

AFLOSSING: 
Uitsluitend door terugkoop. 

VERVROEGDE TERUGBETALING: 
Mogelijkheid voor de houder de terugbetaling tegen het pari 
te bekomen op 2 februari 1985. 

TERUGBETAUNGSPRUS: 
Tegen het pari op de eindvervaldag van 2 februari 1989. 

UITGIFTEPRUS: 
99,30 %. 

OFFICIËLE NOTERING: 
De obligaties zullen officieel ter beurze worden genoteerd. 

INSCHRIJVING 

van donderdag 15 tot vrijdag 30 januari 1981 
Aan de inschrijving kan vóór laatstvermelde datum een einde worden 
gesteld. 

De inschrijvingen worden zonder kosten aangenomen bij de Nationale 
Bank van België en bij de in België gevestigde banken, wisselagenten 
en de ertoe gemachtigde financiële instellingen van de openbare sek-
tor en spaarkassen. 

De uitgifteprijs is volledig te betalen bij de inschrijving: 
hetzij in speciën, 
hetzij in obligaties van de lening 1975-1981-1985, teruggeno
men tegen het pari van de nominale waarde, coupons nr. 7 
op 31 januari 1982 en volgende aangehecht. 

Brussel, 10 januari 1981. De Minister van Financiën, 
M EYSKENS 

ANTWERPEN 
JANUARI 

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

17 EDEGEM: Worstenbroodavond om 20 u 15 in „Dne Eiken" 
Inschrijven in het lokaal of bij bestuursleden 

17 OLEN Vlaamse fuif in lokaal Blauwvoet om 20 uur Organizatie 
Vlaamse Vnendenknng Olen 

21 BORGERHOUT: Gespreksavond met als tema Gastarbeid 
Afgevaardigde spreker van het „Centrum voor Buitenlandse 
werknemers" In zaal De Passer, Tumhoutsebaan 34 Inkom 
gratis Organizatie VUJO 

22 ANTWERPEN- Gespreksavond met Hugo Schiltz Tema Ge
schiedenis van de Vlaamse Beweging, in zaal Trefpunt Tumhout
sebaan te Deume Om 20 u 45 
VUJO-arr raad gaat door van 20 u 15 tot 20 u 45 in zelfde zaal 
Organizatie Arrondissementeel Komitee VUJO-Antwerpen 

23 BORGERHOUT. Jaarlijkse worstenbroodavond om 2n u 30 in 
zaal De Passer, Tumhoutsebaan 34 Gastspreker Jaak Gabnels 
over „Een nieuw politiek offensieP 

23 EDEGEM: Voordracht door Jan Lambin over „Toensme" in zaal 
Basiliek om 20 u 15 Inger door Kulturele Knng Edegem 

23 MORTSEL. Toneelgroep Streven speelt voor VU-Mortsel de „Pa
rochie van Misene" van Jan Christiaans Om 20 u in het pas 
ingehuldigde Mark Liebrechtcentrum Kaarten bij bestuursleden 
en mandatarissen 

30 EDEGEM: Gespreksavond „De vrouw in de polibek" door H De 
Bleecker om 20 u 30 in bovenzaal van de „Dne Eiken" Inger door 
FVV 

30 GROOT-HEIST. 14de nacht der Zuiderkempen in zaal Eden te 
Heist-od-Berg Orkest The Pink Umbrellas en Joe Harns en 
Knsta Voorverkoop 80 fr Inkom lOOfr 

31 EDEGEM: Kaartavond inger door VNSE om 20u in de „Dne 
Eiken" 

FEBRUARI 
7 WILRIJK: Jubileumbal van 20 jaar VU te Wilnjk In het kultureel 

centrum „De Kern", Kem 18 Toegang langs Bist of Heistraat Om 
20 u 30, inkom 100 k 

LIMBURG 
JANUARI 

16 HASSELT: VLUaTD in zaal Hades, Kiewit (Hasselt) Om 20 uur 
Eerste ton grabs. 

23 GENK: Volksvergadenng in het Parkhotel M Coppieters spreekt 
over steenkool en steenkoolvalonzatie in Euro|3ees perspektief 

25 GENK: Vergadenng VUJO-ümburg om 10 uur in de Slagmolen 
28 HASSELT: Arrondissementsbestuur Hasselt - St-Tru)den om 20 

uur in zaal Uilenspiegel 
31 BORGLOON: Het komitee 150 jaar Vlaamse Beweging brengt 

„Sinds 1831", muziek en voordracht rond „Der Oudren fierheid'" 
en „Gezellig met Gezelle" Om 20 u in de Gasthuiskapel 

Deficitaire begroting 
te Genk 
Op donderdag 18 december hield de 
Genkse gemeenteraad, voor een pu
bliek van nog met een dozijn, zijn 
laatste zitting van het jaar Het belang-
njkste punt van de dagorde was de 
verdere bespreking en vaststelling der 
begroting Deze werd toegelicht door 
schepen Daenen, die er op wees dat 
de gewone uitgaven zijn toegenomen 
met 145 miljoen, zodat deze in totaal 1 
miljard 91 miljoen bedragen Meer dan 
de helft hiervan zijn personeelskosten 
(518 miljoen, stijging met 12 %) 

Verder zijn de meeruitgaven to v 1980 
in hoofdzaak te wijten aan een sbjging 
van de gemeenteschuld (met 15 %), 
van de werkingskosten (met 10 %) en 
de energiekosten Kortom de gewone 
dienst sluit met een tekort van 192 mil
joen (een bewuste optie vanwege de 
meerderheid), terwijl de buitengewone 
(639 miljoen) in evenwicht is De uitga
ven van deze dienst gaan grotendeels 
naar de afwerking van het nieuw ge
meentehuis, de renovatie van het cen
trum, het casino van Waterschei en de 
sportschuur Fletersdel 
BIJ bespreking der begroting komt 
eerst mevrouw Anna Gysen-Demees-
ter aan het woord, namens de VU Zij 
doet dit zeer sereen, maar knstisch en 
positief „De behandeling van een be
groting" zo zegt ze, „is tiet ideale 
moment om het gevoerde beleid eens 
aan een onderzoek te onderwerpen 
en zich te bezinnen over de toekomst' 
Daarom betreurt zij o m dat de dagor
de met uitsluitend aan de begroting is 

gewijd en dat de oppositae slechts 
onvolledige of foutieve informatie be
komt 
Verder vindt zij dat het dnejarenplan te 
veel f antazie vertoont en dat op gebied 
van handel, nijverheid en toensme te 
weinig initiatieven in 't vooruitzicht zijn 
gesteld Zij pleit voor meer bezuiniging 
met toelagen aan de kerkfabneken en 
formuleert heel wat rake opmerkingen 
in verband met uitgaven voor verwar
ming en verlichting, de sport het opha
len van huisvuil, de brandweer, bouw 
van een akademie en de sociale en kul
turele infrastruktuurwerken Aangaan
de het gezinsbeleid vindt zij dat de be
trokken raad met pluralistisch genoeg 
IS samengesteld 
Na mevrouw Gysen komt de heer Put 
namens de SP-frakbe, aan het woord 

J. Jaenen 

vu-Bilzen 
breidt uit 
In de laatste dagen van het Belgisch ju
beljaar 1980 werd onze VU-gemeen-
schap verrast met een blijde gebeurte
nis in het jonge gezin van ons sympa-
hek, hardwerkend gemeente- en pro
vincieraadslid Johan Sauwens 
Kareltje werd geboren op 21 decem
ber 
Hartelijke gelukwensen aan Mieke en 
Johan 
Welkom, Karel, in onze grote Vlaams-
nataonale familie 

16 JANUARI 1981 



Wij in de Volksunie mi 19 

^ \ lepel & vork... ^ S 
Restauran t 

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

Kapelstraat 1 

TONGERLO-WESTERLO 

Tel 014/54 4007 

\/laandag gesloten - Rustreke 
sfeer 

Industriële 
brood en banketbaKkenj 

Roomijs 

Wiifned BLANCQUAERT 

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

Tel 091 67 57 12 

COR'J.i:iALS 
uw KOFFIEHUIS 
Hot Koffiehuis der 
Dt-ndorstrcok 

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 

m mmfms 
WEKELUKSE RUSTDAG 
VRUDAG TOT ZATERDAG 
18 UUR 
J A N P A U W E L S -
OE B R A U W E R 
O* familiezaak mat traditie. 

Steeds welkom in 

K R E K E L H O F 

Drankhuis met s f e e r 

Brusselbaan 11 GOOIK 

Tel 054/3348 57 

Uw tweede thuis' 

F E E S T Z A A L 

" E D E L W E I S S .. 

Vossemberg 13 1981 VOSSEM 
Tel 02/767 45 76 

Alle feeste l i )kheden 
Mogel i jk f ie id tot fiuren van 

bestekken 

Lokaal «T SCHUURKE. 

Oude Graanmarkt 25 
1000 BRUSSEL 
Tel 02-5132564 

Waar Vlamingen THUIS zijn. 

SPECIALIST VOOR 
AL UW FEESTEN 

Kcssf !sk cnwpq 38 
?2G0 N(j!(>n ~ Tel 031/8188 41 

Europ Supermarkt 
Winder i ckxp le in 

A l s e m b e r g 

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

Restaurant 

BRAKELHOF 
Rondplein 5 Brakel 

Tel 055/42 4107 

Fcf stzai i VOO' il lr 
gelegenheden 

Voedingswaren 
„ PETRA " 

Godelieve Polfliet 
Georges Smet 

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

- gespecializeerd in fijne vlees
waren 
groenten en fruit 

- bestelling ten huize (weekend) 

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

Zu ids t raa t 16 
8800 Roeselare 
Tel 051 200907 

Mogelijkheid tot snacks 
Gezellige Vlaamse sfeer 
Maandag gesloten 

Koffiebranderij 
SANO 

Emiel Witmannstraat 36, 
Schaarbeek 
Tel 02 734 56 09 

Levert kwaliteitskoffie bij u thuis' 

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

Gasthuisstr 1 
Meerhout 
Tel 300030 en 30 8511 

ü Gratis verhuur van glazen 

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

DE S N O E C K 

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

Lokaal Volksunie 
Gontrode Heirweg 49 

9230 Melle 
Tel 091-300653 

9328 SCHOONAARDE 

Oude Brugstraat 16 
052-423246 

JAARLIJKS VERLOF 
DECEMBER 

Banketbakkerij 
ANTWERPIA 

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

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

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

Waar een Vlaming thuis is ! 

'Mt^im^ 
Maandag gesloten 

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

K R E K E L H O F 

Drankhu is me t s feer 

Dr ie Egyptenlaan 11 
Goo ik 

Tel 0 5 4 - 3 3 4 8 5 7 

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

Wijnimport HERMAN 
Douane stpelhuis 

Menenstraat 376 
WEVELGEM 

Tel 056-412922 
056 41 81 68 

Invoer Bourgondie en Bordeauxwijnen 
Alle grote wijnen 

rechtstreeks utt de kastelen 
Degustaties en verkoop 

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

en op afspraak 

Beauvoordse specialiteit 
Pannekoeken en wafels 

M e v r o u w 

Pauwe tyn - D u q u e s n e 

VVu lver ingemst raa t 18 
8486 B E A U V O O R D E 
tel 058/2994 91 

Gesloten vrijdag behalve m seizoen 

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

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

SE-HUTTERSWÜF 
D o r p s s t r a a t 10 

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

F E E S T Z A L E N - S A L O N S 

D E L A N D S K N E C H T 

A I irK iTK i V in illi f( ( st( n 
Onk v( rtuir itU) v in t ifi Itjf IK i 

Schilde rsti I II 33 
2000 Antwc i pi n 
I l I 031 3745 72 

D E O U D E K R I N G 

if, v u lok 1 il 

I )ot()s()l( 11 H( u d« n l nihiiK] 

D n i i k en eethuis 

« W A L T R A » 
Arduinknai 2 (bt) KVS) 

1000 Brussel 
Tel 02/219 52 12 

D t vur troeven v i n do W tltr i 
; V11 }nt<i m t h irt v i/i Bnisscl 
2 Ji. kin er ifti/d p trktrcn 
J J t kn/gt er iltifd wit f t titn 
4 Dl pnizcii zi/n soci i il 

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

Algemene voeding bieren wijnen li 
keuren Rechtstreeks invoer Duitse 

en Franse wijnea 

Welkom 

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

D o r p s s t r a a t 3 1 , 1686 G o o i k 
Tel 02-532 5 4 8 1 

Lokaal van de Volksunie 

Restaurant P A L M H O F 

Tafe lhouder 
Special i teit ge rook te vis 

G o e d e wi jn hoef t geen k rans 

Schoolstraat 52 
Kapelle-op-den-Bos 

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

immkzii 
n Dnngend gezocht voor Aalst 
betrekking van werkvrouw, vol
tijds en ingeschr 50 jaar, zeer 
werkzaam en betrouwbaar Zeer 
dnngend wegens sociale toe
stand Inl bij Willy Alloo 
(053-21 86 60 tussen 17 en 19 uJ 

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

G Werkloze jonge man 21 j 
vrijgesteld van legerdienst met 
diploma A 1 Handel uitkerings
gerechtigde RVA zoekt een pas
sende betrekking 

Bediende (26 j ) met bureeloplei-
ding daktylo en met een goede 
kennis van Nederlands en Frans 
zoekt een passende betrekking 
Zich wenden tot Vic Anciaux, 
Barnkadenplein 12 1000 Brussel 
tel 2194930 

D Dnngend uitbater gezocht voor 
Vlaams lokaal (met woning) Kand 
aan G Carpentier Polderstraat 67, 
Zwijndrecht (031/527070) 

n Vervoerder met gesloten 
vrachtwagen (5 ton) zoekt een 
kontrakt voor vervoer Inlichtingen 
te bekomen op tel 053/669150 

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

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

a 22-jarige jongeman met diplo
ma A6 Handel-Boekhouden miliL 
dienstplicht vervuld kennis Ne-
derlands-Frans-Duits-Engels 
zoekt een gepaste betrekking in 
Brussel of Halle-Vilvoorde Voor 
inlichtingen zich wenden tot 
volksvertegenwoordiger Dr J 
Valkeniers, te 02/5691604 

15 JANUARI 1981 



20 m Wij in de Volksunie 

FILMTHEATERS 

studio 
WEEK VAN 16 JANUARI 
TOT 22 JANUARI 1981 

TERVUREN 
Zondag 15 u KT 

2de week 
Bambi 

Film van Walt Disney 
Vrijdag 20 u 30 
Zondag 18 u KT 

A funny thing happened 
on the way to the forum 
Film van Richard Lester 

met Zero Mostel Phil Silvers, 
Buster Keaton 

Zaterdag zondag, maandag dinsdag, 
woensdag 20u 30 KT 

2de week 
Flying High 

met Julie Hagerty 
Robert Hays 

KURSAAL TURNHOUT 
Zaterdag zondag woensdag 14 u 

The 10 commandements 
van Cecil B De Mille 
met Charlton Heston, 

Yul Brynner 
Vrijdag, zaterdag, zondag, maandag, 
dinsdag 20 u 

The China syndrome 
van James Bridges 
met Jack Lemmon 

Jane Fonda 
Vrijdag, zaterdag, zondag, maandag, 
dinsdag 22 u 
Zaterdag zondag woensdag 18 u 
Donderdag 20 u 30 

Cruising 
met Al Pacino 

Woensdag 20 u 30 
Kasper in de onderwereld 
van Jef van der Heyden 

TIENEN 

KT 

KT 

KT 

Vrijdag zaterdag 20 u 
Zondag 15u 

De 101 Dalmatiers 
van Walt Disney 

Zondag 17u 
Airport 1975 

Vrijdag zaterdag 22 u 
Zondag 19 u 

Het duivelse komplot 
van dr Fu Manchu 

Zondag 21 u KNT 
Maandag dinsdag woensdag 20 u 

Ryan's daughter 
van David Lean 

met Robert Mitchum John Mills 
Trevor Havard Sarah Miles 

Donderdag 20u 30 KT 
A star IS born 

Film van Frank Pierson 
met Barbra Streisand 

Kris Kristofferson 

LEUVEN 1 
1400 KT 

Zesde & laatste week 
Superman 

Film van Richard Lester 
met Gene Hackman Ned Beatty 

Dolby stereo 
1800 KNT 

2de week 
Mourir a tue-téte 

Film van Anne Claire Pouier 
1945 KNT 

Zesde week 
Vrijdag 

Film van Hugo Claus 
2130 KT 

Le dernier métro 
Film van Fr Truffaut 

1615-2400 KNT 
Premiere 

Friday the 13th 

LEUVEN 2 
1400 KT 

10de week 
De blokbeesten van 

de laatste rij 
(Les sous-doues) 

Film van Michel Galabru 
1800 KT 

Stardust memories 
met Woody Allen, 
Charlotte FJampling 

Mane-Chnstine Barrault 
1945 KT 

John Belushi, Dan Akroyd 
5de week 

The Blues Brothers 
2200 K.NT 

2de week 
Heart beat 

met Nick Holte, Sissy Spacek 
Film van John Byrum 

1600-2400 KNT 
Willie a Phil 

Filnv van Paul Mazursky 

Kristelijk en liberaal njet voor 
Breese amnestie-motie 
De jongste Breese gemeenteraad is voor de talrijke aanwezigen er (weer) 
eentje geweest van demagogie, schijnheil igheid, maar vooral kortzichtigheid 
vanwege de t ienkoppige CVP- en PW-oppos i t ie , een politiek die zij reeds 
meerdere jaren ten toon spreiden en m het oneindige blijven volhouden Er 
was daarbij een erg kalme, maar vooral kortgebonden burgemeester Jaak 
Gabriels nodig om alles in goede banen te houden en zeker de interpellanten 
niet te laten doordraven in eindeloze woordkrameri jen die daarbij ook nog 
getuigden van een erg wansmakeli jke maatschappijvisie 

Motie 
Een boordevolle agenda vermeldde 
als 22ste punt een amnestie-motie, 
voorgedragen door de fraktieleidster 

van Verjonging, mevr Doorme-Dae-
ninck Een afschrift van deze motie 
zou verzonden worden aan de eerte-
minister, de Vlaamse deelregenng en 

CVP-burgemeester 
weigert Kortenbergs 
VU-amnestievoorstel 
Op 29 december had de laatste ge
meenteraad van het jaar plaats VU-
raadslid Paul Vanden Dorpe had vijf 
dagen voor die datum vier punten aan 
de dagorde laten toevoegen een er
van w/as een amnestiemotie 
Groot was zijn verwondenng toen hij 
merkte dat alleen dit punt met opgeno
men werd bij de agendapunten Bij de 
opening van de gemeenteraadszitting 
werd dan ook om uitleg gevraagd V /̂ie 
had beslist de „amnestiemotie' niet aan 
de dagorde toe te voegen en waarom ' 
De CVP-burgemeester verklaarde dat 
hij, en hij alleen, dit beslist had omdat 
hem dit niet interesseerde en om wille 
van het nationaal karakter 
Fel verontwaardigd repliceerde Van
den Dorpe dat de burgemeester het 
recht met had een punt te weigeren en 
bewees dit meteen door een wettelijke 
tekst aan te halen die zegt dat een 
punt dat een raadslid wil t)ehandeld 
zien, op de agenda moet ingeschreven 
worden, op voorwéarde dat de termijn 
voor inzending geëerbiedigd wordt 
Het VU-raadslid verweet de burge
meester zijn diktatonale beslissing en 
eiste de behandeling van zijn punt, zijn 
eis kracht bijzettend door hard op de 
tafel te kloppen, midden een doodse 
stilte en in een, door een talrijk opgeko
men publiek, volle zaal 
Bovendien bewees hij dat de burge
meester met kan oordelen over het 
nationaal karakter van de VU-motie, 
vermits hij nog geen kennis genomen 
had van de inhoud ervan 
Toen de burgemeester halstamg bleef 
weigeren verklaarde Vanden Dorpe 
dat hij samen met zijn kollega, Noel 
Clauw, de zitting uit protest zou verla
ten en bij het publiek zou plaats ne
men, er nog aan toevoegend dat de zit-
penmngen van beide raadsleden zou
den gestort worden op de rekening 
van het „Aretzkomitee" 

Motie 
Om de lezers van „WU-Vlaams Natio
naal" kennis te laten nemen van de in
houd van de amnestiemotie, volgt hier
onder de tekst 
De gemeenteraad van Kortenberg, bij
een in zitting van 29-12-1980, vindt het 
passend dat in de penode rond Kerst
mis een oproep gedaan vnordt tot 
verzoening onder alle burgers 
Betreurt dat bi] de recente staatsher
vorming de gelegenheid niet werd 
benut om aan de gemeenschappen de 
bevoegdheid te geven de problema
tiek inzake amnestieverlening zelf te 
regelen 
Is van oordeel dat de centrale regenng 
zonder uitstel algemene maatregelen 
zou nemen om de sociale en humane 
gevolgen van de repressie op te rui
men die zowel bestaan bij inwoners 
van Kortenberg, als bij inwoners van 
andere gemeenten 
Klaagt het feit aan dat er 36 jaar na de 
oorlog, nog steeds slachtoffers zijn in 
Kortenberg van de onrechtvaardige 
en anti-Vlaamse repressie 
Bovenstaande tekst samen met een 
artikel van prof Denne over amnestie, 
werd door de VUJO overhandigd aan 
de persmensen en aan de vele belang
stellenden op de gemeenteraad Hier 

in Kortenberg werd voor de zoveelste 
maal bewezen hoe „knstelijk" de Kns-
telijke Volkspartij is 
Nationaal heeft een kristen-demokraat 
nooit de moed gehad er een regenngs-
kwestie van te maken 

Geen interesse 
De Kortenbergse CVP-burgemeester, 
tevens oud-stnjder, heeft nooit interes
se betoond voor de Vlaamse zaak 
Vele van de Kortenbergse CVP-raads-
leden vindt men terug op de eerste 
njen in de kerk, en ze beschouwen 
zich als vunge katolieken, maar kunnen 
de moed met opbrengen een gebaar 
van verzoening te stellen inzake am
nestie Op Kerstmis zullen zij nochtans 
meermaals de kerstboodschap ge
hoord hebben „Vrede op aarde, aan 
alle mensen van goede wil", 29 decem
ber was nochtans de gedroomde da
tum vier dagen na Kerstmis en twee 
dagen voor het einde van het gedenk
waardig 1980 om in de Kortenbergse 
gemeenteraad een daad van naasten
liefde te stellen door het goedkeuren 
van een amnestiemotie De CVP was 
echter hardvochtig, meedogenloos, 
hatelijk, zonder naastenliefde 
Spijtig genoeg kwam de SP-voorzitter 
Karel Van Miert, die deel uitmaakt van 
de oppositie in de Kortenbergse ge
meenteraad, een kwartiertje te laat op 
die bewuste avond en was geen getui
ge van het eigenmachtig optreden van 
de burgemeester in verband met de 
VU-amnestiemotie 
Had Karel Van Miert lont geroken en 
oordeelde hij het veiliger om iets later 
te komen om geen standpunt te moe
ten innemen' Aan de Kortenbergena-
ren zelf het oordeel hoe zij op hun be
ton- en asfaltspecialist CVP-burge
meester kunnen rekenen 

Tombola Meise-
Wolvertem-Oppem 
Hieronder de winnende nummers van 
de toegangskaarten van het afdelings-
bal 116, 148, 208, 462, 495, 583, 606 
645, 756, 844, 1141 
Prijzen af te halen bij Jan Van Cam-
penhout Merchtemsesteenweg 75, 
1870 Woh/ertem, tel 02-2695564 tot 
1 maart 1981 
Het bestuur dankt allen, die bijdroegen 
tot het welslagen van dit twaalfde 
afdelingsbal 

Firma 
VAN DOOREN 

Hout 

fteraU; 
Bouwspecia l i te i ten 

MARLIER I 1700 ASSE 
Tel. •«sa.ee.aT Thuisbestelllng 
02/452.76.67 Toonzalen 

alle Limburgse parlementsleden 
Eerste om te reageren op deze kerst
motie, 36 jaar na datum, was PVV'sr 
Guffens In zijn betoog somde hij een 
drietal punten op om deze motie te 
verwerpen er zou niet bekend zijn 
om welke misdrijven en om hoeveel 
personen het zou handelen, waren de 
Breese verenigingen (in casu de va-
derlandlievende verenigingen) hier-
rond wel geraadpleegd, het zou een 
nationale en geen gemeentelijke ma
terie zijn De toon waarop deze reak-
tie echter werd naar voren gebracht, 
deed mets anders vermoeden dan dat 
er binnen zijn aanhang pas over am
nestie zal gesproken worden wan
neer de laatste getroffene van de 
sociale repressie en epuratie dit tra
nendal zal verlaten hebben 
De interpellatie van de CVP was 
ietwat gematigder Zij verwees naar 
de nationale aangelegenheid die am
nestie heet te zijn, raadslig Agten 
meende duidelijk te moeten maken 

dat ook zijn fraktie geen nationale 
moties op de gemeenteraad brengt, 
zoals Verjonging dat deed met klak
keloos VU-standpunten over te ne
men 
Eenmaal beide heren uitgeraasd, ci
teerde voorzitter Gabriels enkele 
standpunten van vooraanstaande 
fjersonen, zoals het citaat van (de 
jonge) Wilfned Martens of dit van de 
Belgische bisschoppen, die vroegen 
om op alle beleidsniveaus de kwestie 
amnestie te behandelen Waarmee hij 
dan het argument van nationale mate-
ne van de tafel veegde Er werd 
echter niet lang om de pot gedraaid, 
ondanks alle bemerkingen of voor
stellen tot verdaging van de heer 
Guffens kwam de stemming er erg 
snel dertien stemmen voor (Verjon
ging), tien tegen, met een „krachtda
dig neen" vanwege Guffens, waarop 
burgemeester Gabnels als laatste ant
woordde met een „krachtdadig ja" 

Eric Eyckmans 

Aflossing in Tessenderio 
Ofschoon Rik Decoster al voor een half jaar zijn ontslag als gemeenteraadslid 
had aangekondigd, was het een pakkend moment toen hij t i jdens zijn laatste 
raadszitting van vorige week even sti l stond bij zijn ontslagname en zijn 
teleurstell ing over het politiek bedrijf, vooral in deze moeili jke t i jd, niet onder 
stoelen of banken stak. Een luid applaus van alle aanwezigen, zowel tegen- als 
medestanders, was een spontane uitdrukking van dank en waardering voor 
zijn tien jaar lang oprecht en onkreukbaar optreden op de raadszittingen. 

Als inwijkeling wist hij op korte tijd in 
Tessenderio de sympatie en het ver
trouwen van heel wat Looienaren te 
winnen Toen Volksbelangen voor het 
eerst in 70 deelnam aan de gemeente
raadsverkiezingen, werd hij samen 
met Karel Wijckmans verkozen De 
daaropvolgende jaren heeft Rik De
coster Volksbelangen in de gemeente
raad waargemaakt 
Zijn inzet werd door zijn medeburgers 
naar waarde geschat want in 1976 
verdubbelde Volksbelangen zijn getal
sterkte van twee tot vier en werd na 
de CVP de sterkste fraktie voor de 
BSP en de PVV De verkozenen voor 
Volksbelangen waren flik Decoster, 
Karel Wijckmans, Therese Gobert en 
Mil Pals 
Sinds het optreden van Volksbelangen 
IS er in Tessenderio op politiek gebied 
heel wat veranderd en de inbreng van 
Rik Decoster is daaraan met vreemd 
geweest Dit beaamde trouwens de 
burgemeester volmondig in zijn dank
woord tijdens de dnnk die flik na zijn 
laatste raadszitting aanbood aan al zijn 
kollega's van de raad 
Van die gelegenheid maakte ook de 
voorzitter van Volksbelangen gebruik 
om Rik te danken voor de wijze waar
op hij tien jaar lang zijn plicht had 
gedaan tegenover de Looise gemeen
schap Als gemeenteraadslid heeft hij 
immers zijn plicht gedaan tegenover 
zijn kiezers Talnjke Looienaren schon
ken hem hun vertrouwen en iedere 
raadszitting opnieuw was hij hun met-
aflatende woordvoerder 
Maar als gemeenteraadslid heeft hij 
ook zijn plicht gedaan tegenover de 
meerderheid Dank zij zijn spreekvaar
digheid, zijn dossierkennis en zijn be-

slagenheid op vele gebieden verplicht
te hij de meerderheid steeds weer tot 
uitleg, verantwoording, oplettendheid, 
kortom tot een goed gemeentebeleid i 
Voor Rik Decoster is het nog geen de
finitief afscheid van de politiek, want hij 
blijft nog VU-provincieraadslid en lid 
van het direktiekomitee van de GOM-
Limburg 

In de gemeenteraad zal hij opgevolgd 
worden door Jos Van Genechten Jos 
IS nog een jonge kracht die jarenlang 
voorzitter is geweest van de gemeen
telijke jeugdraad en die in die hoeda
nigheid at heeft kunnen kennis maken 
met heel wat facetten van het gemeen
telijk beleid Hij heeft het vertrouwen 
van Volksbelangen 

LD.B 

-©«KCiftCJ 
n Jongeman uit Mechelen di
ploma A2-offset-drukker, rijbe
wijs CE, legerdienst volbracht 
zoekt dnngend een betrekking in 
de omgeving Mechelen-Brussel-
Antwerpen Belangstellenden 
kunnen zich wenden tot volks
vertegenwoordiger Joos So-
mers, Liersesteenweg 11 te 2580 
Sint-Katelijne-Waver, of tel op 
het nummer 015-217900, refe-
rentienummer 2227 

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

BRABANT 
JANUARI 
16 HALLE-VILVOORDE: An-ondissementele VUJO-raad Halle-Vil-

voorde, om 20 u in 't Schuurke Partijraadslid Daan Vervaet licht 
de politieke toestand toe 
LEUVEN: TD-VUJO Arr Leuven in zaal der Hallen, Zeels+raat om 
21 uur 
VILVOORDE Algemene ledenvergadenng van Federatie Vlaann-
se Vrouwengroepen om 15 uur in het bovenzaaltje van rest 
Rembrandt Nowelei 1 Gastspreekster Nimia Reintjes van 
Veerssen over „Vrouwen bevragen een mannenwerk" 
LEUVEN Vormingsavond van VUJO-Leuven (samen met PKI) 
over de Vlaamse Beweging Om 19 u 30 in de Kiekenstraat 
LONDERZEEL: Jaariijks VU-bal in zaal Centrum, Markt Orkest 
Sunshine Om 21 uur Inkom 60 fr 

16 

24 

27 

31 
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Vanaf donderdag 15 januari 1981 om 9 uur 
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Tijdens deze 
Soldenperiode 
vervallen natuurlijk 
alle andere 
gebruikelijice 
kortingen 
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Vanaf 2 januari 1981 is 
SUCCES KLEDING MEYERS 
alle dagen van 9 tot 19 uur geopend, 
vrijdag koopjesavond tot 21 u., 
zaterdag tot 18 u., zon- en feestdagen gesloten. 

SUCCES KLEDING MEYERS 
BOOMSESTEENWEG 35 A A D T C C I A A D 
TEL 03187.38.42 A A R T S c L A A R 



22 M} Wij in de Volksunie 

OOST-VLAANDEREN VU-Gent-Zuid in 't nieuw 
JANUARI 

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

16 SINT-AMANDSBERG: Nieuv\/jaarsreceptie om 20 u in zaal Tijl. 
Klinkkouterstraat 70 

16 SINT-NIKLAAS: „Separatisme of federalisme'" debatavond in
gericht door de Wase Jonge Leeuw/en om 20 u in lokaal Ste' n-
strate, Nieuwstraat 86 Welkom door WJL-voorzitter J -M \ in 
Gavere, inleider L Dehandschutter, moderator Wim Knap n 

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

25 MOERZEKE: Winterwandeling om 14 uur, verzameling aan het 
café 't Eiland op de Bootdijk. Belegde boterhammen voorzien. 
Daarna vertoning film over wandeling in de Voer en Komen 

VU Gent-Muide koos 
haar nieuw bestuur 

In 1980 heeft deze afdeling uit de 
Gentse industrie- en havenbuurt on
verdroten voortgewerkt Er werden 
30.000 eksemplaren van het wijkblad 
„'t Weetje van de Muide" uitgedeeld; 
een kinderkarnavalfeest en een zeer 
geslaagde Sinterklaastoer (op zes de
cember) betrok heel wat families bij 
onze werking. Een geslaagd bal (sa
men met de vrienden van de Brugse 
Poort) bracht nieuwe en oude leden en 
sympatizanten samen. Regelmatig na
men de leden deel aan één of andere 
buurtmanifestatie in deze zeer ver
waarloosde stadswijk. Het programma 
voor 1981 voorziet o.m.: 

• medewerking aan een kinderkar
navalfeest op zaterdag 7 maart ek. 
• jaarlijks bal op 3 oktober 1981 in de 
zaal Kwalidra samen met de Brugse 
Poort 
• Sinterklaasrondgang op zaterdag 

5 december 1981 
Verder het verspreiden van ten minste 
drie uitgaven van het wijkblad. 
Het nieuwe bestuur ziet eruit als volgt: 
Willy Vande Kerckhove: voorzitter. 
Marie-Jeanne Bourguillioen: onder
voorzitster Walter Naeyaert: penning
meester. Simonne De Fleurquin: se-
kretaresse. Rudolf Buysschaert hulp>-
sekretaris. Kristina Naeyaert: Vujo-af-
gevaardigde in de arr. raad: Albert Van 
Nuffel. 
Verdere leden van het bestuur: Roger 
Meessens, Herbert Naeyaert, Luk Pri
mo, Maurice Dick, Jozef Van den 
Bussche, Andrea Veys, Jeanine Van 
Guyse, Nora Verhoeyen, Michel De-
clat Hervé Buisset 
Verdere medewerkers, verantwoorde
lijken voor sektoren: Achiel Van Guys-
se, Maria-Luisa Guzman-Bartolomé. 
De plaatselijke mandataris is Huguette 
De Bleecker. 

Op de vergadering van 9 december II 
werd besloten de taakverdeling binnen 
het nieuw bestuur als volgt te organi-
zeren. 
Voorzitter Denise Goethyn, Smidse
straat 148, 9000 Gent (22.54.51); se-
kretans Albertine Sellier, Brederode-
straat 22a, bus 12 (2244.85), penning
meester. Wilfried Cassiman, Meers
straat 55, 9000 Gent; organizatie en 
propaganda- Stefaan De Pourcq, 
Krijgslaan 106, 9000 Gent (22.7456); 
Patrick Storms, Steenakker 114, 9000 
Gent (tel. 22.02.58); Katelijne Delrue, 
Eedverbondkaai 57, bus 4, 9000 Gent, 
arrondissementsraad: Guido Deroo, 
Rijsenbergstraat 264, 9000 Gent 
(22 68.83) (lid in hoedanigheid van frak-
tievoorzitter van de gemeenteraad van 
GenO, Koen Baert, Diksmuidestraat 
49, 9000 Gent (225668), Enk Meer-
schaert, Zwijnaardsesteenweg 450, 
9000 Gent (22.8707), politiek kollege: 
Denise Goethyn (tevens voorzitter); 
VUJO: Stefaan De Pourcq, vertegen
woordigster FVV: Lieve Baert-Van Ty-
ghem, K Astridlaan 123, 9000 Gent 
(225206) 

Beheer sekretariaat 
't Vestje 

Piet Keppens (Beriare), André De 
Palmenaer (Beriare), Jef Verhaegen 
(BuggenhouÜ (voorzitter), Andre Van 
den Abbeele (Hamme), Lydia Biese-
mans (Hamme), Karel Vereist (Ham-
me), Roland Van Laeken (Wetteren), 
Leo Callaert (Zele), Hugo Heirman 
(Zele), Bert Nuyts (Baasrode) (sekre-
taris), Karel Uyttersprot (Lebbeke), 
Maria Van den Abbeele (Schoonaar-
de), Maurits Verhaegen (Grember-
gen). 

Toegevoegd: Walter Peeters (Ham
me), Antoon Keldermans (Buggen-
hout), Huibrecht Baert (Grembergen) 
en Marcel Verschelden (Moerzeke). 

Amnestiemotie van VUJO-Oostende 
VUJO-Oostende kwam op 23 de

cember '80 bijeen en keurde onder
staande amnestiemotie goed. 
• VUJO-Oostende betreurt dat bij 
de recente staatshervorming de gele

genheid niet werd benut om aan de ge
meenschappen de bevoegdheid te ge
ven de problematiek inzake amnestie
verlening zelf te regelen. 
• Sluit zich aan bij de 11 juli-verkla-

ring van de voorzitter van de Vlaamse 
Raad die stelt dat dienaangaande, 
Vlaanderen zelf zijn boontjes kan óop-
pen. 

• Is van oordeel dat de centrale 
regering zonder uitstel algemene 
maatregelen zou moeten nemen om 
de sociale en humane gevolgen van de 
repressie op te ruimen. 

• Stelt vast dat op 6.12.79 in de 
Kamer een reeks wetsvoorstellen in 
die zin in overweging werd genomen 
en wel door een overgrote meerder
heid van de aanwezig '(/laamse verko-
zenen. 
• Betreurt echter dat achteraf allerlei 
emotionele uitvluchten worden gehan
teerd, om deze wetsvoorstellen te 
saboteren (de CVP liet SP, PVV en 
FDF/RW gewoon begaan in deze sa-
botagedaderO. 

• Is van oordeel dat 36 jaar na de 
oorlog de tijd méér dan rijp is om in 
een geest van kristelijke en humanisti
sche grootmenselijkheid de verzoe
ning tussen alle burgers te verwezenlij
ken. 

• Hoopt dat de klassieke „Belgische" 
verdedigers van de mensenrechten 
met evenveel overtuiging amnestie wil
len bepleiten zoals dat gebeurt voor de 
„bevrijdingsstrijders van de vdks-
demokratieën. 

• Stelt dat „Vrede op Aarde" enkel 
kan door mensen van goede wil. 

Voorzitter VUJO-Oostende 

Vanaf 1 januari 1981 zullen de maan
delijkse vergaderingen principieel ge
houden worden op de laatste dinsdag 
van de maand, telkens om 20 u. 30 in 
café „Tip-Top", Zwijnaardsesteenweg 
450 te 9000 Gent 
Volksunie, FVV en V V V G organizeer-
den ook dit jaar een Sinterklaasfeest 
voor onze kinderen. 
Op zaterdag 29 november 1980 kon
den de kinderen het boeiende sprook
je van het manonettenteater „'t Spelle-
ke van Gent" bijwonen. Nadien konden 
ZIJ samen met hun ouders of grootou
ders genieten van de lekkere koffie-
koeken met warme chocolademelk. 
Ondertussen werden de loten van de 
Sinterklaastombola aan de man ge
bracht, waartoe ook ons gemeente
raadslid Hugo Waeterloos zijn steentje 
bijdroeg 

Menig kinderhartje ging wat sneller 
slaan toen de komst van de goede Sint 
werd aangekondigd Nadat Sinterklaas 
geschenkjes en snoep aan de kinde
ren had uitgedeeld werd hij onder een 
daverend „Dag Sinterklaasje" door de 
kinderen uitgeleide gedaan 

Tevens onze oprechte dank aan Albert 
Roeland die via het inzamelen van 
prijzen voor de tombola en via het 
aanbieden van zijn steunlijst bij sympa
tizanten, het feest financieel mogelijk 
maakte. 

Mogen wij er ten slotte de aandacht op 
vestigen dat de ouders of grootouders 
de foto's van hun kinderen of kleinkin
deren met Sinterklaas kunnen afhalen 
bij Rudy Herman, Grondwetlaan 95 te 
Sint-Amandsberg en dit tegen de prijs 
van 30 fr. 

WEST-VLAANDEREN 
Januari 
17 ROESELARE: Nieuwjaarsfeest VU-VVR-Roeselare. Raklette -f 

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

Arrondissementele Vujo-raad leper 
kiest nieuw bestuur 

Op 2 januari 1981 kwam de arron
dissementele Vujo-raad leper samen 
om een nieuw bestuur te verkiezen. 
Mark Roselle werd met unanieme 
meerderfield in zijn funktie bevestigd. 
Als penningmeester kwam Annick 
Vandenbiicke uit de bus. Wegens zijn 
onverdroten, noolt-vermoeibare inzet 
werd Stefan Hoflack opnieuw als se-
kretaris verkozen. Voor de propagan
da en organizatie zorgt voortaan Dirk 
Lecoutere (alias Justin), geassisteerd 
door Rita Nótredame, Petra Lemout 
Luc Mortier, Linda Nótredame, Peter 
Vervaecke, Mamik Roselle en Wout 

Maddens. Kandidaten voor de arrorv 
dissementele VU-raad: Stefan Hoflack, 
Rita en Linda Nótredame. 
Kandidaat voor het arrondissementeel 
VU-bestuur: Stefan Hoflack. 
Het bestuur laat zich in het nationaal 
Vujo-bestuur vertegenwoordigen 
door: Stefan Hoflack, Wout Maddens 
als effektieve leden en Mark Roselle 
als plaatsvervangend lid. 
Uit Poperinge, bij monde van Luc 
Mortier, werd een prachtig voorstel 
geformuleerd: een avond organizeren 
met mensen uit het bedreigde gebied 
van Frans-Vlaanderen. 

OGMW-nieuws uit 
Middelkerke 
Onder impails van onze aktieve 
VU-OCMW-voorzitter Roger Baecke-
landt krijgt Middelkerke eindelijk na 
zestein jaar ijveren zijn tehuis voor de 
derde leeftijd. Sedert 1964 spreekt 
men in Middelkerke reeds van de 
bouw van een rustoord. Eindelijk is er 
sprake het projekt te verwezenlijken. 
Zopas werden de offertes voor de 
bouw van het complex nagezien. Het 
rustoord wordt opgericht tegenaan de 
duinen ten oosten van Middelkerke. 

Men hoopt nu in het begin van 1981 
aan deze werken te beginnen. Het 
gebouw zal 62 bedden tellen waarvan 
een gedeelte voor minder-valide be
jaarden. Ook zullen er kamers zijn voor 
echtparen en voor alleenstaanden. Het 
hele complex wordt opgetrokken op 
een terrein van ongeveer 1 ha en 
behoort toe aan de OCMW. Er waren 
zeventien fima's die meedongen voor 
de aanbesteding. De laagste prijs be
droeg 38,5 miljoen fr. De raming van 
het O C M W bedroeg nagenoeg 44 
miljoen fr. 

Voor onze mandatarissen in het 
O C M W is dit een hele prestatie en wij 

VU-Groot-Assenede in het nieuw 
Voorzitter: Guido De Wilde, Oude 
Gentweg 41 te 9960 Assende (091-
44.64.25). Ondervoorzitter: Guido De 
Pestel, Heidestraat 6 te 9969 Oost-
eeklo (091-73.7036). Sekretaris: Ivan 
Acke, Rijschootstr 4 B te 9960 Asse
nede (091-44.92.04). Penningmeester: 
Frans Verbeke, Trieststraat 44 A te 
9960 Assenede (091-44.95.76). 

Het nieuwe bestuur van VU-Oostende-Stene 
V.l.n.r W. Serpieters (voorzitter), Gio de Pontieu, Bart Tommelein, Wilfried Caf-
meijer, Frieda Pincket, Paul Decloedt (sekretaris). 
Naar omhoog Kris Lambert. T. van Sijnghel (AB), L Velter en Jef Tommelein 
(M.-T. Verhaegen ontbrak voor het kiekje). 

Andere bestuursleden: 

R. Van Goethem, Trieststraat 29 A, 
9960 Assenede (091-44.92.04); Martin 
De Roo, Hoogstraat 36, 9960 Assene
de (091-44.60.78); W. Van De Veire, 
Kraaigemstraat 51, 9968 Bassevelde 

(091-73.76.36), L De Mayer-Pauwels, 
Posthoornstraat 4,9961 Boekhoute;A. 
Pauwels-Bonne, De Heerste 6, 9961 
Boekhoute (091-73.69.98); E Van de 
Veire, Ertveldsesteenweg 40, 9969 
Oosteekio 

Gemeenteraadsleden- Guido De Pes
tel en Raymond Van Goethem. 

De bestuursverkiezingen gingen door 
op 11 november II. te Oosteekio en gin
gen gepaard met een jaarlijks alge
meen ledenfeest Op deze verkozen 
mensen kunt u te allen tijde beroep 
doen voor alle inlichtingen betreffende 
uw afdeling. 

hopen met hen dat heel dit projekt bin
nen de kortst mogelijke tijd zal gereed 
komen. 

OCMW-Brugge 
Op dinsdag 10-2-1981 om 11 uur 
zal er ten zetel van het OCMW, 
Karthuizerinnenstraat 4 te 8000 
Brugge, ten overstaan van de 
heer F. Bourdon, voorzitter of 
zijn afgevaardigde, overgegaan 
worden tot het openen van de 
inschrijvingen van de openbare 
aanbesteding voor het aanleg
gen van een TV-signaalverde-
ling in de kamers van vier in
stellingen. 
Erkenning: kategorie P klas 1. 
Termijn: 60 werkdagen. 
Dossier ter inzage: in het kan
toor voor Inzage en Verkoop der 
bestekken. Residence Palace, 
Jordaenskwartier, Wetstraat 155 
te 1040 Brussel; in de burelen 
van het OCMW, Karthuizerin
nenstraat 4, te Brugge, iedere 
werkdag van 9 tot 12 uur; bij de 
pvba Vyncke en Leye, Dophei-
destraat 6 te Brugge 2. tel. 050-
31.64.76. 
Het bestek en de plannen zijn te 
koop mits voorafgaandelijke 
storting van 2.183 f r. inclusief 
BTW op de rekening nr. 000-
1175652-12 van de pvba Vyncke 
en Leye, Dopheidestraat 6 te 
8200 Brugge~2. 
De inschrijvingen, in gesloten 
omslag, mogen ter openbare zit
ting vóór de opening afgegeven 
worden of in een dubbele en 
gesloten omslag gestuurd wor
den aan het OCMW Brugge en 
dienen toe te komen binnen de 
termijn voorzien in art. 26 van 
het K.B. van 22-04-1977. 

(Adv. 01) 
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Wij in de Volksunie m 23 

Aanbevolen huizen 

PVBA VAN IMPE & Zonen 
Steen- en marmerhouweri j 

Brilstraat 41 
HAALTERT 
Tel 053-2122 48 

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

KEUKENS - SANITAIR 
VERWARMING 

VAN DER CRUYS 
Assesteenweg 65. TERNAT 

Tel 582 1441 
Toonzaal alle dagen open 

van 9-19 u. Zondag gestoten. 

VAKANTIE 
Samen met Uw gezin op vakan
tie bij Vlaamse boeren in Zuid-
Franl(rijk. Zon en sneeuw, op 
45 min. rijden van een bekend 
ski-oord. Ook zeer geschikt 
voor zomervakantie. Inl. tel. 
011-43.68.0Z 

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

Piatteau-Lievens. Portugeesstraat 9. 
1780 Teralfene 
Tel 053-66 74 56 

BLOEMEN -ERIKA. 

Kerkstraat 23 
2650 B O O M 
Tel 031 88 0160 

Alle bloemen en planten. 

Korting van 10 % voor alle VU-lede« 
en andere Vlaams-nationale groepe-
rmgen. 

BINNENHUISINRICHTING 
STROOCA 

Gnieri) de G.ipnert-. 
Molenstraat 45. 9300 Aalst 
Tel 053-70 32 19 

Meubelmagazijnen 
DE KLEINE WINST 
te Niel. 
Antwerpstroat 164-177 

Sli|lnieubelen -(- kleinmeubelen. 

Ed Cioesseiilaan 50 52 

atle moderne meubelen 

Tel 031 88 13 16 

Meer dan 3 000 m2 toonzalen. 
's Maandags gesloten. 

STUDIO 
DANN 

02-428.69.84 

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

CENTRALE VERWARMING 
pvba ROOBRÓECK 
Reeds 20 |aar ervaring 
2 500 tevreden klanten 

Valerius De Saedeleerstraal 99 
9300 Aalst 
tel 053/21.71.38 

Leon Theodorstraat 36. 
1090 Brussel 

Tel 011-53 43 49 

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 elektroniscfie 
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-Strijtem 

Tel 054-3337 56 

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

Verwarming **• stoom - sanitair. 
Alle herstellingen 

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

l^leintederwaren handtassen 
reisartikelen regenschermen 
handschoenen. 

Molenvest 50 
HERENTALS 

tel 014/21 12 07 

KLEDING LENDERS 

Sint Diiniitiotibtraat 41 
W O M M E L G E M 
Te! 031 53 70 39 

Dames-, heren- en kinderkleding. 

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

OOK NAAR MAAT 

RICO-KLEDING • 
VERMEERSCH 

Steenhouwersvest 52. Antwerpen 
Tel 031 3135 83 

WIJ bouwen voor u 
— sleutel op de deur 
— en zonder problemen 

ALGEMEEN BOUWBEDRIJF 
Van d. B randen pvba 

Wuitenslaan 39, 9160 Hamme 
Tel. 052-47.88.09 

Gratis voorstudie en prijsofferte 

PVBA G. BRUNEEL TOONZAAL 
«OEN DUVEL»BANKELINDEWEG It 

8984 KROI^BEKE-POPERINGE 
Badkamers • Keukens • Cerrtrate 
verwarming • Houtkachels • Jnbouw | 

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

Diepvriezers. 

Celegeii l ieidsgr. i l iek Huv»eli|k - Ge
boorte - Zelfklevende pl.ikb.ïnd en 
etiketten Houten druklelters - Rekla-
me-kalenders 

FRANSSENS OPTIEK: 

I Silhouette 
Marwitz 
Rodenstock 

Hercfitalseb.ian 340 
Deurne Z Tel 2108 96 
Kerkstraat 44 Antwerpen 
Tel 3565 75 

ALLE LAS- EN 
SMEEDWERKEN 
Speciaal herstelling van kipbakken 

GEORGES GROENINCKX 
Letterkunde 244, 2610 WILRIJK 
Tel. 031-289314 

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 ben ieube lde v i l la 's , appar
temen ten en s tud io 's te huur 

Op aanvraag 
fo to ' s 

grat is ka ta loog met 

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

Zaadhandel 

PVBA DE MOOR-LATEUR 
PELGRIM 9 
9258 SCHELDEWINDEKE 

Alles voor land- en tuinbouw. 

Tel. 091-62.51.42. 

NV Relnigingswerken 

PEETERMANS 

Onderhoud en restauratie 
gebouwen. 

Wijnegemstraat 40 
2220 Wommelgem 

Tel 031-539530 en 53 75 75 

LEYS-VERACHTERT 

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

Tel. 014-30.90.74 

Middenstanders, hier de aanbevolen ruimte 
voor uw publicitaire boodschap 

Praat er eens over met onze advertentieman 
Karel Severs (02-219.49.30 - 02-356.78.44). 

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

Fons Prinsen 
Kan too rhoude r van de g roep ARGENTA 

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

Tel, 02-569,11,17 ... , ,,, . . . . . 
Waar de Vlaming zich thuis voelt. 

Th. WILLEMS 
Schrijnv*/erk en meubilering 

Jan de WIndtstraat 57 
9300 Aalst 

Tel. 053-21.83.90 

B -f- M 
Bouwpromqtoren en 
daktimmerwerken. 

Meester Hunninckstraat 47 
9472 DENDERLEEUW 
Tel 053-6689 73 

STEENKAPPERIJ 
Juchtmans-Dox. 

Vervoortpl. 21 
3290 DIEST 

Telefoon 013-33.15.23 

Gordijnen en overgordi jnen 
Zetelsden matrassen 
Alle herstellingen en maatwerk 
Pri|sopgave op voorhand 

Marcel VAN den BULCKE 

Wurmstraat 7 
SLEIDINGE 
tel. 091/57.31.46 

Firma EBO-LYBAERT 

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

Polenstraat 165, 9940 Sleidinge 
Tel, 091-57,33.33 

l ege ls 
Lindenstraat 30, Keerbergen 

Telefoon 015-51.35.71 
Zelfimport = beste prijs 

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

Maandag gesloten 

KUNSTPARADIJS - DE LEEUW 
— ScfiiWerijen, 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 

Boekhande l S tud ico 
Dr. Vandeperrestraat 141 
2440 GEEL 
Tel. 014-58.60.85 

Boeken 
schrijf machines 

schoolgerief 

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

H U W E L I J K S L I J S T E N 

Antwerpsestraat 47 
2640 Niel 
Tel 031-882531 

A 
— Lood-, zink- en roofingwer-
ken 
— Sanitaire installaties 
— Herstellingen en nieuwt)Ouw 

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

Ook bedden, dekens, donsdekens en lattenbodems. 
Tel. 052-42.34,00 Ga lgenberg 52, Ber lare 
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24 U^ Mensen van bij ons 

VOSSEM (Tervuren) — 
Tervuren werd jarenlang 
gretig rotverkaveld door 
multi-miljonairs. Bij de fusie 
van Tervuren met Duisburg 
en Vossem bestond het 
reële gevaar dat ook deze 
Vlaamse landelijke 
gemeenten spekulatief in 
kavels zouden gesneden 
worden en dat de 
verfransing bij dezelfde 
operatie opdringerig zou 
worden. 
Frans Trappeniers uit 
Vossem, zoon van een 
landbouwer, heeft er de 
voorbije jaren hard voor 
gewerkt dat zulks in de 
fusiegemeente Tervuren 
alvast niet is gebeurd. De 
VU-schepen heeft zich 
daarbij wel een aantal 
beroepsverkavelaars tot 
vijand gemaakt Daar ligt hij 
hoegenaamd niet wakker 
van, hoewel hem via 
telefoon nog geregeld 
afdreigingen bereiken. 
Maar om de schepen-
landbouwer af te schrikken 
moeten spekulant-
verkavelaars wel biezonder 
vroeg opstaan, in Tervuren 
blijken ze alvast de pas 
afgesneden te zijn, wat 
jammer genoeg nog niet kan 
gezegd worden van elke 
Vlaamse gemeente in de 
randzone van Brussel. 
Frans Trappeniers: „Een paar 
jaar geleden was er in Tervu
ren niets van een grondbeleid 
te bespeuren. Na vier jaar 
schepenambt meen ik dat we 
er nu stilaan Jets" van begin
nen te merken. Maar, het is 
nog veel te weinig. Ik heb na de 
verkiezingen er op aangedron
gen om precies schepen van 

grondbeleid, huisvesting en 
leefmilieu te worden. 
Maar inmiddels heb ik ervaren 
wat een tegenkantingen zo'n 
schepen in een gemeente 
krijgt Ge botst tegen personen 
en instellingen..." 
— Tegen welke personen en 
instellingen 7 
Frans Trappeniers: „Ik meen 
dat de mensen in onze ge
meente het nut van ons beleid 
begrijpen en er niet kwaad om 
zijn. Maar van een beroeps ver-
kavelaar krijg ik nog geregeld 
wél oneerbare verzoeken..." 
Frans Trappeniers is, zoals hij 
zelf zegt, een VU-mandataris 
en een politiek werkbeest 
„door eigen kweek". In feite is 
hij door de jongens van de 
Vossemse fanfare „De Vos-
semse Voerezonen' op het 
politiek forum gehesen. 

Frans Trappeniers: „Bij ge
meenteraadsverkiezingen ging 
het in Vossem, naar aloud 
Vlaams politiek gebruik, tussen 
twee fanfares: de „Vossemse 
Voerezonen" en „De Ware 
Vrienden van het Recht" Bei
de bepaalden voor de fusie in 
feite het politieke gebeuren in 
Vossem. 

De Voerezonen hebben mij zo 
ook voor hun kar gespannen. 
In '70 werd ik voor de eerste 
keer mandataris; meteen wa
ren we met twee VU-mensen 
in het gemeentehuis. Toen we 
in '76 als VU'ers meededen 
aan de stembusslag boekten 
we een enorm sukses in de fu
siegemeente Tervuren. Joris 
Depré en ik werden, in koalitie 
met de CVP, schepen met 
belangrijke bevoegheden. Mijn 
vriend Joris Depré beheert het 
onderwijs, terwijl ikzelf dus 

Schepen Frans Trappeniers: 

Bme gemeenten groen 
(en Vlaams) houden! 

werk tracht te maken van het 
grondbeleid." 
— Vanwaar dat politiek suk
ses voor twee VU-mensen in 
een vanuit Brussel residen
tieel verkavelde gemeente als 
Tervuren 7 
Frans Trappeniers: „Er was de 
grote dreiging dat met de fusie
operatie na Tervuren ook de 
deelgemeenten Vossem en 
Duisburg te grabbel zouden 
worden gegooid aan verkave
laars en verfransers. 
We hebben ons daar scherp 
tegen verzet en in die zin aktie 
gevoerd. De mensen hier blij
ken dat nog immer voluit te 
waarderen. 

Vooraleer we deelnamen aan 
verkiezingen hebben we na
tuurlijk geruime tijd heel wat 
energie gestoken in de 
werking van de plaatselijke 
VU-afdeling. Het was jarenlang 
een bedoening van twee men
sen: ik heb veel te danken aan 
mijn kollega Louis Aerts. Ik ben 
sinds ongeveer '63 in de greep 
van de politiek, maar het was 
pas in de jaren '70 dat we in 
Vossem, en naderhand in de 
fusiegemeente Tervuren, de 
VU-werking uitgebouwd heb
ben. Voor mij blijft die periode 
een katakombentijd. We ver
gaderden urenlang op de boer
derij van de schoonvader van 
Joris Depré. Toen mijn vader 
daar weet- van kreeg heb ik 
nogal wat mogen aanhoren. 
Van huis uit ben ik niet politiek 
geëngageerd. Vandaag is het 
zover gekomen dat mijn vader 
een overtuigd VU-propagan-
dist is geworden.^' 

Room taartvilla 's 
— Frans Trappeniers, van 
huis uit landbouwer, is in feite 
bediende, tewerkgesteld bij 
de „Bodemkundige Dienst 
van België'. 

Frans Trappeniers: „In de win
termaanden doe ik wat studie-
werk, maar de rest van het jaar 
ben ik hier ook meer boer dan 
bediende; wij werken op het 
veld. 

Mijn opdracht is het uitvoeren 
van bemestingsproeven en 
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profielonderzoek van gronden. 
In mijn werk en als schepen 
vind ik het doodjammer dat er 
zoveel vruchtbare grond ver
knoeid wordt. 
Als we zo nog een paar jaar 
aanmodderen (ondanks de 
destijds veelbelovende ge
westplannen) dan is Vlaande
ren morgen in elke uithoek 
volgebouwd of alleszins verka
veld. 

In Tervuren trachten we die 
slechte gang van zaken wat te 
stuiten. En ik ben echt niet 
kwaad over het beleid dat we 
inmiddels hebben kunnen voe
ren. 

De opdoeking van de Vlaamse 
Randfederaties was voor ons 
een zware klap. Er werd in 
frankofoon Brussel met ons 
nogal gelachen zeg. Als ik van
daag nog bedenk wat voor een 
verwoesting van bossen, door 
verkavelingen, federatiesche-
pen Marcel De Broyer een 
tijdlang heeft kunnen tegen
houden, dan maak ik me soms 
nog kwaad over het feit dat zo-

TERVUREN 
waar Vlamin^n 

THUIS zijn 

maar van vandaag op morgen 
Vlaamse randfederaties van 
de politieke kaart geveegd 
werden. 

We hadden nu eens in de 
bedreigde zone rond Brussel 
(taalkundig bedreigd, maar ook 
op sociaal gebied en wat de 
ruimtelijke ordening betreft) 
een politiek instrument dat veel 
krachtiger dan gewone ge
meentebesturen kon ingaan 
tegen de Brusselse pietwals. 
Maar goed, die randfederaties 
werden nu eenmaal politiek 
fijngemalen. 

In Tervuren hebben we sinds
dien alvast getracht een grond
beleid te voeren ten behoeve 
van de inwoners. 

We hebben een grondregie 
opgericht, maar die werkt met 
beperkte middelen. Deze regie 
heeft bij voorbeeld geen eigen 
personeel Toch is de grondre
gie in Tervuren stevig van de 
grond gekomen." 

— U beheert gronden en ver
koopt die aan mensen die 
zich in Tervuren als Vlaming 

-thuisvoelen 7 De realisatie te 
velde van de politieke aktie in 
de zogeheten bruine gemeen-
ten7 

Frans Trappeniers: „We heb
ben nog steeds veel te weinig 
kunnen doen aan het grondbe
leid, maar het begint toch be
hoorlijk sociale vorm te krijgen. 
Zo is er in onze gemeente een 
sociale verkaveling voor wat ik 
zou noemen semi-sociale wo
ningbouw; voor jonge gezin
nen die op basis van hun inko
men net niet bij de Landmaat
schappij terechtkunnen, maar 
die toch ook weer niet zoveel 
geld verdienen om een dure 
villa te bouwen. 

Van de 47 gronden in deze 
verkaveling (het terrein is volle
dig uitgerust) zijn er tot op 
heden nog maar negen ver
kocht. Wie dus (als Vlaming) in 
Tervuren morgen wil thuis 
zijn... 

Bij deze verkaveling en bij alle 
initiatieven van de Grondregie 
geven we uiteraard voorrang 
aan de inwoners van de ge
meente, zijn we op onze hoede 
om verfransing in de kiem te 
smoren, en trachten we ook 
telkens elk mogelijk spekulatiel 
element te weren. 

In Duisburg hopen wij in een 
woonuitbreidingsgebied van 
zeven hektare, in de komende 
jaren niet-rijke mensen te kun
nen huisvesten. Uiteraard ben 
ik bij elke beslissing van ge
meenteraad en schepenkolle-
ge op mijn hoede om de land
bouwgronden in onze ge
meente optimaal te bescher
men. Want, hoe de landbouw
grond in ons land nog onge
breideld verknoeid wordt., 
morgen zullen we de prijs voor 
die verkavelingspartij hoeda-
nook moeten betalen! Ik ben al
vast als schepen van Tervuren 
alles behalve de vriend van 
bouwpromotoren die gretig re
sidentiële wijken uitzaaien." 

— Frans Trappeniers heeft 
alvast, met VU-kollega Joris 
Depré in het schepenkollege 
van Tervuren, bereikt dat 
bouwpromotoren Tervuren nu 
al een goede tijd hebben los
gelaten. Er wordt nu niet meer 
getracht om, bij een pintje en 
een luxueus dineetje, perce
len landbouwgrond bouwrijp 
te maken voor roomtaartvil-
la's. 

Frans Trappeniers: „Met onze 
harde VU-werking hebben we 
toch goed resultaat geboekt Ik 
ben ook fier dat ik de destijds 
slapende gemeente Vossem 
Vlaamsbewust heb gemaakt 

Op een goede tweeduizend 
inwoners hebben we meer dan 
200 VU-leden... Ik ben fier op 
alle medewerkers; vooral op 
Alex, Fons en André. Op het 
grondgebied van onze ge
meente hebben we door hard 
werken alvast bereikt dat 
Brusselse spekulanten in Ter
vuren geen goede sier meer 
kunnen maken." (HDS) 
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