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Nieuw hoofdstuk 
staaldossier 
De voorgenomen fusie tussen Hainaut-Sambre en 
Cockerill opent een nieuw hoofdstuk in het staaldos
sier. Het onverwachte voorstel van de staalbaronnen, 
die de rivaliteit tussen hun groepen willen overbrug
gen, hoeft op zichzelf niet negatief beoordeeld te 
worden. Wanneer men het echter in de bredere 
kontekst van gans het staaldossier en van de Waals-
Vlaamse verhoudingen plaatst, doet het veel vragen 
en vermoedens rijzen. 

Het is op zichzelf al ongelooflijk dat de staalbaron
nen, in een onderonsje met partijvoorzitter Cools, het 
akkoord hebben rondgepraat. De regering heeft, bij 
monde van minister van Ekonomische Zaken Willy 
Claes, moeten meedelen dat zij niet op de hoogte was. 
Daarbij mag men niet vergeten dat Hainaut-Sambre 
en Cockerill in feite genationalizeerde bedrijven zijn, 
rechtgehouden door de staat die de grootste geld
schieter en aandeelhouder is. Geen enkele nationale 
instantie, laat staan een Vlaamse, heeft ook maar 
een pink in de pap gehad bij de fusieplannen. 
Alhoewel de staat in feite eigenaar en Vlaanderen, 
via zijn miljardenbijdrage, onrechtstreeks de belang
rijkste betrokken partij is. 

Het is een treffende illustratie van het soort staats-
struktuur waarin wij leven, dat de Walen eenzijdig 
beslissingen treffen over bedrijven waarvan de 
Vlaamse belastingbetalers de hoofdaandeelhouders 
zijn! 

Het ligt daarenboven voor de hand, dat de voorgeno
men fusie zal leiden tot nieuwe financiële eisen. De 
bijkomende lasten van de herstrukturering en de so
ciale afvloei — waarschijnlijk met fondsen van het 
genre Athus — zullen betaald worden uit de nationa
le pot. Dat betekent een nieuwe miljardenlast, die in 
hoofdzaak door ons moet worden betaald, maar die 
door de Walen in de praktijk autonoom zal beheerd 
en verkwist worden. 
De nieuwe Waalse staalstrategie, gevoed met Vlaam
se centen, mikt daarenboven op de beperking of de 
uitschakeling van de Vlaamse siderurgie. Vlaande
ren beschikt in de siderurgie over gezonde en levens
krachtige bedrijven, die de Walen al lang een doom 
in het oog zijn: ALZ te Genk en vooral Sidmar te 
Zelzate. Sidmar heeft zich onder Waalse druk altijd 
moeten beperken inzake investeringen en produktie-
quota. Het gevaar is thans niet denkbeeldig dat in 
Wallonië, tegen alle afspraken in, het produktgam-
ma van Sidmar zal worden opgezet. 
Vooraleer het nieuwe hoofdstuk in het staaldossier 
aangevat wordt, moeten de Vlamingen zich terdege 
bezinnen. Het kan niet langer opgaan, dat de Walen 
regionaal beslissingen nemen waarvoor de rekening 
nationaal wordt geprezenteerd. Fusie op of neer: dat 
mag niet leiden naa r nog méér Vlaams geld in 
bodemloze putten. 

En vermits de voorgenomen fusie het al lang labiel 
geworden evenwicht nu definitief verstoort, moet 
Vlaanderen eisen dat alle beperkingen op de Vlaam
se siderurgie vervallen. De grendels op ALZ en 
Sidmar moeten weg! 
Ten slotte en hoofdzakelijk: wij hebben er niets op 
tegen dat de Walen hun eigen pot koken, maar dan 
op eigen kosten! Aan de overgespaarde miljarden 
heeft Vlaanderen genoeg om zijn eigen basissekto
ren gewestelijk te behartigen! (jy ĵ 

Met deze tekst in het Frans en in het Koetervloms roept het 
gemeentebestuur van 's lands hoofdstad de gemeentenaren 
op tot „mededeling" aan het fameuze referendum. Van de 
Fransdolle Brusselse gemeentebesturen zijn we al lang iedere 
provocatie en iedere wetsverkrachting gewoon. En wat doet de 
regering? Ondanks de onwettelijkheid van de referendums en 
ondanks het feit dat deze onwettelijkheid daarenboven be
taald wordt met openbare gelden, doet de Waalse minister van 
Binnenlandse Zaken niets. Eerste minister Martens geeft geen 
kik: hij weet dat zijn regering verdeeld is over deze zaak. En hij 
redt de eenheid van zijn ploeg eens te meer, door de 
wetsverkrachting te dulden en de wetteloosheid in de hand te 
werken. 

Velodrama 
op 

Velorama 
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Proces te Tongeren 
Volgende week donderdag 
29 januari verschijnen voor de 
rechtbank te Tongeren 16 ge
daagden, beschuldigd van de 
onvergeeflijke misdaad „om op 
23 maart 1980 het samenscho
lingsverbod in de Voerstreek" 
overschreden te hebben. On
der de 16 beschuldigden zijn 
er vijf Vlaamsgezinden uit de 
Voerstreek, benevens de zoon 
van de kreupel geslagen Pons 
Madereel, een VVB-lid en ons 
VU-partijraadslid Jan Kuijpers. 
Inmiddels is al uitgemaakt dat 
het samenscholingsverbod in 
de Voerstreek onwettelijk was. 

En daarenboven was de „over
schrijding" er een heel specia
le: de 16 gedaagden namen op 
23 maart 1980 deel aan een 
fakkeltocht door de Voer
streek, waarbij slechts één fak
keldrager met zichzelf „samen-
schoolde" op straat, terwijl de 
rest van het gezelschap in au
to's volgde. Het samenzijn in 
auto's werd dan maar be
schouwd en geverbalizeerd als 
„samenscholing"... 
Overbodig er op te wijzen dat 
de Voerense scherpschutters 
Snoeck en Grosjean en de 
bendeleider Happart nog nooit 

op „samenscholing" werden 
betrapt en daarvoor dus nooit 
werden vervolgd. Waaruit te 
leren valt dat autorijden een 
zwaarder misdrijf is dan schie
ten met scherp op mensen. 
Wie volgende week donder
dag al dan niet toevallig te 
Tongeren moet of kan zijn, 
brenge eens een bezoek aan 
het gerechtsgebouw. De zit
ting is immers publiek. Ze gaat 
door om 9 uur, ten gerechtsho-
ve, Vrijthof 2, 6de Kamer, zaal 
B. 

Het zal de 16 beslist plezier 
doen! 



m Brieven 

POLITIEKE MOED 

Als we „WU" van de laatste maanden 
bekijken zijn er twee elementen die 
regelmatig terugkomen: de overheids
uitgaven en de oorzaak van heel onze 
krfeis, de vakbonden. Sociaal-ekono-
misch begint de VU dan ook meer en 
meer te lijken op de liberale partij. 
Inderdaad zijn die uitgaven op sommi
ge terreinen te hoog. Als we zien dat 
we binnen de Nato percentsgewijze 
een van de hoogste defensie-uitgaven 
hebben dan geeft dit te denken. Ver
der blijkt het toch nog zo goed te gaan 
dat we ons verder de luxe kunnen 
blijven veroorloven van drie geldver
slindende schoolnetten ivp de pluralis
tische school zoals de VU voorstaat 
Aan dc«e gekh/erspilling wordt noch
tans weinig gedaan tenzij misschien, 
ondanks aHe demografische evoluties, 
het debk>kkeren van een gebouwen
fonds voor het vrij gesubsidieerd on-
derwjja 
Terwijl echter iedere gemeente na zijn 
zwembad, zijn ondert>ezet kultureel 
centrum nu ook eian zijn zoveelste 
sportzaal denkt blijven de centen voor 
de wetzijnssektor voliedig onvokjoen-
de. 
Vooral nu de ekonomische krisis de 
zwaksten en de minet beschermden 
meer en meer in de marginaliteit drukt 
blijkt hoe slecht deze sektor wel draait 
voor hen die het echt nodig hebben. 
Tegen deze wantoestanden en uit een 
gevoel voor sociale rechtvaardigheid 
zijn talrijke VU-miVtanten ook nog ak-
tief in die groepen die de materiële ver
beteringen voor deze mensen op 
't oog hebben. Dikwijls is dat een van 
de vakbonden. 

mi 
Uitgave van het Vlaams Pars-, 
Radio- en TV-instltuut vxw. 
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Persoonlijk betreur is het dan ook dat 
de VU, ais zij het over drukkingsgroe-
pen heeft steeds de vakbonden aan
wijst 
Zelden haalt de rechtvaardigheidspar
tij, die de VU meent te zijn, uit naar de 
talrijke onzichtbare machtsgroepen, 
die achter de politieke schermen 
steeds hun slag thuis halen. Dit ge
beurt dan meestal op de kap van de 
gemeenschap d.w.z. de man of vrouw 
wiens inkomsten volledig gekend zijn 
en dus steeds opdraait voor de gaten. 
Ik gekx>f dat het van meer poNtieke 
moed zou getuigen indien de VU de 
manipulaties van de Boerentx>nd, het 
machtige NCMV, de tainjke grondspe-
kulanten en al diegenen die dagelijks 
meehelpen aan de fiskale fraude via 
goedgedokumenteerde dossiers eens 
flink in hun hemd zou zetten. Ook het 
bekampen van deze korruptie is volks-
natkmalisme. 

R.V., Brasschaat 

VLAAMS? 
Zopas een uitnodiging ontvangen van
wege het Vlaams Ekonomisch Ver
bond (VEV), komitee Brussel, om zijn 
jaarvergadering bij te wonen. „De 
Vlaamse prezentie te Brussel" zal er 
besproken worden, een meer dan be
langrijk onderwerp dua 
Maar kan deze Vlaamse vereniging 
haar Nederlands niet een beetje kui
sen en begrippen als ^jrezentie" en 
j-eflexie" door een goed Nederlands 
woord vervangen? En waarom nog 
steeds het galleistische „te" 17u. 30 
blijven gebruiken? 
Dat Jos Cfwbert in de Marten 4-
regering ook nog minister van Institu-
tkjnele Hervormingen is, daar kan het 
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D Gezocht kasregister met 
4 tellers voor drankgelegenhekl 
met 2 tiketten. Inl. 02-233.60.38 
(tijdens bureeluren). 

D Te koop, splintemieuw, 
15 boekdelen, 20 eeuwen Vlaan
deren. 
Waarde 19.425 fr. 
Te koop aan 13.000 fr. 
Tel.: 031-38.91.49 na 16 uur. 

a Mecanicien zoekt een part
time betrekking. 
Vrij: dinsdag- en vrijdagnamid
dag, woensdag heel de dag en 
het weekeinde. 
Voor JnNchtingen telefoneren op 
nr. 055-42.40.76. 

D Te huur: studentenkamer, W. 
en K. water, cv, rustig gelegen na
bij Groenplaats, onmidd. be-
schikb, tel. 031-33.1757 na 17 u. 

TE HUUR: ZEEBRUGGE 
(op 70 m van zeedijk) 

(Gemeubelde nieuwe flat 4de 
verd., alle komfort (ingerichte 
keuken, badkamer, cv., lift zon
nig terras), max. 4 pers. Tel. 02/ 
478.17.82. 

VEV niets aan doen, maar waarom 
deze verstokte CVP-unitarist over de 
Vlaamse aanwezighekj en de Vlaamse 
toekomst van Brussel komt spreken 
mogen Sint Mtehiel en Lode Campo 
weten I 

J.V„ Brussel 

HYPOKRIET 
Dat Willy Kuijpers gaat honger-protes-
teren ten voordele van de Corsikanen 
mag dan wel een stunt zijn. Mag ik er 
even op wijzen, na jarenlang verblijf 
tussen de leren dat volkeren zoals de 
leren en de Corsikanen steeds voor 
zich zelf vechten en nooit maar dan 
ook nooit voor anderen tenzij zij er 
rechtstreeks voordeel uit halen. 
Zou het niet beter geweest zijn dat de 
VU-mensen eens een week gehon
gerd hadden voor amnestie? 
Het zou de geloofwaardighekl van de 
VU ten goede kome en de routine 
amnestie-verklaring van ieder jaar wat 
eerlijker maken. 
Wat de amnestie betreft hebben de re-
dakteuren van „WU" dit jaar in de 
hypokrisie zichzelf overtroffen. Zoals 
met vele dingen moeten de nationalis
ten eens koel dit punt overwegen. 
Ofwel heeft amnestie" zin en dan 
moet er duidelijk op gehamerd worden 
ofwel is het slechts een formaliteit 
maar zeg het dan en laat het onder
werp vallen. 

A C , Aalst 
Red. — Wllly Kuijpers van stunt-werk 
verdenken als hij mat Corsikaanae 
nationalisten hongert is toch al te 
gemakkelijk. Als ar iemand is in 
Vlaanderen voor wie volks-nationa-
(isme verder reikt dan zijn kiesarr. 
dan Is dat ongetwijfeld W.K. Dat leren 
en Corsikanen nooit wat doen voor 
andere minderheden laten wij in het 
midden, het ene volk is het andere 
niet Wat dan te zeggen van de grote 
solldarlteitsbetoging van Occitanen 
voor Corsika op 26 januari 19807 
Dat u de redakteuran van .WIJ' wat 
amnestie betreft hypokriat vindt Is 
uw goed recht U zult wel toestaan 
dat zij deze appreciatie voor uw 
rekening laten. 

EL SALVADOR 
In het kader van de werking aan de 
Gentse studentenparochie (Katoliek 
Universitair CentiTjm) voor dit akade-
miejaar is er ook een werkgroep die 
zk:h bezighoudt met de problematiek 
in Zuid- en C^ntraal-Amerika en meer 
specifiek met de toestand in El Salva
dor. Ter gelegenheid van Kerstmis 
werd op het KUC een petitie-aktie 
gevoerd rond B Salvador. De onderte
kenaars van de petitie verklaarde zich 
akkoord met het feit dat „de knsten-de-
mokratische — militaire Junta moet 
gei'soleerd worden" om op die manier 
de bevolking de kans te geven „een 
rechtvaardiger leven te leiden." 
De petitie werd samen met een brief 
aan alle Oostvlaamse pariementairen 
gestuurd. Ook Wivina De Meester 
kreeg de brief met 140 handtekenin
gen in de bus. 
Tot op vandaag (12-1) kregen wij 
welgeteld twaalf (12) antwoorden. Vol
gende mensen schreven ons: A. Cop-
pieters, F. De Bondt H. De Ooo, W. 

De Meester-De Meyer, L Herman-
Michlelsens, W. Seeuws, M. Storme, G. 
Turf-De Meester, R. Uyttendaele, O. 
Van Den Broeck, P. Van Grembergen, 
M. Van Herreweghen. Misschien heb
ben anderen nog geen tijd gevonden 
sinds de brief op 19 december werd 
verstuurd. 
Kunnen wij een aantal bedenkingen bij 
dit alles formuleren: 
— Het aantal pariementairen die geïn
teresseerd zijn in deze materie blijkt 
erg beperkt 
— We mogen niet iedereen over de
zelfde kam scheren maar algemeen 
stellen we vast dat de antwoorden erg 
op de vlakte blijven (partijbjcht?). We 
komen te weten dat Iedereen erg 
bezorgd is over de toestand In El 
Salvador en dat er derhalve in tal van 
kommissies, fraktles en andere verga
deringen veel tijd wordt aan t>e8teed. 
Vandaar wellicht dat er vanuit België 
(of schrijf maar vanuit Europa) zoveel 
konkreets wordt ondernomen om aan 
de toestand daar een einde te stellen. 
Kan Iemand in het pariement mis
schien even de vraag stellen of ons 
land ekonomisch belang heeft bij de 
bestaande toestand, bij vooriweld 
door wapenleveringen? Solidariteit is 
echt iets anders dan het blijven erken
nen van een regime waar toevallig ook 
„kristen-demokraten" in zetelen. 
De akbe van het KUC gaat verder: op 
woensdag 21 januari organizeren wij 
samen met andere organizaties een 
filmavond over El Salvador. Onze par
lementairen worden vriendelijk uitge
nodigd. Het feit dat er na de film een 
gesprek komt waaraan iedereen kan 
deelnemen, kan misschien een steun
tje zijn om even langs te komen. 
El Salvador staat votop In de aktualiteit 
Met de aanstelling van Reagan in het 
vooruitzicht kan de Europese Ge
meenschap misschien duidelijk stelling 
nemen in deze zaak voor de nieuwe 
president mogelijk domme dingen 
doet Hij is tenskitte toch ook maar een 
mensl 

J.B, F.D, P.D, l.d'H, N.V.d.M, 
Kat Univ. Centrum, Gent 

BESCHAAMD 
U citeert een zin uit het CVP-jongeren-
blad Radikaal („WU" van 15-1). Daarin 
krijgt RIka De Backer een lelijke veeg 
uit de pan, nog grondiger dan de 
smadelijke degradatie die zij reeds 
onderging toen zij uit haar ministeriële 
zetel tuimelde. 
Als feministe is het jongerengeschrijf 
ook voor mij een slag in het gezteht 
Het bericht bezorgt mij twee gevoe
lens. 
Een: het zou op een zo groot mogell^e 
schaal dienen verspreid te worden om 
aan te tonen hoe de CVP-jongeren 
met hun politieke moeders de straat 
vegen. 
Twee: een gevoel van schaamte om
dat een sekse-genote, weliswaar van 
een andere politieke komaf, zo aange
pakt wordt door snotneuzen van het 
Van Rompuy-soort die wel veel lawaai 
maken maar nog alles moeten bewlj-
zenl 

mevr. J, Edegem 

MAURITS DE WILDE 
U maakt zteh in „WIJ" van donderdag 
15 januari boos omdat de BRT nu ook 
weer maab-egelen b-eft tegen een van 
haar beste journalisten, Maurits De 
Wikle. De degelijkhek:! die deze man 
ten toon spreidt in zijn werk mag niet 
omdat., hij te eeriijk isl U citeert te
recht zijn vorige steengoede program
ma's waarmee hij uitgerangeerd werd. 
Nu zijn reeks over kollaboratie en 
repressie on weer moet De WiWe 
zwijgen. Vooriopig of gecensureerd, 
maakt niet veel verschil uit Vlaanderen 
snijdt zijn beste mensen de handen af. 
Wat voor een volk zijn wt] toch? Tot nu 
toe is de VU de enigste partij die 
daartegen heeft geprotesteerd. Zij 
moet het blijven doen, ook in een 
zelfstandig Vlaanderen want de cen
sors van nu zullen ook deze van 
morgen zijn? Eén vraag: willen de VU-
mandatarissen blijven ageren tegen 
deze en andere censuur? 
Wanneer zelfs het doodbrave week
blad „TV-Express" deze week de be
denking maakt; „Ook voor de BRT 
blijkt dit onderwerp nog altijd een te 
heet hangijzer te zijn" dan moeten wij 
nog harder aanklagen. En het blijven 
doen. Anders verzoek ik ook de VU 
over demokratie en rechtvaardigheid 
te zwijgen. 

K.d.M., Brugge 

Wi| ontvangen graag brieven van 
onze lezers, als ze ondertekend zijn 
Naamloze brieven gaan de scheur
mand m, evenals scheld- en smaad-
brieven De andere publiceren wi|, 
naargelang er plaats beschiltbaar is. 
Wi| behouden ons dan ook hel 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 met noodzakelijk de onze. 

De redaktie 

Deze week in 

knack 
MAGAZINE 

De telefoon 
staat niet 
s t i l 
Een interview met 
PTT-minister 
Freddy Willockx, over de 
achterstand van ons 
PTT-areaal en hoe de 
telefoon de toenennende 
vraag denkt bij te benen. 

knack 
MAGAZINE 

Matlglngswet 
Een antwoord op de vraag 
waarom VBO-baas Pulinckx 
zo graag zou willen dat 
de ABW-betoging van 
24 januari een sukses 
wordt. 

Vissers 
Johan Anthierens ging met 
een visserssloep in zee en 
seint een zilt verslag. 

knack 
MAGAZINE 

Aannemers 
Toon Lowette sprak met 
gedupeerde aannemers 
die last krijgen met 
verschillende 
overheidskommissies. 

Gerard 
walschap 
Een gesprek met de bijna 
drieëntachtigjarige 
schrijver over zijn rooms 
verleden, zijn Houtekietse 
opvattingen en de 
vrouwen in zijn romans. 

knack 
MAGAZINE 

Zigeuners 
Bestaat er dan geen rede
lijke oplossing voor het 
honderdtal zigeuners dat 
heen en weer gedreven 
wordt tussen België 
en Nederland? 

Gaston Thom 
Knack in gesprek met de 
nieuwe voorzitter van de 
Europese kommissie. 

knack 
nu te koop: 40 fr. 
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Mensen 

Het zakgeld van 
Van Outryve 
Er zijn dezer dagen berichten in 
de pers verschenen, volgens de
welke de kandidaat-beheerders 
van het staatsbedrijf Gregg 
150.000 fr. bruto per maand vroe
gen. 

De eis werd niet ontkend; alleen 
werd door minister Galle ont
kend dat deze eis door socialisti
sche ambtenaren zou gesteld 
zijn. De voorzitter van de Vlaam
se Gewestelijke Investerings
maatschappij gaf als zijn mening 
te kennen, dat 150.000 fr. per 
maand overigens niet overdre
ven is, rekening houdend met 
verantwoordelijkheid en belas
tingsdruk. 

Het standpunt van GIMV-voor-
zitter Van Outryve (gewezen ka
binetschef) hoeft niet te verba
zen: hijzelf verdient aan zijn 
GIMV-voorzitterschap 3 miljoen 
per jaar, plus auto en vergoedin
gen. Zijn direkteur Van Acker 
(van de onverwoestbare Brugse 
stam en uit het kabinet Claes) is 
goed voor 2,4 miljoen jaarlijks. 
Van Outryve en Van Acker kun
nen er zich echter op beroepen, 
dat zij het eigenlijk nog zuinig 

doen. In de Waalse GIM ontvan
gen alle direktieleden 3 miljoen. 
Een simpele GIMW-beheerder is 
goed voor 201.000 fr. jaarlijks 
plus een zitpenning van 2.500 fr. 
per aanwezigheid. 
Wie sprak daar van inleveren en 
aftoppen? 

Baudson op 
het oorlogspad 
In „Le Peuple" van verleden maan
dag trok de socialistische volks
vertegenwoordiger en gewezen 
minister André Baudson, naar aan
leiding van de aangekondigde 
staalfusie, van leer tegen Vlaande
ren; „de gebeurtenissen der jong
ste uren brengen me er toe... mijn 
wapens uit de schede te halen". 
„Het uur van de eisen heeft gesla
gen. De werken te Zeebrugge 
moeten stopgezet worden. De 
steun aan de scheepsbouw moet 
stopgezet worden. De steun aan 
de Kempense steenkoolmijnen 
moet stopgezet worden. De aan
leg van spoorverbindingen naar 
de havens moet stopgezet wor
den." 

Deze eisen werden vergezeld van 
een onverholen dreiging met de 
scheuring van het land. De titel 
boven het heetgebakerde stuk 
heette: „Moord". 

Deze week dit... 
Weet je het nog hoe, tijdens de 
vakantie vorig jaar, Wllfried 
Martens en de regeringsgezinde 
kranten van CVP, socialistische 
en liberale makelij triomfeerden? 
„De staatshervorming was In het 
Parlement goedgekeurd. 
Voortaan zou Vlaanderen zelf 
kunnen beschikken over ruime 
bevoegdheden en zijn lot in 
eigen handen nemen!" Zo werd 
met veel zwier geschreven. 
Schaamteloos. En de Volksunie 
had goed te beweren dat de 
Vlaamse gemeenschap zich 
geen rad voor de ogen mocht 
laten draalen, dat de 
zogenaamde staatshervorming 
van Martens niet méér was dan 
een solden-federallsme, dat de 
miljardendiefstal ten nadele van 
Vlaanderen bevestigd en 
bestendigd werd enz. enz. We 
werden haast afgeschilderd als 
nijdige en jaloerse knapen die 
het de grote staatsman Martens 
niet gunden dat hij eindelijk zijn 
jeugddroom „zelfbestuur" had 
gereallzeerd. 

Sedertdien vergaderde die 
fameuse Vlaamse Raad in de 

grootste onverschilligheid. Zelfs 
de bespreking van de 
hooggeroemde „Vlaamse 
beleidsnota" verliep zonder enig 
animo en eindigde met een 
waardeloze stemming. 
En wat heeft Vlaanderen nu in 
de pap te brokken wanneer het 
gaat over de wezenlijke 
problemen van onze mensen? 
Niets. Geen kruimel! Op geen 
enkel ogenblik zijn wij, als 
gemeenschap, ter sprake 
gekomen om onze zelfstandige 
zeg te hebben bij het bepalen 
van een herstelbeleid. Geen , 
minuut ervaar Ik dat we een 
eigen Vlaams gezag zouden 
hebben. Niet éénmaal hebben de 
Vlaamse regenngsleden of de 
Vlaamse vakbondsleiders zich 
autonoom kunnen of mogen 
opstellen. 

Zij hebben het ook nooit gewild. 
Alhoewel het de ogen uitsteekt 
dat Vlaanderen de krisis veel 
beter zou aankunnen, Indien we 
konden beschikken over de 
eigen middelen om een eigen 
politiek te voeren, nooit hebben 
zij blijk gegeven van een eerste 

zorg voor het eigen volk. Wij 
hebben geen Vlaamse ministers 
of syndikale leiders. 
Dan zijn de Walen andere 
kleppers. Zij plannen autonoom 
een nieuwe organizatie van hun 
staalindustrie. Zij eisen en 
verkrijgen hiervoor het geld uit 
de centrale Rijkskas, dus voor 
het grootste deel uit Vlaanderen. 
Zij kennen en behandelen op 
een meesterlijke wijze de grote 
miljarden-dossiers. 
Trouwens waar blijft de hele 
Vlaamse Beweging? De 
betoging van Gent Is al lang 
geleden. De Volksunie zal als 
eerste elke vernedering, die een 
Vlaming te Brussel, in de 
randgemeenten. Voeren, Komen 
en waar ook ondergaat 
aanklagen. Vanzelfsprekend! 
Maar waarom staat de 
Volksunie alleen, wanneer het 
gaat om de sociaal-ekonomische 
toekomst van ons volk? 

Het paasfeest 
van Martens 
Eerste-minister Wllfried Martens 
heeft verleden zondag tijdens 
het tv-programma „Konfrontatie" 
verklaard, dat nog vóór Pasen 
een nieuwe reeks begrotings
maatregelen zullen voorgelegd 
worden. Dat is nodig, zegt hij, om 
het struktureel tekort op de be
groting weg te werken. Tekort 
dat, steeds volgens de eerste-
minister, 100 miljard bedraagt 
maar dat volgens andere ramin
gen meer dan dubbel zo hoog 
zou liggen. 
Deze operatie zal volgens de 
eerste-minister „vooral" gericht 
zijn op de staatsbegroting. 
Het woordje „vooral" doet den
ken. Martens zal „vooral" het 
snoeien in de begroting op het 
oog hebben. Maar die „vooral" 
houdt meteen de belofte in, dat er 
ook elders naar geld zal worden 
gezocht. 
Wedden dat zulks in de zakken 
van de belastingbetaler gebeu
ren zal? En dat omtrent Pasen 
een tweede aftoppingsbeurt en 
een tweede inleveringstrein ver
trekt? 

treffende amnestieverlening". Hij 
voegde er aan toe dat hij niet 
alleen In eigen naam sprak, maar 
mede In volle akkoord met minis
ter van Justitie Moureaux. 
De verklaring van Spitaels bevat 
op de keper beschouwd geen 
nieuws: het verbaast helemaal 
niet Waalse ministers hun haat en 
wrok openlijk te horen belijden. 
Wél kan het verbazen dat er 35 
laar na de oorlog nog altijd een pu
bliek Is dat zich In de nchting van 
zijn haar gestreeld voelt door zo'n 
haatdragende verklaringen. Ath 
ligt weliswaar aan de Dender, 
maar niet in Vlaanderen... 

Spitaels 

Vic ANCIAUX 

IS er tegen 
Vice-eerste-minister Guy Spitaels 
heeft verleden zondag op het kon-
gres van de Nationale Federatie 
van Gewezen Krijgsgevangenen 
te Ath verklaard, „nooit zijn steun 
te zullen geven aan een wet be-

En eigenlijk zou men Spitaels best 
dankbaar kunnen zijn: men wéét 
ten minste wat men aan hem heeft 
inzake amnestie. 
Aan Vlaamse kant en vooral In de 
CVP zijn er een aantal eerste en 
andere ministers, die wel wat ll|> 
pendlenst bewijzen aan de repres-
sleslachtoffers maar die evenmin 
„hun steun geven aan een wet 
betreffende amnestieverlening". 
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m Kommentaar 

Wie een warm voorstander ia van een ernstig kultuurbeleid hoeft daarom nog niet te aanvaarden dat liet beter 
gediend wordt door het oprichten van peperdure en elitaire kultuurpaleizen. Wie een warm voorstander is van 
de integratie tussen Noord en Zuid hoeft nog niet te geloven dat de Brakke Grond te Amsterdam daarin een 
onmisbaar element zou zijn. Tweehonderd miljoen aanschaffingskosten en een dozijn miljoen werkingskosten 
per jaar zijn geen peulschil De verpolitiekte leiding van dit centrum, met aan het hoofd een direkteur die gese-
lekteerd werd op de kleur van zijn partijkaart en niet op zijn kulturele bagage, is beslist geen waarborg. Brakke 
Grond-direkteur Paul De Broe zegde in een kranteninterview zélf nog geen zicht te hebben op zijn taak. Hij 
wist wel te verklappen dat de plannen voor een Vlaams centrum te Lille reeds klaarliggen. Met „Lille" bedoelde 

hij waarschijnlijk Rijsel... 

Vier jaar oud... 
De fuzieplannen van Cockerill met 
de driehoek van Charleroi zullen 
onder meer als gevolg hebben, dat 
het staalbedrijf Thy-Marcinelle-
Providence zal worden gesloten. 
Dit bedrijf werd in dienst genomen 
in 1976, nauwelijks vier jaar gele
den. Het heeft drie miljard gekost. 
Van vooruitzicht en strategie ge
sproken! 
En waarom zou men de miljarden 
niet over de balk gooien, als men 
ze vanzelf toegeschoven krijgt uit 
Vlaanderen? 

Geen plaats 
voor zigeneurs 
Aan de lijdensweg van de zigeu
ners, die dagenlang in het barre 
winterweer aan de Belgisch-Ne
derlandse grens zaten te wach
ten op de afloop van een admi
nistratief steekspel, is een einde 
gekomen door de beslissing van 
de Nederlandse overheid, hen in 
de gevangenis van Zwolle te 
stoppen. 
De media hebben vrij uitvoerig 
over de kalvarietocht van deze 

bericht, maar zonder mensen 

grote bewogenheid of veront
waardiging. 
Waaruit weer maar eens geble
ken is dat de échte underdog 
hoogstens kan rekenen op wat 
persoonlijke en private caritas, 
maar niet op de spontane veront
waardiging van de beroepste-
genstanders-van-diskriminatie. 

Regering? 
een speelbal 
Minister van Ekonomische Za
ken Willy Claes heeft publieke
lijk gezegd, dat hijzelf noch de re
gering betrokken waren bij de 
fuziebesprekingen van de Waal
se staalbaronnen. 
Deze bekentenis zegt veel over 
de mentaliteit van de staalbaron
nen en alles over het gewicht van 
de huidige regering. 
De staalbaronnen en de haute 
finance gedragen zich als de 
werkelijke bazen van het land, 
wier beslissingen slechts achter
af moeten meegedeeld worden 
aan en geakteerd door de rege
ring. 
En de huidige regering neemt 
genoegen met het rolletje van 
belastingontvanger, die de mil
jarden int bij de burgers en ze 
toeschuift naar de bedrijven. Be
drijven die nota bene in feite 
genationalizeerd zijn en waaro
ver de gemeenschap, bij monde 
van de regering en haar publieke 
instanties, zou moeten beslissen. 

...Und kein 
Ende 
Sla in het 151e jaar van het Ko
ninkrijk België een bundel met 
statistieken of het bulletijn van 
parlementaire vragen en antwoor
den open en je vindt er nog altijd 
de treurige taal der cijfers Illustra
tie van de Vlaamse achterstelling, 
zonder einde... 
Van de 800 miljoen die de staat dit 
jaar besteedt aan de opleiding van 
studenten uit de Derde Wereld 
aan Belgische universiteiten, gaat 
90 % naar de franstalige en 
slechts 10% naar de Vlaamse 

universiteiten. 
Een logisch gevolg van het feit dat 
Frans een meer verspreide taal is 
dan Nederlands? Slechts zéér ge
deeltelijk! Post-graduate studen
ten kunnen met Frans of Engels 
terecht aan iedere Vlaamse uni
versiteit. Wat de overige studen
ten betreft: zij kunnen vaak beter 
en goedkoper in eigen land of 
werelddeel terecht. Maar zij wor
den naar hier gelokt, ter meerdere 
eer en glorie en ter betere finan
ciële stoffering van de franstalige 
universiteiten. 

Kooien voor 
jeugdboefjes 
In Luikse gerechtskringen is dei
ning ontstaan over het feit dat in 
de jeugdrechtbank drie metalen 
cellen werden aangebracht om 
agressieve minderjarigen tijdens 
het procesverloop in op te slui
ten. 
Volgens de plaatselijke proku-
reur des konings zijn zulke kooi
en de jongste tijd effenaf nood
zaak geworden. 
Minister van Justitie, Philippe 
Moureaux, is zich dinsdag gaan 
vergewissen van de degelijkheid 
van de kooien en hun niet al te 
agressief uitzicht, en hij bevond 
de kooien voor jeugdboefjes 
goed, mits kleine aanpassingen. 
Bij processen voor assisenho-
ven volstaan reeds jaren een 
paar uit de kluiten gewassen 
gendarmen om de verdachte 
boosdoener in toom te houden. 
Jeugdboefjes smijt ons gerecht 
meteen (alvast bij de Luikse 
rechtbank) in kooien. Gerechtelij
ke instanties kunnen blijkbaar 
niet meer aan wat jeugd-opvoe-
ders en verpleegsters wél nog 
moeten aankunnen in jeugdtehui
zen. 

Nieuwe 
kontroleurs 
Voor de overheidsdiensten geldt 
nog immer een wervingsstop, 
maar minister van Financiën Eys-
kens heeft nu wel in de regering 
voor zijn departement een uit
zondering kunnen afdwingen. 
Eyskens kreeg inderdaad het 
licht op groen voor de aanwer
ving van 2.150 nieuwe fiskus-
ambtenaren; onder meer zo 
wordt geargumenteerd voor de 
afhandeling van de bijkomende 
dossiers voor terugbetaling van 
BTW in de bouwsektor. 
Ook wordt nog de fraudebestrij
ding aangehaald als een dringen

de bijkomende opdracht voor 
deze ambtenaren. 
We zijn benieuwd wat daarvan 
zal terechtkomen. Morgen zal 
vooral blijken of het enig resul
taat van deze bijkomende aan
werving niet het persen zal zijn 
van de laatste fiskale frank uit de 
nog werkende bevolking en de 
nog overlevende ondernemin
gen. 

Titulatuur 
Dag na dag wordt de autonomie 
van gewesten en gemeenschap
pen verder uitgehold. „Omwille 
van de hoogdringendheid en de 
noodzakelijke kohesie" werden 
zowel de maatregelen voor de 
bouwsektor als de aanpak van de 
ekonomische krisis volledig ont
trokken aan de bevoegdheid van 
de deelparlementen. 
Om de tijd toch iet of wat zinnig 
door te brengen heeft de Vlaamse 
regering besloten een nieuwe titu
latuur uit te werken. De aan
spreektitel van Rika De Backer 
luidt dan ook vanaf vandaag 
„Vlaamse staatssekretaris voor 
Kuituur, Toerisme en Huisvesting". 
Vooralsnog evenwel schuilt ach
ter deze titulatuur-autonomie niet 
de minste reële bevoegdheid. 

Koortsige 
termometer 
Op 15 januari werden er 384.681 
volledig werklozen geteld of 
7.600 mensen zonder werk méér 
dan eind december '80. 
De werkloosheid neemt nu zowel 
procentueel als in absolute getal
len sterker toe bij de mannen dan 
bij de vrouwen. 
In verhouding tot het aantal te
gen werkloosheid verzekerde 
werknemers is de werkloos
heidsgraad gestegen tot 14 pro
cent, en zelfs 22,7 procent bij de 
vrouwen-
De werkloosheid nam vooral ge
voelig toe in de bouwnijverheid, 
de handel en de diensten. 

Middenin de herstelwetterij heeft Wilfried Martens 
verleden zaterdag toch de tijd gevonden om Velora-
ma te openen. Het eerste salon van onze bloedeigen 
vaderlandse fietsenindustrie. De exposanten hou
den er kiekje aan over, dat straks in het reklameblad 
van hun streek zal prijken: „de eerste minister 
bezocht onze stand, bewonderde er de fiets YZ en 
drukte de hand van onze zaakvoerder, de heer X". 
Op Velorama heeft zich een heus velodrama afge
speeld. De kranten wisten te vertellen, dat de eerste 
minister één van de exposanten — en dan nog de 
meest importante — bewust uit de weg is gegaan. 
Wilfried Martens heeft Eddy Merckx niet willen 
ontmoeten. De protocoldiensten hebben, gevolg 
gevend aan die wens, ervoor gezorgd dat de twee 
kampioenen mekaar niet voor de voeten liepen. 
Rond Eddy Merckx hangt de onheilige geur van be
lastingfraude. Hijzelf beweert newaar, dat hij er 
gerust in is. Dat hij weliswaar kopieus werd onder
vraagd, maar dat hij zich eerder beschouwt als een 
getuige dan als een betichte. En dat newaar het bij-
lange niet gaat om tien miljoen en dat ge de rest ne
waar moet vragen aan die meneer waar hij wel een 
beetje affaires mee doet maar waarmee hij verder 
newaar weinig of niets te zien heeft. 
Sic transit gloria mundi, zoals de pastoors tot voor 

enkele jaren plachten te zeggen. Eigenlijk zou de 
twijfel ten gunste moeten spelen van Eddy Merckx. 
Zolang een man nog niet veroordeeld is moet hij als 
onschuldig gelden. En de kranten zouden, in afwach
ting, hoogstens moeten gewagen van de genaamde 
EM. De roem is echter vergankelijk alhoewel de last 
ervan blijft wegen: praktisch de hele dagbladpers 
heeft van meet af aan een vette kluif gehad aan de 
voluit gespelde naam van de Grootste der Belgen, 
boven een stukje kopij dat wemelde van gefraudeer
de miljoenen. 

En dies heeft Martens het zekere voor het onzekere 
gekozen. Het kwam niet tot een ontmoeting tussen 
de kampioen van het Inleveren en die van het 
Ontduiken. 
Waar zijn de glorieuze dagen dat minister van 
Landsverdediging Van den Boeynants een rege
ringsvliegtuig naar Parijs stuurde om er de overwin
naar van de Ronde van Frankrijk af te halen en naar 
huis te vliegen? 
En wijzelf, ach wijzelf betrappen ons op een spran
keitje leedvermaak. Nauwelijks enkele dagen voor
dat zijn naam verbonden werd aan een affaire van 
belastingfraude, had de Grootste der Belgen aan het 
Franse blad„Le Figaro" nog een interview ten beste 
gegeven. Waarin hij zich beklaagde over onduldbare 
flamingantische dwang in ons dierbaar vaderland. 
Stel u voor nespa, dat het hem bij wet verboden is 
om Frans te spreken met een Waalse arbeider uit 
zijn bedrijf... Half Parijs viel om van verontwaardiging. 
De volksjongen van Hagelandse komaf wiens ou
ders de bodem van Meensel-Kiezegem in de repres
sietijd onder de voeten brandde, heeft al vaker getui
genis afgelegd van zijn grote vaderlandsliefde. Enke
le weken geleden werd hem in de kwis „De Stomme 
van Portici" op het teeveescherm de vraag gesteld, 
wat hij voelde als bij zijn overwinningen in het 
buitenland de Brabangonne werd gespeeld. „Daar 
kreeg ik", zo zegde Eddy Merckx, „kiekenvlees van". 
Hij bedoelde kippevei En hij zit er terug mee. 
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Sociaai-ekonomisch 

Het dynamisme 
van dagjespolitici 
Warm en koud blazen; dit blijkt 
toch de grote goocheltruuk van 
regeringslieden geworden te 
zijn. In toespraken vooral. En 
ook bij het nemen van maatre
gelen die even later weer door 
andere volkomen ontkracht 
worden. De onmiskenbare dag-
jespolit lek dus. Minister Mark 
Eyskens, vandaag bevoegd 
over de staatsfinanciën, is ge
kend om zijn forse uitspraken. 
Waar hij gedurende de jongste 
jaren, met de bijhorende trits 
grapjes, in toespraken her en 
der waarschuwde voor het na
kend ekonomisch ontij, en de 
versobering en inlevering van 
welvaart waaraan we niet zullen 
kunnen ontsnappen, zag Mark 
Eyskens vorige maandag in 
Antwerpen de gelegenheid om 
aan een intellektueel katoliek 
publiek te gaan verklappen, dat 
het ochgod allemaal nog niet 
zo dramatisch moet opgeno
men worden. Want, kijk 's zo 
stelde Eyskjens, de Betgen 
moeten nog niet echt aan rijk
dom inleveren. Zeker niet als 
ge het vergeli jkt met andere 
Westerse landen. Het zou dan 
ook onzinnig zijn een guerrilla
oorlog te gaan voeren omwille 
van enkele procenten-

Nu dient precies de vraag gesteld 
te worden wie uiteindelijk de uit-
virxjer is van de procentjespdi-
tiek? 
Wie duwt er de huidige bezuini
gingsmaatregelen door het parle
ment zonder te verduidelijken wat 
precies met het afgetopte kx)n-
geki zal aangevangen worden? 
Nk>g zijn alle maatregelen van de 
grote matigingswetten niet ten vol
le goedgekeurd of er wordt al 
gewag gemaakt van een nieuwe 
snoeimes-operatie, in alle sektoren 
(ook nog de sociale zekerheid) om 
100 miljard op de staatsbegroting 
te bezuinigen. 

De jongleur Eyskens heeft natuur
lijk makkelijk zeggen „dat er be
houdens enkele uitzonderingen 
weinig of niets wordt ingeleverd." 
Vanaf een zeker weddeniveau — 
zoals alvast dat van hemzelf — 
wordt het gezinsinkomen niet 
bruusk afgeremd als de regering 
grendels legt op baremieke en 
einciënniteitsverhogingen. 

Maar goed, er dient dus ingele
verd te worden en die Ofjeratie is 
hoe dan ook op gang gebracht De 
regering maakt het zich evenwel 
overduidelijk al te gemakkelijk. 

In ronkende toespraken kan Eys
kens het achtbare gehoor wel aan 
het lachen krijgen door te stellen: 
„wij OTKlerzoeken momenteel nog 
aHe scenario's voor besparing en 
sanering van de staatsfinanciën, 
we b-achten alle eventualiteiten te 
voorzien inkluis: de hoofd^<teur 
gaat wenend af-" 

Veruit de belangrijkste remedie is 
volgens Eyskens een vernieuwd 
industrieel dynamisme, maar varv 
waar die varKJaag pk>ts kan ko
men verduidelijkte de minister van 
financiën evenwel langs geen kan
ten. W e zijn het trouwens stilaan 
gewoon aan het worden dat Eys
kens en zijn kollega's vage toe
spraken houden, waarin zijzelf met 
geen w^oorden hun verantwoorde
lijkheid voor het op gang brengen 
van een nieuw industrieel beleid 
toeirchten. Het blijft immer een 
gepalaver in de zin van „er fe 
dringend innovatie nodig, voldoen
de dynamisme en een verbetering 
van de rendabiliteit van onze be
drijven." 

Vanwaar dat dynamisme en die 
innovatie zo (jlots moeten komen 
mag de burger en de bedrijfslekier 
zelf maar bedenken. 

Aanvankelijk, toen de eerste kri-
sisgolf in ons land aanspoelde, 
waren het vooral bedrijven met 
slecht management of onderne
mingen in klaarblijkelijk zwakke 

Vies van procentjespolitiek 

sektoren die over kop gingen. 
Vandaag zijn we in een rKxxIsitua-
tie beland waarbij ook op-erv-top 
gezonde bedrijven de curator aan 
huis bestekj krijgen. Deze onder
nemingen hebben nauwelijks een 
ziertje marge om middels nieuwe 
investeringen aan industriële ver
nieuwingen te doea Integendeel, 
waar sommigen het toch zouden 
willen pM-oberen werkt de overfieid 
tegen door het verzuimen de rxxü-
ge impulsen te geven (dit betreft 
alleszins bij voorbeeki de toe-
komstgerk:hte chip-irKlustrie) of 
zorgt de regering zelfs voor een 
tegenwnnd door konkurrerende 
bedrijven die zieltogen een hel
pende hand te geven zodat in feite 
marktvervalsing ontstaat Ook ten 
aanzien van de burger woordt 
hardnekkig een dagjespolitiek ge

voerd. In het vage weg wordt zo 
bij voorbeeld aan kandidaat-bou
wers (en dan noQ slechts een paar 
duizend) een rentetoelage op hy-
potekaire leningen bekx>fd, terwijl 
nog geen week later de minister 
van financiën een rentestijging 
toestaat (overigens overbodig, en 
allerminst volgens benkiers voor
barig) zodat de hypoteeklast al
weer de hoogte ingaat 
Zo laat de regering de bouwsek-
tor verder de dieperik inglijden. ,fr 
is meer dynamisme ncxSg, zegt 
Mark Eyskens, meer koetohedig-
heki meer ideaal, en rrmderkieo-
togte-" 

Misschien is er ook wat meer 
industrieel belekl nodig, zodat on
dernemers en de werkende bevol
king opnieuw wat meer houvast 
kri jgen-? 

Procentjes-
politiek... 
Bij wijze van goedkope propa
ganda hebben enkele CVP-mi-
nisters een rentetoelage in het 
vooruitzicht gesteld voor de eer
ste 5.000 kandidaat-bouwers die 
zich aanmelden en geen vrees 
hebben van de dure hypotekaire 
leningen. 
Op welke basis de gegadigden 
zullen uitverkoren worden is nog 
immer niet uitgemaakt Nog vóór 
de maatregel van kracht wo rd t 
zorgt de minister van Financiën 
er evenwel voor dat de hypote
kaire tarieven nog maar eens de 
hoogte ingaan zodat het effekt 
van de rentetoelage drastisch 
afgezwakt word t Terioops: de 
bankiers hebben laten opmerken 
dat het ministerieel fiat voor ren
teverhoging van leningen op lan
ge termijn echt ongelegen komt, 
en alleszins niet broodnodig was. 

...en verbroken 
verbintenissen 
Erger en asocialer is evenwel het 
feit dat de regering in dezelfde 
sektor haar betoften niet nakomt 
Kameriid Jaak Gabriels laakt in 
een open brief aan de premier en 
nog een ^taar verantwoordelijke 
ministers het feit dat mensen die 
goedkoop geld kunnen lenen bij 
de Nationale Landmaatschappij nu 
pk)ts in de misene geraken orridat 
de kredietinstelling de door de 
overfieid beloofde kredieten niet 
tijdig meer toegespeeld kri jgt 
Sommige mensen hebben de eer
ste twee schijven van hun sociale 
lening ontvangen, maar kunnen de 
derde schijf niet krijgen. Anderen 
hebben hun leningsakte bij de 
rrataris laten veriijdea maar ont
vingen van de Landmaatschappij 
rK>g geen geld, hoewel ze de 
bouwAwerken aangevat hebben. 
Sommige aannemers zien zich in-
nrüddels genoopt hun klanten voor 
de rechtbank te dagen wegens 
niet-tijdige betaling van uitgevoer
de werkea 

Voor het bekend systeem van 
sociale leningen (waarvoor de 
karKikiaten twee jaar en meer op 
de wachtlijst nrKieten staan) blijkt 
er geen geld meer te zijn, maar dat 
verhindert de regering niet om 
goedkoop sukses te beogen met 
de betofte van rentetoelage. Wat 
is een regeringsbek>fte nog waard, 
als kontraktuele verbintenissen al 
niet meer nageleefd worden-

geU 
groeit 

5.000 fn kan groeien tot 18.340 fc 
(netto!) 
Bij de ASLK kunt u uw spaargeld beleggen voor termijnen van 1 tot 
12 jaar. En tegen interesten die, naargelang van de termijn, kl im
men van 9 % tot 1 3 % . Voor elke 5.0(X) F die u nCi bvb. belegt in 
een kapJtallsatlet>on van de ASLK, krijgt u na 12 jaar 18.340 F 
temg. Netto. Uw zuivere winst : 13.340 F.De ASLK l>iedt u ren
derende beleggingen. Zij zorgt er tevens voor dat uw spaargekl 
veil ig wordt t>elegd in initiatieven die de binnenlandse tewerk
stelling ten goede komen. Door bij de ASLK te sparen geeft u onze 
economie een steuntje. 

ASLKS geeft waarde aan uw geM. 
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Mq Opinie 

Bendeleider Happart eindelijk op de beschuldigdenbank in een gerechtshof? Dat denk je maar Hij stelde zich 
burgerlijke partij op het VMO-proces te Antwerpen en kwam er meteen een vergelijkende studie maken over 

de ongelijke behandeling van milities in Vlaanderen en Wallonië. 

Happart 
Men kan Hapfjart alleszins geen 
lef ontzeggen. Op het Antwerjjse 
VMO-proces is hij burgerlijke par
tij en verscheen hij in hoogsteigen 
persoon ter zitting. 
Alleszins een hoogst merkwaardig 
schouwspel: een bendehoofd en 
militievormer in de rol van het 
slachtoffer. 
En waarom zou de man geen lef 
hebben? De jarenlange straffe
loosheid waarvan hij geniet en de 
koninklijke en ministeriële hand
drukken waeirvan hij genoot de 
steun en de waardering die hij 
krijgt uit de allerhoogste Waalse 
en francofoon-Brusselse kringen 
hebben hem ervan overtuigd, dat 
hij nogal een klepper moet zijn. 

VMO-proces 
Twee feiten uit de reeks betich
tingen die de V M O op het proces 
te Antwerpen ten laste worden 
gelegd, betreffen baldadigheden 
tegenover Vlaamsgezinden: het 
besmeuren van het huis van een 
VU-mandataris en het kwetsen 
— met als gevolg waarschijnli jk 
bli jvend letsel — van de Brugse 
stadsbeiaardier die algemeen 
bekend staat als een overtuigd 
Vlaamsgezinde. Dit gezegd zijn
de, zal men ons niet hoeven te 
verdenken van simpatie voor een 
vereniging die het geweld als 
argument hanteert Ook tegen 
Vlaamsgezinden! 
Zoals alle beschuldigden, heb
ben de VMO-ers echter recht op 
een fair en objektief proces. En 
op een gelijke behandeling met 
andere verdachten. 
Van dat laatste zal echter niet 
veel in huis komen. Terwijl de 
Vlaamse magistratuur optreedt 
tegen milit ievorming, doet de 
Waalse alsof haar neus b loedt 
Al iets gehoord over een proces 
tegen Happart? 

Elk zijn 
betoginkje... 
Alvast het A B W en het A C V 
gaan elk hun eigen weg, overwe
gen tal van protestakties en orga-
nizeren voor de katolieke en de 
socialistische gesyndikeerden elk 
hun aparte betoginkjes. 
Hierbij zal de andere ingesteldheid 
tussen Waalse en Vlaamse werk
nemers vrij spoedig alweer tot 
uiting komen. Syndikatenleiders 
van de FGTB, onder meer in Char
leroi, hebben al geweW gepredikt 

Geen inlevering' 
Minister Eyskens betoogde maan
dag in Antwerpen dat wij voorio-
pig nog niet aan een echte inleve
ring van koopkracht of verminde
ring van gezinsinkomen, toe zijn. 
Een heel pak mensen die tot de 
zwakste groefjen in onze samen
leving behoren denken er evenwel 
aincht anders over. Bijvoorbeeld 
de langdurig zieken, die met de 
verzwaring van de ligdagprijs niet 

weinig van hun schaarse maande
lijkse geldmiddelen extra inleve
ren. Ook de wijziging van de no
menclatuur van geneesmkidelen 
vraagt elke maand, en in lengte 
van jaren, zware financiële inspan
ningen van duizenden z i ^ e n . 
Maar dit offer, in het kader van 
vermindering van medische kon-
sumptie, blijkt voor Eyskens geen 
inlevering van inkomen te zijn_ 

Wallobrux niet 
voor morgen? 
De toenadering tussen FDF en 
RW, die eerst in het PDF voor 
enige deining had gezorgd, heeft 
nu ook in het RW verzet uitge
lok t 
De RW-linkervleugel, aange
voerd door de gewezen parti j
voorzitter Gendebien die in de 
omgang vaak „de rode baron" 
wordt genoemd, heeft tegenover 
het FDF-RW-platform een min
derheidsstandpunt ingenomen 
dat meer dan éénderde van de 
RW-aanhang groepeert 
De groep-Gendebien klaagt over 
een „imperialistische aanvaf van 
het FDF en onderstreept dat de 
belangen van Wallonië niet alti jd 
overeenstemmen met die van 
Brussel. Het FDF, zo zegt de 
minderheidsgroep, wil te allen 
prijze zijn zienswijze opleggen 
aan Wallonië, zonder rekening te 
houden met de echte belangen 
van het Waalse volk. 
Late maar pertinente ontdekking! 

Blijvend 
gedonder 
Het taaikader dat minister Ur-
bain aan de BDBH oplegde, blijft 
voor reakties zorgen. In een pro
testbrief aan eerste minister 
Martens uiten een honderdtal 
personeelsleden hun ongenoe
gen met de paritaire verdeling 
van de betrekkingen. 
Daarbij verwijzen ze naar officië
le statistieken die aantonen dat 
ruim 69 t h . van de Belgische 

uitvoer uit Vlaanderen afkomstig 
is. Dit betekent dat de helft van 
het personeel van de BDBH in de 
toekomst zeven tiende van het 
werk zal moeten doen, wat nefast 
dreigt te worden voor de Vlaam
se uitvoer. 
Zi j eisen dan ook een dringende 
herziening van het taaikader. 

5 0 x 1 1 + 62 
Vijf dagen na de publikatie van 
onze oproep vorige week waren 
we aan de helft van de nodige 150 
stortingen van 11 fr. voor de ge
rechtskosten van Walter Luyten 
na zijn „la Belgique, qu'elle crève"-
veroordeling. Wie er aan voorbij
keek vorige week, nog eens kort 
de samenvatting. Walter betaalt 
zijn 1.712 fr. voor Komen. Wij be
talen 150 keer (voor elk jaar Bel
gië) elf frank. De resterende 62 fr. 
betaalt Herman Borms, de zoon 
van dr. Borms. Even nog de practi
ca: de elf frank moet gestort wor
den op het gironummer 000-
2003165„18 van „Eerste ontvang
kantoor der fjenale boeten", Re
gentschapstraat 54 te 1.000 Bms-
sel. Op het strookje vermelden: 
„Bijdrage „La Belgique, qu'elle crè-
ve. Dossier Luyten nr. 36/1980/ 
3649//V." 

Informeer eerst even op het VU-
sekretariaat of de 150 al bereikt 
zijn. Telefoon 02-219.49.30 Cvragen 
naar Lieve Schoofs). Bezorg na 
uw storting het bewijsstrookje aan 
Walter Luyten, Liersesteenweg 
140/2 te 2590 Berlaar. In geval de 
deurwaarder langs komt moet die 
de 150 stortingen kunnen optellen. 
Reageer spoedig. 

Fiskalizatie van sociale zekerheid 
Reeds een aantal jaren verdedigt de VU de 
stell ing dat de maatschappelijke zekerheid 
moet gefiskalizeerd worden, ten eerste om
wille van de rechtvaardigheid, ten tweede 
omwille van de strukturele krisis qua te
werkstell ing. 
Op dit ogenblik wordt de inkomensverde
ling gekontroleerd door twee instanties: het 
ministerie van financiën via de belastingen 
en het ministerie van sociale voorzorg via 
de sociale bijdragen en uitkeringen. Deze 
gedeelde verantwoordeli jkheid leidt tot een 
grote ondoorzichtigheid en zelfs tot allerlei 
tegenstri jdige maatregelen. 
De VU stelt voor deze twee systemen te 
versmelten in één globaal fiskaal systeem. 
Dit vergt 4 maatregelen: 

1. De sociale bijdragen worden afgeschaft 
zowel langs de kant van de werknemer als 
van de werkgever. 

2. In kompensatie worden de direkte of de 
indirekte belastingspercentages verhoogd. 

3. Het rechtstreeks loon wordt zodanig 
verhoogd dat deze belastingsverhogingen 
eveneens worden gekompenseerd. 

4. Op het inkomen uit kapitaal wordt hetzelf
de globale belastingspercentage toegepast 
als op het inkomen uit arbeid. 

Socaal effekt 
Een afzonderlijk sociaal systeem vormt als 
het waren een „broekzak" — „vestzak" cir
cuit waarbij praktisch iedereen evenveel 
ontvangt als hij betaalt Erger, tengevolge 
van het bestaan van loongrenzen dragen de 
rijken minder bij dan rechtvaardig is. 
Het sociaal systeem werkt dan ook ,^egres-
s i e r d.w.z. dat de inkomensverdeling onge
li jker word t Het is vooral op dit aspekt dat 
door de VU in het verleden de nadruk werd 
gelegd: door de sociale zekerheid te fiskali-
zeren zal de inkomensverdeling rechtvaar
diger worden. 

Volledige 
werkgelegenheid 
Er bestaat echter ook een ander motief om 
de sociale zekerheid langs de inkomenszij-
de af te schaffen, een motief dat al te licht 
vergeten word t 

Waarom heerst er werkloosheid? De ekono-
mische teorie geeft ons daarop een zeer 
eenvoudig antwoord: 

Omdat arbeid „re lat ief te duur is ten opzich
te van het kapitaal d.w.z. de prijs van de ar
beid, het brutoAoon, ligt te hoog in vergeli j
king met de prijs van het kapitaal. Om deze 
pri jsverhoging te wijzigen, kan men twee 
dingen doen. Ofwel kan men de lonen doen 
dalen: dit maakt echter de inkomensverde
ling ongelijker en moet dus om sociale 
redenen verworpen worden. Ofwel kan men 
de prijs van het kapitaal verhogen: dit blijkt 
de enig mogelijke uitweg. De ekonomisten 
staan dus absoluut niet met de handen 
gekruist De remedie voor de krisis is im
mers in principe zeer eenvoudig: maak de 
machines relatief duurder ten opzichte van 

de menselijke arbeid en automatisch zal er 
een substitutie plaatsvinden waardoor vol
ledige tewerkstelling terug een feit word t 
Neemt men aan dat er machines door men
sen moeten vervangen worden en dat dus 
een iets tragere groei de prijs is die wij moe
ten betalen in onze stri jd tegen de werkloos
heid, dan valt er nog maar één kleine stap te 
zetten om in te zien dat de eenvoudigste ma
nier om dit te doen erin bestaat het sociaal 
systeem te fiskalizeren. 

Inderdaad, de voornaamste reden dat arbeid 
zo duur is ten opzichte van machines, ligt 
precies in de wangroei van de sociale 
zekerheid. Het onrechtstreeks loon is voort
durend toegenomen met als gevolg dat op 
dit ogenblik de werknemer minder dan de 
helft van zijn bruto-loon werkelijk in handen 
kr i jg t 

De jongste regeringsdeelname van de libe
ralen is in dit verband nefast geweest: 
teneinde hun verkiezingsbeloften tenminste 
gedeeltelijk waar te maken werd een dubbe
le „switch" uitgevoerd van de direkte naar 
de indirekte belastingen en naar de sociale 
bijdragen. Beide „switchen" verminderden 
de fiskale druk op het kapitaal en verhoog
den dus in feite het aantal werklozen. De 
hervorming die de VU voorstaat gaat juist in 
de andere richting en bestaat erin de fiskale 
druk op het kapitaal te verhogen en deze op 
de arbeid te verminderen, precies door de 
sociale bijdragen op te nemen in de direkte 
belastingspercentages. 

Door de fiskalizatie van de RMZ kan men de 
arbeid ongeveer één derde goedkoper ma
ken dan nu ten opzichte van de machines. 

Ongetwijfeld zal dit leiden tot een spectacu
laire vervanging van machines door arbeid 
en dus tot een oplossing van de werkloos-
heidskrisis. 

W i l l y Oesaeyere , kamer l id . 
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Wetstraat 

Verrassingen zijn uitgesloten. 
Zonder al te veel kleerscheuren 
verschijnt de herstelwet eerst
daags aan het einde van de par
lementaire tunnel. 
Acht wetten waarvan de vangar-
men de ganse samenleving ste
vig omkneld zullen leiden naar 
een matiging. 
Maar iedereen beseft dat deze 
wetten op de dag van hun publi-
katle hopeloos verouderd en 
achterhaald zullen zijn. Erger, ie
dereen twijfelt eraan of deze wet
ten wel degelijk het prille begin 
zullen inluiden van een ekonomi-
sche en financiële heropleving. 

Een zielloos en een mat (jebat De 
grote lijnen waren reeds uitgestip
peld bij de behandeling van de 
nnini-matiging. De relletjes tussen 
de meerderheidspartijen en de 
amendementenslag vanuit de be-
roepsorganizaties waren netjes 
uitgevochten In hermetisch afge
stoten achterkamertjes. 
Tijdens de ofienbare zitting zorg
de elke regeringspartij weliswaar 
voor een paar etfwijkende menin
gen om de achterban toch niet te 

Een blanco check 
erg voor het hoofd te stoten. De 
visie van de werkgevers, de ach
terdocht van de vakbornien, de 
noden van middenstand en boe
ren,., alle ingrediënten van alle 

jieven-organizaties kwamen even 
aan het daglicht om bij de stenrv 
mingen snel opnieuw weg te 
deemsteren. 
De strijd was gestreden. Op een 

Eenparig werd de herziening van artikel 100 van de grondwet goedgekeurd In de Kamer. Zonder aan de onaf
hankelijkheid van de magistraten te raken zal de overheid In de toekomst hun emeritaats- en pensioenregeling 
kunnen aanpassen. Onverdeeld gelukkig Is de magistratuur niet met deze herziening. 

Belachelijk 
noch immoreel 
De „inoverwegingneming" van 
een wetsvoorstel of een voorstel 
van resolutie zorgt zelden voor 
enige deining aan de rimpelloze 
oppervlakte van het parlementai
re werk. Eigenlijk houdt het enkel 
in dat het voorstel voor nader 
onderzoek naar de bevoegde 
kommissie verwezen word t 
Slechts een voorstel van CVP'er 
Verroken tot splitsing van de 
Leuvense universiteit en de vele 
amnestievoorstellen van de VU 
stuitten op een „njet" bij de in-
overwegingneming. Maar ook op 
het vlak van de amnestie was er 
de jongste ti jd een kentering ten 
gunste te bespeurerL 
Dinsdag evenwel haalde de CVP-
kamerfraktle het wapen weer bo
ven. Halsstarrig weigerde ze een 
resolutie van SPer Van Velthoven 
te bespreken. In deze resolutie 
wordt de Belgische regering ver
zocht „onverwijld overleg te ple
gen met andere landen die het 
stabilizatieplan voor Zaïre steunen 
om na te gaan of het optreden te
gen 13 Zaïrese parlementsleden 
niet in tegenstrijd was met de 

voorwaarde in het Zaireplan dat 
de demokratische rechten moeten 
gerespekteerd worden". CVPer 
Blanckaert betitelde dit verzoek 
als ongrondwettelijk, belachelijk 
en Immoreel. 
Wat de CVP vooral tegen de 
t)orst stootte was de Inleidende 
overweging „dat het Hof van 
Staatsveiligheid waarvoor de par
lementsleden dienen te verschij
nen, onder het rechtstreeks toe-
zicht van Moboetoe staat". 
Met de beste wil van de wereld 
kon Frans Baert niets ongrond-
wettelljks, niets belachelijks noch 
Iets immoreels in de tekst terug
vinden. Integendeel, „Sommige re
soluties die we hier goedkeurden 
gingen heel wat verder". Hij waar
schuwde zijn kollega's er dan ook 
voor dat een weigering als onge-
toofwaardlg zou overkomen: 
„Moeten we dan echt de handen 
in de scfmot leggen omdat we in 
Zaïre financiële en ekonomische 
belangen hebben?" 
De stemming over de resolutie 
werd uitgesteld. Op zoek naar een 
kompromis-tekst? 

REL 
UE 

De heer Schihz: „Wanneer de 
leiding van de vakbonden meent 
dat zij de algemene politiek 
mede moet bepalen, moet zij 
voor de kiezer verschijnen. Als 
de grote kapitalisten menen dat 
zij het algemeen beleid, via het 
VBO, mede moeten bepalen, 
moeten zij voor de kiezer ver
schijnen." 

De heer Tijl Declercq: „Dat is een 
liberale visie T 
De heer Schiltz: „Dat is niet waar. 
Dat is een demokratische visie. 
Als demokratie en liberalisme 
voor u identiek zijn, zou ik dat 
voor u betreuren, mijnheer De-
clerq, want dat zou betekenen 
dat al wie geen liberaal is, geen 
demokraat is. Ik wil het u niet 
aandoen, want ik denk dat u een 
demokraat is.' 

(Kamer van Volksvertegenwoordigers. Be
knopt Verslag, Vergaderingen van donder
dag 18 december 1980, biz. 282). 

apotekersschaaltje waren minu
tieus de In te leveren centjes van 
de verschillende standen afgewo
gen. Het gevolg ervan Is een kleur
loze herstelwet geboren vanuit de 
mentaliteit van de zestiger jaren 
en zonder enig uitzicht op de snel 
ingrijp>ende maatschappij van de 
tachtiger jaren. 

Passieve matiging 
De vele bemerkingen van de 
Volksunie, die bij monde van Hugo 
Schiltz geuit werden tijdens het 
december-debat over de minkna-
tiglng, werden In de wind gesla
gen. 
De bevolking wordt vriendelijk 
verzocht de riem vaster aan te 
snoeren, maar over een inspan
ning vanwege de overheid wordt 
met geen woord gerept De gewe
zen voorzitter omschreef de her

stelwet dan ook als „een tylanco 
check die aan de regering wordt 
overhandigd, vermits we niet we
ten wat daar tegenover als in
breng aan de kant van de regering 
zal staan." 
Een matiging vanwege de bevol
king is weliswaar noodzakelijk, 
maar geenszins vokloende en ze
ker geen tovermiddel waarvan alle 
heil moet verwacht worden. En 
waarom blijft men de bevolking 
opsplitsen in verschillende katego-
rietjes in plaats van de financiële 
draagkracht als critenum te hante
ren? Waarom durft nnen niet aan 
een inkomensgrens te denken? 
Waarom durft men niet te praten 
over de strakke hantering van de 
indexering? 
Naast de matiging is er dan nog de 
noodzakelijkheid om de aldus vrij
gekomen middelen oordeelkundig 
aan te wenden en niet meer op de 
wijze ^oals dat de jongste jaren 
geschied Is. Maar hierover blijft de 
regering volkomen in het vage 
zodat volgens Hugo Schiltz, „deze 
matiging eenvoudig een passieve 
aanpassing is aan de krisis met als 
enig gevolg een blijvende wel
vaartsvermindering " 
Al even vaag blijft de omschrijving 
van de begeleidende en oriënte
rende taak die de overheid te 
vervullen heeft bij het opzetten 
van een vernieuwd Industrieel be
leid. 

Bitter besloot Hugo Schiltz zijn 
betoog met een laatste bedenking 
dat „ Vlaanderen meegesleurd 
wordt in een krisis waarin het niet 
enkel de eigen miserie moet tor
sen, maar daarenboven een groot 
deel van de miserie die elders 
bestaat Financieel moet tiet op
draaien zonder het eigen sociaal-
ekonomisch herstel in enige mate 
te kunnen txAnvloeden." 
De herstelwet en de autonomie 
van de gemeenschapfjen: beide 
blijven dode mussen. 

P-Sprokkels 
• Volgens André De Beul p)ast 
de herstelwet die een solidariteits
bijdrage oplegt aan de openbare 
sektor, niet in het kader van de al
gemene krisismaatregelen. Daar
enboven Is het nationaal parle
ment niet bevoegd over de open
bare mandaten van gewesten en 
gemeenschapF)en. Tot slot uitte 
het kameriid heel wat bedenkin
gen bij de vastgestelde barema's 
en percentagea 

• Niet enkel omwille van de 
rechtvaardigheid, maar ook omwil
le van de ekonomische efficiëntie 
pleitte Wil ly Desaeyere voor een 
fiskalizering van de sociale zeker-
hekJ. Aan het beschikbaar inko
men wordt niet geraakt en de 
daling van de kostprijs van de 
art)eid kan in belangrijke mate 
bijdragen tot een oplossing van de 
werkloosheid. 

• Inzake de ziektesymptomen 
bestrijdt de herstelwet nauwelijks 
de ziektesymptomen. Een werke
lijke gezondmaking word t aldus 
Jef Valkeniers, eens te meer niet 
aangedurfd. Integendeel, urt ge-
makkelljkheldsoverweglngen ver
hoogt men opnieuw de bijdragen. 

• Op het vlak van de pensioen
wetgeving pleit de VU voor een 
vereenvoudiging en harmonizatie, 
voor het wegwerken van de on
rechtvaardige diskriminatles en 
een billijke herverdeling van de 
fjensioenbedragen tussen de ver
schillende kategorieèn. Weliswaar 
onderkent de herstelwet deze fun
damentele bezwaren, maar vol
gens Walter Peeters blijft het bij 
een technisch bijsturen. 

• De enkele partiële steunmaat
regelen voor de KMO en de mid

denstand scheppen nog geen be-
drijfsvriendelljk klimaat Daartoe 
moeten, aldus Michel Capoen, 
ook de fiskale en administratieve 
remmingen verdwijnen en aange
paste beleidsinstrumenten uit
gewerkt worden, die beter beant
woorden aan de specifieke moge
lijkheden van de sektor. 

9 Op een vraag van Jaak Ga
briels over de aangekondigde af-
vtoellng van 230 personeelsleden 
bij Volvo Car St-Truiden, ant
woordt de bevoegde minister dat 
het hier gaat om een uiterste 
noodzaak, indien men de voortzet
ting van het bedrijf op langere 
termijn wil garanderen. 

• Eenparig heeft de Kamer een 
resolutie aangenomen over de 
brutale schendingen van de rech
ten van de mens in El Salvador. 
Met aandrang wordt de regering 
verzocht om overleg te plegen 
met alle mogendheden teneinde 
alle militaire hulp stop te zetten 
aan El Salvador. 

• Vla een mondelinge vraag stipt 
Oswald Van Ooteghem er de 
aandacht op dat de NMBS-groep 
Brussel 1800 Nederiandstalige en 
541 Franstalige aanvragen ontving 
voor de betrekking van onge
schoold werkman. Voor het me
disch onderzoek werden enkel 
360 Franstallgen opgeroep)en. Vol
gens de minister om het taaleven-
wlcht te herstellen. 

• Volgens Jef Valkeniers zou 
de schoolbus van de franstalige 
school van Wemmei kinderen af
halen tot In Hamme, een deelge
meente van Merchtem. Van deze 
onwettigheid bleken minister, 
noch zijn departement iets af te 
weten. 
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8 mi Onze wereld 

Namibië: 
op de plaats rust 
RSA — De konferentie over Na
mibië (van 7 tot 14 jan. te Geneve) 
is afgesprongen nog voor ze haar 
tijdslimiet volledig had bereikt De 
kranten en persagentschappen 
hebben die gebeurtenis weliswaar 
veelkleurig in de verf gezet maar 
hierbij niet altijd voldoende aan
dacht besteed aan bepaalde ach
tergronden die voorlopig een ak
koord in de weg staan. Een korte 
terugblik hoe Namibië tot konflikt-
stof evolueerde lijkt me d^n ook 
opportuun. 

De oud-Duitse kolonie Zuid-West-
Afrika (hoofdstad Windhoek) 
kreeg via de VN de naam Namibië, 
al bestaan er geen Namibiërs, wel 
een kleine volksgroep; de Nama's 
(35.000). In 1884 werd Zuid-West-
Afrika een Duits protektoraat en in 
1920, na WO I, kreeg Zuid-Afrika 
het mandaat overgedragen door 
de Volkerenbond. Toen de Volke
renbond verdween ontstond er 
diskussie of de VN in de plaats 
kon treden van de Volkerenbond 
en een eind kon maken aan het 
Zuidafrikaans mandaat Het Inter
nationaal Gerechtshof van Den 
Haag velde op 8 juni 1966 een uit
spraak ten gunste van Zuid-Afrika. 
Toch zou de VN bij meerderheid 
beslissen dat zij de rechten van de 
Volkerenbond overnam en in 1971 
verklaarde men de aanwezigheid 
van Zuid-Afrika onwettig. De VN 
wil Namibië als geheel onafhanke
lijk, Zuid-Afrika dat Namibië niet in 
lengte van jaren wenst te behou
den wil dat eveneens, maeir dan 
niet onder het beheer van de 
marxistische South West African 
Peoples Orgaoization ofte Swapo. 

Namibië, tot vandaag nog altijd de 
vijfde deelstaat van federaal Zuid-
Afrika heeft een erg gevarieerde 
bevolking, een omstandigheid die 
vaak uit het oog wordt verloren. 
De tegenstellingen gaan niet al
leen van blank naar zwart of om
gekeerd zoals zo vaak uit ontstel
lend gebrek aan feitenkennis 
wordt geponeerd. Tot de overwe
gend zwarte bevolking van Nami
bië behoren de Ovambo's (iets 
meer dan 400.000), de Kavango's 
(50.000), de Oost-Capriviers en de 
Kaokovelders (10.000), die in het 
noorden wonen. Ten zuidwesten 
van hen wonen de Bosjesmannen 

(25.000), de Henrero's (50.000) en 
verder naar het zuiden de Tswa-
na'. Beneden de Kaokovelders 
wonen de Damara's (65.000) en in 
het centrum de Kehobothbarters 
(17.000). De kleuriingen (35.000) 
wonen aan de kust Centrum-zuid 
wonen de Nama's die Hottentots 
spreken. Voor de rest wonen er 
ook 120.000 blanken waaronder 
nog heel wat Duitstaligen (I). Alles 
bij elkaar amper een miljoen inwo
ners voor een gebied dat 27 maal 
groter is dan België en even uitge
strekt als Italië en Frankrijk samen. 

Diverse faktoren hebben tot de 
gesfsannen situatie in dit deel van 
het zwarte kontinent bijgedragen 
en het rijpingsproces naar Namibi-
sche onafhankelijkheid versneld. 
Vooreerst is daar de onafhanke
lijkheid van Angola Vanuit dit 
grensland kan de Swapo onder 
Sam Nujoma de Zuidafrikaanse 
troefjen onder vuur nemen, af-
schoon er geen twijfel bestaat 
over de militaire superioriteit van 
deze laatsten. Vervolgens broed
den de vijf grote Westerse landen 
(VSA, GB, Frankrijk, de Bondsre
publiek en (Danada) in de Veilig
heidsraad solidair een paar voor
stellen uit die in 1978 uitmondden 
in de fameuze resolutie 435. Die 
resolutie wijst alle onderhandelin
gen af die, nog voor de grondwet
gevende verkiezingen, over een 
nieuwe konstitutie zouden georga-
nizeerd worden. Wel schrijft de 
resolutie stappen voor die naar 
verluidt de Namibische onafhan
kelijkheid moeten bespoedigen: 1. 
Een wapenbestand tussen de 
Swapo-guerrillero's en de Nami-
bisch-Zuidafrikaanse troepen. 2. 
Het oprichten van een gedemilita-
rizeerde zone, 50 km aan weers
kanten van de grens met Angola. 
3. Verkiezingen onder kontrole 
van de Blauwhemden (van wie we 
het nu wel weten D binnen de 
zeven maanden na het wapenbe
stand. 4. De aanpak van de grond
wet zelf. Vandaag is duidelijk dat 
de Geneefse Konferentie terzake 
van bovengenoemde doelstellin
gen glansrijk heeft gefaald. Een 
akkoord over de termijn van het 
wapenbestand kwam niet uit de 
bus en zo verging het ook de 
andere nog uit te stippelen fazen. 
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inklusief de onafhankelijkheidsver
klaring die de VN nog voor het ein
de van '81 wil horen afkondigen. 
Lang voor de Konferentie waren 
ook de „interne" partijen roerig 
geworden — een elftal politieke 
partijen die voor het leeuwedeel 
een onderkomen hebben gevon
den in de multiraciale DTA (Demo-
kratische Turnhalle Alliantie, zo ge
heten omdat ze in 1975 in de 
Deutsche Turnhalle te Windhoek 
werd opgericht). De verstandhou
ding tussen Pretoria en Windhoek 
is niet altijd voorbeeldig maar de 
„interne" partijen delen het Zuid
afrikaans wantrouwen tegenover 
de VN die o.m. in haar Algemene 

Vergadering met een meerder
heid van ontwikkelingslanden 
wordt gekonfronteerd. Verder wil
len de kleine stammen niet weten 
van een Swapo-bewind. Zij klap
pertanden bij de overweging dat 
de Ovambo's in diktatoriale wille
keur over het land zouden heer
sen. Ten slotte zijn de Zuidafri
kaanse FKDgingen om de DTA tot 
een alternatief van de Swapo uit te 
bouwen tot dusver niet met over
tuigend sukses bekroond. 

Toch is er boven alle heibel heen 
kans op een vergelijk. De Swapo 
is met of zonder Cubanen militair 
niet opgewassen tegen haar te
genstanders. Voor Angola bete-

ë 

kent de hulp aan de Swapo een fi
nanciële aderlating van jewelste. 
Maar, anderzijds kan Zuid-Afrika 
zich niet blijven verzetten tegen 
een ontwikkeling die morgen of 
overmorgen op de onafhankelijk
heid van Namibië moet uitlopen. 
Allicht probeert Botha van Zuid-
Afrika nog een konferentie met 
alle betrokken partijen binnen Na
mibië waaruit waarborgen volgen 
voor de niet-Ovambo's en de blan
ken. Maar, wat zijn garanties van
daag in Afrika nog waard? Zeer 
weinig op papier en in werkelijk
heid niet meer dan het de eventue
le leider, naargelang zijn humeur, 
zal behagen. 

Wie is HU YAOBANG? 

Haast gelijktijdig met de vrijlating van de 52 VS-diplomaten in Iran legde R. 
Reagan de eed af als 40ste president van zijn land. Achteraf in zijn rede was de 
man zeer voorzichtig over de vooruitgang: „Gemeten in centimeters en diame
ters, niet in kllometerj^". Het voordeel van de ouderdom is het kennen van zijn 
grenzen. 

RSA — Hu Yaobang is de aange
wezen opvolger van Hua Guofeng 
aan de top van China's kommunis-
tische partij. Op het eerstvolgend 
kongres (tussen januari en mei) 
van die partij zal hij officieel het 
voorzitterschap van Hua Guofeng 
overnemen. Sprekende van Hu 
Yaobang zegden anglofone bui
tenlanders te Peking „Who is 
Hu?", een woordspeling die ook 
de meest sjagrijnige Chinees aan 
het lachen zou brengen indien hij 
vertrouwd was met de taal van 
Shakespeare. De vraag werd voor 
het eerst gesteld toen Hu Yao
bang in maart '80 uit de haast 
komplete onbekendheid oprukte 
naar het politbureau van de Chine
se KP en meteen beslag legde op 
het ambt van sekretaris-generaal. 

In die nieuwe funktie ontpopte Hu 
zich van meetaf aan als een kei
hard en dynamisch organizator die 
openstaat voor andermans denk
beelden en suggesties, een man 
die zijn trouw aan de partij-ideolo
gie (voor zover die overeind is 
gebleven!) met pragmatische ini
tiatieven weet te kombineren. 
Kortom een meegaande, tolerante 
en kompetente persoonlijkheid. 
Zo zeggen zijn naaste medewer
kers. 

De kansen van Hu Yaobang gin
gen voorgoed de hoogte in toen 
het in het najaar van '80 ging 
ritselen van geruchten dat Hua 
Guofeng zou aftreden. Die Hua 
Guofeng was de aan de dijk ge
zette Deng Xiaoping in jan. 1976 
als eerste minister opgevolgd en 
na de bloedig onderdrukte volks
opstand van 5 april 1976 had Mao 
ook het voorzitterschap van de 
partij aan Hua vermaakt Maar, 

achteraf rezen vragen naar de 
houding van Hua tijdens de April-
revolte van 1976. Men wilde nl. 
weten waarom hij zich nAv. de 
„overwinningsfeesten" had laten 
fotograferen naast Mao's vrouw, 
de nu ter dood veroordeelde Jiang 
Qing. Het sterke vermoeden dat 
Hua een hand zou gehad hebben 
in de onderdrukking van de (anti-
maoistische) April-revolte werd 
nog aanzienlijk versterkt door be
paalde uitspraken van Jiang Q'mg 
tijdens het Proces van de Vier. 
Volgens Mao's weduwe was Hua 
(naast Mao) de voornaamste ver
antwoordelijke voor het bloedig 
vertoon van 5 april 1976. Voeg 
daarbij de omstandigheid dat Hua 
ook verantwoordelijk heet voor 
het mislukte tienjarenplan van 
1976 en je begrijpt meteen waar
om de man werd afgeschreven. 
Hua zelf blijft stom als een vis. 
Naar de voorschriften van het 
taoistische Wu Wei (denken, niet 
handelen I) wacht hij gelaten zijn 
lotsbestemming af. Liever in de 
gnjze anonimiteit verdwijnen dan 
het moeten meemaken dat zijn 
betwiste rol in de April-revolte 
opgerakeld wordt.. 
De een zijn dood is de ander zijn 
brood, wat niet inhoudt dat Hua's 
aangewezen opvolger een onver
dienstelijke protégé zou zijn van 
het nieuwe bewind. Hu Yaobang 
werd in 1914 ergens in Hunan uit 
arme ouders (boeren) geboren. 
Amper twaalf jaar gooide hij zich 
halsoverkop in de legendarische 
boerenopstanden van 1925-26 en 
werd er wegens dapperheid ge
lauwerd. Na de Lange Mars werd 
hij adjunkt-direkteur van een poli
tiek en militair vormingsinstituut en 
na de eindoverwinning van Mao's 

kommunisten werd hij partijsekre-
taris voor Noord-Sichuan. Tijdens 
de kulturele revolutie stond hij 
twee en een half jaar onder huisar
rest Tot vandaag is hij bovenop 
zijn ambt van sekretaris-generaal 
ook chef van de propaganda en 
daardoor bevoegd voor onderwijs 
en kuituur, het ambtsgebied van 
waaruit Jiang Qing de macht naar 
zich toehaalde. 

Aangewezen voorzitter Hu Yao
bang wacht een gigantische taak: 
hij moet een eind maken aan de 
verziekte ekonomie van zijn land 
en aan de morele krisis van een re
gime dat zijn vaste identiteit niet 
kan vinden. Sinds dertig jaar ge
waagt de partij van „bemoedigen
de vooruitzichten" terwijl konkrete 
suksessen maar uitblijven. Hu 
weet dat er geen tastbare resulta
ten te verwachten zijn als de partij 
haar miljoenen leden niet steviger 
in haar greep gaat knellen. Hij is er
van overtuigd dat een doelmatige 
reorganizatie van de partij niet 
mogelijk is zonder het massale 
uitstoten van de passieve leden 
die loodzwaar op haar inspannin
gen drukken. Mocht hij enn slagen 
zijn selektie door te voeren dan is 
het nog de vraag of hijzelf en de 
partij, die al jaren aan interne twis
ten laboreert, die delikate operatie 
met sukses kunnen doorstaan. 

Rust en stabiliteit moeten immers 
gevrijwaard blijven. Het moet uit 
zijn met de stagnatie, maar het 
regime heeft evenmin behoefte 
aan bruuske stroomversnellingen. 

Of Hu Yaobang die delikate even
wichtsoefening zo hoog aan de 
top van de Chinese machtspirami-
de met brio kan afwerken is Chi
nese kopzorg voor morgen. 
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Onze wereld m^ 
Een zitting met 
de 10 vlaggen halfstoi< 
STRAATSBURG - Er waren in
grediënten genoeg om de janua-
rizitting van het Europees Parle
ment een biezonder l<arakter te 
geven: de Griekse toetreding, 
een nieuwe Europese Kommissie 
die voor vier jaar het dagelijks 
bestuur waarneemt, en een wis
seling van het voorzitterschap 
van de Ministerraad ten voordele 
van Nederland. Maar het werd 
een sessie in mineur. Eén derde 
van de Grieken legde de proto
collaire wel|(omstwoorden van 
Simonne Veil naast zich neer en 
keerde zich onverbloemd tegen 
de Helleense aanwezigheid in de 
Gemeenschap. Van der Klaauw 
(Ministerraad) en Thorn (Kom
missie) wedijverden nadien in 
nietszeggende voorzichtigheid. 
Toen daarenboven dinsdagvoor
middag het plotse overlijden be
kend werd van landbouwkom-
missaris Finn Olav Gundelach, 
was de verslagenheid algemeen. 
Nauwelijks 55 jaar oud. Letterlijk 
stuk gewerkt aan de Deense toe
treding en aan zijn droom: een 
vernieuwd landbouwbeleid. 

Glinne in krisis 
Wie de komst van de Grieken met 
erg lede ogen heeft aangezien, is 
ongetwijfeld Ernest Glinne. Met 
de zeven nieuwe PASOK-leden is 
de socialistische fraktie er para
doksaal des te zwakker op gewor
den. De PASOK-Hellenen zijn im
mers overtuigde anti-Europeeërs. 
Samen met de Britse Labourafge-
vaardigden, de Denen en de Fran
se socialisten in opgewarmde ver
kiezingskoorts vormen zl] stilaan 
de meerderheid in Glinnes fraktie 
die zich gewoonweg tegen de 
Gemeenschap gaat opstellen. Een 
bittere pil voor een overtuigd en 
Idealistisch man zoals Glinne. Hl] 
kan eigenlijk slechts rekenen op 
enkele Waalse, Vlaamse en Ne
derlandse kollega's. Vooral deze 
laatsten vormen stilaan de kleine 
morele ruggegraat van wat hier 
voor links doorgaat Zo was len 
Van den Heuvel er dit keer met 
een uniek verslag over de wraak-
roepende schending van de men
senrechten In Uruguay. De ont-
werp-resolutie die hieruit volgde, 
werd door Maurits Coppieters 
nog wat gepolijst met een amen
dement dat de Belgische levering 
van 22 (Simonet-)pantsers en al
lerhande oorlogsmaterieel veroor

deelt De schandvlekking van Uru
guay behaalde een parlementaire 
meerderheid. Over de dramati
sche toestand in El Salvador, door 
Vanminnen (NI - SocJ bij hoog
dringendheid aangevraagd, was 
de hypokrisie onthutsend. „Hier Is 
niets hoogdringend," zo luidde het 
parool van de kristendemokratl-
sche fraktielelder Klepsch „we 
moeten daar trouwens meer Infor
matie over inwinnen". Dezelfde 
dag van de stemming over El 
Salvador drukt De Standaard het 
hartverscheurend getuigenis af 
van priester Ludo Van de Velde: 
„Politici zullen doen of ze me niet 
horen, want weerloze mensen zijn 
niet belangrijk in deze wereld". 
Verroken, Henckens, Croux en 
De Keersmaeker hebben Van de 
-Velde Inderdaad niet gehoord! En 
Tindemans? Die was er de god
ganse week weer niet te bespeu
ren. Maar in het jongste E(C)VP-
maandblad, gewijd aan de men
senrechten en onder Tindemans' 
voorzitterschap verschijnend, lees 
je een bladzijde lang lofultingen 
aan het adres van de Salvadori-
aanse juntaleider Duarte. Met hém 
wordt het anders- Of- voor een 
ander Europa 

Coppieters 
Voor Maurits Coppieters werd 
het weer eens een drukke zittijd. 
Zijn pogingen om over de Ck)rsi-
kaanse hongerstakers een hoog

dringend debat te verkrijgen, faal
den. Maar voor het eerst kon hij in 
deze zg. „regionale" aangelegen
heden op een unanieme socialisti
sche steun rekenen. Hij pleitte 
verder vurig voor meer mkidelen 

ten bate van zachte en alternatie
ve energie. Weer eens had de 
meerderfieid een uitgebreW debat 
over de alternatieve mogelijkhe
den voor kernenergie afgewim
peld. Zo werd het verslag-Walz 
over de zachte energiebronnen 
netjes aan een serie niondelinge 
vragen gekoppeld, opdat het ge
heel wel In de mist moest kunnen 
verdwijnen. Maar na de middag 
zou Coppieters uitpakken met 
een perskonferentie waarin hij de 
burgemeesters van het Bretonse 
Rogoff en het Zuidfranse Ckdfech 
aan het woord liet (zie onze foto). 

Twee j-eaktor-gemeenten". In die 
departementen sprak de Ijevol-
klng zich voor meer dan 82 % 
tegen de bouw van een kerncen
trale uit Tevergeefa In een pluto-
nlummaatschap)pij is blijkbaar 
geen plaats meer voor een volks
raadpleging! 

De auto-industrie 
Willy Claes is hier stilaan zijn 
laatste krediet aan het oppokeren. 
Reeds ernstig op zijn muzikale 
vingers getikt om zijn uit de hand 
gelopen Waalse miljardensteun, 
stond hij nu helemaal in zijn hemd 
na zijn verklaring dat hij persoon

lijk met de Japanse autokonstruk-
teurs over Belgische Invoerbeper
kingen zou „negocléren". En dat 
uitgerekend op het moment dat 
zowel de Kommissie als het Euro
pees Pariement in alle toonaarden 
pleiten voor een vanzelfspreken
de Europese aanpak. De meerder-
hekJ in dit halfrond wenst overi
gens beschermende maatregelen 
enkel als laatste redmiddel te over
wegen. Vanzelfsprekend nam 
Maurits Coppieters de uitlating 
van Claes zeer scherp op de 
korrel. Hij noemde de angst een 
slechte raadgever. „Europa moet 
niet grijpen naar protektionisme, 
maar de vertseeldlng aan de macht 
laten. De auto-industne moet met 
steun van de (Gemeenschap haar 
fantazie aan het werk zetten om 
zuiniger en propere auto's te ont
werpen". Coppieters vroeg de Eu
ropese Kommissie verder om na
dere gegevens over de overeen
komsten die de konstrukteurs zelf 
reeds over de hoofden van deze 
instellingen heea met Japanse be
drijven zijn aangegaan. Ten stotte 
had hij graag een opsomming ge
zien van alle bestaande projekten 
voor nieuwsoortige auto's. 

Jaak Vandemeulebroucke 

PERSpektief 
Het lijkt erop dat de failliete 
Waalse staalbedrijven eindelijk 
hebben ingezien dat ze zelf de 
handen uit de mouwen moeten 
steken, en dat ze niet langer ten 
eeuwigen dage kunnen rekenen 
op nationale (of beter Vlaamse) 
subsidies. 
De regering zelf heeft de hele 
zaak overgelaten aan de staalpa-
troons om haar vingers niet te 
verbranden en om het Waalse 
ongenoegen over het zoge
noemd herstelplan nog niet ver
der aan te wakkeren. Daarenbo
ven is het de vraag of de fusie 
van Luik en Charieroi wel ekono-
misch verantwoord is 

IN Het Belang van Limburg wijst 
Hugo Camps erop dat het hele 

staaldossier enorm belangrijk is en 
zware gevolgen kan hebben voor 

de Vlaams-Waalse verhoudingen: 
„Met André Cools afe geheime 
gangmaker hebben de fu^onisten 
ChaHier en Frère nu een gok 
gedaan naar wat een laatste over
levingskans wordt genoemd. Het 
risico daarmee ook een politieke 
storm te oogsten werd kennelijk 
niet ingekalkuleerd, want er dreigt 
nu ook meteen een kommunautai-
re konfrontatie. Zo heeft de Volks
unie het fusie-staal van de Waalse 
bekkens niet laten koud worden 
om het staal als nationale sektor 
weg te schreeuwen. De komende 
weken zullen nog andere scfierpe 
pleidooien losbarsten om de staal-
sektor voorgoed te regionalizeren. 
Een precedent dat vooralsnog on
overzichtelijke gevolgen zou heb
ben en andere basissektoren in 
zijn vrije val zou kunnen meesle
pen. En deze industriële splijt-

Maurits Coppieters, helemaal achteraan in 't midden op de foto, bracht de burgemeesters van Plogoffen Gol-
fech bij Europarlementsvoorzitter Simone Veil Beide burgemeesters overhandigden de petitielijsten tegen de 
kerncentrales. Simone Veil staat er maar beteuterd bij-

zwam zou de Belgische staat veel 
dieper dan alle kommunautaire 
dossiers uit het verleden kunnen 
komen aanvreten. Claes heeft al 
laten weten dat hij voor dergelijke 
uitsplitsing geen politieke verant
woordelijkheid wil dragen. Hij staat 
met deze stelling in de regering 
niet alleen. Maar in de partijen leeft 
de gehechtheid aan de zogenaam
de nationde sektoren veel min
der." 
I N elk geval was de VU de 

allereerste partij om te zeggen 
dat Vlaanderen nu al genoeg mil
jarden heeft gestopt in de bodem-
k>ze Waalse staalpot Dat Luik en 
Charieroi hun eigen boontjes dop
pen: O.K. maar dan ook met eigen 
centen. Trouwens in hoeverre is 
de Waalse staaifusie niet geïnspi
reerd op een anti-Vlaams Skimar 
gevoelen? 
Daar wijst ook Het Volk op: „Men 
kan verwachten dat ook de 
Vlaamse arbekJers ven Skimar te 
Gent en ALZ te Genk belangstel
ling zullen hebben voor de konkre-
te inhoud van het fusieplan omdat 
de financiële, technische en kom-
merciële aspekten ervan weerslag 
kunnen hebben op de verdere 
ontwikkeling var\ hun fébrieken. 
De investeringsprojekten in de 
twee noordelijke staalfabrieken 
hebben vroeger al eens geleid tot 
betwistingen. 

Wanneer de eventuele uitvoering 
van de nieuwe voorstellen de ver
dere aftakeling van de Waalse 
staalindustrie zou kunnen voorko
men, dan kan men zich daarover 
slechts verheugen. Maar het moet 
gebeuren met de vrijwaring van 
eenieders belangen, ook die van 
de Vlaantse werknemers." 

HET is van het allergrootste 
belang dat alle Vlaamse par

tijen goed uit hun ogen kijken om 
zich niet meer opnieuw te laten 
rollen door de Walen. Want het 
hele zaakje kan ook bedoeW zijn 
om massale overheidssteun af te 
dwingen; met andere woorden: de 
Vlaamse belastingbetaler mag rK>g 
meer afdekken voor de failliete 
Waalse staalindustrie. 
In De Standaard wordt trouwens 
getwijfeld dat de sanienvoeging 

echt resultaten zal opleveren: 
„Maar een aantd grote handicaps 
verdwijnen niet Beide groepen 
zijn het resultaat van nog niet 
verteerde fusies; vooral Cockerill 
heeft de reputatie onbestijurtjaar 
te zijn. De tegenstellingen tussen 
de bekkens van Luik en van Char
leroi zijn even groot als die tussen 
Walk>nië en Vlaanderen. De gefu-
skxreerde groep blijft tegenover 
tiaar buitenlandse konkurrenten 
benadeekl omdat ze geen bedrij
ven aan zee tieeft en dus geen 
goedkoop stad in de warme faze. 
En doordat ze niet wordt vastge-
had(t aan een buitenlandse groep, 
blijft ze geharxik^apt voor haar 
afzet in de buurlanden." 

De fusie is nog niet rond en 
somnnige Walen gaan al in de aan
val. In de partijkrant Le Peuple 
schrijft PS-volksvertegenwoordi-
ger Baudson, afkomstig uit Oiarie-
roi, al onomwonden dat hij neen 
zegt aan de fusie. En wie krijgt dan 
een veeg uit de pan? Juist ja, de 
Vlamingea 
„Wij zeggen klaar en dukJelijk 
NEEN. Meer nog, nu is het ogen
blik gekomen om eisen te stellen: 
1. Stopzetting van de werken aan 
de haven van Zeebrugge; 
£ Stopzetting van de subskJies 
voor de havenaanleg; 
3. Stopzetting van de subsklies 
voor de Limburgse steenkoolmij
nen. 
Omdat er een nationde ekonomie 
is zijn er ook imperatieven en 
politieke keuzen. Walkxiië moet 
worden gered. Dat is de politieke 
keuze. Een land kan niet in kohesie 
blijven voortbestaan ds de ene 
regio de andere verplettert" 

Z IEZO, de Vlamingen hebben 
schukJ aan de teloorgang van 

de Waalse staalindustrie. Noch
tans betalen wij daar jarenlang 
miljarden voor. De redenenng van 
Baudson is géén eenmalig feit 
maar kadert in een brede Waalse 
strategie om Vlaanderen eeuwig
durend te laten opdraaien voor 
WaUonië. Alleen een ekonomisch 
federalisme kan hier een uitweg 
bieden en als dat niet kan in het 
Belgisch staatsverband, ja dan-

22 JANUARI 1961 



•HU 

10 

Weer een jaar 
volkse strijd 

Dossier 

(tweede deel) 

Nederlanders: 
lichtjes verbeterd 
status-quo 

Wat valt over de Nederlandse 
stam te berichten? Voor éénmaal 
toch iets van gemeenschappelijk 
belang: een „Taalunie"-verdrag 
werd gesipten tussen Nederland 
en wat de voorafbeelding van de 
deelstaat Vlaanderen in België zou 
behoren te zijn. Bij ontstentenis 
van een „Académie" die zoals in 

- Frankrijk uitmaakt wat Frans is en 
wat niet, is het voor het behoud en 
de ontwikkeling van de Neder
landse taal wel van groot belang, 
dat de zorg er voor ook officieel 
door Nederland en Vlaanderen 
samen wordt gedragen. 
Een stap achteruit m.b.t het nog 
steeds zwakke gevoel van Noord-
Zuid-verbondenheid is het nieuwe 
grondwetsartikel 3 ter, dat voort
aan van een Vlaamse gemeen
schap gewag maakt daar waar de 
vroegere tekst een Nederlandse 
0(ultuur) gemeenschap te zien gaf. 
In België werd het voorbije jaar 
gekenmerkt door schermutselin
gen langs de taalgrens, rond de 
egelstelling Brussel en in het alge 
meen door veel zgn. communau
tair gerommel. 

In juli hechtte het parlement zijn 
goedkeuring aan een grondwets
herziening, waardoor België op)-
houdt een unitaire staat te zijn 
zonder dat het een bondsstaat 
wordt Alhoewel de hervorming 
vooral door de Walen afgedwon
gen werd, hebben de Vlamingen 
voor deze beperkte autonomie 
moeten betalen met een financiële 
aderlating ten voordele van het 
Waalse land. 
Brussel werd buiten de hervor
ming gehouden met de belofte 
een regeling terzake nog voor 31 
december op tafel te leggen. Wat 
niet gebeurd is. Wel gebeurd is 
een referendum, alvast in twee 
Brusselse gemeenten gehouden 
op de drempel van het oude jaar, 
en voort te zetten in het nieuwe 
jaar. De bewoners werd gevraagd 
naar hun mening over het statuut 
van Brussel, over de taalwetge
ving en zelfs over de wenselijk
heid, de tweetalige agglomeratie 
te vergroten (met Vlaams-Bra-
bantse gemeenten). De opkomst 
was niet denderend, zij die er 
gevolg aan gaven bleken wel erg 
anti-Vlaams te zijn. Juridisch is het 

een waardeloze onderneming. 
Men moet de referenda aanzien 
als een |X>ging van uiterst-anti-
Vlaamse zijde om de bestaande, 
voor de Vlamingen ongunstige 
toestand in instellingen vast te 
leggen vooraleer op lange termijn 
de wind misschien keert 
Walen en plaatselijke franskiljons 
geven weliswaar de Voerstreek 
niet op maar de Vlamingen blijven 
op hun beurt hun houding verhar
den. In maart vond er een groot
scheepse Vlaamse wandel-beto
ging plaats, die door de onhandig
heid van de rijkswacht en door de 
agressiviteit van Walen en frans
kiljons in groot geharrewar ont
aardde. Een franskiljon schoot zijn 
geweer leeg op Vlamingen, die 
slechts licht gekwetst werden. Het 
gerechtelijk verloop van de zaak 
toont voor de zoveelste maal aan 
wie het in België nog steeds voor 
het zeggen heeftinmiddels probe
ren Luiksgezinden te verhinderen 
dat Voeren een Vlaamse gemeen-
tesekretaris krijgt en werken zij 
aan een geheel van 100 sociale 
woningen, wat op beslissende wij
ze de etnische samenstelling van 
het gebied kan gaan wijzigen. 
Ten koste van veel geloop, beto
gingen, moed, tijd en inspanningen 
hebben de Westvlamingen dan 
toch een kleuterschooltje beko
men in Komen Ceen taalgrens-
strook, oorspronkelijk zuiver 
Vlaams, in 1962 bij de taalgrens
trekking overgeheveld naar Hene
gouwen, mede als gevolg van 
Vlaams defaitisme). De oprichting 
van dit schooltje is niets méér dan 
de toepassing van een wet die 
langs de Vlaamse zijde van de 
taalgrens probleemloos wordt uit
gevoerd. Maar de te overwinnen 
weerstand was en is zo groot dat 
eigenlijk toch mag gesproken wor
den van een plaatselijke verbete
ring der stellingen. 
En in Frans-Vlaanderen, ons uiter
ste Westen? „lm Westen nichts 
neues". Indien men althans de ge
stadige basisarbeid ter plaatse en 
de eindeloze toewijding van een 
schare geduldige idealisten in 
Vlaanderen geen nieuws noemt 

Elders in de 
wereld is het 
niet beter 
Uiteraard hebben wij het in deze 
bijdrage vooral over de Westeuro-
pese 'volkeren. 

m »̂ TUS5EN 
Hl^OLKEN 

EN'SEfTEN32 
In het eerste deel van zijn dossier Weer een jaar 
volkse strijd behandelde Karel Jansegers achter
eenvolgens Roerig Iberië, Brandpunt „corsu", een 
Welse overwinning, Belgische en Franse Duitsers in 
de knel. 
Deze week heeft hij het over het wel en wee van de 
Nederlandse stam en kijkt hij — besluitend — ver 
over de grenzen van de eigen tuin. 
(In het eerste deel van vorige week (biz. 11) is in het gedeelte over de Duitsers in Italië een 
en ander verkeerd gelopen wat de volgorde van de tekst betreft D« lezers gelieven ons 
daarvoor te verontschuldigenj 

Dat de Bretoenen veel meer kunnen dan bommen leggen bewijzen ze 
door een intens kultureel leven waarin de volksmuziek een zeer grote rol 
speelt Hier een aankondiging voor volgend weekeinde. 

Uit het totalitaire Oost-Europa, met 
zijn officiële, strakke perscensuur, 
valt veel minder te berichten, al is 
er ongetwijfeld heel wat aan de 
hand. Daar wonen immers, veel 
meer dan in het Westen, volkeren 
en volksgroepen onder elkaar of 
in mozaïekvorm naast elkaar. 

De beroering, ontstaan uit de vrij
heidsdrang van de Polen, heeft 
zeker niet alleen te maken met 
hun afkeer van het kommunistisch 
stelsel maar ook van de Russen. 
Anderzijds is de lijngetrouwheid 
van de DDR zo strak dat daar de 
dood gewaande, misprijzende Po
lenmopjes bij wijze van reaktie 
opnieuw aan de oppervlakte mo
gen komen. 

En dan is er natuurlijk de hele 
wereld, zoveel groter en op het 
gebied dat ons bezighoudt niet 
minder ingewikkeld dan Europa. 

In Afrika werd het oude jaar afge
sloten met een overwinning van 
de gemohamedanizeerde Toea-
regs (de geheimzinnige „Blauwe 
Mannen") uit Noord-Tsjaad op de 
„heidense" Bantoes uit het Zuiden. 
De kommunistische machtheb
bers van Ethiopië gaan er mee 
door, de laatste Somaliërs uit Aga-
den de grens naar Somaliland 
over te duwen en ze door Noord-
Ethiopiërs te vervangen. 
Als de Somaliërs ooit terugwillen 
zullen zij als revanchisten ge
brandmerkt worden voor en mis
schien ook wel door het wereldge
weten. 

Het Oostduitse voorbeeld vindt 
navolging. 
Bij de verkiezingen in Zimbabwe is 
gebleken dat de partijen daar 
hoofdzakelijk op stamverbonden-
heid steunen, en in Oeganda was 
het niet anders. 
In Zuid-West-Afrikab^h een guer
rilla woeden. Deze gaat uit van de 
SWAPO (South West African 
People Organisation) een unitaris-
tische „bevrijdingsbeweging", die 
zelf hoofdzakelijk op Ovambo's 
steunt De Ovambo's maken onge
veer de helft uit van Zuidwest-
Afrika's bevolking. De anderen zijn 
blanken, kleurlingen en acht zwar
te volkeren, onder wie de (zeldza
me) Bosjesmannen. 
Al deze anderen wensen een fe
derale regeringsvorm. De Ver
enigde Naties echter steunen uit
sluitend de SWAPO. 
In juni vergaderde te Algiers de 
Raad voor Namibië (een UNO-
schim-bestuur) die opriep tot eko-
nomische sankties tegen Zuid-
AFrika. Tegelijkertijd kwamen de 
frontlijnstaten bijeen in Lusaka. Zij 
zien geen andere oplossing dan 
harder vechten, zo zeggen zij. 
Het is wat stiller geworden rond 
Zuid-Afrika. Zou dit te wijten zijn 
aan enkele belangrijke verzachtin
gen van de rassendiskriminatie? 
Er werd gebroken met het voorbe
houden van een aantal loopbanen 
aan blanken. Meteen werd ook de 
desbetreffende scholing openge
zet In Soweto en in andere zwarte 
voorsteden in blank gebied komt 

een einde aan het verbod op het 
verwerven van eigendom en het 
openen van winkels. En de wet die 
huwelijken tussen mensen van 
verschillend ras verbiedt staat op 
de helling. 
De oorlogsomstandigheden heb
ben de grote media verplicht ken
nis te nemen van het feit dat ook in 
Azië de staten niet samenvallen 
met de volkeren. 
De oorlog tussen Irak en Iran 
wordt precies in twee zulke gebie
den uitgevochten: in het Arabi
sche Kuzestan en in een strook 
van Koerdistan. Het hele jaar door 
werd overigens sporadisch ge
wag gemaakt van botsingen tus
sen Koerden en Perzische revolu
tionaire wachten. 
De Joden hebben hunnerzijds nog 
niet het einde van hun ellende 
gezien met de Arabieren die zij be
zet hebben of uitgedreven. 
De Indische deelstaten Assam, 
Manipoer, Napaland, Meghalaja, 
en Tripoera, alsook de federale 
distrikten Aroenassai, Pradesh en 
Mizoram staan in vuur en vlam 
omdat de oorspronkelijke (mon-
goloïde) bevolking de ingeweken 
Bengalen kwijt willen, desnoods 
met doodslag. 

De Khmers zijn verder uitgedund 
door ideologische .vijanden van 
eigen volk, onder de leiding van de 
Vietnamese bezetters. 
Ondertussen voltrekt zich verder 
buiten de schijnwerpers der inter
nationale sensatie, het drama van 
de bootvluchtelingen, vooral 
volks-C/i/nezen, uitgedreven of tot 
wanhoop gebracht door het kom
munistisch systeem in Vietnam en 
allesbehalve welkom geheten 
door de omwonende Maleiers. 
Op Taiwan worden de 86 % au
tochtonen geregeerd door de in
geweken anti-kommunistische 
Chinezen. Deze toestand werd 
begin dit jaar aangeklaagd door 
Amnesty International. 
Gaat het in Oceanië beter? 
Het is waar, de Palau-eilanden zijn 
gedekolonizeerd en bevorderd tot 
een onafhankelijke staat met 
name Vanatua. 
Maar in Indonesië woeden weer 
kleine pogroms tegen Chinezen. 
En in datzelfde eilandenrijk wor
den de Papoea's met uitroeiing 
bedreigd, om nog niet te spreken 
van Oost-Timor 
Ten slotte is er Amerika. De toe
stand is daar vrij uniek. Het we
relddeel wordt beheerst door de 
ingeweken blanken, die in uitge
strekte gebieden alle oorspronke
lijke inwoners vermoord of ver
jaagd hebben. Etnische problemen 
zoals bv. in Europa treden hier 
minder vaak op, althans op de 
voorgrond. De laatste zitting van 
het Russell-tribunaal te Amster
dam leert ons evenwel dat de 
Indianen in de Verenigde staten 
van Noord-Amerika nog steeds 
bloot staan aan vervolging en vol
kerenmoord op kleine schaal. 

In een overzicht als dit kan 
men niet veel meer dan 
aanstippen. En dan nog 
alleen het nieuws dat ons, 
vaak tegen heug en nreug 
bereikt. Aanspraak op 
volledigheid maken wij niet 
Wel aanspraak op begrip 
voor de universaliteit van 
de behandelde problematiek. 
Misschien zal het 
volksbewuste Vlamingen 
helpen om over de muur 
van hun taaituintje te kijken 
en om de juiste 
bondgenoten te kiezen in 
hun strijd voor een betere 
wereld, een wereld waarin 
alle volkeren ergens thuis 
kunnen zijn?. 

Karel Jansegers 
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Elk jaar kuisen 
5000 boeren 
de schop af 
Elk jaar verdwijnen in ons land tienduizend hektaren landbouwgrond 
en vijfduizend boeren. Een onaanvaardbaar hoog aantal kleine 
zelfstandige „ondernemers" (kleine boeren en tuinders) wordt jaar
lijks „geruisloos" doodgedrukt Zij zijn de tol voor de schaalvergro
ting, de overdreven mechanisatie en specialisatie, de onhoudbare in-
vesteringsdruk, de onleefbare inkomens en het gebrek aan énig ern
stig grondbeleid. 

Tussen '59 en 77 verdw/enen in 
ons land elk jaar gemiddeld 11225 
hektaren landbouwgrond, waar
van 70 % voor woningbouw, 
20 % voor Industrie en 10 % voor 
wegen en infrastruktuur. Minder 
dan de helft van ons grondgebied 
(48,4 %) wordt nog gebruikt voor 
de voedseiproduktie. De helft 
(537 %) van deze 1.458.776 hek
taren in 1977 worden uitgebaat 
door beroepsbedrijven die kleiner 
zijn dan 25 hektaren. Het gemid
delde beroepsland- en tuinbouw
bedrijf is 15,3 hektaren groot (of 
klein). 
In ons land zijn 75 % van de 
beroepsbedrijven kleiner dan 20 
hektaren met een gemiddelde van 
8,4 hektaren. 
De 45 % kleinste beroepsboeren 
en -tuinders verdienden hun 
brood op 13 % van de landbouw
gronden, en de 75 % kleinste boe
ren hadden daarvoor 40 % van de 
gronden in gebruik. 
Anderzijds beschikken de 4 % 
grootste (resp. 25 %) boeren over 
20 % (resp. 60 %) van de gron
den om hun inkomen te verzeke
ren. 

Van de 174.163 Belgische be
roepsland- en tuinbouwers, in 
1959 tellen we er nog minder dan 
de helft (482 %) of 84.005 in 1978. 
Dit betekent dat jaarlijks tussen 
'63 en 78 gemiddeld 4.745 be
roepsmensen verdwenen uit de 
land- en tuinbouw, wat neerkomt 
op een vermindering van 4,5 % 
per jaar. 
De helft van de beroepsbedrijfslei
ders is nu tussen de 40 en 54 jaar, 
terwijl 1 op 4 jonger is dan 40 jaar 
of ouder dan 55 jaar. 
In Vlaanderen is het aantal kandi
daat-opvolgers in 1975 kleiner dan 
40 % van hun kollega's in 1959. 

Toch zijn in die periode de gemid
delde grootte, de produktiewaar-
de, de kapitaalsinzet de investerin
gen en de overheidssteun per 
bedrijf nagenoeg verdubbeld. 
Maar het reële ondememingsinko-
men (=• vergoeding voor arbeid, 
management en eigen vermogen) 
kende een nulgroei. 

Slecht beloond 
De laatste 3 jaar is de taak vn de 
boer op zijn tx>erderij sterk ver
engd. Waar hij vroeger bijvoorbe
eld de melk zelf karnde, en er 
boter van maakte om ze aan de 
verbruiker rechtstreeks te verko
pen, (of er vlees mee kweekte) 
daar produceert hij nu alleen nog 
melk. En de melkerij heeft de 
verwerking en verkoop uit zijn 
handen ontfutseld. Nochtans was 
juist dèt lonend. 
Het graan, de aardappelen, over
schotten enz. werden vroeger op
nieuw verbruikt op de boerderij. 
Want het omzetten van basispro-
dukten tot vlees of melk verhoog
de het rendement 
Nu zijn handige toeleveringsbe-

U zuK het zich nog herinneren. De A 24,800 km be
ton, onteigeningen bij de vleet verwoeste natuurge
bieden, versnipperde landbouwgronden, een beton
nen lint dwars door het groene Limburg. Ergens een 
ontsierende brug, een zinloze brug en dan... een 
brandende brug. Uit de omstaanders worden wille
keurig 9 jongelui gepikt en voor de rechtbank te 
Hasselt gebracht Achteraf vrijgesproken... Maar 
daar is het niet bij gebleven. De aannemer van de 
brug en de Interkommunale E 39 gingen in beroep 
en zodus zullen de 9 voor de rechtbank te Antwer
pen moeten verschijnen. 
Het front tegen de A 24 behaalde een ferme 
overwinning door een eensgezinde en massale strijd 

maar deze moet opnieuw worden geopend. Daarom 
roept het komitee de trouwe strijders van toen op
nieuw op om mee met „de negen" naar Antwerpen 
op te stappen. Het komitee is van plan de verdach
ten ook nu niet in de steek te laten en hen door dik 
en dun te blijven steunen, tot voor de rechtbank te 
Antwerpen dus. 
Op 28 januari vertrekt vanuit Hasselt op het Kol. 
Dusartplein om 7u. 30 een bus die oppikt wie 
meewil. Om 7 u. 40 kan ook opgestapt worden aan 
het Hasselts station. 
Wie meewil neemt kontakt op met J.L Bunken, Sla
gerslaan 7 te Hasselt of met de mensen van het 
Biokruideniertje, Leopoldplein 26 te Hasselt 

Onder kerktoren van Baaigem ge
beurt heel wat positiefs... 

drijven gespeciaiizeerd om bv. 
dure veevoeders aan te praten. 
Winstgevend is dat wel (voor de 
toeleveringsindustrieën). 

De minst interessante schakel is in 
de handen van de boer gebleven. 
Producenten worden ekonomisch 
gedomineerd door de verwer-
kings- en distributiesektor, die de 
prijzen bepalen. En de boer en 
tuinder kan alleen nog dromen van 
een eeriijke vergoeding van zijn 
arbeid, of van een minimumprijs 
die de kosten dekt 
Hierin kan alleen verandering ko
men als producenten zelf el<ono-
mische macht gaan verwerven, 
door zelf de verkoopprijs van hun 
produkten te bepalen. Dat kan 
bijvoorlaeeld door samenwerking 
in een streek om een boerenmarkt 
in eigen handen te organizeren, 
zoals in het Oostvlaamse dorpje 
Baaigem suksesvol gebeurt 

Lot- of bondgenoten? 
Waar in 1866 nog 80 % van het 
gezinsbudget werd besteed aan 
voedsel, volstaat nu 19 % van het 
inkomen om de dagelijkse tafel te 
vullen. Maar de producent krijgt 
slechts de wisselmuntjes van elk 
briefje van honderd frank dat de 
verbruiker betaalt terug in handen 
of: de prijs aan producent verte
genwoordigt 5 tot 20 % van de 
prijs die de konsument betaalt 
De producenten worden voorge
houden dat de konsument elke 
prijsverhoging zal weigeren te be
talen. De verbruiker denkt dat 
boer en tuinder heel behooriijk 
verdienen. Maar de verwerkings-
en distributiesektor zijn de hoofd
verantwoordelijken voor de prij
zen. 
Niet te verwonderen dat bewuste 
konsumenten (die vinden dat ze te 
veel betalen) en aktieve producerv 

ten (die vinden dat ze te weinig 
ontvangen) het op een akkoord 
gooien en de talrijke tussenfjerso-
nen proberen uit te schakelen, g 

iuc&n-

De Boerenmarkt van Baaigem, een voorbeeld 
in Baaigem zetten producenten 
een vrijwillige en blijvende sa
menwerking op om een boeren
markt uit te bouwen. Niet om 
tegen iets of iemand te reageren, 
maar wel om zelf hun eigen be
langenverdediging op te nemen. 
Producenten zelf zijn best ge
plaatst om voor hun inkomens-
problemen haalbare oplossingen 
uit te werken. Eigen lot in eigen 
handen dus. Dit vraagt wel een 
permanente deskundige begelei
ding vanuit het geloof dat samen
werken om te overleven kan. 

Na vier maanden onafgebroken 
boerenmarktaktiviteit kan nu al 
een vooriopige balans opgemaakt 
worden. 

Gemiddeld kwamen 800 bezoe
kers-kopers per markt uit gans 
Vlaanderen. Er heeft zich in de 
streek een vaste kliënteel ontwik
keld, die wekelijks of veertien
daags terugkeert bij „zijn" produ
centen. 

Doordat de producenten zelf ook 
alle beslissingen nemen over de 

principes, uitwerking en organiza-
tie van dit kleinschalig initiatief, is 
een solidaire verantwoordelijk
heidszin en motivatie sterk ontwik
keld. 

De producenten bepalen in over
leg elke marktdag de prijzen voor 
elk produkt Die prijzen garande
ren een rechtvaardige vergoeding 
voor de producent door in princi
pe het verschil tussen de groot-
handelsprijs op het bedrijf en de 
prijs in de winkel middendoor te 
delen. De verbruiker vindt op één 

plaats en op zeer korte tijd een rui
me keus van dagverse kwaliteits-
produkten van het seizoen tegen 
zeer voordelige prijzen. En hij 
heeft er een hap frisse buitenlucht 
een zondagse uitstap en gezellige 
dorpse marktsfeer bovenop. 

Iemand rond wie alles draait op 
deze boerenmarkt is ir. Jef Geldof 
van de Plattelandsontwikkeling 
„Alleman". Men kan hem in de K. 
Astridlaan 79 te 9000 Gent berei
ken. 

Direktverkoop 
Het procentueel aantal prodi. 
ten dat eigen produkten niet via de 
groothandel of de afzetkoöperatie 
verkoopt is nog heel belangrijk: 
aardappelen (54,3 %), melk 
29,5%), boter (88,4%), eieren 
(807 %), groenten (17,6 %), fruit 
(23,1 %) en bloemen, sierplantert 
en bomen (45,5 %). 
Globaal genomen leverden in 
1970 van deze producenten 41 % 
(70.930) aan een koöperatie (mel
kerij, veiling,^, 16,5% (28535) 
aan de groothandel, 4 % (6.817) 
aan de kleinhandel. 9 % (15B49) 
verkocht zelf op een verbruikers-
mari<t 17% (29.079) op eigen 
bedrijf en 1,5 % (2.653) van deur 
tot deur en 11 % (19.180) op een 
andere wijze. 

Op het bedrijf zelf wordt boter 
door 9254 producenten (68%) 
verkocht melk bij 3.429 voortbren
gers (5 %), aardappelen bij 13.666 
telers (38 %). Eieren zijn flink aan
wezig op verbruikersmarkten 
door 11.832 producenten of 73 %. 
Deze direktverkoop ontsnapt aan 
de nationale en Europese normen 
wat betreft gestandaardizeerde 
kwaliteit verpakking en sortering, 
bewaring en transport Die nor
men zijn nodig om de anonieme 
konsument te beschermen tegen 
de anonieme producent Bij het 
direkt kontakt van producent tot 
verbruiker wordt een persoonlijke 
vertrouwensrelatie opgebouwd 
die de beate waartx>rg is voor 
kwaliteit en kontrole. 
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12 m Reportage 

Uit het konservatief 
stedebouwkundig keurslijf springen 

Dit land, ons Vlaams gewest, werd de 
jongste jaren steeds strakker gevat In 
het keurslijf van gewestplannen. Het 
heette, en het heet nog immer, dat op 
die wijze in de scheefgegroeide wan
ordening ietwat leefmilieu-bewust 
orde op zaken zou gesteld worden. 
Vandaag moeten we vaststellen dat 
er, wat betreft ruimtelijke ordening, zo 
mogelijk nog meer misloopt dan voor
heen. In vakkringen gaan er steeds 
meer stemmen op om de gewestplan
nen, de APA's (algemene plannen van 
aanleg), de BPA's (bijzondere plannen 
van aanleg) aan te vullen én voor de 
toekomst bij te sturen door zogehe
ten struktuurplannen. Begrijpelijker
wijze is de bevolking voor al dat druk 
gedoe van plannenmakers ietwat on
verschillig geworden. Waar er dan al 
wél werk wordt gemaakt van struk-
tuurplanning halen vooral de miskleu
nen de persberichtgeving, 
in de Limburgse gemeente Bree heeft 
men vandaag vijf jaar aktie voor ste-
debouwkundige vernieuwing en her
oriëntering achter de rug. Bree is, wat 
struktuurplanning betreft, geen uniek 
schoolvoorbeeld, maar de ervaring 
die hier werd opgedaan kan wel tellen, 
en andere plannenmakers kunnen 
zich er misschien behoorlijk aan in
spire ren„ 

VIJF JAAR BREENOVATIE 

3. Bree in 1990... indien het aloude BPA zou uitgevoerd worden. 

Tot in het begin van de jaren 70 
werd in Bree de ruimtelijke orde
ning op de beproefde starre klas
sieke manier aangepakt Een ver
ouderd algemeen plan van aanleg 
(daterend uit de jaren vijftig) dien
de als basis voor enkele algemene 
plannen van aanleg en voor de 
aanleg van omleidings- en ontslui-
tingswegen. Je weet wel: koning 
auto kwam zwaar aandreunen en 
kromme dorpswegeltjes en -pa
den dienden rechtgetrokken te 
worden... Uitbreiding van de ge
meente werd vooral gezien en 
ook politiek verwezenlijkt middels 
afgelegen „sociale" verkavelingen. 

De grondspekulatie, of het vast
houden van een „appeltje voor de 
dorst" bracht een uitwijking op 
gang van het centrum van Bree 
naar de omliggende dorp>en; in 
bossen en heide woedde een op)-
portunistische verkavelingspoli-
tlek. 

Bree kreeg dan wel in '68 een 
Biezonder Ran van Aanleg (BPA). 
Als gevolg daarvan zien we vooral 
bij een bezoek aan Bree een on
zinnige „tweede omleidingsring" 
rond de dorpskern, die heel wat 
wijken voor voetgangers, school
gaande jeugd, fietsers... ongenadig 
en gevaarlijk afsnijdt van het cen
trum van Bree. De plannenmakers 
hebben er zo ook nog voor ge
zorgd dat Bree ongehinderd, vla 
een tunnel onder de grote ring, 
door koeienkuddes kan benaderd 
worden, terwijl de schoolkinderen 
de gevaarlijke verkeersweg haas

tig moeten oversteken... In het 
monumentenjaar 74 kreeg Bree 
vanuit Brussel ook „het bronzen 
truwee/" toebedeeld, met de bijho
rende eenmalige betoelaging ten 
belope van 10 miljoen frank. 
Dat trofeegeld mag tot op heden 
alleen gebruikt worden voor res
tauratie van geklasseerde gebou
wen... Nu had Bree in 74 alleen het 
kerkkoor als geklasseerd monu
ment! 

Wapenfeiten 
Er gebeurden in deze Limburgse 
gemeente nog een aantal andere 
urbanistische wapenfeiten: zo bij
voorbeeld werd een nieuw ge
meentehuis buiten de gemeentelij
ke kern opgetrokken, werd er 
naderhand een nieuwe biblioteek 
aan toegevoegd, werd ook een 
nieuw ziekenhuis buiten de twee
de omleidingsring gebouwd, en 
werd er ook nog aan deze bij 
uitstek drukke verkeersader een 
bejaardenhuis gepland. 

Uiteindelijk werd bij de gemeente
raadsverkiezingen in 76 aan dit 
oerkonservatief BPA-werk een 
einde gesteld. Maar, het in herzie
ning gestelde bijzonder plan van 
aanleg bleef administratief moeilijk 
op te rakelen. 

Het nieuwe gemeentebestuur, on
der leiding van burgemeester Jaak 
Gabriels, zag geen brood in het al
leen maar sleutelen aan verstarde 
BPA-plannen en opteerde voor 
een totaal andere aanpak. 
Het BPA-Bree-centrum werd als 

dusdanig niet meteen overboord 
gegooid, maar de onvrede van de 
bevolking met dit soort verstarde 
stedebouwkundige planning was 
enorm groot geworden. Vooral 
was er de overtuiging: een BPA 
staat, net als een monument niet 
alleen. De fusie-operatie van Opit-
ter en Tongerio met Bree bracht 
de ouwegetrouwe BPA-planning 
helemaal op de helling. 

Het nieuwe gemeentebestuur gaf 
aan een aantal jonge architekten, 
urbanisten en sociologen (verza
meld in het atelier Breenovatie) de 
opdracht een ruimer ruimtelijke 
herordening uit te denken dan het 
adembenemende keurslijf van de 
BPA's. 
Jaak Gabriels: „Een BPA kent een 
lijdensweg van minstens 5 jaar en 
is uiteindelijk achterhaald op het 
moment dat het definitief „af is. 
De bestaande wetgeving op de 
ruimtelijke ordening heeft een al
gemene verloedering in dorpen en 
op het platteland niet kunnen ver
hinderen. Zij regelt slechts wette
lijke materies in het licht van plan
nen die slechts in de verre toe
komst „af" zijn; een eindtoestand
planning dus. 

Aan de hand van ARA 's, BPA 's en 
andere klassieke bouwvoorschrif
ten en verkavelingsplannen wordt 
een gebods- en verbodsinstru
mentarium opgebouwd. Men zou 
kunnen gewagen van een negatie
ve stedebouw die eerder veren
gend en fnuikend dan inspirerend 
op de maatschappelijke evolutie 
inspeelt" 

Samenspraak 
Uiteraard zijn gebods- en ver
bodsbepalingen bij stedebouw en 
ruimtelijke ordening broodnodig. 

Maar inzake toekomstgerichte en 
maatschappelijk-gedegen urbani-
zatie zijn ze uiteindelijk tot op 
heden klaarblijkelijk nog niet van 
aard geweest om wildgroei tegen 
te gaan. Vandaar de roep om 
struktuurplannen (die hun naam 
misleidend toebedeeld kregen). 

Er zijn in Vlaanderen een paar 
stadscentra waar dit soort plan
ning met goede moed, met scha 
en schande ook, aangevat werd. 

Vanuit diverse urbanistische hoe
ken werd zo reeds onder meer ge
wezen op de grote abstrakties 
(teoretische benadering) die met 
dit soort plannen in onder meer 
Hasselt en Diest geschiedden. Bij 
nader inzien is men ook in Bree 
nog niet zo ver met praktische 
verwezenlijkingen op basis van 
struktuurplanning. 

Wel is er door de bevolking van 
Bree-centrum en van de omliggen
de gefusioneerde Bree-dorpen 
een niet mis gewaardeerde poging 
om de konservatieve „naspraak" 
die inherent is aan BPA's en der
gelijke om te buigen in daadwer
kelijke inspraak. Samen met de 
deskundigen van het atelier Bree
novatie organizeerde het gemeen
tebestuur ettelijke hoorzittingen in 
de onderscheiden woonkernen. 
Jaak Gabriels: „Een gedegen 
struktuurplanning, wil het gelief

den gedragen worden door de 
plaatselijke bevolking, moet ook 
groeien vanuit de bevolking. Na de 
samenspraak met verenigingen en 
de betrokken bevolkingsgroepen 
kan het struktuurplan een vaste 
vorm krijgen, en wordt het een 
natuurlijk en politiek draagvlak 
voor beslissingen op gemeentelijk 
vlak. 
Tot nog toe kreeg de bevolking in 
de stedebouwkundige planning 
slechts het recht op „naspraak" 
door het indienen van bezwaar
schriften." 

In Bree wordt een goede poging 
ondernomen om via een gedurfde 
struktuurplanning tegelijk de 
stadskernvernieuwing en het te
gengaan van de stedebouwkundi
ge verloedering van de omliggen
de dorpen zo spoedig mogelijk, en 
in samenspraak met de bevolking 
werkelijkheid te maken. 

Rome werd niet op één dag ge
bouwd. Het gefusioneerde Bree 
nog veel minder Mocht de aan 
gang zijnde Breenovatie, met de 
bijhorende struktuurplanning, van 
aard zijn om bijvoorbeeld morgen 
de schoolgaande kinderen een 
veiliger pad te geven dan de 
koeien, om de eertijds geplande 
bouw van een kultuurpaleis te 
verhinderen, om in Beek, Gordin
gen, Tongerio en Opitter wat an
der dagelijks gedreun mogelijk te 
maken dan dat van tientonners en 
andere moordende baanreuzen, 
dan wordt de tot op heden geïn
vesteerde planning alvast meteen 
sociaal behoorlijk beloond, (hds) 
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Volgens het aloude BPA-plan zou Bree reeds vandaag door buildings stevig omwald zijn... 

BPA of struktuurplan... 
Naspraak of inspraak? 
Het Biezonder Plan van Aanleg van de stadskern, de Inplanting van 
de kulturele infrastruktuur, de heraanleg van de wallen en de 
Opitterstraat zijn samen met de probleemonderzoeken van enkele 
dorpskernen de prille aanzetten van een kwalitatieve stads- en dorps
vernieuwing. De struktuurplanning staat nog in de kinderschoenen. 
De werkwijze te Bree wijkt wel af van de aanpak in andere plaatsen. 
Enkele dikke boeken op tafel deponeren is voor een deskundige 
studiegroep een vri j eenvoudig iets. 
Sociale planning waarin de bevolking meespeelt is evenwel noodza
kelijkerwijs een traag proces. Apatie en individualisme moeten 
doorbroken worden. 
Dringende ingrepen zoals het BPA, de wal en het gemeenschapshuis, 
dienden in het planningsproces ingebouwd te worden. 

Een tweede afwijking op de alge
meen gangbare struktuurplan-
ningswerkwijze, geldt de entiteits
gerichte aanpal< bij de probleem
verkenning. 
Bree-centrum was reeds aan lx)d 
gekomen, het was dus de hoogste 
tijd de dorpen eveneens kennis te 
laten maken met de struktuurplan
ning. Daarenboven is een entiteits
gerichte aanpak (dorp, wijk, buurO 
meer mensgericht dan het hante
ren van vrij abstrakte studiezuilen 
(verkeer, huisvesting, demografie, 
e.a.). 
Het BPA-centrum zet wat opvat
ting en inhoud betreft, eveneens 
een stap in een meer progressie
ve richting. De voorschriften zijn 
veelal minder strikt en prok)eren 
enigszins uit de politionele ge-
bods- en verbodssfeer te geraken. 
Alhoewel deze pogingen door de 
„bevoegde" overheid enigszins in
geperkt werden. 
Daarenboven tracht dit BPA een 
stimulerend en sturend instrument 
te zijn voor de ontwil<kelingen in 
de kern. In dit verband kan men 
zich afvragen of de BPA's wel 
invloed op een gebied hebben. 
Kan men ergens bevestigd zien 

dat een BPA werkelijk een positie
ve invloed heeft op een gebied, 
vergeleken met een naastliggend 
gebied zonder BPA? Kan men 
zich voorstellen door een gebied 
te trekken en het volgende op te 
merken: „Kijk nu rijden we door 
een gebied dat met een BPA 
bezegend werd, zie eens wat een 
kwaliteit, wat een aangenaam 
woonmilieu en zie eens hoe tevre
den de mensen zijn vergeleken 
met die van twee straten verder 
(zonder BPA)?" 
Integendeel misschien I 
BPA's houden zich ons inziens te 
veel bezig met juridische haarklie-
verij, in plaats van sturend en 
stimulerend te zijn voor de inwo-
nenden. 

Een dertiental inspraakvergaderin
gen begeleidden het tot stand 
komen van het BPA. De bevolking 
werd nauw bij de diverse stappen 
betrokken. Wat die betrokkenheid 
betreft is er heel wat gewijzigd 
vergeleken met het klassieke 
„openbaar onderzoek" dat eerder 
naspraak dan inspraak genoemd 
kan worden. 
fe struktuurplanning een geldig al
ternatief voor het klassieke „dag-

Hier snijdt een „kleine ring" twee dorpswijken van Bree van mekaar 
Het zou biest beter kunnen met een heraangelegde groene zone, regle
mentering voor lokaal verkeer, wat parkeerruimte, en een halte voor 
openbare busdiensten. 

aan-dag-doe-maar-op-stede-
bouw"? 
Twee gebreken zijn onmiddellijk 
vast te stellen: 
Een struktuurplan heeft geen wet
telijke draagkracht; het kan niet 
verordenen of verbieden. 
Daarenboven is er geen juridisch 
kader waaraan struktuurplanning 
moet voldoen. De aard, de werk
wijze, de vorm van de inspraak zijn 
elementen die aan eenieders indi
vidueel goeddunken worden over
gelaten. 
Het stadium is te vroeg om nu 
reeds zulk kader te ontwikkelen; 
daarenboven is de kans tot forma
lisme dan erg groot De wettelijke 
draagkracht zoals die van een 
BPA stemt eerder tot nadenken. 
Struktuurplanning is wat dat be
treft eerder begeleidend en rich
tinggevend. In tegenstelling tot de 
APA- en BPA-planologie is struk
tuurplanning beleidsplanning, 
waarin uit de kennis van de be
staande problematiek een toe-
komstgenchte visie ontwikkeld 
word t die tot weldoordachte, haal
bare en gewenste akties leidt 
Men weet wat men doet omdat 
zowel de financiële- als omge-
vingskonsekwenties van de ver
scheidene op elkaar volgende ak
ties grondig beredeneerd worden. 
Hierdoor kunnen ruimtelijke ver
gissingen (zoals een nutteloze 
brug bij voorbeeld) evenals zware 
financiële aderlatingen voorkomen 
worden. 

Wat er tot nog toe gebeurd is mag 
een soort leerproces genoemd 
worden. 
Voor de bevolking is het de eerste 
aanzet van een emancipatiepro
ces. Voor het gemeentebestuur is 
er een toenemende demokrati-
sche beleidsvoering op gang ge
komen. Indien de aktie op de huidi
ge wijze verdergezet wordt is 
hierop geen weg terug en zal voor 
andere terreinen als stads- of 
dorpsvernieuwing eveneens meer 
inbreng gevraagd worden. 
Voor Ateljee Breenovatie als 
werkgroep, waarvan de vaste 
kern uit mensen van ter plaatse 
bestaat aangevuld met enkele ex
terne deskundigen, is Bree even
eens een leerproces Toenemen
de vakbekwaamheid, een idealisti
sche inzet en een grondige kennis 
van het gebied, leiden tot een 
veelal pragmatische aanpak (soms 
uit noodzaak), die duidelijke alter
natieven inhoudt vergeleken met 
„het klassieke stedebouw-bedrij-
ven". 

Twee Breenovatie-dorpen 
De Breenovatiekrant Tongerlo resul
teerde uit een benadering van de 
maatschappelijke en ruimtelijke 
strukturen. 
Hoofdprobleem: het uiteenwaaieren 
van een karaktervolle kern. De 
dorpskern, die nog van een zeldzame 
harmonie getuigt, loopt langzaam 
leeg. Dorpelingen vestigen zich in de 
„landelijke" woonuitbreldlngsgeble-
den, ten koste van de landbouw. De 
landbouw schuift op naar de natuur
gebieden. Natuur en dorp: twee zach
te waarden in de huidige samenle
ving, weerom erg zwak. 
Wat gaat er met de kern gebeuren ? 
Wie komt er nog wonen ? Kan het ka
rakter op een of andere wijze behou
den worden ? Blijft Tongerlo zichzelf? 
Komen er vreemdelingen in de kern 
wonen, met de autochtonen in het 
omliggende uitbreidingsgebied? Wat 
zijn de gevolgen voor het vereni
gingsleven? Wat met de dorpswin-
kela? 

Allemaal vragen die tijdens een eer
ste konfrontatie naar voren kwamen. 
De nagel werd op de kop geslagen; 
de bewoners bleven niet afzijdig. 
Gedurende twee debatavonden en 
een tentoonstelling „na de hoogmis' 
Icwamen verschillende visies opbor
relen. Echte oplossingen komen 
vooralsnog niet uit de bus, nochtans 
is men het er unaniem over eens dat 
er „iets" moet gebeuren. 

OPITTER 
(Een 4 km lang lintbebouwd dorp) 

De Breenovatiekrant Opltter schoof 
in een gelijkaardige benadering de 
lintbebouwing als hoofdprobleem 
naar voren. Die lintbebouwing smeert 
zich voornamelijk uit langs de hoofd
verkeersas Bree-Maaseik (RW 21) en 
in mindere mate langs de andere as 
Neerglabbeek-Tongerlo. De uitbrei
ding realizeert zich anderzijds ook 
onder de vorm van linten langs de be
staande secundaire wegen en niet 
via inbreiding als invulling van tus
sen de wegen gelegen gebieden 
dicht bij de dorpskern. 
De RW 21 was de aanvankelijke 
ontwikkelingsstimulans voor de be-
woningstoename van het dorp, maar 
is tegelijk oorzaak van een uiteenleg
ging en verschraling van de verschil
lende dorpsfunkties; bewoning, han
del, kulturele en administratieve in-
frastruktuur-

Het dorpsmidden wordt in zijn hoe
danigheid van centrum nog slechts 
door de religieuze funktie onder
steund, met alle negatieve gevolgen 
vandien voor de dorpsidentiteit 
Daarnaast heeft deze RW 21 door de 
toename van het verkeer van deze 
oorspronkelijk vitale levensas een 
barrière geworpen tussen de door
sneden gebieden en vormt hij een 
gevarenzone voor de bewoners. 
Als direkt aktiepunt dringt de kulture
le infrastruktuur zich op. Zij is onvol
doende uitgebouwd en de bestaande 
akkommodatie staat in schril kon
trast met het bloeiende verenigings
leven. 

Het „refugiehuis"kan behoorlijk in de kulturele infrastruktuur van Bree-
centrum ingepast worden. 

Het 
CVP-aKematief 
De Breese CVP heeft op 
een perskonferentie „nogal 
wat bezwaren' geuit tegen 
een deeltje van de vernieuw
de ruimtelijke aanpak van 
het schepenkollege; name
lijk tegen het BPA betreffen
de de kern van Bree. 
Zowaar wordt uitgepakt met 
alternatieve oplossingen. 
Jarenlang heeft de (5VP 
nochtans gebrek aan inspi
ratie getoond toen zij gene
raties-lang burgemeester en 
schepenen leverde. 
Om nog andere redenen is 
de kritiek van de Breese 
CVP vandaag hoogst onge
loofwaardig. 

Zo is er om te beginnen het 
verwijt dat het gemeentebe
stuur het atelier Brenovatie 
met planologische opdrach
ten bedacht terwijl het 
CVP-bestuur een eind ver
der in zijn persnota aan
dringt op het uitvoeren van 
verschillende studies en het 

opmaken van tal van plan
nen. 
Grotesk is In de CVP-nota 
vooral deze tegenstell ing: 
eerst wordt negatief uitge
pakt met: „De talrijke door
gangen voor voetgangers, 
die door de ontwerpers van 
het plan werden voorzien, 
zijn strijdig met het onteige-
ningsplan-' 

En vervolgens heet het: .Oe 
CVP klaagt het gebrek aan 
van kinderspeelplaatsen, 
gevaarloze zones voor kin
deren, wandelaars, bejaar
den-' 
Er zijn nog zo verschillende 
gekke CVP-bokkesprongen, 
zoals de kritiek dat: „de 
voorwaarde tot het onbe
bouwd laten van minimum 
één derde van de beschik
bare ruimte een asociale 
maatregel is ten opzichte 
van de eigenaars van kleine 
percelen-" en anderzijds 
heet het CVP-alternatief: 
„de schrapping van de uit
breiding van woonzones.' 
Ten slotte stelt de Breese 
CVP ook nog dat „het BPA 
te vaag en onduidelijk / s - én 
te technisch.' 
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14 TV-programma's W 
Zaterdag 

JANUARI 

BRT 1 

1400 Open School - 1600 Edi
son, the man Biografische film — 
1800 Paulus de boskabouter 
Cstnp) — 1805 Een duik in het 
verleden Jeugdfilm — 1855 Wie 
schnjft die blijft (Gesprekken met 
auteurs) — 19 45 Nieuws. — 2010 
De Kdlega's (f) - 2045 Terioops 
CTV-fiInrO - 21 30 De vloek van de 
Farao n'he Curse of King Tut's 
Tomb) — 2305 Nieuws. 

NED 1 
1530 Nieuws - 15 32 Studio vnj 
— 1615 Maja, de bij (stnp) — 
1640 Klassewerk (speD - 1750 
EK schaatsen — 1836 Sesam
straat — 1900 Heidi (stnp) — 
1925 Avro's sportpanorama — 
2000 Mork en Mindy (f) - 2025 
Avro's wie-kent-kwis — 2137 
Nieuws. — 21 55 Russische Rou
lette (thnller) — 2320 Avro's 
sportpanorama — 2340 Nieuws 
— 2345 Nieuws voor gehoorge-
stoordea — 2350 EK biljarten 

NED 2 

1857 Nieuws — 1859 Sinbad de 
zeeman (strip) — 1925 Onder een 
dak - 2000 Nieuws - 2027 
Shoestring (f) — 2125 Brandpunt 
— 2200 Sport op zaterdag — 
2230 Huisbezoek (O - 2255 
Loop met weg (dokj — 2340 
Nieuws 

RTB 1 
1930 Nieuws — 2000 Le jardin 
extraordinaire De ruigpoothoen-
ders — 2245 Inedit (dok) — 
2300 Nieuws 

ARD 
2000 Nieuws. — 2015 Tipfehler 
(toneel) - 21 50 Nieuws - 2210 
Die Kanonen von Navarone (Oor
logsfilm) — 035 Nieuws 

ZDF 
1900 Nieuws - 1930 Angie — 
2015 Wilma Rudolph, die schwar-
ze Gazelle TV-film - 2150 
Nieuws — 2155 Das aktuelle 
Sport-studio — 2310 Der Kom-
missar (f) — 0010 Nieuws 

D 3 
19 55 Gewestelijke aktualiteiten — 
2000 Nieuws - 2245 Kunst-ge-
schichten (dok) — 2300 Nieuws 

LUX 
1900 Nieuws — 1930 L'homme 
qui valait trois milliards (O — 20 30 
L'lntrepide (film) - 2215 Bienve-
nue monsieur Marshall (Satinsche 
film) 

F 1 
1920 Gewestelijke aktualiteiten — 
1945 Les Paris de TF 1 (SpeD -
2000 Nieuws — 2030 Musique 
melodie Autour du lac Leman (Va-
nete) - 21 30 Dallas (fJ - 2230 
Tele-foot i (Voetbalreportages) — 
2330 Nieuws. 

A 2 
2000 Nieuws - 2035 Les enquê
tes du commissaire Maigret (f J — 
2205 Vanete suivez Lecoq — 
2300 Les camets de l'aventure 
Solitudes — 2330 Nieuws 

F 3 

2000 Les jeux de 20 heures (Spel) 
— 20 30 Le cavalier de la nuit (film) 

Zondag 
25 JANUARI 

BRT 1 
915 Ken uw recht — 945 Te-
legym — 1000 Euchansbevienng 
vanuit Linter — 11 00 Konfronta-
tie debat — 1200 Nieuws voor 

gehoorgestoorden — 1430 Voor 
boer en tuinder — 1500 Sesam
straat — 15 30 Veldnjden uit Over-
ijse (reportage) — 1630 De ver-
keerstunnel van de Sint-Gothard 
ben jaar werken (dokJ — 1625 
Veldnjden uit Ovenjse (beeldver
slag) — 1725 Sportuitslagen — 
17 50 Ouise in de Caraïben (repor
tage) — 1830 Paulus de boska
bouter (stnp) — 18 35 Leven- en 
laten leven (Een uur vol natuur) — 
19 45 Nieuws. - 20 00 Sportweek
end - 2030 Shiriey (fJ - 2120 
De Waddenzee zonder zeehon
den ' (dokJ — 2220 üed van mijn 
land — 2250 Nieuwa 

NED 1 

1900 Nieuws — 1905 Kortjakje is 
weer beter Oiedjes) — 1910 Holly
wood (dok) — 20 45 De audienbe 
(tv-spel) — 21 55 Groeten uit Vol-
marstein (reportage) — 2225 
Pinkpop binnen — 2325 Nieuws 

NED 2 

1535 Bolke de beer (stnp) — 
1545 De kleine zwerver (f j — 
1610 De verliezers (dokJ - 16 35 
Wildernis (dokJ - 1705 Studio 
Sport 1 - 1745 150 jaar Belgen 
(dokJ — 1830 Sesamstraat -
1845Sprekershoek — 1900 Stu
dio Sport 2 — 2000 Nieuws — 
2010 Ot . en hoe zit het nou met 
Sien'? — 2040 Humanistisch ver
bond — 20 45 Burgers en buitenlui 
(gesprek) — 21 15 Una giomata 
particolare (film) — 23 00 Nieuws 
— 2305 Nieuws voor gehoorge
stoorden 

RTB 1 

1200 Faire le point (debat) — 
13 00 Nieuws — 18 45 Sportweek
end - 19 30 Nieuws - 20 00 A la 
belle epoque (vanete) — 21 00 Dr 
Jekyll et Mr Hyde (tv-film) — 

ARD 
2000 Nieuws - 2015 Stine (tv-
film) - 2205 Nieuws - 2210 De 
reële kansen op oorlog (dok) — 
2255 Persoverzicht - 2310 Over 
tv- en programmabladen — 23 55 
Nieuws 

ZDF 
1900 Nieuws — 1910 Bonner 
Perspektiven — 19 30 Die Welt m 
der wir wohnen (reportage) — 
2015 Tod eines Schuiers (fJ — 
2115 Nieuws - 2130 Ein Mitt-
sommemachtstraum (toneeD — 
0030 Nieuws 

D 3 
19 55 Gewestelijke aktualiteiten — 
2000 Nieuws — 2015 Van came
ra tot bioskoop — 21 00 Auslands-
studio — 21 45 Gevaneerd pro
gramma-- 2315Nieuws 

LUX 
1800 De Gnekse schatten (repor
tage) — 1830 Flash-back (spel) 
- 1900Tele-Lux hebdo - 1930 
Filmnieuws — 2000 Dróles de 
dames (f) — 21 00 Tempéte a 
Washington (film) 

F 1 
1925 Magazine over dieren — 
2000 Nieuws — 2030 Le tobogan 
de la mort (thnller) - 22 30 Jazz a 
Antibes — 2330 Nieuws 

A 2 
2000 Nieuws — 2035 Gala du 
Midem (platenmarkt) - 2210 La 
fin des hentiers (reportageserie) 
- 2305 Petit theêtre - 2335 
Nieuws 

F 3 
2000 Benny Hill (humor) - 2030 
Une histoire de la medecine (over 
epidemieën) — 21 25 Nieuws — 
21 40 Het profiel van de geschiede
nis (dokJ — 2230 La charge fan-
tastique (avonturenfilm) 

Maandag 
26 JANUARI 

BRT 1 

14 00 Schooltelevisie 1800 

Paulus de Boskabouter — 1805 
Maja de bij (stnp) - 1830 Bon
jour la France (Open School) — 
1900 GezondheidI (info) - 1945 
Nieuws — 2015 Het geslacht Rius 
(fJ - 21 15 Sportshow - 2200 
Wikken en Wegen (konsumenten-
magazine) — 2240 Nieuws 

NED1 
1825 Nieuws voor gehoorgestoor
den — 1830 Nieuws voor de 
jeugd — 1836 Sesamstraat — 
1850 Klem Onfo) - 19 00 De KRO 
komt langs in Dordrecht (show) 
— 1955 Vooreenbnefkaartopde 
eerste rang (kwis) — 2040 Gun-
smoke (f J — 2137 Nieuws — 
21 55 Thomas en Sarah (f J — 
22 45 Portret van een teoloog Ma-
ne-Dominique Chenu (dok) — 
2340 Nieuws — 2345 Nieuws 
voor gehoorgestoorden 

NED 2 

2000 Nieuws — 2027 Dodelijke 
kennis (f J — 21 20 Wordt u al 
geholpen? (f J - 21 50 Aktua TV 
— 22 25 Tennis in Mexico (reporta
ge) - 2315 Socutera — 2330 
Nieuws 

RTB 1 

1900 Lundi-Sports (sportmagazi-
ne) - 1930 Nieuws — 1955 
Cadavres Exquis (thriller) — 2300 
Nieuws 

RTB 2 

1830 The Muppet show - 1955 
Portrait Wallon (portret van een 
Waals arbest) 

ARD 
2000 Nieuws — 2015 Unter der 
Tnkolore (fJ - 21 15 Brrtische 
Nachbarn (reportages) — 2200 
Liebe is doof (f J — 22 30 Tages-
themen — 2300 Das Schloss im 
Spinnwebbwald (film) — 0045 
Nieuws 

ZDF 
21 00 Heute-Joumal - 2120 Tan
te Mana (TV-f ilm) — 23 00 Nieuws 

D 3 

1945 Geweste aktualiteiten — 
2000 Nieuws - 2015 Montag-
abend im Dntten — 2145 Das 
Leben geht weiter (film) — 2325 
Hubner-Kortschnoi (reportage) — 
2355 Nieuws 

LUX. 
2000 Chips (fJ - 21 00 Dis-moi 
que tu m'aimes (film) 

F 1 
1920 Gewestelijke aktualiteiten — 
1940 Les Pans de TF 1 (spel) — 
2000 Nieuws — 2030 Docteur 
Folamour (film) 

A 2 
2000 Nieuws - 2035 Question 
de Temps (aktualiteitenmagazine) 
— 2155 Histoire de l'alpinisme 
(dok) — 2245 De film van de 
jaren 80 (dokJ - 2315 Nieuws 

F 3 

20 00 Les jeux de 20 heures (spel) 
- 2030 Monsieur (film) — 2200 
Nieuws 

Dinsdag 

[ 27 JANUARI I 
BRT1 
1400 Schooltelevisie - 1800 
Paulus de boskabouter (stnp) — 
18 05 Sesamsb-aat - 18 35 Ik lees 
JIJ leest ZIJ (nog) met (Open 
school) — 1905 Gastprogramma 
het vrije woord — 1945 Nieuws 
— 2010 Jack Buchanan, entertai
ner (portreü — 21 00 Verover de 
aarde De golfstroom — 21 50 IO 
(kwis) — 2215 Tenuto Koncert-
reeks met jonge virtuozen — 
2300 Nieuws 

BRT 2 

2010 Een eigenaardige vrouw 

(film) — 2315 Bonjour la France 
(Open school) 

NED. 1 

1900 Avonturen op Denneheuvel 
(fJ - 1905 EO kinderkrant -
1930 Grizzly Adams (f J - 2020 
Ronduit magazine (Info) — 21 00 
God wil wonen bij de mensen — 
2125 EO aktief - 21 37 Nieuws 
— 21 55 Den Haag vandaag — 
2210 Beeldspraak Jeroen Henne-
man en de zorgetoze gedachte — 
2310 Nieuws 

NED. 2 

1857 Nieuws — 1859 Hotel De 
Witte Raaf (fJ - 1925 Kerkbuurt 
— 2000 Nieuws - 2027 Ver
scheurde stad (film) — 21 20 Wat 
'n kunst (kwis) — 22 30 Hier en nu 
— 2310 Mijn verre naaste (repor
tage) - 2330 Nieuws - 2335 
Nieuws voor gehoorgestoorden 

RTB 1 

1930 Nieuws - 1956 Nana (f) -
2055 Elementaire, mon cher Ein
stein — 21 55 Les lumieres d'Ar-
thur Rubinstein (dokJ - 2250 
Nieuws 

RTB 2 

1830 The Muppet show — 1955 
Visa pour le monde (kwis) — 
2155 Carnets du court-metrage 
beige (kortfilm) 

ARD 
2000 Nieuws - 2015 Was bin 
ich? (kwis) — 21 00 Report Aktua-
liteiten - 2145 Hagen (fJ -
2230 Tagesthemen — 2300 Are
na (kulturele reportage — 000 
Nieuws. 

ZDF 

1900 Nieuws (toneel) - 1930 
Das kleine Hotel — 21 00 Heute 
Journal — 2120 Momentaufnah-
men — 2205 Meine Pferde, meine 
Sohne (film) — 2350 Nieuws 

D 3 

19 45 Gewestelijke aktualiteiten — 
2000 Nieuws - 2015 Galerie -
2100 Porh-ait - 21 15 Frauen-
Studien Der letzte Kuss — 22 30 
Medizin im dntten Heilpraktici — 
2330 Nieuws 

LUX. 

1900 Nieuws - 192 
fort (spel) - 1945 Er 
chats - 1955RTL-FI, 
2000 Dallas (f) - 2 
gereux rendez-vous ( 

F 1 
19'') Gewestelijke aki 
1940 Les Pans de TF 
2000 Nieuws - 20 
debat (pol debaO — 
vingt ans (reportage 
Traits de memowe ( 
berg) - 23X)0 Nieuv 

A 2 
1945 Top club (onts 
2000 Nieuws - 20' 
Fairbanks (sociaal-kr 
— 2330 Nieuws 

F 3 

20 00 Les jeux de 20 h 
- 2030Planeteinter( 
- 2205 Nieuws 

Z A T E R D A G (24 jan) — In de namiddag komt op 
BRT de film Edison, the Man, een Amenkaanse biografi
sche film van Clarence Brown (1940 - zw/v^r) over het 
leven van de legendansche uitvinder Thomas Alva 
Edison, die zowat 1400 patenten op zijn naam wist te 
verzamelen De rol van Edison wordt gespeeld door de 
toen nog jonge Spencer Tracy — Na Terloops draait 
BRT de Amenkaans-Britse TV-film De vloek van de Fa
rao CThe curse of King Tut's Tomb) met Eva Maria Saint, 
Robin Ellis, Raymond Burr, Tom Baker e a Het is 1922 
en de archeoloog Howard Carter is al zes jaar tever
geefs op zoek naar een koningsgraf in Egypte Hij ver
liest de moed en is van plan zijn pogingen op te geven 
Dan krijgt hij aanwijzingen die het bestaan van het graf 
van Toetanchamon schijnen te bevestigen Maar op dat 
graf rusten nogal wat vloeken In deze spel speelt Tom 
Baker zomaar dne rollen van de Egyptische slechtenk 
Hassan, van een joernalist en van een universiteitsassis-
tent — De Amenkaanse spannende film Russische 
Roulette (1975) is het debuut van Lou Lombardo als 
regisseur, vroeger deed hij de montage van de films van 
Robert Altman George Segal speelt de rol van de ge
schorste korporaal Shaver van de Canadese Bereden 
Politie die bij een bezoek van Kosygin aan Canada een 
geplande aanslag op de president moet voorkomen 
(Avro/Ned 1) — In de reeks komische films „Le 
gendarme " met Louis de Funes in de rol van de politie-
kommissans in het bandeloze Saint Tropez, is vanavond 
Le gendarme se marie aan de beurt Regie Jean Girauld 
(1968) (RTBR 

Z O N D A G (25 janJ — BRT besteedt ruim aan
dacht aan de wedstrijd veldrijden in Ovenjse, een 
wedstnjd die belangrijk wordt geacht in het vooruitzicht 
van het nationale kampioenschap en het kort erop vol
gende wereldkampioenschap — De Tsjechische au
teur Vaclav Havel schreef een autobiografisch toneel
stuk over zijn belevenissen als verbannen dessidente 
schrijver Audiëntie KRO (Ned 1) brengt de TV-
bewerking ervan in regie van de na de Russische inval 
in 1968 in Tsjechoslowakije naar Nederland gevluchte 
regisseur Zdenek Kraus Het stuk is een lange dialoog 
tussen een brouwmeester en de toneelschrijver Vanek 
Deze laatste werd naar de brouwerij als dissident 
verbannen en werkt er als vatenroller in de koude kel
ders De brouwmeester heeft van de Rusissche Gehei
me Dienst de opdracht gekregen de handel en wandel 
van Vanek te volgen en rapporten ervan op te stellen en 
aan de KGB te bezorgen Maar Vanek houdt zich rustig 
en werkt als een voorbeeldige arbeider, zodat de 
brouwmeester met moeite een rapport op kan stellen, 
waardoor hij tegenover de KGB in een moeilijke situatie 
dreigt te raken Het klapstuk van deze zondagavond is 
wel de film Een bijzondere dag (Una giornata particola
re), een meesterwerk van Ettore Scola (1977), met So
phia Loren en Marcello Mastroianni in de hoofdrollen 
Terwijl de hele stad Rome leegloopt om Hitler te 
begroeten t g v zijn bezoek aan Mussolini, blijven 
slechts drie mensen achter in een armoedig flatgebouw 
de homoseksuele Gabriele, die op zijn deportatie wacht, 
Antonietta, een moeder van zes kinderen die het werk 
nauwelijks bij kan benen en de concierge Tegen de 
achtergrond van het opdnngerig nazisme en fascisme 
groeit tussen Gabnele en Antonietta een bijzondere re
latie die een abrupt einde krijgt als de anderen weer 

thuis komen en Gabnele door t 
gebracht (VPRO/Ned 2) 

MAANDAG (26janJ-Il 
Gezondheid wan BRT zitten o a 
Kennismaking met een medisc 
voorkomen van indigestie Verk 
de aflevenng van het nieuwe f 
de Spaanse reeks Het geslacht 
de wereldtentoonstelling in Bai 
sukses van het filmmagazme V( 
eerste rang van de KRO (Ned 1 
filmkwis, fragmenten uit recentf 
akteurs en regisseurs, en gast 
Speciale gast in deze aflevenng 
zijn rol in de Nederlandse film 
naai" van Wim Verstappen — 
van de spannende Britse thnlle 
(Dangerous Knowledge), heeft I 
het meisje dat hij „toevallig' ontr 
krijgt een bencht dat hij naar Fr 
zekere Madame Lafois te ontr 

DINSDAG (27 jan)-H( 
pelijk magazine van BRT 1 Ven 
aan de intense wetenschappi 
Golfstroom — BRT 2 brengt 
eigenaardige vrouw (Strannay< 
Raizman (1977) Tussen een j i 
tienjange zoon en haar man, e 
maat gaat het met meer Tijd< 
vrouw haar man dat zij wil schi 
nemen bij haar minnaar, een w« 
zoeker, vader van een tienjarige 
ZIJ brengt haar familie en haar 
van haar plan En zij maakt he 
duidelijk of het nu definitief uit 
man Hierdoor komt de minnaar 
tuatie — Het wetenschappelij 
Elementaire, mon cher Einsteir 
over embryologie, ouderdom, 
over een spermabank in Brusse 
sperimenten met muizen en o\ 

WOENSDAG (28 jan) 
ons verplicht vraagtekens te zet 
politiek van de BRT-verantwoor 
gebinnen op BRT I de Vlaamse 
Libera Carlier naar de novelle v 
op BRT 2 de film Politieraadsel 
Michael Curtiz (1956 - zw/w) 
eerder bewezen goed TV-werk 
nu er enige mogelijkheid bestor 
Vlaams produkt, zet de BRT er 
genover op het andere net Be 
Consul gaat over een neuroti' 
kweld wordt door het vermoec 
zijn vriend, zijn ouders en zijn kir 
HIJ vlucht weg uit zijn stijfdeftige 
buitenland Na een tijdje keert h 
hervat zijn vroegere leven Pa 
met aan zijn proefstuk tekent vi 
sel de film op BRT 2, werd gerei 
dapest geboren Michaly Kertes 

22 JANUARI 1981 



m TV-programma's 15 

ïuws. — 19.26 Le coffre-
). — 19.45 Entre chiens et 
19.55 RTL-Flash ( s p e l ) . -
lias (f) - 21.00 Un dan-
sndez-vous (tv-film). 

westelijke aktualiteiten. — 
3 Paris de TF 1 (spel). — 
3UWS. — 20.30 Le grand 
3l. debaO. - 21.35 lis ont 
8 (reportage). - 22.30 
s mémoire (over Guten-

2ZW Nieuws. 

p club (ontspanning). — 
3UWS. — 20.40 F comme 
3 (sociaal-kritische film). 
Nieuws. 

i jeux de 20 heures (spel). 
Planète interdite (SF-film). 
Nieuws. 

Woensdag 
28 JANUARI 

BRT1 

15.30 Open school. - 16.30 Op 
het Schildpadplein. — 17.30 Robin
son Crusoe (fJ. - 18.00 Klein, 
klein kleutertje. — 18.15 Paulus de 
Boskabouter (strip). — 18.20 Po-
peye (strip). — 18.27 Alias Smith 
en Jones (O. — 19.17 Standpunten 
(PVV). - 19.45 Nieuws. - 20.20 
Arnold (f J. — 20.45 De konsul (tv-
film). — 21.40 Fundamenten (mens 
en wetenschap). — 22.40 Nieuws. 

BRT 2 
20.15 Die goeie ouwe tijd (show). 
— 20.55 Politieraadsel (film). 

NED 1 
15.30 De natuur laat zich niet dwin
gen (reportage). — 16.20 De die
ren van het groene woud (fO — 
16.45 Ren je rot (kwis). - 18.30 
Nieuws voor de jeugd. — 18.36 

Sesamstraat — 18.50 Toeristische 
tips. — 19.00 Van gewest tot ge
wes t — 19.50 Politieke partijen 
(KP). - 20.00 P.K. (f J. - 21.00 Hol
lywood (dokJ. — 21.37 Nieuws. — 
21.55 Den Haag vandaag. — 22.10 
Panoramiek. — 22.40 Studio Spor t 
— 23.10 Nieuws. — 23.15 Nieuws 
voor gehoorgestoorden. 

NED 2 

18.57 Nieuws. - 18.59 De zesde 
klas (fJ. - 19.25 Kenmerk. -
20.00 Nieuws. — 2027 Socutera 
(Info). — 20.32 Countdown. — 
21.15 De droomfabrikanten (fJ. — 
22.05 Een man onder het bed (tv-
spel). - 2220 Info TV. - 23.02 Te-
leac. — 23.37 Nieuws. 

RTB 1 

19.00 Waalse gewestelijke aktuali
teiten. - 19.30 Nieuws. - 20.00 Le 
eerde noir (film). — 21.35 Point de 
mire (Max Gallo). — 22.45 Nieuws. 

RTB 2 
18.30 The Mupp^t show. 
Sports 2. 

19.55 

)rlële door t w e e agen ten w o r d t Ofj-
e d 2 ) . 

(26janJ — In het nnedisch magaz ine 
T zitten o.a. vo lgende o n d e r w e r p e n : 
een medisch o p v a n g c e n t r u m ; He t 
gestie; V e r k o u d h e d e n . — D e t w e e -
et n ieuwe famil lefeui l leton o p BRT, 
let geslacht Rius speel t t en t i jde van 
elling in Barce lona in 1888. — Het 
magazine Voor een briefkaart op de 
< R O (Ned 1) ligt in de fo rmu le : een 
1 uit recente f i lms, g e s p r e k k e n me t 
irs, en gas ten uit de f i lmaktual i te i t 
e af lever ing is Rijk de Gooye r , n.a.v. 
andse fi lm „He t v e r b o d e n Baccha-
tappen. — In d e t w e e d e af lever ing 
3ritse thr i l lerreeks Dodelijke kennis 
dge), heeft K i rby on tdek t w i e Laura, 
evall ig" on tmoe t te , eigenl i jk is. K i rby 
it hij naar Frankr i jk m o e t o m er een 
fo is te o n t m o e t e n ( T r o s / N e d 2). 

7 jan.) — Het popu la i r -wetenschap-
BRT 1 Verover de aarde is gew i j d 
ï tenschappel i jke s tud ies over de 
" 2 brengt de Russ ische fi lm Een 
• (St rannaya Z jens j ts j ina) van Suli 
ssen een jur iste, m o e d e r van een 
laar man, e e n rondre izende diplo
meer. T i jdens een reis vere l t de 

t zij wil sche iden e n haar intrek wi l 
laar, een we tenschappe l i j ke onder-
sn t ienjarige doch te r en gesche iden, 
ilie en haar v r i enden niet in kennis 
:ij maakt het haar v r iend ook niet 
jefinitief uit is tussen haar en haar 
de minnaar in e e n tw i j fe lacht ige si-
inschappel i jk magaz ine o p RTBF I 
her Einstein gaat o.a. ove r s tud ies 
ouderdom, s laapziekte, genet ika ; 
ik in Brussel ; ove r Amer i kaanse ek-
uizen en ove r invr iezen van l i jken. 

j i (28 jan.) — W e e r eens zien wi j 
j k e n s te ze t ten achter d e plannings-
i /erantwoordel i jken: bi jna gel i jkt i jdig 
de Vlaamse TV-f i lm De Consul van 
le novelle van G e r a r d W a l s c h a p en 
ylitieraadsel (The Scar le t Hour ) van 
16 - z w / w ) . L ibera Carl ier heef t al 
id TV-werk af te kunnen leveren. En 
:heid bes tond to t p romot ie van een 
. de BRT er een spannende f i lm te
le re net. Begr i jpe w ie het kan ! De 
}en neurot ische j ongeman die ge-
let ve rmoeden dat hij d e d o o d van 
rs en zijn k ind o p z'n g e w e t e n heeft . 
n st i j fdeft ige mil ieu en t rek t naar het 
i jdje keert hij t e rug bij zi jn v r o u w en 
; leven... Paul C a m m e r m a n s , ook al 
j k , tekent v o o r de regie. Politieraad-
, w e r d gereg isseerd d o o r de in Boe-
;haly Ker tesz, die na de nationaiiza-

t ie van d e f i lmindustr ie in Hongar i je zi jn land ver l iet en 
via Oos ten r i j k en Dui ts land in A m e r i k a t e r e c h t k w a m , 
waar hij in H o l l y w o o d als Michae l Cur t i z me t ze lden 
gez iene energ ie de ene f i lm na d e andere zal a f leveren. 
„Pol i t ieraadsel" gaat ove r Paulie d ie g e t r o u w d is me t de 
o u d e r e Ralph McLa in . Z i j voe l t z ich niet ge lukk ig en 
begin t een ve rhoud ing m e t Ma rsh , een j onge re mede
w e r k e r van haar man. M c L a i n on tdek t de affaire en 
beslui t het koppe l te doden . Maa r Paulie en M a r s h zi jn 
h e m voor... 

D O N D E R D A G (29 janJ - O p B R T 2 k o m t 
een merkwaa rd ige dokumen ta i re ove r een kleine Euro
pese j odengemeenschap in Cal i forn ië d ie alles in het 
w e r k stel t o m d e j oodse ku i tuur en individuali teit 
ove re ind te h o u d e n : We tellen onze dagen ( N u m b e r ou r 
days) in de reeks „be te re " p roduk t i es Drie sterren ( D e 
f i lm behaalde de Italiaprijs 1976 in zi jn genre) . — M e t d e 
af lever ing „ D e bekenten is " eindigt v a n a v o n d d e ser ie 
Lessen in Liefde ( T r o s / N e d 1), e ro t isch- romant ische 
ver te l l ingen, gebaseerd o p verha len van Boccacc io ' s 
D e c a m e r o n e en C h a u c e r s C a n t e r b u r y Tales. D e reeks 
kos t t e z o w a t 250.000 gu lden per af lever ing, en o n d a n k s 
d ie z w a r e invester ing is de reeks maar midde lmat ig 
o v e r g e k o m e n bij het publ iek, zij het da t d e waarde r ing 
in s t i jgende lijn liep naarmate d e reeks vo rde rde . Toch 
een v e r h e u g e n d e vaststel l ing v o o r d e p le i tbezorgers 
v o o r meer e igen produk t ies . D e z e laatste af lever ing 
gaat ove r d e vur ige Fil ippa d ie m o e t o n t d e k k e n dat haar 
e c h t g e n o o t Pietro meer belangstel l ing heef t voo r part
ners van zi jn e igen kunne dan v o o r de andere sekse. Z i j 
voe l t z ich dan ook b e d r o g e n en zij neemt een k loek 
beslui t : zij zoek t haar heil bij een minnaar. Z i j legt het z o 
sl im aan b o o r d da t een pr iester haar bi j die overspe l ige 
bez ighe id m e t toewi jd ing helpt . . 

V R I J D A G (30 jan.) - BRT 1 : D e af lever ing van 
v a n a v o n d van Open school: op zoek naar werk heet : 
„ R V A is geen s c h e l d w o o r d " en gaat ove r de u i tgebre ide 
waaier van w e r k z a a m h e d e n van d e R V A . — Het 
gebeurde tussen 12 en 15 uur (From N o o n tille Three) is 
e e n m o d e r n e Amer i kaanse wes te rn f i lm van Frank D. 
Gi l roy (1975) met Char les B ronson , Jill I reland en B u c k 
B o w e r s . Na een rare d r o o m beslui t d e g e w e z e n kolonel 
G r a h a m Dorsey , die het s lechte pad is opgegaan , geen 
deel te nemen aan een overva l . Ge lukk ig maar w a n t zi jn 
v r i enden w o r d e n gevangen g e n o m e n . O n d e r t u s s e n 
heef t G r a h a m enke le aangename uur t jes doo rgeb rach t 
bi j d e aant rekke l i jke w e d u w e A m a n d a . Maar wannee r 
he t ber ich t van de arrestat ie van zi jn v r ienden a a n k o m t 
verp l ich t A m a n d a haar „he ld" zi jn v r ienden te gaan ver
lossen. G r a h a m verk ies t ech te r o p de v lucht te slaan. 
D o o r een s t o m toeval w o r d t e e n tandar ts die voo r Gra
ham aangezien w o r d t onherkenbaar v e r w o n d en sterf t . 
A m a n d a ver te l t w a t me t haar he ld is g e b e u r d aan een 
joernal ist d ie in de ban geraak t van haar verhaal en 
me teen s to f heef t voo r de legende van de moed ige held 
G r a h a m Dorsey... — A V R O ( N e d 2) zet een spannende 
thri l ler o p het p r o g r a m m a : Noodkreet van de onschuldi
gen (C r y o f innocent) , ove r de e k s - k o m m a n d o S teve 
Don igan , nu d i rek teur van een Amer i kaanse f i rma in D u 
blin, die o p jach t gaat naar industr ië le saboteurs , die 
ve ran twoorde l i j k zijn voor de d o o d van zi jn hele gezin... 
( M e t R o d Tylor en Joanna Pettet) . 

ARD 

20.00 Nieuws. - 20.15 Zwei oder 
was sind das für Trauma (tv-film). 
— 22.00 De menselijke kreativiteit 
(dok). — 22.30 Tagesthemen. 

ZDF 

21.00 Heute-Joumal. - 2120 Die 
Füchse (fJ. — 22.10 Sinkiang (re
portage). - 22.55 Die Rückkehr 
(tv-spel). — 0.25 Nieuws. 

D 3 

19.45 Gewestelijk nieuws. — 20.00 
Nieuws. — 20.15 Gesprekken en 
ontmoetingen. — 21.45 Ausland-
sreporter (Tokio). — 22.15 Baden
de Venus (film). — 23.50 Nieuws. 

LUX 

19.00 Nieuws. - 1926 Le coffre-
fort (speO. — 19.45 Entre chiens et 
chats. - 19.55 RTL-flash. - 20.00 
Hit-parade. — 21.00 Fureur apache 
(westem). 

F 1 
1920 Gewestelijke aktualiteiten. — 
19.40 Les paris de TF 1 (spel). -
20.00 Nieuws. - 20.30 Quatre 
femmes, quatre vies (fJ. — 22.00 
Boekenmagazine. — 23.10 Nieuws. 

A 2 

20.00 Nieuws. - 20.35 Palmares 
81 (variété). — 21.50 Het mysterie 
van Jack the Ripper (dok.). — 
22.45 Histoires courtes (korte film
pjes). — 23.10 Nieuws. 

F 3 

20.00 Les jeux de 20 heures (spel. 
- 20.30 Monsieur Jo (film). -
22.40 Nieuws. 

BRT 1 
14.00 Schooltelevisie. — 18.00 
Paulus de boskabouter (srip). — 
18.05 Boomer (fJ. - 18.30 Een 
vinger in de pap (Jeugdinfo). — 
18.57 Standpunten (CVP). - 19.45 
Nieuws. - 20.10 Dubbel dobbel 
(kwis). — 20.55 Panorama. — 
21.45 Dallas (O. - 22.30 Sporttri-
bune. — 23.00 Nieuws. 

BRT 2 

20.10 De kollega's (O. - 20.45 Wij 
tellen onze dagen (dok. over Jo
den). — 21.45 Première. 

NED 1 
1825 Nieuws voor gehoorgestoor
den. — 18.30 Nieuws voor de 
jeugd. — 18.36 Sesamstraat — 
19.00 Woody Woodpecker (strip). 
— 19.06 Op volle toeren (show). 
— 20.00 Kieskeurig. - 20.30 Les
sen in liefde (fJ. — 21.37 Nieuws. 
— 21.55 Den Haag vandaag. — 
22.10 Grootstad (dok. over buurt-
werk). — 23.10 Nieuws. 

NED 2 
18.57 Nieuws. - 18.59 Don Qui-
chot (strip). — 19.25 Het mysterie 
van Danedyke. (f) — 20.00 Nieuws. 
— 2027 Hoe bestaat het? (satire). 
— 20.45 Malu, een vrouw (O. — 
21.30 Ombudsman. - 22.00 Zeg 
'ns „AAA" (O. - 2225 Achter het 
nieuws. - 23.20 Nieuws. — 23.35 
Nieuws voor gehoorgestoorden. 

RTB 1 
19.00 Waalse gewestelijke aktuali
teiten. - 19.30 Nieuws. - 19.55 
Reportage Crèches. — 20.20 Nous 
irons tous au paradis (film) — 22.05 
Le carrousel aux images. — 23.05 
Nieuws. 

RTB 2 
20.00 C'est chouette la musique 
(koncert). — 21.20 Marguerite 
Youcenar (portret van deze schnjf-
ster. — 22.40 Follow-me. Kursus 
Engels voor beginners. 

ARD 
20.00 Nieuws. — 20.15 Flucht und 
Vertreibung (dok) - 21 15 Hilde-

garde Knef (show). — 22.05 Spass 
bei Saite (reportage). — 22.30 Ta
gesthemen. — 23.00 Machiavelli 
(dok). - 23.45 Nieuws. 

ZDF 

21.00 Heute-journal. — 2120 Der 
eigensinnige Nachbar. (Reportage 
over Nederlanders). — 22.05 Ein 
bisschen was schönes. (TV-speD. 
- 23.35 Nieuws. 

D 3 

19.45 Gewestelijke aktualiteiten. — 
20.00 Nieuws. — 20.15 Serenade 
für zwei Pistolen, (film). - 22.10 
Hilferufe (Infomagazine). — 22.55 
Deutscher Alltag (Reportage). — 
23.40 Nieuws. 

LUX 
19.00 Nieuws. - 19.26 Le coffi-e-
fort(Spel). — 19.45 Magazine over 
dieren. — 19.55 RTL-flash (spel). — 
20.00 Romance (O. — 21.00 Le jour 
et l'heure (film). — 22.40 Portrait 
d'artiste. 

F 1 
19.20 Gewestelijke aktualiteiten. — 
19.40 Les Paris de TF 1. - 20.00 
Nieuws. — 20.30 Blanc. bleu, rouge 
(f). — 21.25 L'enjeu. Magazine. — 
22.40 Nieuws. 

A 2 

20.00 Nieuws. - 20.35 Le grand 
échiquier (Variété). — 23.15 
Nieuws. 

F 3 
20.00 Les jeux de 20 heures (Spel). 
— 20.30 La chasse royale. (Avon
turenfilm). — 21.50 Nieuws. 

BRT 1 
14.00 Schooltelevisie. - 18.00 
Oum, de witte dolfijn (strip). — 
18.15 Klein, klein kleutertje. — 
18.30 Op zoek naar werk (Open 
School). - 19.00 Lachertjes. -
19.05 Kerk in uniform (reportage). 
- 19.45 Nieuws. - 20.15 Het 
gebeurde tussen 12 en 3 uur (film). 
— 22.00 Première-magazine. — 
22.50 Nieuws. 

BRT 2 
20.15 Van tijd tot tijd (variété). — 
21.10 Van Kaapstad naar Kaïro 
(dokJ. — 22.10 Dag aan dag. 

NED 1 
1825 Nieuws voor gehoorgestoor
den. — 18.30 Nieuws voor de 
jeugd. — 18.36 Sesamstraat — 
19.00 Scooby Doo (stnp). — 1925 
Sport '80. — 19.50 Sonja's goed 
nieuws show. — 20.49 Twee vóór 
twaalf (kwis). — 21.37 Nieuws. — 
21.55 De BV . Onfo). - 22.55 Broek 
in Wateriand, een liesmet dorp_. 
(dokJ. — 23.40 Nieuws. 

NED 2 
18.57 Nieuws. — 18.59 Doctor 
Snuggles (strip). - 19.05 AVRO's 
toppop. - 20.00 Nieuws. — 2027 
Telebingo II (lotto). - 21.30 Aktu-
eel en informatief. — 22.15 De 
Noodkreet der onschuldigen (film). 

RTB 1 
19.00 Waalse gewestelijke aktuali
teiten. — 19.30 Nieuws. — 19.55 A 
sulvre (informatiemagazine). — 
21.15 Les vècés étaient fermés de 
l'intérieur (politiefilm). — 22.35 

RTB 2 
18.30 The Muppet Show. - 19.55 
Jo Gaillard (f J. - 20.45 Vendredi 
sports. 

ARD 
20.00 Nieuws. - 20.15 Höchster 
Einsatj in Laredo (filnrO. — 21.45 
De lastige weg naar een wereld
maatschappij (dokJ. — 22.30 Ta
gesthemen. — 23.00 Feuerzeichen 

ZDF 
19.00 Nieuws. - 19.30 Auslands-
joumal. — 20.15 Denick (fJ. — 
21.15 Tegtmeier klart auf (humor). 
- 22.00 Heute-Joumal. - 2220 
Kultureel magazine. — 22.50 Sport 
am Freitag. — 23.20 Wege zum 
Ruhm (antimilitaristische film). — 

D 3 
19.45 Gewestelijke aktualiteiten. — 
20.00 Het kind in het keizeriijke 
Duitsland (reportage). - 21.00 Re
porter (reportages). — 21.30 Gott 
und die We l t — 22.00 Tagebuch ei
nes Hirtenhundes (f J. — 22.55 Ro
mantische vertelling in het huidige 
Berlijn (tv-spel) — 23.55 Nieuws. 

LUX. 

19.45 Dierenmagazine. — 1955 
RTL-flash (spel). - 20.00 Marcus 
Welby (f J. — 21.00 Les cavaliers 
(avonturenfilm). — 22.50 Automa
gazine. 

F 1 
1920 Gewestelijke ai-iualiteiten. — 
19.40 Les paris de TF 1 fspeO. — 
20.00 Nieuws. — 20.30 La claque 
(toneel). — 22.35 Expressions u-e-
portage). 

A 2 
20.00 Nieuws. — 20.30 Le mytho-
mane (f J. — 21.40 Boekenmagazi
ne. - 23.00 Nieuws. - 23.10 Un 
grand amour de Beethoven (film). 

F 3 
20.30 Le nouveau vendredi (repor
tage) - 21.30 L'automate (tv-film). 

— Het gebeurde tussen 12 en 
15 u^ p s e u d o - w e s t e r n m e t 
C h a r l e s B r o n s o n en J l l l I re
l and . Z i j spe len de v o g e l v r i j -
v e r k l a a r d e g a n g s t e r G r a h a m 
D o r s e y en de j o n g e w e d u w e 
A m a n d a . V r i j d a g 30 j anua r i o p 
BRT-1 om 2 0 u . 15. 
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16 mi Kritisch belleken 

Kallipègè wil 

een kunstkring 

van hoog 

allooi zijn 
In de schoot van de Antwerpse 
verzekeringsmaatschappij Merca
tor, genoegzaam bekend om zijn 
verdienstelijke initiatieven op kul-
tureel-artistiek vlak, zijn galerij Bra-
bo en de uitgave van kunstboeken 
werd een kunstkring opgencht. 
„Kallipègè" wil in de eerste plaats 
een vriendenkring van mensen 
zijn die mekaar en mekaars werk 
waarderen. Alle slogans zijn hun 
vreemd. Ze willen enkel goed 
werk maken. De kring omvat voor
lopig naast kunstminnaars, beoe
fenaars van plastische kunsten en 
dichters uit het ganse Vlaamse 
land. Later hoopt de kring ook 
musici aan te trekken. 
Direkteur-generaal I.F. Verl)ist: 
„Voorlopig zal de kring zo weinig 
mogelijk naar buiten treden. Eens 
per jaar, rond de jaarwisseling, zal 
er in de zaal Brabo een tentoon
stelling plaatsvinden. Aan die ten
toonstelling zal de grootste zorg 
worden besteed. 
De kring telt 25 leden en hier 
volgen hun namen: Daniel Antheu-

nis, Herman Bogaert, Jan Cal-
meyn, Raf Coorevits, Francis De 
Koninck, Daniël De Smet Hubert 
De Volder, Roland De Winter, Frie
da Duverger, Jan Hikspoors, Karel 
Mechiels, Vera Neefs, Mariike Pvl. 
Staf Pyl, René Smits, Georges 
Staes, Hugo Steenwegen, Ar
mand Van Assche, Harold Van De 
Perre, Rudolf Van De Perre, Paul 
Van Haute, Maurits Van Vossole, 
Louis Van Gorp, Anton Van Wilde
rode, Fernand Verbist." 
Over het waarom van deze nieu
we kring met de ietwat exotische 
naam zegt D. De Smet: „Mensen 
met een gelijkgerichte belangstel
ling hebben altijd gezocht naar 
voeling met elkaar. Dit verschijnsel 
IS zo oud als de oudste bescha
ving. In de loop van de mensenge
schiedenis heeft zich een verras
sende diversiteit ontwikkeld van 
gilden, korporaties, verenigingen, 
kringen, scholen, clubs, enz. Vlaan
deren is op dit gebied zeker niet 
achtergebleven. Het kent ook van
daag nog o.m. een enorme waaier 

van kulturele, artistieke en literaire 
kringen. Zelfs in een beperkte 
regio als het Land van Waas ver
enigen een half dozijn kustkringen 
ruim honderd schilders, beeldhou
wers en grafici. 
Ondertussen is de fundamentele 
gemeenschappelijke basis duide
lijk: gaarne verblijven in het para
dijs van het schone, intens erin 
werken, hierin mekaar helpen, en 
alleszins met geestdrift — elk op 
zijn manier — een beetje profeet 

zijn van het schone in een samen
leving die de goede smaak dreigt 
te verliezen. 
Daarom vaart het nieuwe schip 
onder de vlag „Kallipègè". Deze 
naam vertolkt op eminente wijze 
de brede opzet van de nieuwe 
kunst- en vriendenkring. Wie een 
groot Grieks woordenboek open
slaat vindt het woord niet Toch 
herkent hij onmiddellijk de samen
stellende componenten, nl. kallos 
(schoonheid) en pègè (bron)." 

Kallipègè bracht reeds een eerste 
uitgave waarin naast de intentie
verklaring een reeks gedichten en 
afdrukken van grafisch werk voor
komen. Wij haalden daaruit een 
landschap van Raf Coorevits. Wie 
kennis wil maken met het eerste 
optreden van Kallipègè kan nog 
tot 1 februari in galerij Brabo, 
Desguinlaan 100 te Antwerpen 
(van 14 tot 17u., zaterdag geslo
ten) werk van de kunstkring bekij
ken. 

Lodewijk de Raet, portret 
van een ekonomisch flamingant 
Tijdens de jongste 150 jaar heeft 
de Vlaamse Beweging menige 
vooraanstaande persoonlijkheid 
gekend op kultureel, politiek en 
artistiek gebied. Maar ook in de 

Antwerpen laat Brussel niet los! 

Tijdens een erg geslaagde en druk bijgewoonde 
literaire avond in de Vlaamse Club te Brussel stel
de Walter Soethoudt — de meest Antwerpse 
der uitgevers — zijn jongste produktie voor-
„Voorbij dit duister licht", gedichten van Erik Van 
Ruysbeek, „Vrijvrouw", een vrijmoedige roman 
van Hector-Jan Loreis, „Beroepsgeheim", een 
interviewbundel van Willem M. Roggeman en 
„Verlaten landschap", een science-fiction roman 
van Gust van Brussel. 

Op de foto, van links naar rechts: Gaston Durnez 
(De Standaard), Henri-Floris Jespers (hoofd-
redakteur De Nieuwe ImpacO, Willem M. Rogge
man (De Post), Lambert Jageneau (BRT-Ter-
loops) en Hector-Jan Loreis. Veilig en beschei
den op de achtergrond. Walter Soethoudt Drie 
inleiders, twee auteurs en één uitgever. Zo hoort 
het 

(foto Dann) 

ekonomie diende iets voor Vlaan
deren gedaan te worden. En op 
dat terrein is er iemand geweest 
die de Vlamingen bewust maakte 
dat ze ook hier een rol te spelen 
hadden. 
Die iemand was de Brusselaar 
Lodewijk de Raet (1870-1914). 
Reeds op het ateneum was hij 
medestichter van een Vlaamse 
kring, die leerlingen van atenea en 
middelbare scholen groepeerde. 
Gemakkelijk had hij het niet om in 
zijn levensonderhoud te voorzien. 
Door noeste studie behaalde hij 
het licentiaat in Ekonomische 
Wetenschappen. 
Als ambtenaar-statisticus, met de 
graad van bureauhoofd bij het in 
1896 opgerichte ministerie van Nij
verheid en Arbeid, had hij vele 
gegevens ter Iseschikking voor 
zijn wetenschappelijk werk. Eigen
lijk leefde hij drie levens: als amb
tenaar, als strijdend Vlaming en als 
man van de wetenschap, want in 
die laatste hoedanigheid was hij 
gehecht aan het Institut de Socio
logie, opgericht door Ernest Sol-
vay. Een machtig aandeel had hij in 
de strijd voor de vernederlandsing 
van de Gentse universiteit waarin 
hij opteerde voor de radikale op
lossing. 
De Raet was ook medewerker 
aan het monumentaal werk „Land 
and Labour - Lessons from Bel
gium", een eerste allround weten
schappelijke studie van sociogra
fie. Daarin lezen we hoe verschil
lend de Vlaming en de Waal wel 
zijn. Zoveel jaren na datum een iet
wat eigenaardige typering. Wij 
kunnen echter wel begrijpen dat 
ze toen opgang maakte. 
„De Vlamingen bezitten de ken
merken van een laaglands Ger
maans ras. Groot van gestalte, met 
zwaar gebeente en blond, essen
tieel praktisch en wellicht met te 
geringe verbeeldingskracht heeft 
dit ras, na eeuwen inspanning, 
agrarische voorspoed bereikt, 
niettegenstaande bijna onoverko
melijke moeilijkheden. Het feit dat 
van een overwegend zandachtige 
bodem, de Vlaming de meest 
vruchtbare grond in Europa ge
maakt heeft, is een mooie getuige

nis van zijn hardnekkige volhar
ding en zijn vermogen tot onop
houdelijke inspanning." 
„De Waal is ongeveer de exacte 
antitese van de Vlaming. Hij heeft 
noch zijn koelbloedigheid, noch 
zijn doorzettingsvermogen. Waar 
de Vlaming werkzaam en spaar
zaam van gewoonte is en zeer 
eenvoudig leeft, zelfs al heeft hij 
een hoog bedrag uitstaan op zijn 
bankrekening of al bezit hij land en 
vee, leeft de Waal van de dag in de 
dag. Hij wil van het leven genieten 
en zijn laatste duit daartoe beste
den zonder zich te bekommeren 
voor de dag van morgen. Betrek
kelijk gastvrij is hij altijd bereid bij 
een opgewekt gezelschap aan te 
sluiten en zijn tijd te besteden aan 
geestig geklets. Hij is zo levendig 
als een Fransman en de Kerk 
heeft op hem weinig vat" 

De brochure „Bij en rond Lodewijk 
de Raet", nr. 262 in de Vlaamse 
Toeristische Biblioteek, werd ge
schreven door dr. Maurits van 
Haegendoren. De auteur was van 
1952 tot 1968 voorzitter van de 
Lodewijk de Raetstichting, een or-
ganizatie die in de geest van dege
ne wier naam zij draagt, uitstekend 
volksopleidingswerk verricht 

Losse nummers van de Vlaamse Toeristi
sche Biblioteek zijn. zolang de voorraad 
strekt, te koop in al de VTB-boekhandels te
gen 30 fr. per eksemplaar. Men kan daar 
ook inschrijven op een abonnement voor 
twaalf achtereenvolgende nummers tegen 
slechts 300 fr., verzendingskosten inbegre
pen. Zo'n abonnement kan op ieder ogen
blik ingaan. 
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Wies Moens 
wordt 83 jaar 

In „WIJ" van 15 januari 1.1. geeft Vic 
Anciaux zijn indrukken weer na 
een bezoek aan Wies Moens in 
zijn ballingoord. De VU-voorzitter 
schreef o.a.: „te het niet godge
klaagd Wies Moens, de bezielen
de dichter wiens verzen zuiver als 
zonnestralen naar de hemel rei
ken, de lyrische prozaschrijver, de 

van de reeks met het volledige 
werk van Wies Moens. (De verza
meling bevat eveneens het lange 
en ontroerende „In memoriam" uit 
november 1968 dat de dichter 
schreef toen zijn vrouw overleed.) 

En onlangs bracht de Wase uitge
verij Danthe het verzamelde werk 

Laat mi j m i jn z ie l d ragen in het g e d r a n g ! 
Tussen ger ingen s taan en hun ogen r ich ten 
naar boven , waar b l inken Uw eeuwige s ter ren. 
Ik w i l een snoe ier z i jn in de w i j ngaard , 
een w e r k m a n b i j de d ru i vepersen . 

Laat mi j mi jn z ie l d ragen in het g e d a n g ! 
M i j n w o o r d in den m o n d van s tamelaars , 
m i jn hand v o o r hen d ie l iggen langs het pad. 
— En v ó ó r het raam van mi jn won ing 
een v lam in de nacht : 
dat w ie ve rdo len moch t 
r i ch t z i jn sch reden 
naar het hu is van toev luch t . 

Ik zal het wasbekken k laar zet ten, 
b r o o d en w i jn op de ta fe l 
en het Boek geopend 
aan de parabe l van de Goeden Herder . 

onstuimige redenaar, de gloedvol
le leermeester die zovele jongeren 
vormde en kneedde met zijn onuit-
blusbare liefde voor het volk en 
vooral voor de kleinen en de gerin
gen, kwijnt stilaan weg in Neder
land." 
Op woensdag 28 januari a.s. wordt 
Wies Moens 83 jaar en zal deze 
jaardag gedenken in het S t ^ a n -
ziekenhuis, afdeling Odilio, te Ge
leen-Beek in Nederland. Mogen 
wij onze lezers vriendelijk verzoe
ken hem rond die tijd een kaartje, 
een briefje of een telegram met 
warme Vlaamse groeten te sturen. 
Dat zal hem veel deugd doen! 
Vic Anciaux zal ongetwijfeld het 
gekende en prachtige gedicht van 
Moens uit „De Boodschap" in het 
hoofd gehad hebben toen hij zijn 
bijdrage besloot met: „Wiens 
Moens, gij die uw ziel gedragen 
hebt in het gedrang van het strijd
bare Vlaamsnationalisme: laat ons, 
nu ge oud geworden zijt en niet 
meer in staat u zelf voort te bewe
gen, uw lichaam dragen en verzor
gen hier bij ons in Vlaanderen." 
Daarom vonden wij het passend 
het gedicht volledig over te druk
ken zoals het in de cyclus „De 
Boodschap" in 1920 voor het 
eerst verscheen. 
Dit gedicht vergezelt ook het drie
luik „De Gave" door Felix De 
Boeck en door de schilder aan de 
Vlaamse Gemeenschap geschon
ken en te bekijken in de Brusselse 
St.-Michielskatedraal. 
De cyclus „De Boodschap' werd 
eind 1918 geschreven, de eerste 
en tweede druk verschenen in 
1920, de derde druk een jaar later 
en een vierde in 1930. De vijfde in 
1941. In 1968 en 1974 werden de 
gedichten uit 1918 opnieuw uitge
geven in de verzamelbundel „Ge
dichten 1918-1974" als onderdeel 

van Wies Moens opnieuw op de 
markt. (Genaaid 245 fr , gebon
den 385 fr. Grote Markt 64 te 

St.-Niklaas.) 
Dit maar om aan te tonen hoe 
groot de belangstelling was en 

blijft voor deze „vergeten" dichter-
banneling. En dit te weten zal hem 
ongetwijfeld veel deugd doen! 

Juwelen 
in 
boekvorm 
Voorlezen, luisteren naar verha
len, dat doe je altijd samen. 
Met z'n tweeën, of met nog een 
paar erbij, of met z'n allen in een 
grote kring. Lekker op je eigen 
plekje: bij iemand op schoot, een 
veilige arm om je heen of op de 
grond bij de hond of met de poes 
dicht tegen je aan. 
Samen kijken naar de platen: wat 
is daar allemaal te zien? 
En verder... luisteren naar de ver
halen; leuke verhalen, grappige 
verhalen. Van kinderen en poezen, 
van poffertjes en een piep>ende 
pomp, van kikkers en beertjes en 
dwarrelende bladeren in de herfst, 
van het strand en de zee en 
pannekoeken, van de maan en de 
sterretjes en Lange Pier. 
En luisteren naar versjes: vrolijke 
versjes, gekke versjes, versjes 
waar je misschien best een wijsje 
voor zou kunnen bedenken, dan 
kan je ze nog zingen ook! 
Verhalen en versjes die je telkens 
weer wilt horen omdat ze zo leuk 
zijn, net als de platen, die je ook 
aldoor weer wilt bekijken; een heel 
boek vol! 

De auteur is Marianne Colijn, ge
boren op Sumatra (Indonesië), 
sinds 1973 werkt ze als docente 
stemvorming bij de afdeling logo
pedie van de Rijksuniversiteit van 
Utrecht. Zij publiceerde in 1978 
„Merel Veronica Wereldkind" dat 
bekroond werd door de BGJG, en 
„Waarom heb je 't gedaan". 
Nu pakt Lannoo te Tielt met drie 
schattige werkjes uit 
— Van Sofie en de poffertjes. 
— Van Bollewangenfien en haar 
vriendjes. 
— Van bellen blazen en eendje 
Kwak. 
Illustraties: Jaklien Moerman. 
32 biz. rijk geïllustreerd. 
Prijs: 135 fr. per deel. 

Will Ferdy zingt Guido Gezelle 
Wat begin 1981 verschijnt is vaak 
werk dat nauw aansluit bij het 
voorbije jaar. Het „Gezelle-jaar" 
was er één van. Heel wat manifes
taties en zangavonden, waaronder 
de bijdrage met „Der Oud'ren fier
heid?" en dan vooral het tweede 
deel „Gezellig met Gezelle" moch
ten er zeker zijn. 

Voor de eindejaarsfeesten ver
scheen dan nog een langspeler, 
uitgebracht door de Armand 
Preud'homme Stichting, die on
der de dynamische leiding van 
voorzitter Domien Stevens reeds 
de dubbelplaat „36 maal Preu
d'homme" en ook „Preud'homme 
75" waarmaakte. Men koos Wil l 
Ferdy voor deze plaat, de man die 
in 1960 reeds „Het Schrijverke" tot 
een Vlaams volksliedje maakte. 

Voor dit nummer maar ook voor 
„De Winden" en „Dien avond en 
die roze" schreef Will een nieuwe 
versie, en voegde er nog acht 
andere titels aan toe waaronder 
„O 't ruisen van het ranke riet" en 
„Boerke Naas". De plaat „Will 
Ferdy zingt Guido Gezelle" een 
blijvende herinnering aan het Ge-
zellejaar — bevat een getekend 
protret door Frans van Immerseel, 
en de teksten die integraal afge

drukt zijn. Om aan de wens van 
heel wat lezers te voldoen nog het 
adres: Armand Preud'homme 
Stichting, Paardenmarkt 99, bus 
3 te 2000 Antwerpen. (De plaat is 
niet in de handel te verkrijgen). 
Een kritische bemerking: is het wel 
nodig dat men nu ineens Gezelle's 
klankvolle gedichten nog eens wil 
toonzetten? Dat kan Gezelles be
doeling toch niet geweest zijn... 
Ferdy maakte van het „krinkelen
de winkelende waterding" een ju

weeltje, maar op zangavonden viel 
het toch op dat de „nieuwe" mu
ziek er gewoon werd opgeplakt 
dat de uitvoeringen en artiesten 
kwalitatief van gehalte waren, 
maar niet meteen de massa aan
spraken. In de scholen is het Ge-
zelle-jaar veelal doodgezwegen, 
daar zijn de „moderne" schrijvers 
in. 

De pnester-dichter, waarmee 
vroeger de humaniora begon en 
eindigde is ten onrechte een beet
je verdrongen geraakt door nieu
were „goden". 

„Lied van mijn land" 
Zo heet het verdienstelijke TV-
programma van Bob Boon met de 
bedoeling het Vlaamse lied op TV 
een eerlijke kans te geven. Toch 
enkele kritische bemerkingen. 
Ons inziens start het programma 
te laat op de (zondag)avond: 22 u.! 
Een heleboel mensen willen in het 
vooruitzicht van de maandagmor
gen vroeg onder de wol. Kinderen 
horen dan reeds in bed. Naar onze 
mening wordt het programma te 
kultureel gebracht daar waar het 
in een volkser kleed meer invloed 
zou hebben op die grote groep 
mensen die niet met het Vlaamse 

lied geboren en getogen is. Moet 
het echt zo waardig en teatraal ge
bracht worden? Wij betwijfelen 
het Kan een dagelijkse interludi-
umstrip (beeld en klank) geen bre
de kennismaking bevorderen? 

Raymond: prachtig 
tel<st- en muziekboek 
Van Raymond van het Groene
woud verschenen zopas — op 
originele manier uitgevoerd — de 
teksten en muziek van zijn liedjes, 
„Leven en werken„ getiteld. (Uit
gebracht door Universal Songs, 
Palmerstonlaan 26 te 1040 Brus
sel). Met veel foto's van hem en 
zijn Centimeters, thuis en tijdens 
de optredens, ondermeer te 
Werchter en Geleen, en tekenin
gen van Kamargurka. De teksten 
en muziek zijn zodanig opgesteld 
dat elke beginneling op de gitaar 
er makkelijk mee weg weet (met 
een eerste gitaarles, bIz. 13 bij het 
nummer „Meisjes"). En om af te 
ronden een uitgebreid interview 
door Mare Didden. 
Naast de platen dé beste manier 
tot betere kennismlaking voor 
Raymond-minnend Vlaanderen en 
Nederland. 

Sergiu* 
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Het absolute meesterschap 
van de Master 
Björn Borg heeft andermaal het 
Masterstornooi gewonnen. Dit 
tenniskampioenschap verenigt 
jaarlijks de acht beste Grand-Prix-
spelers. Het zit zo in elkaar: in de 
kjop van een jaar worden over de 
ganse wereld „Grand Prix" (de 
zogezegde open kampioenschap-

winnende sets gespeeld. Enkel in 
de finale wordt naar de beste van 
vijf getinnist 
De som aan fysieke inspanningen 
weegt bijgevolg niet op tegen de 
last die Wimbledon, Flushing Mea
dow, Roland Garros en Melbourne 
met zich brengen. Al wordt er In 

pen) georganizeerd. De belang
rijkheid is sterk verschillend. Het 
toegekend puntenaantal is dan 
ook evenredig met de sportieve 
waarde van een kampioenschap. 
Uiteraard vallen er op Wimbledon 
véél meer punten te verdienen 
dan op de Brusselse Leopold... 
De eindrangschikking van de Mas
ters is dan ook een betrouwbare 
spiegel van de onderlinge krachts
verhoudingen. Borg, McEnroe en 
Connors zijn altijd vooraan te vin
den. In het verleden was Vitas 
Gerulaitis hun vaste gezel. In 1980 
niet. De grillige Amerikaanse krul-
lekop beleefde een rampzalig sei
zoen. Slechts in één tornooi trad 
hij op de voorgrond: op Roland 
Garros ging hij onder in de finale 
tegen Borg. Gerulaitis bleef bijge
volg voor het eerst sinds jaren 
afwezig in het eindtornooi van de 
Masters. Hij moest de Tsjechoslo-
vaak Ivan LendI, de Argentijnen 
Vilas en Clerc en de Amerikanen 
Mayer en Salomon laten voor
gaan. In 1980 onderging de enigs
zins vastgeroest tennishiërarchie 
dus wel degelijk wijzigingen. Ook 
al bleef de absolute top ongewij
zigd. Dit bleek nog eens overdui
delijk tijdens het voorbije week
end in de uitverkochte Madison 
Square Garden (19.000 toeschou
wers). 
Het Masterstornooi mag welis
waar niet vergeleken worden met 
een van de grote kampioenschap
pen van de Grand Slem. Het tor
nooi spreidt zich uit over slechts 
vijf dagen. Er wordt naar twee 

Twee uur en achtendertig minu
ten en twee tie-breaks waren er 
nodig om Björn Borg en John 
McEnroe In een kamp over drie 
sets van elkaar te scheiden. 

New York door de besten wel vijf 
dagen na elkaar in een oververhit
te zaal gespeeld. 
Het Masterstornooi heeft ander
maal utigewezen dat Borg de veel-
zijdigste kampioen van zijn gene
ratie is. In beslissende ogenblikken 
beschikt hij onmiskenbaar over de 
grootste bundel kwaliteiten: rust, 
zelfbeheersing, koncentratie, 
kracht, snelheid, inzicht, precisie. 
Ritme, stijl, taktiek: hij wijzigt het al
lemaal moeiteloos en ogenblikke
lijk. Zijn tegenstander weet nooit 
welke kant het spel zal uitgaan. Dit 
werkt uitputtend. Alleen John 
McEnroe vind soms het gepaste 
antwoord. Maar de geblokte Ame
rikaan mist het evenwicht om 
Borg over de loop van één jaar ge
regeld te overtroeven. Alhoewel 
hij hem telkens opnieuw in de 
verwarring weet te drijven. 
In New York was het weer niet an
ders. Borg zweette water en bloed 
tegen zijn aartsrivaal. Er kwamen 
twee tie-breaks aan te pas en 
Borg zegevierde met het aller
kleinste verschil. De vrees van 
Borg bleek duidelijk uit zijn reak-
ties. Voor het eerst in zijn profcar
rière kreeg Borg het aan de stok 
met de scheidsrechter. Borg pro-
testeei^de (hij had overigens ge
lijk I) beschaafd maar vervelend 
vasthoudend. De Britse ref be
dacht hem met twee strafpunten 
in... de tie-break. Maar de Zweed 
herstelde zich in de beslissende 
set waarin hij en zijn opponent zo 
sterk speelden dat een service-
break onmogelijk werd. In de ultie
me tie-break nam Borg dan toch 
afstand van McEnroe: 7—2. 
Tegen Connors had Borg even
eens drie sets nodig. Connors, 
wellicht de felste en boeiendste 

Judokaland 

Annie Lambrechts, weer 
kans gekregen. 

geen 

in ons jaaroverzicht opperden 
we het vermoeden dat België 
een sportman en sportvrouw 
van het jaar zou kunnen krijgen 
die dezelfde sport beoefenen: 
judo. Inmiddels werden Robert 
Van de Walle en Ingrid Bergh-
mans als dusdanig gelauwerd. 
Toch vinden wij het spijtig dat 
andermaal werd voorbijgegaan 
aan de Leuvense rolschaats-
kampioene Annie Lambrechts. 
De vrouw van ex-atleet André 
De Hertoghe behoort al jaren bij 
de wereldtop in haar discipline. 
Maar de al eerder verdiende 
hoogste onderscheiding blijft 
telkens opnieuw achterwege. 
Omdat de talrijk meestemmen
de Waalse konfraters er maar 
niet kunnen toe komen de roi-
schaatssport te ontdekken. 

kamper van zijn generatie, lag des
ondanks duidelijk onder (voor
beeld: 7 aces tegen 0). Dit belette 
niet dat hij en Borg de langste 
rally's van het tornooi demon
streerden. Het base-line spel was 
uitputtend. In de gegeven omstan
digheden is het benenwerk van 
Borg meestal doorslaggevend. 
Ook deze keer. De wedstrijd 
Borg-Connors was in feite de ver
vroegde finale. 

De formule van het Masterstor
nooi maakt het evenwel mogelijk 
dat een geklopte speler toch nog 
de eindstrijd haalt Omdat de acht 
in twee groepen van vier worden 
ingedeeld. De eerste twee van 
elke reeks spelen gekruiste halve 
finales. In zijn reeks won Oinnors 
van LendI. Daardoor speelde Con
nors in de halve finale tegen de 
tweede van de andere reeks. 

Borg... Want de Zweed was al na 
twee wedstrijden zeker van kwali-
fikatie en spaarde zich in de derde 
kamp. Hij schonk de Amerikaan 
Mayer de overwinning (6—0 en 
6—3). Mayer werd bijgevolg 
reekswinnaar en verloor in de 
halve finale tegen... Ivan LendI. 
Deze twintigjarige Tsjechoslovaak 
was de revelatie van 1980. In 
Europa wist men al eerder dat 
deze knaap tot grote daden was 
voorbestemd. Hij zegevierde in de 
juniorenkampioenschappen van 
Wimbledon en Roland Garos. Hij 
werd aangezien als de beste ju

nior ter wereld. Bovendien had hij 
eerder al... tweemaal van Borg 
gewonnen. In minder belangrijke 
tornooien weliswaar. 
In de finale liet Borg zijn tegen
stander duidelijk verstaan dat hij 
toch nog een eind weegs van de 
top verwijderd is. Enkel in de eer
ste set kon Ivan waardevol weer
werk prezenteren. Eenmaal had hij 
zelfs uitzicht op een service-break. 
Maar de „Iceborg" wilde weer niet 
smelten. Integendeel. Hij maakte 
de partij koudweg en razendsnel 
af. Borg was en is wel degelijk de 
Master. Hij zal het vermoedetijk 
ook nog een hele tijd blijven. 
Toch willen we nog even terugko
men op Ivan LendI. In het gezag
hebbende sportblad l'Équipe stelt 
Edouard Seidler dat LendI de jon
gere is met de mooiste toekomst 
voor zich. Niet omwille van zijn 
talent Wel omwille van zijn ijver en 
lieroepsernst „Voor twee jaar, al
dus Seidler, stond LendI geen stap 
verder dan onze (de Fransman 
natuurlijk) Noah. Nu ligt er tussen 
Iseide een onoverbrugbare af
stand. Hoe komt dat? LendI slaapt 
twaalf uur per dag. Als hij wakker 
is staat hij op de court Tennis, trai
nen en nog eens trainen. Frankrijk 
produceert doodgeboren talenten. 
De ijver, de wilskracht om de top 
te halen ontbreekt" Het is bij ons 
natuurlijk niet anders. Nietwaar 
Boileau. Rijk en verwend. Nog 
voor hij een eerste proefstuk 
heeft afgeleverd. 

Trainer: een hondestiel 
Voetbaltrainer Ie een hondestiel 
Figuurlijk en... letterlijk. Figuurlijk 
omdat de mannen op de bank 
onveranderlijk als schietschijf 
worden gebruikt door verkeerd 
budgetterende bestuurders, onbe
kwame spelers en ontevreden 
supporters. Letterlijk omdat er In 
het vak een paar heerschappen 
rondlopen die van geen kleintje 
vervaard zijn. Wij zijn de mening 
toegedaan dat er over de titelstrijd 
In de hoogste klasse in... de wan
delgangen zal worden beslist Zo
wel Anderlecht als Beveren wor
den momenteel door innerlijke on
rust geteisterd. Een soort onbeha
gen dat zijn oorsprong vindt In 
bokkesprongen van bestuurders 
die weinig respekt opbrengen 
voor de sportetiek. 
Stel je voor dat Robert Goethals 
en diens veldassistent Rik Pau
wels er In volle titelstrijd achter 
komen dat SK Beveren volgend 
seizoen zal getraind worden door 
ene Urbain Braems. In het vakjar
gon ook „het paterke van Zotte-
gem" geheten. Het Is gewoon Hans Croon 

wansmakelijk. En alles behalve be
vorderlijk voor de ploeggeeat Vrij
wel terzelfdertijd laat „Het Volk" 
een primeur (met vraagteken) los 
over Ernst Happel die volgend 
kampioenschap zal heersen In het 
Anderlechtse Astridpark Noch de 
betrokken klub, noch de betrok
ken trainer spreken het bericht 
„officieel" tegen. Het Is bijgevolg 
(zo goed als) waar 
Wij vragen ons af waar het met 
het voetbal naartoe moet Trainers 
die elkaar schaamteloos ondergra
ven. Klubbesturen die het onmo
gelijke doen om de sfeer in de 
spelersgroep te verpesten. Je 
weet toch zo al dat de heren de 
tralner(s) zullen verwijten dat hun 
ploeg uiteindelijk geen kampioen 
is geworden... Ergerlijkl Letterlijk 
omdat de heren trainers onderling 
niet het minste zelfrespekt op
brengen. Wij hechten geen over
dreven belang aan verklaringen na 
afloop van een wedstrijd. Maar 
soms verraden zij wel een gees
tesgesteldheid. Wat de heer 
Croon, een nar van formaat, uit

kraamde na Waregem—Ander
lecht sneed zelfs de plaatselijke 
bestuurders de adem at Nadat de 
Westvlamingen negentig minuten 
lang angsthazenvoetbal hadden 
geproduceerd zoals nooit eerder 
door een thuisploeg werd ver
toond, bestond meneer Croon het 
te beweren dat Anderlecht defen-
s/ef had gepeeld, dat Anderlecht 
lef miste, dat Anderlecht het spek
takel doodde, enz.. Verwonderlijk 
dat hij er niet aan toevoegde dat 
zijn door hem met meesterlijke 
hand geleld elftal eigenlijk met 
3—0 had verdienen te winnen. Of 
zou deze Nederlandse voetbal
professor, de uitvinder van de 
„geordende chaos" op de recht
bank, dan na al die jaren begrepen 
hebben datje moeilijk kunt scoren 
als je met zijn allen negentig minu
ten lang op de eigen veldhelft 
vertoeft Om er offensief en spec
taculair te voetballen weliswaar. 
Neen, trainers wekken bij ons 
beurtelings medelijden en ergernis 
op. Maar hoog schatten doen we 
geen van allen. 
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Taalklachten-
bus op 
volle toeren 
• W I J ontvingen een bnef van een in
woner van Elewijt die ons een fotoko
pie overmaakt van het inpakpapier van 
de Euroslagerijen te Leuven en dat 
uitsluitend in het Frans gesteld is Wij 
schrijven aan bedoelde firma om haar 
te verzoeken in het belang van hun 
zaak de taal van de inwoners te eerbie
digen 

• Elk jaar gaan de gemeentebestu
ren van de Brusselse agglomeratie er 
fier op dat er zo weinig Vlamingen zijn 
in Brussel en dat doen ze dan aan de 
hand van de aflevenng van identiteits
kaarten, geboorteakten, enz Voor ons 
ligt een brief van de schepen van 
gehandicapten van St-Lambrechts-
Woluwe die, in het Jaar van de Gehan
dicapte, aandacht vraagt voor het pro
bleem van de gehandicapten en om 
geldelijke steun verzoekt te storten op 
een bepaalde postrekening Deze bnef 
IS uitsluitend in het Frans gesteld en zal 
dus waarschijnlijk dienen om statisb-
sche gegevens op te fokken en zo
doende te bewijzen dat in het jaar 
1980 er 90 % van de bneven aan de 
inwoners van de gemeente in het 
Frans werden verstuurd Wij brachten 
de minister van Binnenlandse Zaken 
op de hoogte maar waarschijnlijk zal 
ook dat weer een vergissing zijn 

• Een lezer van „Wij" uit Roeselare 
stuurt ons een folder van de firma GB-
INNO-BM die in twee talen is opge
steld en waarbij de mogelijkheid gebo
den wordt voor de klanten allerlei 
voordelen te bekomen Deze lezer 
ergert zich vanzelfsprekend aan deze 
handelwijze en wij hebben geschreven 
aan de firma om haar te vragen dat zij, 
in het belang van de firma, de taal van 
haar klanten zou eerbiedigen 
• Een lezer van 't Pallieterke windt 
zich terecht op omdat n a v Kerstmis 
en nieuwjaar alle spijskaarten in het 
Frans zijn opgesteld Hij heeft daar
over naar minister Galle, die vroeger 
de taalrubnek voor de radio verzorgde, 
geschreven en hem gevraagd ervoor 
te zorgen dat er een degelijke Neder
landstalige spijskaart zou worden op
gesteld Voor de belanghebbende zelf 
kunnen wij alleen maar zeggen dat de 
handelwijze, die werd aangeklaagd, 
met in stnjd is met de taalwetten of het 
dekreet Vandezande omdat deze wet
ten alleen maar het taalgebruik regelen 
tussen werkgever en werknemer en 
niet tussen firma en klant De grond
wet laat dit overigens met toe Niette
min vinden wij de handelwijze van 
bepaalde firma's in Vlaanderen ver
keerd 
• Een lezeres uit Kruibeke maakt 
haar beklag dat zij van het RIZIV 
uitsluitend in het Frans gestelde brie
ven ontvangt ofwel met omslag uitslui
tend in het Frans gesteld Wij hebben 
klacht ingediend bij het RIZIV om deze 
handelwijze te veranderen 
9 De Zurich-Verzekenngen, die wij 
vroeger reeds aan de kaak gesteld 
hebben omwille van het met-naleven 
van de taalwet, komt stilaan tot inkeer 
en beweert thans dat de vergadenn-
gen van schadegevallen geschieden in 
de taal van de belanghebbende en met 
werhandiging van de integrale doku-

menten Dit is evenwel met juist aange
zien WIJ over notulen beschikken waar
in uitsluitend gebruik wordt gemaakt 
van het Frans en waar voor de Vlamin
gen enkel een samenvatting wordt 
gemaakt Anderzijds beweert de direk-
teur van de Zurich dat aan de Vlamin
gen met geweigerd wordt de doku-
menten voor het personeel in het 
Nederlands te overhandigen Ook dit 
IS met helemaal juist doch hij heeft ons 
meegedeeld dat nog deze maand een 
persoonlijke kaart volgens de taalkun
dige indeling wordt opgesteld Hetzelf
de zal geschieden voor de betalings-
borderellen wanneer de huidige voor
raad IS uitgeput 
# Een lezer uit St-Gillis-Dendermon-
de maakt er zijn beklag over dat de 
Dienst van de Belastingen-Auto hem 
zowel briefwisseling als stortingsbulle
tins toestuurt in het Frans Hij heeft 
reeds verscheidene keren gevraagd 
om daaraan wijziging te brengen Te
vergeefs i W I J zullen het zaakje op
knappen! 
4 Een lezer uit Herzele maakt zijn 
beklag over het feit dat de bestelbons 
van Premaman te Gent in het Frans 
zijn opgesteld Dit is in stnjd met het 
Dekreet Vandezande omdat het hier 
gaat om een door de wet voorge
schreven akte of bescheid Hij be
klaagt er zich ook over dat de Shell-
compagnie prijslijsten aan de garage
houders en stations in het Vlaamse 
land in de twee talen verstuurt Dat is 
geen inbreuk van de taalwetten of het 
dekreet omdat de garagehouders en 
stations zelfstandige bedrijven zijn 
Ten slotte stuurt hij een bnefomslag 
waarop stempels uitsluitend in het 
Frans voorkomen en die afkomstig zijn 
van de Europese Gemeenschap Wij 
vragen uitleg aan de minister van 
Buitenlandse Zaken 

R. VANDEZANDE 
senator 

Taal-
klachtenbus 
Postbus 73 
9000 Gent 12 

Nieuw arrondissementsbestuur 
te Antwerpen 
Op 12 december 1980 werd in het ar
rondissement Antwerpen een nieuw 
arr bestuur verkozen 
Op de arr raad van 9 januari werd het 
nieuwe bestuur met zijn taakverdeling 
voorgesteld aan de raad 
Tijdens deze raad hield Frans Kuijpers, 
de nieuwe voorzitter, een programma-
rede 

Naast zijn dank aan de raad voor het 
geschonken vertrouwen aan de nieu
we ploeg ontvouwde de voorzitter de 
krachtlijnen waarmee het bestuur zal 
werken Hij ziet vooral de aktie en de 
vorming als de twee basisprincipes 
waarrond moet gewerkt worden 

Tevens beklemtoonde hij de enorme 
taak en verantwoordelijkheid van de 
afdelingen die er mede moeten voor in
staan dat ZIJ permanent en daadwerke
lijk de boodschap naar de basis over
brengen, maar dit in een eensgezinde 
samenwerking waarvoor de raad de 
ideale ontmoetingsplaats en trefpunt 
bij uitstek moet zijn met voor ogen, dat 
WIJ als vnenden in ware ploeggeest m 
ware teamgeest elk op zijn plaats en in 
zijn rol, sportief de opdracht tot een 
goed einde mogen brengen, opdracht 
die WIJ tenslotte vrijwillig hebben aan
vaard " 

Tevens deed de voorzitter een oproep 
elkaar te steunen en bij te staan waar 
nodig 

De voorzitter verheelde met dat wij in 
de komende dne jaren voor een uiterst 
belangrijke penode zullen staan, jaren 
waann de strijd zeer hard zal zijn. maar 
dat WIJ zeker met mogen vergeten dat 
Antwerpen het boegbeeld, de voor
trekker IS en blijft van het Vlaams-
Nationalisme „Wat inzonderheid in 
Antwerpen gebeurt, is voor de partij 
een nationale zaak" 
Tot slot stelde Frans Kuijpers de nieu
we ploeg voor B L 

Minder belastingen betalen 
door (aftrekbare) giften 
Sociaal voelende mensen doen re
gelmatig giften aan diverse sociale 
en kuiturele verenigingen, o m fanfa
re, toneelbond, turnklub, voetbalklub, 
enz- Dit Is een lovenswaardige daad. 
Wanneer echter giften worden ge
daan aan Instellingen of verenigingen 
erkend bij KB zoals het Vlaams Na
tionaal Studiecentrum, vzw, (VNS), 
Barrikadenplein 12 te Brussel en 
deze op een kalenderjaar minstens 
1000 fr. bedragen (één of meerdere 
stortingen) kan men dit bedrag af
trekken van zijn belastbaar inkomen 
(max. 10°/o op netto globaal belast
baar inkomen — voor aftrekgiften, 
onderhoudsgeld, intresten — max. 
giften 10 milj. fr.). 

Konkreet betekent dit een storting 
van 1000 fr aan het VNS geeft een 
belastingvermindering die schom
melt tussen de 400 en 750 fr (naarge
lang het inkomen van de schenker) 
De giften moeten gestort worden op 
de bankrekening van het VNS-natio-
naal of op de bankrekening van een 
gewesteli jke VNS-sekretariaat (val

len samen met de arrondissementen) 
Voor meer inlichtingen kan men te
recht bij het gewestelijk (arrondisse
menteel) VNS-bestuur of op het na
tionaal sekretariaat De attesten die 
de gedane stortingen bevestigen 
worden aan de schenker éénmaal per 
jaar overgemaakt (maand februari) 
met de bedoeling dit bij de aangifte in 
de personenbelasting te voegen. 

Marcel Verschelden 
Nat penningmeester 

1ste Vlaams-
nationale 
boekenbeurs 
De Volksunie van Antwerpen-
stad organizeert de eerste 
Vlaams-nationale boekenbeurs 
En wel op zaterdag 16 en zon
dag 17 mei 1981 in zaal Trefpunt 
te Deurne 
Een weekeinde om in de agenda 
te noteren en vri j te houden! 

Arrondissementeel 
bestuur 
Voorzitter Frans Kuijpers. Water
straat 16. 2230 Schilde (tel 832682) 
ondervoorzitter -i- VVA/1 Oktaaf 
Meyntjens. Kruibekestwg 32. 2720 
Burcht (tel 5274 72). sekretaris Bob 
Loete. Sint-Laureinsstraat 89. 2000 
Antwerpen (tel 376108), penning
meester Leo Thys, Moerstraat 28. 
2242 Zandhoven (tel 8441 35). propa
ganda Fonne Cnck. Broydenborglaan 
19.2710 Hoboken (tel 27 8211). orga-
nizatie Vital Peeters. Jupiterstraat 39, 
2600 Berchem (tel 355228). jonge

renwerking Jons Roets. Koning Al-
bertstraat 33, 2548 Lint (tel 552975) 

Bestuursleden 
Hugo Coveliers. Cam Huysmanslaan 
29 BI O, 2020 Antwerpen (tel 
373497). mede-verantwoordelijke 
V V M Luk Droogmans. Kruisbaanvel-
den 15. 2060 Merksem (tel 4551 81), 
medeverantw propaganda -I- orgam-
zatie -I- jongerenwerking Bart Van-
dermoere, Lange Zavelstraat 65, 20(X) 
Antwerpen (tel 368068), vrouwen
werk -I- medeverantw V V M José 
Van Thillo-Verbruggen, Karmelieten-
straat 77 2600 Berchem (tel 496060) 

VUJO-nationaal 
koos een nieuw bestuur 

Jons Roets, Ivo Coninx, Bert Anciaux. 
Thor Bergers, Kns Bovin, Hans Brac-
quene, Erwin Pnem, Bart Staes. Dirk 
Verheyen 

Partijbestuur Freddy Seghera 
Partijraad Bert Anciaux. Wilfried 
Remy, Joris Roets, Pol Vanden Bempt 
Jan-Bart Van In, Dirk Verheyen 

Uitslag verkiezingen VUJO, gehouden 
op de nationale VUJO-Raad van zater
dag 17 januan 1981 van 15 u tot 18 u, 
in Zuidertoren te Brussel 
Voorzitter Freddy Seghers 
Politiek sekretans Jons Roets 
Administratief sekretans Ivo Ck)ninx 
Dagelijks bestuur Freddy Seghers. 

ANTWERPEN 
JANUARI 

22 ANTWERPEN- Gespreksavond met Hugo Schiltz Tema Ge
schiedenis van de Vlaamse Beweging, in zaal Trefpunt Tumhout-
sebaan te Deurne 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 Jaariijkse worstenbroodavond om 20 u 30 in 
zaal De Passer. Turnhoutsebaan 34 Gastspreker Jaak Gabnels 
over ,.Een nieuw politiek offensief 

23 EDEGEM Voordracht door Jan Lambin over ..Toerisme" in zaal 
Basiliek om 20 u 15 Inger door Kuiturele Knng Edegem 

23 KESSEL Dia-avond over de aktiviteiten van het voorbije jaar 
Om 20 uur in lokaal Albrecht Rodenbachkring Dorpstraat 65 
(tegenover het gemeentehuis) Org Al Rodenbachknng 

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

30 EDEGEM- (jespreksavond ..De vrouw in de pwlitiek" 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-o d-Berg Orkest The Pink Umbrellas en Joe Harris en 
Krista Voorverkoop 80 fr Inkom 100 fr 

31 EDEGEM Kaartavond inger door VNSE om 20 u in de ..Drie 
Eiken" 

FEBRUARI 

7 ^yVILRIJK Jubileumbal van 20 jaar V U te Wilnjk In het kultureel 
i.»ntrum .,De Kern", Kern 18 Toegang langs Bist of Heistraat Om 
20 u 30, inkom 100 fr 

7 LIER In de zaal „De Valk" op de Grote Markt om 20 u 30 vierde 
bal van de studenten Orkest „The Musicals" met Walter 
Vandersmissen Avondkledij gewenst Studenten 
gelint 

gepet en 
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VU-Hoboken: samen een 
samen Vlaamse macht! 

Op 27 december werd het nieuwverkozen afdelingsbestuur van Hoboken aan 
de plaatselijke dagbladkorrespondenten voorgesteld. 
Afdelingsvoorzitter Fonne Crick nam deze bescheiden nieuwjaarsreceptie te 
baat om mevr. De Ranter te danken voor de jarenlange teewijding waardoor 
wij in het Vlaams Nationaal Centrum steeds netjes en gezellig kunnen verga
deren. 
Hierna richtte hij zich tot de persmensen om hen te danken voor de samenwer
king in het voorbije jaar Hij overhandigde hen een geschenkabonnement op 
ons weekblad, wat erg op pnjs gesteld werd. 
De afdeling heeft ook de gelegenheid van deze nieuwe start voor drie jaar aan
gegrepen om een stellingname bekend te maken. 

Afdelingsvoorzitter Fonne Cnck zei 
onn over de geplande samenvoeging 
met Antwerpen het volgende „Neen 
aan de fusie Groot-Antwerpen zoals 
deze „gepland" is voor 1982 Voor
eerst gencht tegen de kleinschaligheid 
komt deze fusie bovendien totaal on
voorbereid op ons af Hiermee bedoe
len we dat ze op een mistige wijze 
door de CVP-bonzen wordt Ofsgedron-
gen, eens te meer een duidelijk bewijs 
van hun politieke machtswellust 
Als politieke realisten zullen we ons 
niettemin inspannen om in de raad van 
Groot-Antwerpen mede de Hotxiken-
se belangen te verdedigen 
Voor de resterende twee jaren bek)-
ven we een eerlijke, opbouwende 
maar tevens harde oppositie Het ligt in 
onze bedoeling, daar waar het kan op 
te treden in dienst van alle inwoners 
Alhoewel bep>erkt in middelen, zullen 
we nnet dit veelbekjvende bestuur en 
ajn tainjke gelegenheidsmedewer-
kers, de belangen van allen die erom 
verzoeken, trachten te verdedigen Dit 
kan en zal echter vnjblijvend gebeuren 
voor beide partijen Het ligt immers niet 
in onze bedoeling bepaalde werkgroe
pen met goede initiatieven, voor onze 
wagen te willen spannen Wij zijn van 
mening dat hiervan reeds genoeg 
voorbeelden van pogingen tot_ zijn in 

Hoboken We verheugen ons erover 
dat steeds meer mensen zich op een 
of ander vlak van Kiet maatschapipelijk 
belang dienstkjaar willen maken Met 
eerbied voor hun onbaatzuchtige inzet 
horen we op een eerlijke wijze met 
hen samen te werken. 

Onze biezondere aandacht zal vooral 
gencht blijven op het milieuprobleem 
Hierbij delen we de bekommernis van 
het kollege van burgemeester en sche
penen dat de fiogere overheid zich 
onvokloende waar maakt om het 23-
puntenprogramma te verwezenlijken 
Nog steeds menen we dat de welis
waar dure opk>ssing, die we destijds 
voorstelden in het belang van de be
volking van Moretusberg (Metallurgie), 
op lange termijn de juiste oplossing zal 
blijken Op dit ogenblik werden reeds 
40 miljoen geleend voor het bewoon
baar houden van de wijk en niemand 
zal durven beweren dat de toestand er 
nu op verbeterd is voor wat in de eer
ste plaats de mens-zelf betreft 
Met een deficitaire begroöng van 134 
miljoen zullen we nauwlettend toezien 
dat Hoboken niet wordt overgeleverd 
aan een mentaliteit van „Laten we het 
er maar doordraaien, binnen enkele 
jaren zitten we toch in de bodemloze 
put van Groot-Antwerf)en." 

VU-Mortsel: doen voor Komen 
Op 13 december organizeerde Volks-
unie-Mortsel een boekenophaalaktie 
ten voordele van de Vlaamse biblio-
teek in Komen Door het onverwacht 
grote sukses kon een groot deel van 
Mortsel nog met bezocht wordea De 
twee volgende zaterdagen, 24 januan 
en 31 januan, gaan we opnieuw van 
huis tot huis om boeken op te halen 
Onze leden en sympatizanten die wil
len meewerken om deze aktie van 
Volksunie-Mortsel tot een nog groter 

sukses te laten uitgroeien verwachten 
WIJ telkens vanaf 10 u aan de parking 
achter het gemeentehuis, ofwel om 
13 u 30 op dezelfde plaats Help met 
de Volksunie van Mortsel onze Vlaam
se vnenden van Komen 
WIJ willen er ook nog even aan henn-
neren dat onze bekende Mortselse 
toneelgroep Streven op vnjdag 23 
januan het bekende volkstoneelstuk 
„Parochie van Misene" speelt voor de 
Volksunie Mortsel 

Arrondissement 
Antwerpen in aktie 
Het nieuwverkozen arrondissemen
teel bestuur aarzelde geen ogenblik 
onmiddellijk aan de slag te gaan In 
t>litztempo werd de amnestieaktie 
voorbereid en in de diverse gemeen
ten gekoordineerd Niet minder dan 
vijfentwintig afdelingen van de dneen-
derbg die het arrondissement njk is, 
hebben — meestal in de kerstnacht — 
de plaatselijke bevolking een ontroe
rende amnestieboodschap bezorgd 
Verleden zaterdag 10 januari werden 
door de zorgen van de VUJO duizen
den pamfletten uitgedeeld in de druk
ste winkelstraat van de Antwerpse 
binnenstad, waarbij de nefaste sociaal-
ekonomische politieke van de huidige 
regenng aan de kaak werd gesteld, 
iruonderfieid het recente optreden 

van minister-dingent Claes die 
— publiek moet toegeven dat Walto-
me zo pas ,3toemelings" anderfialf 
miljard onrechtmatig heeft mogen in-
kasseren, 

— zich uit de slag probeert te trekken 
door te debiteren dat bet allemaal zo 
erg met is of- „Hoe men de Vlamingen 
sust'" 

Dit alles terwijl geen half miljard kan 
worden gevonden om het traditioneel 
goed aangeschreven Antwerps bouw-
bednjf Van den Bogaert er boven op 
te helfjen 135 Vlaamse arbeidsplaat
sen de mist in, tweehonderd Vlaamse 
klanten in de diepste misene Wie zei 
daar ook weer dat ekonomisch federa
lisme geen uitweg bood' 

VUJO in aktie 
Op zaterdag 11 januan trok de VUJO 
naar het Centraal Station van Antwer
pen met een 3000-tal nieuwjaarsbne-
ven Daann tietreurde de VUJO dat 
sociaal-ekonomische onweerwolken 
zich ook boven Antwerpen begonnen 
te verzamelen Belangrijke faillisse
menten beginnen ook hier gewoonte 
te worden Onlangs ging Van den 
Bogaert onder Enkele honderden ar
beidsplaatsen gingen mee De over
heid gaf geen knmp Ze heeft immers 
haar handen vol aan het redden van de 
Waalse staalnijverbeid en twiifelachti-

ge firma's zoals INTOP Bovendien 
onthoudt de overheid de hoognodige 
kredieten voor de haven De VUJO en 
de VU wensen Antwerpen echter met 
op te geven 
Na een klem uurtje zat VUJO echter 
zonder pamfletten, wat nogmaals be
wijst dat de Antwerpenaar van „aan
pakken" weet Vooral omdat pkitseling 
bleek dat VUJO met twee man meer 
pamfletten aan het uitdelen was Twee 
totaal onbekenden zelfs 
Op de vraag waarom ze meededen 
antwoordden ze dat het een leuk 
pamfletje was Leuk, nou j a ' 

Thor Bergers 

kracht. 

Amnestie! 
De voorzitter besk>ot zijn toespraak 
met een oproep voor amnestie „Wij 
beseffen ten volle dat voor heel wat 
mensen de gebeurtenissen van 35 jaar 
geleden nog steeds een wrange na
smaak geven Het getuigt echter van 
waarachtige knstelijke en hunnanisti-
sche ebek dat men na zoveel jaren kan 
zeggen de spons erover'" 

Papierslag 
Onverdroten gaat de afdeling verder 
met het verzamelen van oud papier 
Ondanks de pnjsdaling zijn we van 
mening dat vele kleintjes, een grote 
maken Anderzijds sparen we op die 
wijze misschien ook enkele bomen 
Een woordje van dank aan Joachim 
Gerk} past hier wel Regelmatig haalt 
hij op de verzameladressen de hele 
boel met zijn bestelwagen op 

J.GERLO 
zonwering-rolluiken 
vouwdeuren-plastiek 

Veel nieuws uit 
Boechout-Vremde 
Nieuw afdelingsbestuur 
Na de bestuursverkiezingen van 28 
november jU kwamen de verkozen 
bestuursleden bijeen om nog enkele 
aktieve medewerkers te koopteren en 
daarna de funkties te verdelen Dit 
leverde volgend resultaat op voorzit
ter Alex Peeters, ondervoorzitter Si-
monne Van Brussel-Vemimmen, se-

Gemeenteraad 12 januari 1981 

In Antwerpen zijn 
belastingformulieren 
nog tweetalig 
ANTWERPEN - Een kalme zrttng 
was hiet toch wel De klassieke punten 
de KNS — waar soms nog wel toneel 
wordt gespeeld — en de haven ont
braken nu ook met Anita Viaene (VU) 
opende het debat met de vraag om 
een 14-tal huurders te beschermen die 
in een woning wonen die de stad bij 
hoogdnngendheid gaat onteigenen Vi
aene begreep wel dat de naastliggen
de scfrool moet uitbreiden, maar vroeg 
ook dat de huurders zouden kunnen 
blijven wonen De schepen begreep 
dit ook en verzekerde dat de huurders 
er zouden mogen blijven wonen en dat 
de stad voor een vervanging zou 
zorgen als er er toch uitmoesten Dit ri
sico was echter met groot vermits de 
6cfHX>l de woning toch met onmiddel
lijk nodig heeft Men onteigende echter 
alleen maar omdat de gevestigde gara
ge juist gesloten was, zodat nu ontei
genen veel goedko|3er is, dan te wacht
ten en een exploitant te moeten ver
goeden 

Slachthuis 
Het slachthuis maakt elk jaar een flink 
pak verlies, het is bovendien een regie 
zodat de opp>ositie eigenlijk weinig 
zicht op de zaak heeft Hektor de 
Bruyhe (VU) vroeg dan ook dat in heel 
de zaak wat meer klaarheid gescha
pen zou worden Namens zijn frakbe 
stelde hij dat de VU zich zou onthou
den De VU veronderstelt immers dat 
boekhoudkundig alles wel in orde zal 
zijru 

Taalwet 
Op 13 januan 1980 werd beslist een 
huisvuilbelasting in te stellen De over-
schnjvingsformulieren daarvoor wer
den rondgedeeld Op de OF>positieban-
ken protesteerde men tegen de in
houd van de formulieren Er staat 
immers een Franstalige tekst op Vol
gens de taalwet is Antwerpen echter 
geen faciliteitengemeente en is Frans 
fioe dan ook uit den boze Protest dus, 
zelfs bij de enkele Franstaligen in de 
raad De schepen haastte zich te ver-
ontschgldigen Hij had het immers met 
opgemerkt Het zou volgend jaar met 
meer gebeurea Raadslid Bergers 
(VU) boorde echter door op de „over-
schnjfformulieraffaire" Hij vond het 
nogal eigenaardig dat deze formulie
ren in de binnenstad per bode rondge
bracht werden Wat een nogal dure 
grap is Biezonder daar alle namen van 
de belastingplichtigen alfabetisch ge
rangschikt staan en die bode heel de 
stad moet aflopen op telkens eén 
formulier af te geven En dan terug 
moet naar de plaats van herkomst De 

schepen gaf nogmaals toe dat er iets 
fout was. Volgend jaar zou het beter 
gaan Men zou de formulieren alfabe
tisch per straat klasseren De bode 
mag dan eerst een hele straat afwer
ken, voordat hij naar de andere kant 
van de stad moet Op die manier zou 
men kunnen vermijden dat een wijk 
extra-belast wordt ten opzichte van 
een andere wijk Bovendien vreesde 
de schepen voor Financien dat de kost 
van belasting hoger zou zijn dan de op-
tjrengst En hij merkte wijs op „Dat 
vreesde ik al toen ik ze liet stemmen-" 

Haven 
Staf De Lie (VU) had enkele vragen 
over de werking van de koordinatie-
dienst van de haven (soort verkeersto
ren van een luchthaven) Er waren in 
de f)ers immers geruchten opgedoken 
dat één en ander slecht werkte Deze 
koordinatiedienst is echter zeer be-
langnjk Hij vroeg dan ook of dit waar 
was De schepen antwoordde dat alles 
nauwkeung onderzocht was en dat 
zijn personeel geen enkele schuki trof 

Pre-metro 
Anita Viaene vroeg tot stot nog wat de 
stad dacht van de metrofjlannen van 
de MIVA om de metro door te trekken 
tot aan het gerechtshof De schejjen 
antwoordde dat het mimstereel komi-
tee dat beslist had en dat het dan wel 
goed zou wezen Viaene vroeg nog
maals wat de stad ervan dacht De 
scheF>en antwoordde dat de minister 
en trouwens ook de raad van beheer 
van de MIVA het goed vonden Nu 
vroeger Bergers wat de stad ervan 
dacht De schepen antwoordde dat de 
stad er eigenlijk mets mee te maken 
fieeft maar als de VU het toch perse 
wil weten De Regionale Kommissie is 
er voor De stad heeft er mets over te 
weten 

Thor Bergers 

ZO€K€liC]€ 
— Een technisch ingenieur, we
gens sluiting en afvloeiing werk
loos, zoekt tegen uiterlijk maart-
apnl 1981 een andere betrekking 
in de knng Gent-Antwerpen-
Brussel Voor inlichtingen zich 
wenden senator O Van Oote-
ghem, Oud-Stnjdersstraat 29, 
9219 Gentbrugge (091 /30 72 87) 

kretans Rita Gaublomme-Huygens, 
penningmeester Wally Liekens, organi
satie Jeanine Van Nuffel-Van Immer-
seel en Irene De Doncker-Michielsen, 
propaganda Geert Van Praet, Louis 
Corens en Bart Chyvens, public rela-b-
ons Eddy Gaublomme en Jef Nelis, 
bestuursleden Marleen Janssens, Jan-
Pieter Smeets, Paul Van Kerkhoven, 
Marcel Van Ouytsel en Jan Verlinden 
Ook de mandatarissen werden als 
volwaardige bestuursleden opgeno
men, het betreft de schejDenen Fred 
Entbrouckx en Paul Verstrepen, de 
gemeenteraadsleden John Peeters en 
Mark Van Ouytsel, de OCMW-voorzit-
ter Simonne Van Brussel-Vemimmen 
en het OCMW-raadslid Miette Reyn-
dersSchneiders 
Naar de arrondissementsraad werden 
afgevaardigd Alex Peeters, Marcel 
Van Uytsel en Eddy Gaublomme 
Voor de Jongeren-werking zal daaren
boven zorg gedragen worden door 
Eddy en Rita Gaublomme-Huygens 

Interkommunale 
Reeds enkele maanden is de diskussie 
omtrent de keuze tussen een zuivere 
of een gemengde intercommunale 
hoog opgelaaid 
Aanleiding ertoe was een uitgave van 
het plaatselijke CVP-blaadje „Zeg" 
waann op een vnj demagogische wijze 
de k)f van de gemengde interkommu
nale gezongen werd De VU reageer
de daarop onmiddellijk met een pam
flet waarbij op zakelijke toon aan de 
hand van keihard cijfermatenaal aan
getoond werd dat de belangen van de 
bevolking heel wat beter gediend zijn 
door een zuivere interkommunale 
De CVP meende hierop, in de zuiver
ste (dorf)s)politieke verkiezmgsstijl, al
les tot scheldproza te moeten heriei-
den Waaruit bleek dat zij de door ons 
geciteerde cijfers kenden maar blijk
baar met aan de bevolking hadden 
wensen mede te delen In een scherpe 
reaktie wijst de VU tfians op deze 
dubbelzinnigheid Tevens houdt zij an
dermaal een pleidooi voor de zuivere 
interkommunale. onder meer geba
seerd op een studie varu. een Ede
gems CVP-8che|3en' 

Gemeenteraad (29.12.1980) 
Aangezien op deze datum de begro
ting van 1981 net met voor de bespre
king klaargemaakt kon worden, was de 
agenda slechts schaars gestoffeerd 
De meeste punten werden zonder 
grote problemen goedgekeurd 
Een uitschieter valt er wel te vermel
den, en wel de overname door de 
gemeente van de F>arochiale biblio-
teek Aan dit projekt was lang en 
degelijk gewerkt door de Kulturele 
Raad, vooral onder imjsuls van de VU-
schepenen Fred Entbrouckx en Paul 
Verstrepen, deze laatste tevens in zijn 
hoedanigheid van bibliotekans van de 
overgenomen parochiale instelling 
Niettemin waren er geruchten dat zo
wel vanuit de groep Gemeentebelan
gen, behorend tot de meerderheid, als 
uit de CVP-oppositie tegenstemmen 
zouden komen Met genoegen konden 
WIJ echter vaststellen dat het jsnncipe 
van de overname met unanimiteit werd 
aanvaard 
Over de statuten van de nieuwe instel
ling, alsook over de samenstelling van 
de Beheerskommissie en van de Ad
viesraad, bleef diskussie bestaan Te 
elfder ure waren de ontwerjjen, op 
aandnngen van het ministerie van Ne-
derlarKlse Kuituur, gewijzigd om ze 
beter in overeenstemming te brengen 
met het kultuurdekreet Hetgeen de 
CVP-opposibe zuchtend deed vragen 
welke wetten er wel allemaal gestemd 
worden! Misschien kunnen ze dat bij 
gelegenheid eens bespreken met 
CVP-staatssekretans De BackerI • 
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Zóhoorfber 
Een metalen kantoorinrichting is inderdaad 
bijzonder mooi als kwaliteit, vormgeving en 
kleurschakeringen tot en met bestudeerd zijn. 
Dat alles kunnen wij U garanderen. 
En vooral uitgebreid tonen. 
In onze 3.500 m2 toonzalen te Edegem 
(in Brussel staat een kleinere toonzaal te 
uwer beschikking) bent U van harte welkom. 
En mocht U, spijtig genoeg, verhinderd zijn 
om ons te bezoeken, vraag dan schriftelijk 
onze katalogus aan bij ons hoofdhuis. 
Wij sturen U dan meer dan 100 biz. ideeën 
en mogelijkheden en meteen een overzicht 
van ons uitgebreid gamma houten meubilair 

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

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

Hoofdhuis: 
Mechelsesteenweg 186 - B-2520 Edegem 
Tel. 031/55.75.51 (10 I.) - Telex: 35.061 B 
ö/y77u/s; 
Montoyerstraat 10, 1040 BRUSSEL 
Tel. 02-512.99.18 (4 lijnen) 
Toonzalen open dagelijks van 
9 tot 18 uur (in Edegem ook op zaterdag). 

BULO UW specialist-
kantoorinrichter 
3.500 m2 toonzalen 

KANTOORMEUBELEN N.V. 

I 
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studio 
WEEK VAN 23 JANUARI 
TOT 29 JANUARI 1981 

TERVUREN 
Zaterdag 15 uur KT 
Zondag 14u - 16 u 18 u 
Woensdag 15 u 

Oe 101 Oalmatiërs 
Film van Wall Disney 

Vrijdag, zaterdag, zondag. 
maandag, dinsdag, woensdag 
20u30 Tess "^^ 

Film van Roman Polanski 
Met Nastassia Kinski. 

John Collin. Peter Firth. 

NIVWF "-^'3^ ^ " ' ^ ° " 
Donderdag 20u 30 KT 

Yanks 
Film van John Schlesinger 

LEUVEN 1 
STUDIO 1 Calle dagen) 

2de week en laatste week 
Om 15 u 45 KNT 

.Willie & PhiP 
3de week 

Om 19 u 45 KT 
„Le dernier metro" 

Film van Frangois Truffaut 
Om 13 u 30 en 22 u KNT 

Met Anthony Hopkins 
en John Hurt 

_The elephant man' 
Om 17 u 45 en 24 u 

„Breaking glass' 
Film van Brian Gibson 

LEUVEN 2 
STUDIO 2 (alle dagen) 11de week 
Om 16 u 15 KT 

„Les sous-doués' 
7de week 

Om 18u KNT 
„Vrijdag' 

Een film van Hugo Claus 
6de week en laatste 

Om 14 u en 20 u KT 
.The Blues Brothers" 

Een film van John Landis 
2de week 

Om 22 u 15 KNT 
Met Betsy Palmer 
en Adnenne King 

„Friday 13th" 

GROTE PRIJS LOCARNO 1980 
Om24u KNT 

Met Christine Boimon 
en Andre Dussollier 

„Extérieur nuit' 

TIENEN 
KT Zondag 15u 

.De 101 Dalmatiërs' 
Van Walt Disney 

Vrijdag en zaterdag 20 u 
Zondag 17u 30 

.The Champ' 
Vrijdag, zaterdag, zondag 22 u 30 

„Heart Beat" 
Zondag 20 u 
Maandag. dinsdag. woensdag 
20 u 30 

„La banquière' 
Film van Francis Girod 

NIVWF 
Donderdag 20 u 30 

„Kasper in cle onderwereld" 
Film van Jef Van der Heyden 

Met Jos Houben 
en Annelies Vaes 

.Hellegat" 
Film van Patrick Le Bon 

Met Jos Verbist 
en Paul s'Jonqers 

KURSAAL TURNHOUT 
WEEK VAN 23 JANUARI 
TOT 29 JANUARI 1981 

Zaterdag, zondag, woensdag 15 u 
KT. 

.jungle Book" 
Film van Walt Disney 

Vrijdag, zaterdag 20 u 
Zondag, woensdag 17u 30 KT 

„James Bond 007 legen Dr. No" 
Film van lan Fleming 
Met Sean Connery 

Vrijdag, zaterdag, zondag, maandag, 
dinsdag 22 u 

Donderdag 20 u 30 KNT 
„Midnight Express" 

Film van Alan Parker 
2de week 

Zaterdag: 17u 30 
Zondag, maandag, dinsdag 20 u 

KNT 
„Cruising* 

Film van William Fnedkin 
Met Al Pacino 

NIVWF 
Woensdag 20 u 30 KT 

„Yanks" 
Film van John Schlesinger 

Met Richard Gere 
en Vanessa Redgrave 

wortel geschoten... 
BRABANT 

De ledenwerving is weer achter de 
rug Of toch niet Leden werven is een 
overjaarse bezigheid Bij ons toch 
Vossem, een stipje op de Vlaamse 
landkaart. Amper 2000 inwoners 
Vlaams (toch nog) en landelijk Tegen
pool van grote broer, Tervuren Ook 
hier — misschien juist hier — wordt er 
aan de Vlaamse opmars gesleuteld 
Hard werken om ons ideaal te propa
geren Leden werven om mensen te 
bereiken Want Mens wordt voor ons 
met een hoofdletter geschreven Voor 
ons zijn ze echt belangnjk 
Wat niemand ooit voor mogelijk hield 
gebeurde reeds in '78 De kaap van de 
150 VU-Vu)0-leden werd overschre
den Met 158 waren we toen W e 
stonden er zelf verstomd van Het 
sterkte ons vertrouwen Vlak na de 
ontnuchterende verkiezingen, midden 
in het Egmonttrauma Met de daver op 
het lijf terug de straat op Zal het 
lukken ' Is alles nu niet vergeefs ' En 

dan, verstomming. in 79 zijn we met 
1761 
1980 komt er nog met meer Met z'n 
186 zijn we dan Diep in ons binnenste, 
onuitgesproken, durven we hopen Is 
200 dan toch geen u top ie ' Kan het in 
Vossem, dat zovelen de stap durven te 
ze t t en ' Het kani We zijn nu 12 januan 
'81 Vossem heeft de kaap genomen 
We tellen 207 leden i 
De beloning voor de inzet Vossem, 
stip op de kaart nnaar ook bouwsteen 
Kleinschalig Vossem ook een onder
deel van onze federale gedachte Het 
zaad heeft wortel geschoten De dage
raad daagt Ook bij onze mensen, 
zeker bij onze mensen begint onze 
Vlaamse Staat Een Staat naar ieders 
maat Naar mensenmaat Kleinschalig 
als Vossem Groot naar gedachte, 
woord en daad 
Want_ voor ons zijn alle mensen echt 
belangnjk! 

FONS 

„Asse, waar Romeinen 
thuis waren 

I I 

Het IS bekend dat Asse een belangrij
ke nederzetting is geweest 
De archeologische opzoekingen die in 
opdracht van het gemeentebestuur 
van Asse werden gedaan om sporen 
van die nederzetting terug te vinden, 
hebben geleid tot tamelijk belangnjke 
vondsten 
Deze vondsten worden aan het pu
bliek voorgesteld in de tentoonstelling 
„Asse, waar de Romeinen thuis wa
ren" 

De praktika voor deze tentoonstelling 
zijn de volgende 

Wanneer ' 25 januan tot 15 februari 
1981 

W a a r ' Oud-Gasthuis, Gemeenteplein, 
Asse 

Open werkdag 9-16 u, woensdag tot 
20 u Weekend 10-13 u en 14-17 u 
Gids individueel donder- en zondag 
om 14 u Groepen, scholen uitsluitend 
op aanvraag tel 02-452.8740 

N O R M A T E C N.V., 
D e special ist in s y s t e e m b o u w maakt bij v o o r k e u r g ro te won in 
gen , schoo lpav i l joenen, k a n t o o r g e b o u w e n , industr ië le gebou
w e n , e d , ko r te bouwt i j d , niet te evena ren isolatie tegen vocht , 
t empera tuu rschomme l ingen , ge lu id ! Ve le d a k v o r m e n mogel i jk. 
Past in e lke o m g e v i n g 

NORMATEC N.V. 
N I E U W S T R A A T 14 A - 2990 H a a c h t / W e s p e l a a r 
Tel . 016-60.40.21 
Z a t e r d a g s o p e n van 10 t o t 16 uur. 
E r k e n n i n g : 0 5 . 

JANUARI 

16 LEUVEN: TD-VUJO Anr. Leuven in zaal der Hallen, Zeelstraat om 
21 uur 

24. VILVOORDE: Algemene ledenvergadenng van Federatie Vlaam
se Vrouwengroepen om 15 uur in het bovenzaaltje van rest 
Rembrandt Nowelei 1 Gastspreekster Nimia Reintjes van 
Veerssen over „Vrouwen bevragen een mannenwerk". 

25 KEERBERGEN: Meeting over verkeersveiligheid om 11 uur in 
k>kaal Greenwood, Haachtsebaan 142 

27 LEUVEN: Vormingsavond van VUJO-Leuven Csamen met PKl) 
over de Vlaamse Beweging Om 19 u 30 m de Kiekenstraat 

31 LONDERZEEL: Jaarlijks VU-bal in zaal Centrum, Mark t Orkest: 
Sunshine Om 21 uur Inkom. 60 fr 

31 ST.-ULRIKS-KAPELLE - GROOT-BIJGAARDEN: Zesde groot 
Bruegelfestijn (hutsepot - forel - ossetong) ingencht door de V U 
en groep Volksbelangen Vanaf 18 uur in feestzaal Nachtegaal, 
Brusselstraat 83, St-UInks-Kapelle Ook op zondag 1 februan 
vanaf 11 u. 30. 

Februari 

7 HERENT: Grote dansavond in fiet teken van het 10-jang 
parlementair mandaat van Willy Kuijpers Vanaf 20 u 30 in het 
Sport- en Ontspanningscentrum Winksele Orkest Stan Philips. 

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

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

Willy Kuijpers tien jaar 
in het parlement 
In 1981 IS het t e n jaar geleden dat 
Willy Kuijpers voor het eerst tot ka
merlid werd verkozen De VU-afdeling 
Herent-Veltem-Winksele heeft ge
meend dat deze gebeurtenis met on
opgemerkt mag voorbijgaan Daarom 
werd besloten het jaarlijkse afdelings-
bal in het teken te stellen van het 
tienjang parlementair mandaat van 
Willy Kuijpers De dansavond, waarop 
een korte hulde zal worden gebracht 
aan „de Willy", vindt plaats op zaterdag 
7 februan 1981 vanaf 20 u 30 in het 
Sport- en Ontspanningscentrum van 
Winksele Het orkest van Stan Philips 
speelt ten dans Het afdelingsbestuur 
nodigt alle sympatisanten van Willy 

Kuijpers, waar die ook mogen wonen, 
uit zich door hun aanwezigheid bij de 
hulde aan te sluiten. 

^o f ten C'cnlionrtt 

1 
Restaurant 
Feestzaal Café 

U i t b a t i n g : 
E r n a V a n Dóoren 
Keierberg25 

1700 Asse TeL 02/452.95.15 
Maandag eesloten 

Rouw om 
Gust Knapen 
Te Sint-Jans-Molenbeek overleed de 
heer L Knapen. Wie kende in de 
Vlaams-natlonale middens de „Gust" 
niet? Nooit zal ik vergeten hoe ik in 
het begin van de jaren '60 als nieuw 
aangeduide gevolmachtigde bij Gust 
terechtkwam en hij mijn eerste lid 
werd. Hoe wij samen besloten bij de 
gemeenteverkiezingen met een VU-
li jst op te komen en in 1963 het 
eerste VU-bal gaven in de toenmali
ge „Chevalier Mar in '? 
Steeds kon de VU op de Gust reke
nen, als voorzitter en later als be
stuurslid te Molenbeek. 
Zi jn inzet, zijn trouw aan onze ge
meenschap te Brussel, waren voor 
hem een vanzelfsprekende zaak, hij 
was zo! Sprak men over Molenbeek 
dan sprak men van Knapen. 
In naam van gans de VU bieden wij 
de diep bedroefde familie onze op
rechte deelneming aan, het Vlaams-
nationalisme te Brussel heeft aan 
Knapen veel te danken. 

J. De Berlangeer 

lomku 
o 21-jange logopediste, A Z 
Gent nchbng leerterapie, zoekt 
gepast werk in omgeving Den
derleeuw-Westrand Brussel 
Voor inlichtingen zich wenden 
tot volksvertegenwoordiger Dr 
J Valkeniers, tel 5691604 

Rijksuniversiteit Gent 
vakature 

De Rijksuniversiteit Gent (Eigen Vermogen) meldt de vakature van een 
universitair (man/vrouw) met als opdracht in te staan voor de wederzijdse 
relaties op gebied van wetenschappelijk en technologisch onderzoek tussen de 
universiteit en de industrie. Deze dynamische persoon zal de bekwaamheid tot 
het leggen en uitbouwen van kontakt- en negotiatiemogelijkheden moeten 
bezitten 
De kandidaten dienen te voldoen aan volgende voorwaarden. 
a) Algemene: 
— Belg zijn. 
— Van onberispelijk gedrag zijn 
— De burgerlijke en politieke rechten genieten, 
— Voor de mannelijke kandidaten: aan de dienstplichtwetten voldoen. 
b) Biezondere: 
— Houder zijn van één van volgende diploma's: 

• burgerlijk ingenieur 
• landbouwkundig ingenieur 
• doctor of licentiaat in de wetenschappen 
• doctor of licentiaat in de ekonomische wetenschappen. 

— Bijkomende ekonomische vorming en praktische ervaring in het bedrijfs
leven strekken tot aanbeveling. 

De aanwerving voor de vakante betrekking gebeurt kontraktueel door het 
afsluiten van een arbeidsovereenkomst voor bedienden. 
De kandidaten dienen hun schriftelijke kandidatuur, vergezeld van een 
curriculum vitae, bij aangetekende zending te richten aan: 
Prof. J. HOSTE, rector van de Rijksuniversiteit Gent, St.-Pietersnieuwstraat 25, 
9000 GENT, en dit uiterlijk op 15 februari 1981. 
Eventuele inlichtingen zij n te bekomen op telefoon nr. 091 -23.38.21, toestel 2626. 

(Adv. 041 

\,-
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y\ lepel & vork... ^ % 
Res tau ran t 

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

Kapelstraat 1 

TONGERLO-WESTERLO 

Tel 014/544007 

vlaandag gesloten - Rustieke 
sfeer. 

RESTAURANT TUL 
Grote Steenweg 71 

9260 Oordegem 
Tel. 091/69.28.74 

Specialiteit ribstuk op hout 

Dinsdagavond en woensdag 
gesloten 

Industriële 
brood- en banketbakkerij 

Roomijs 

Wiifrted BLANCQUAERT 

Grote Kouter 47 
UITBERGEN 

Tel 091-67.57 12 

CORTÏIALS 
UW KOFFIEHUIS 
Het Koffiehuis der 
Dunderstrock 

Kattestraat 20, AALST 

SPECIALITEIT 
van WAFELS 
en IJSROOM 

i^rt ^altnsliulö 
WEKELIJKSE RUSTDAG 
VRUDAG TOT ZATERDAG 
18 UUR 
J A N P A U W E L S -
OE B R A U W E R 
0« famMimaak nMt Iraditw. 

9328 SCHOONAARDE 
Oude Brugstraat 16 
052-42.3Z46 

JAARLIJKS VERLOF 
DECEMBER 

Steeds welkom in 

K R E K E L H O F 

Drankhups met sfeer 

Brusselbnon 11. GOOIK 
Tel 054/33 48 57 

Uw tweede thuis' 

F E E S T Z A A L 

« E D E L W E I S S >. 

Vosseniberg 13 1981 VOSSEM 
Tel 02/767 45 76 

Alle feesteli jkheden 
Mogeli jkheid tot huren van 

bestekken. 

Lokaal <T SCHUURKE» 

Oude Graanmarkt 25 
1000 BRUSSEL 
Tel. 02-51325.64 

Waar Vlamingan THUIS zija 

SPECIALIST VOOR 
AL UW FEESTEN 

!•/ ^ Verzorgde keuken 
yllülUÜA Demokratische prijzen 

Uilgclezen dienstbeloon. 

Kcs.solslcu'iweg 38 
2260 Niilen - Tel. 031/818841 

Europ Supermarkt 
Winder i ckxp le in 

A l s e m b e r g 

( H u l s v a n v e r t r o u w e n ) 

R e s t a u r a n t 

BRAKELHOF 
Rondpfein 5 Brake! 

Tel 055/42 41,07 

Forstzaal voor allo 
gelegenheden 

Voedingswaren 
„ PETRA " 

Godelieve Potfliet 
Georges Smet 

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

- gespeciallzeerd in fijne vlees
waren 

- groenten en fruit 
- t>estelling 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 051-20.09.07 

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 keu ren 
J o h a n Van de C r a e n 

Gasthuisstr. 1 
Meerhout 
Tel. 30.00.30 en 30.85.11 

n 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. 091-30.06.53. 

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

3690 BREE 
T e l 011-46.34.51 

Waar een Vlaming thuis is ! 

M a a n d a g ges lo ten. 

Beauvoordse specialiteit 
Pannekoeken en wafels 

M e v r o u w 

P a u w e l y n - D u q u e s n e 

W u l v e r i n g e m s t r a a t 18 
8486 B E A U V O O R D E 
tel 058/2994.91 

Gestoten: vrijdag, behalve m seizoen 

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.it incii icr v.tn .lllc feesten 
Ook vcituititK) v.in tiifelcji'i lef 

S<li i l l leisl i , i . i l 33 
2000 Anlwerpen 
Tel 031 37 45 72 

D E P U S 
G E B R O E D E R S 
Lambroeckstraat 89 
9320 OUDEGEM 
Tel. 052/21.16.06 

Algemene voeding, bieren, wijnen, li
keuren. Rechlstreeka invoer Duitse 

en Franse wijnea 

Welkom 

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

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

Lokaal van de Volksunie 

Restaurant P A L M H O F 

Tafe lhouder 
Special i tei t g e r o o k t e v is 

G o e d e w i jn hoe f t geen k rans 

Schoolstraat 52 
Kapelle-op-den-Bos 

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

Banketbakkerij 
ANTWERPIA 

Geraardsbergsestraat 38 Dr Van De Per'-elei 51 
9300 AALST BORGERHOUT 
Maur i ts GOSSYE Joost GOSSYE 
Tel. 053-21 35.33 Tel 031-36.56 54 

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

K R E K E L H O F 

Drankhu is me t s feer 

Dr ie Egypten laan 11 , 

Goo ik 
Tel 054-33.4857 

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

Wijnimport HERI^AN 
Douane - stpelhuis 

Menenstraat 376 
WEVELGEM 

Tel 056-412922 
056-41 81 68 

Invoer Bourgondie- en Bordeauxwijnen. 
Alle grote wijnen 

rechtstreeks uit de kastelen. 
Degustaties en verkoop: 

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

en op afspraak 

M a a k o o k eens kenn i s tnet 
de geze l l i ge s fee r in 

C a f é - R e s t a u r a n t 

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

2922 R A M S D O N K 
TeL: 015-71.15.49 

D E O U D E K R I N G 

C.ile VU lok.i.il 

!)()! [isplein Neusden Litiiliurc) 

Drnnk- en eethuis 

«< W A L T R A » 
ArduÉnknni 2 (bij !<VS) 

1000 Brussel 
Tel 02/219 52 12 

Du vier troeven van do Wnltr.i 
/ W.i.uns ifi ( /i.(f/ v.m Bru<iscl 
2 Jv h.in er .ilti/d p.trkcrcn 
J Je kn/gl er .ifti/d w.il te eicn 
4 Ov iiniicn iifti soci.tnf 

Z0€KQC1€ 

n Dringend gezocht voor Aalst 
betrekking van werkvrouw. vol
tijds en ingeschr 50 jaar, zeer 
werkzaam en t>etrouwbaar. Zeer 
dnngend wegens sociale toe
stand. Inl. bij Willy Alkx] 
(053-21.86.60 tussen 17 en 19 u) . 

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

D Jongedame uit Sint-Katelijne-
Waver, diploma hoger middel
baar ekonomische, zoekt dnn
gend een betrekking m de omge
ving Mechelen-Brussel-Antwer-
pen. Belangstellenden kunnen 
zich wenden tot volksvertegen
woordiger JooS Somers, Lierse-
steenweg 11 te 2580 Sint-Katelij-
ne-Waver, of telefonisch op het 
nummer 015-12.79.00, referentie-
nummer 2228. 

D Dringend uittwter gezocht voor 
Vlaams tokaal (met woning). Kand. 
aan G. Carpenber. Poklerstraat 67, 
Zwijndrecht (031/52.70.70). 

D Vervoerder met geskjten 
vrachtwagen (5 ton) zoekt een 
kontrakt voor vervoer. Inikdibngen 
te bekomen op tel. 053/66.91.50. 

D 28-jarige jongennan met dipk> 
nna A2 en 7 j . ervaring in verzeke
ringen zoekt een betrekking in 
liet Brusselse. Voor inBchtingen 
zk;h wenden tot volksvertegen
woordiger Dr. J. Valkeniers, (tel. 
569.16.04). 

D 23-jarige jongeman zoekt een 
betrekking als bode-kamert)e-
waarder of klasseerder op de 
dnehoek Brussel-Ninove-Aalst 
Voor inircfitingen zich wenden 
tot volksvertegenwoordiger Dr. 
J. Valkeniers, (tel. 02/569.16.04). 

G 22-jarige jongeman met diplo
ma A6 Handel-Boekhouden, milit 
dienstplicht vervuki, kennis Ne-
derlands-Frans-Duits-Engels, 
zoekt een gepaste betrekking in 
Brussel of HaHe-Vilvoorde. Voor 
inichtingen zich wenden tot 
volksvertegenwoordiger Dr. J. 
Valkeniers, te 02/569.16.04. 
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Bree: 
Hoe maak ik een perfekte begroting? 
„Mijnheer de Burgemeester, ik wens U 
te feliciteren met deze begroting die 
technisch gezien fenomenaal in me
kaar steekti" 
Dat waren met meer en niet minder de 
exacte woorden van meester Agten 
raadslid in de Breese gemeenteraad 
ten dienste van de lokale CVP-aan-
hang De woorden waren niettemin 
gemeend, wat men er ook van denkt 
Trouwens de heer Guffens ( P W ) 
was dezelfde mening toegedaan en 
deed er nog een schepje bovenop 
door de meerderheid te feliateren 
voor de prestatie van de begroting, die 
door de goede diensten van een plaat
selijke technische school zulk een han-

Vlaams
nationaal 
Studenten 
zangfeest 
te Antwerpen 
Het Katoliek Vlaams Studentenver
bond nodigt uit op haar jaarlijks 
Vlaams-nationaal studentenzangfeest 
van 26 februan 1981 in de stadsfeest
zaal (Meir) te Antwerpen 
Medewerkers zijn de Antwerpse stu
dentenverenigingen. De Vaganten, De 
Voerse Schuttenj, de Leuvense stu-
dentenfanfare, VNJ- en KSA-muziek-
kapellen, het Ensemble Ortolaan, Jef 
Eibers, buitenlandse studentenvereni
gingen. W K B , enz. 
Kaarten kunnen op voortiand bestek) 
of afgehaaW worden Adres Herwig 
Praet FVinsesstraat 43 te 2000 Ant 
werpen ,Pnjzen 80 fr voor studenten, 
150f r voor niet-studenten 

delbare vorm kreeg aangegoten 
Eerste schepen Jo Geebelen is inder 
daad in enkele jaren tot een ware 
tjegrotngsspecialist uitgegroeid Teza
men met sekretans Hermans en enige 
ambtenaren van de gemeente maakte 
hij een raming voor 1981 klaar die op 
de eerste plaats in alle hoekjes en 
kantjes klopte doch daarbij ook nog in 
buitengewone en gewone dienst met 
een batig saldo afsloot Een begroting 
in evenwicht dus en dat ging niet ten 
koste van de belastingen want die 
bleven ongewijzigd Wel werden er 
verschillende geplande projekten voor 
een tijdje geschrapt en zelfs dat vond 
de heer Guffens positief volgens hem 
werd het tijd dat er aan sparen ge
dacht werd 
De begroting hier in detail uit de 
doeken doen, zou te ver leiden Ver
melden we dat er traditiegetrouw weer 
veel aandacht werd t)esteed aan het 
leefmilieu (aanleg kollektoren) handel 
en nijverheid (industriezone van natio
naalbelang} openbare werken (Kleine 
Ring) kuituur, maatschappelijk welzijn 
De diskussie rond dit agendapunt op 
de gemeenteraadszitting was dus niet 
technisch aangezien er daar geen Of)-
merkingen over te maken vielen Dat 
had zelfs raadslid Agten door Doch 
deze onverbeterlijke bolleboos in holle 
frazen (had hij met even daarvoor op 

magistrale vinjze de term ,diktatuur" 
weten te gebruiken!) meende weer 
enige doorslaggevende argumenten 
achter de hand te hebben die de 
begroting een roemloos einde zouden 
doen kennen Inderdaad door de goe
de CVP-diensten werden hem volgerv 
de cijfers overhandigd (die hij dan ook 
op de raad deklameerde) de evolutie 
der toelagen de evolutie der schulden
last de evolutie der schuldenlast per 
inwoner, een overzicht der geschrapte 
projekten, de evolutie der inkomsten 
uit personenbelasting en de evolutie 
der belastinginkomsten Hoewel sche
pen Geebelen hem duidelijk maakte 
dat de helft der cijfers totaal verkeerd 
was de andere cijfers totaal misplaatst 
en de inkomsten uit de personenbelas
ting een kwestie is van de heer Eys-
kens jr en met van de gemeente, was 
de interpellant met uit zijn lood te slaan 
De CVP-fraktie moest op basis van 
deze lachwekkende statistieken zich 
absoluut tegen de begroting kanten 
kwestie van de opportuniteit met uit 
tiet oog te verliezen Wij raden hen aan 
in de leer te gaan bij de andere 
Limburgse gemeenten (vnjwel alle met 
een CVP-meerderheid) waar de schul
denlast schrikwekkende afmetingen 
begint aan te nemen Omdat ook cen
ten belangnjk zijn_ 

Eric Eyckmans 

Een leeuw (eventjes) geveld? 
Het zal de komende zes weken wat 
minder emoboneel, wat mmder gepas
sioneerd en wat minder heftig toe
gaan op het Breese politieke toneel 

Hoewel we vermoeden dat het er 
achter de schermen toch anders zal 
uitzien Immers, het boegbeeld van de 
Breese VU, pionier sedert 15 jaar en 
nog steeds grote bezieler van de 
Vlaamse zaak, Jaak (alias .Kiepke") 

Geussens werd als tumleraar door 
een beroepsziekte voor een bjdje uit
geschakeld Een meniscus-operate 
heeft zijn akbviteiten buitenshuis voor 
een bjdje drasbsch aangetast 

Het bestuur en de leden van de Volks-
unie-Bree wensen hem een allervlugst 
fierstel en een sp)oedig wederoptre
den op het polibeke stnjdtoneel 

EE. 

LIMBURG 
JANUARI 

23 GENK Volksvergadenng in het Parkhotel M Coppieters spreekt 
over steenkool en steenkoolvalonzabe in Europees perspekbef 

24 HASSELT Bruegelfeest voor al de leden in het VU-Ombudscen-
trum woning van kamerlid Willy Desaeyere, Zandstraat Vanaf 
19 uur Orgamzabe VU en VUJO 

25 GENK Vergadenng VUJO-ümburg om 10 uur in de Slagmolen 

27 DIEPENBEEK Voordracht over „Kernenergie en raketten" door 
kamerlid Willy Kuijpers Om 19 u 30 in de Gildenzaal 

28 HASSELT Arrondissementsbestuur Hasselt - St-Truiden om 20 
uur in zaal Uilenspiegel 

31 BORGLOON Het komitee 150 jaar Vlaamse Beweging brengt 
„Sinds 1831", muziek en voordracht rond „Der Oudren frerheid'" 
en „C^zellig met Gezelle" Om 20 u in de Gasthuiskapel 

Ijzerbedevaartvrienden 
samen te Maaseik 
Op 20 december had het Uzerbede-
vaartkomitee van het kanton Maaseik 
verzamelen geblazen in de fijnverzorg-
de feestzaal „De Leeuwenk" te Al-
deneik-Maaseik. 
Er waren meer dan honderd aanwezi
gen 

Om 20 uur opende een gelukkige 
voorzitter W Hosiers de feestvergade-
nng Hij gaf een overzicht van het 
voorlMje werkjaar, en gaf een opsom
ming van de nieuwe akbviteiten 
Een aantal personen werden door fiem 
persoonlijk in de bloemen gezet Voor
eerst de echtgenoten van de bestuurs
leden Verder eh D Snijders voor zijn 
albjd bereidwiHige geestelijke en 
Vlaams-nabonale inbreng op onze in
gerichte avonden. En als stot VU-
gemeenteraadslid Jaak Cuppens, 
steeds aanwezig op alle akbyiteiten 
van de werkgroep, en deze steeds 
politiek verwoordt waar nodig is. 

EJi D Snijders bracht dan in zijn 
toespraak J Kusters, de Limburgse 
Uzerflguur in hennnenng 
Een daverende Vlaamse Leeuw be

sloot dit eerste gedeelte 
Het tweede gedeelte omvatte een 
lekker etentje, terwijl men kon luiste
ren naar sfeervolle Vlaamse muziek. 
De uitgebreide tombola kende een 
overweldigende belangstelling en 
bracht het nodige „zaad" in het bakske 
Als de voorzitter inmiddels de dans 
opende was iedereen seffens op de 
dansvk)er en kregen we de gekende 
Jate" afwerking van deze geslaagde 
feestavond 

Tombola 
IJzerbedevaartkomitee 

Tijdens de feestavond van het IJzerbe
devaartkomitee kanton Maaseik, wel
ke gefKHjden werd m JDe Leeuwenk" 
te Akjeneik, had de trekking van de 
tombola plaats. Hier de winnende rHjm-
nners 

1108 26981187 136014101160 2241 
2026 1929 1314 2791 2000 3254 3235 
2835 1488 2808 3243 1578 3305 2132 
1180 3430 1561 2350 3360 1548 
De pnjzen kunnen afgehaald vrarden 
bij Leo De (^ierck, Dorperberg 18, 
C}|X)eteren, tot en met 31 januan 1981 

OOST-VU\ANDEREN 
JANUARI 

23 GERAARDSBERGEN Toneelavond „Hoogheid, Uw kameel 
staat voor" Blijspel in zaal De Reep (toneelgroep Ophasselt) Om 
20 uur Inkom lOOfr 

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

28 GENT Spreekbeurt over „Komen" Micfiel Capoen, senator en 
Paul Sergier (Akbekomitee KomerO geven uitleg over de 
toestand ter plaatse Om 20 uur in het FVV sekretanaat 
Bennesteeg 2 Orgamzabe FVV-(3ent in s^nenwerking met de 
(jOOssenaertsknng-Gent 

30 BAAROEGEM Kulturele avond hulde aan kunstschilder Jos De 
Bie en voordracht door Edmont Moortgat over JDe geschiedenis 
van de gehuchten te Baardegem" Voordracht met dia-jsrojekbe 
Om 20 uur in de Parochiezaal (naast de kerk) Inkom 30 fr Org 
Davidsfonds en Vlaamse Klub Baardegem 

31 BURST-AAIGEM-BAMBRUGGE Pnve verkleed ledenfeest om 
19 u 30 m zaal St-Maarten, Knelhoek te Burst 

31 ST.-NIKLAAS 13de Nacht van Europa in het Cenbxim. Grote 
Mark t Om 20 u 30 Orkest The Evergreens in de gouden zaal, 
disco Maro Rash back Show in de recepbezaal Inkom 120fr 
Voorverkoop lOOfr 

Februari 

6 DESTELBERGEN. Spreekbeurt door Maunts C^oppieters over 
Europa de E V A om 20 uur in de raadszaal van hiet gemeente-
fxjis, Dendermondse steenweg 460 
BEVEREN: De nacht van Beveren met het orkest Nico Sylves
ter In zaal Oud Beveren, Stabonsstraat 40 Om 20 u 30 Inkom 
120 fr 

Leerrijke gespreksavond te St.-Niklaas 

Het Europa der volkeren: 
een kans? een uitdaging? 
Voor de A. Verbruggenknng afdeling 
Sint-Niklaas, hiekJ Eurojjees senator 
dr Maunts Coppieters een uiteenzet-
bng over de kansen van de volkeren 
als deelhebbers van een Europees 
„vaderland" 
Dat deze kansen nog met erg hoog 
mogen aangeslagen worden zal nie
mand verwonderen Toch is er hoop, 
zoals hierna zal blijken 

Europese partijen: 
een schimmenbestaan 
Dat de Europese parbjen geen eigen 
leven leiden, geen polibek profiel heb
ben, moge blijken uit wat volgt 
EVP bij de bespreking van de kwesbe 
van de Ierse polibeke gevangenen 
vaardigde deze partij met eens een 
woordvoerder af, en de meerderfieid 
van de afgevaardigden stemde tegen 
een mobe tot steun aan de leren Wel 
stemt de EVP meestal mee met de 
Bntse Konservabeven 
De Social isten: — grootste frakbe in 

Maurits Coppieters te Destelbergen 
Euro-joarlementsiid Maunts (Coppieters 
neemt m februan afscfieid van het 
Europees parlement De Gioossen-
aertsknng uit Desteltiergen-Heusden 
dankt hem voor het bnijante werk dat 
hij verrichtte, zowel op nationaal als op 
Europees vlak. Daarom nodigt men 
Maunts Cïoppieters uit in Destelbergen 
te komen spreken op vnjdag, 6 f ebrua-
n om 20 uur stipt m de raadszaal van 

het gemeentehuis, Dendermondse 
steenweg, 460, te Destelbergea 

M (Doppieters zal het hebben over het 
Europees parlement en over de Euro
pese Vnje Allianbe Zeer txieiende 
avond De Goossenaertsknng vraagt 
de lezers van dit blad uit Destelk>ergen 
en omgeving, als blijk van waardenng, 
zo tainjk mogelijk aanwezig te z i p 

Vnjdag 6 gebruan moet het gemeente
huis te Destelbergen vollopen > De 
volgende akbviteit van de Goosserv 
aertsknng fieeft plaats op zaterdag 14 
maart en omvat een geleid bezoek aan 
Sidmar Verdere inlichbngen en in-
schnjvmgen bij voorzitter Andre 
Moens, Groenstraat 47, te Destelber
gea Te l 558548 

het Europees p>arlement — stemmen 
vnjwel albjd verdeeld 
De Kommunisten Franse en Italiaan
se kommumsten hebben geen of nau
welijks kontakt met elkaar, en nemen 
vaak standpunten in die diametraal 
tegenover elkaar staan, zoals bv in de 
kwesbe van de kernenergie 

Welke rol speelt 
de Volksunie? 
De Volksunie is gefiouden tot een 
charter van de „volkeren zonder staat" 
Het was een van de eerste opdrachten 
van Maunts (>)ppieters de kleine 
groep bestaande uit Italianen, leren en 
Denen als frakbe te doen erkennen 
Door een harde parlementaire stnjd 
fiebben de grote part jen het regle
ment dermate moeten aanpassen dat 
ZIJ inderdaad als „frakbe" werden 
erkend Dit betekent een eigen 
sekretanaat spreekbjd voor de parle-
mentaners- Hierdoor kon voorkomen 
worden dat de groep al bij voorbaat 
monddood werd gemaakt 
Deze frakbe is een bruggenhoofd 
waaraan de volkeren zich bij de vol
gende verkiezingen m 1984 zullen kun
nen optrekken 
Dit geldt ook voor sommige groepen 
zoals de Ekologisten in Franknjk en de 
Grunen in Duitsland, die dezelfde 
standpunten innemen als wat door de 
frakbe wordt voorgestaan 
Reeds verschillende keren is Maunts 
Oippieters trouwens als woordvoer
der en van de Ekologisten en van de 
Grunen opgetreden inzake energiepo-
libek, waarbij hij zich scherp heeft 
afgezet tegen de absolute pnonteit die 
de EG wenst te geven aan de kern
energie Zo o m. tegen de opwerkings

fabriek van La Hague m Franknjk waar 
reeds meerdere ongevallen zijn ge
beurd met emsbge bestraling van ver
schillende personen Vermelden wij m 
dit verband nog dat de fabriek werkt 
volgens een procédé dat in Amenka 
werd stopgezet omdat het te gevaar
lijk blijkt te zijn Overigens heeft de 
produkbe reeds een grote achterstand 
opgelopen 
Vermeldenswaard is ook de p>erskon-
ferenbe waarbij in de k>kalen van het 
Europees parlement te Sbaatsburg de 
Ciorsikaanse autonomisten de gele-
genfieid kregen hun achteruitstelling 
en verdrukking door Franknjk aan te 
klagen Corsika wordt door Franknjk 
ekonomisch achteruitgestekl en poli-
bek onderdrukt Autonomisten worden 
door een sfieoale rechtbank geoor
deeld ((Cour de la Sürete de France) 
Franknjk kan dit nog steeds doen 
omdat het de Europese Konvenbe 
voor de Rechten van de Mens met 
heeft ondertekend. 

De toekomst 
Indien in 1983 de toetreding van Sparv 
je doorgaat waar Katalanen en Bas-
ken over belangnjke naboneriisbsche 
polibeke parbjen beschikken, zal fiet 
Europa der Volkeren een eigen gestal
te gekregen hebben Ook de toetre
ding van Portugal is voorzien voor 
1983 
Ten sk>tte moet hier nog vermeld 
worden dat op een kongres te Brussel 
vonge week. de ondertekenaars van 
het charter van de „Volkeren zonder 
land" tot een ruimere samenwerking 
zijn gekomen zowel op organizato-
nsch vlak ais op het vlak van het 
programma Zo werd een eigen sekre
tanaat opgericht en zal eerstdaags een 
maandblad van de pers komen Zeer 
belangnjk is dat alle ondertekenaars 
het federalisme aanvaarden als middel 
om het Europa van de Volkeren te be
reiken 
Op een bijzondere Parbjraad van de 
Volksunie vonge zaterdag werd in 
aanwezigheid van talnjke buitenlandse 
delegaties, dit aKes plechbg bezegekl 

Jan Pieter Maes 
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Wij in de Volksunie 

Nieuwe afdelingsbesturen 
in het arr. Dendermonde 

M) .25 

Berlare-Overmere-Uitbergen 
Voorz.: Mevrouw R.M. De Ceuninck-
Mortelmana 
Sekr.; Erik Van Hauwermeiren. 
O./voorz.: Petrus Keppens en André 
De Palmenaer. 
Penn.: Marcel De Neef. 
Pers: Ludwig Jacobs. 
Sociaal Db: Luk De Ceuninck. 
Leden en abt: Leopold Coppens. 
VUJO: Geert De Lausnay. 
Org. en prop.: André Vergeylen, André 
De Martelaer, Julien Petit Fl. De Ceu
ninck, Raf. De Vlaeminck. 
Ziekenf.: André Vergeylen. 

Wetteren-Massemen-
Westrem 
Voorz.; Norbert De Keulenaer. 
O./voorz.; Hendrik Bauwens. 
Leden en Abt; Hendrik Bauwens. 
Sekr.: Remain Pieters. 

Penn.: Ludwig Claeyssens. 
Org.: Rudi Claeyssens. 
Sociaal Db en Ekon. beleid: Karel Van 
den Bosch; 
Pers en red.; Paul Leliévre. 
Prop.; Mare Ronsmans. 
Best lid: Luk Teirlinck, Etienne Van 
I flftkftn 
VUJO: Patrick Van Hecke. 

Kalken-Laarne 
Voorz.: André De Rijcke. 
O./voorz.: Jozef Bracke. 
Sekr; Chris Van Acker (+ leden en 
abt en soc. db). 
Penn.; Nimia Reintjes-Van Veerssen 
Prop.: Marcel De Rijcke. 
Org.: Robert Blanquaert 
VUJO: Didier Ciaeys. 
Pers en korr.: Koen Bracke. 
Best lid; Etienne Vervaet Theo 
De Kegel. 

Wichelen-Schellebelle-
Serskamp 
Voorz.; Jules Van Boxelaer. 
O,/voorz.; Willy Hoogewijs. 
Sekr. + org. + leden en abt: Kamiel 
Huyiebroeck. 
Penn. + prop.; Willy De Winne. 
Sociaal Db. en ziekenfonds; Jules Van 
Boxelaer. 
Pers: Etienne De Vos. 
Best lid: Marcel Bombeke, Jacques 
Looman, Paul Lanckman, Jozef Lens-
sens, Karel Tas, Freddy Bettens. 

Waasmunster 
Voorz.: Hugo Verdurmen. 
Sekr.: Fernand Ketels. 
Penn.; Edmond Bruggeman. 
Sociaal Db: Leona De Lamper. 
Org. en prop.; Patrick Fierens. 
Hamme-Zogge-St-Anna 
Voorz.; Theofiel Quintelier. 

Vierde arr. VU-feest op 27 februari 1981 
Het eerste VU-feeft met 156 deelne
mers greep plaats in 1978 in zaal 't Hof
stede te Hamme onder impuls van 
gewezen arr. voorzitter Rik Smekens 
in gezelschap van VU-voorzitter Hugo 
Schiltz, wijlen senator A. Geerinck, min. 
H. de Bruyne, Kultuurraadvoorzitter 
Maurits Coppieters, kabinetschef min. 

Nieuw VU-bestuur 
in Oudenaarde 
Ook de VU-Qudenaarde koos een 
nieuw bestuur! 
Voorzitter Roland Van Heddegem; on
dervoorzitters Adelin Coussement 
eveneens afgevaardigde van de Ver
eniging Vlaams Gepensioneerden, en 
Luk Hoeree, eveneens verantwoorde
lijk voor de propaganda; sekretaris 
Luk De Kerpel, eveneens verantwoor
delijk voor de organizatie; penning
meester Willy Sap; jongerenwerking 
Erik Dhondt; andere bestuursleden; 
Edgar Lambrecht sociaal dienstbe
toon, Fientje Eeckelaert-Robijn, afge
vaardigde FVV, Marie-Paule Van Hed-
degem-Roos, afgev. FVV: gemeente
raadslid Frans Van Den Heede. 
Op deze mensen kan men steeds een 
beroep doen voor alle inlichtingen be
treffende deze afdeling. 

Van de Kerckhove en staatssekretaris 
Vik Anciaux, fraktievoorzitter Frans 
Baert en andere prominenten in de 
partij. Het tweede VU-feest in 1979 te 
Oudegem voorgezeten door gewezen 
arr. voorzitter Marcel Verschelden in 
aanwezigheid van de ganse VU-top 
met echtgenoten, nl. voorzitter Vik 
Anciaux, ondervoorzitters prof. Jef 
Maton, Jaak Gabriels, algemeen sekre
taris Willy De Saeger, Maurits Coppie
ters, lid Europees Parlement en talrijke 
vooraanstaanden. 162 deelnemers 
konden genieten van koude schotels 
en paling van Jan Pauwels uit Schoo-
naarde. Op dit VU-feest werd een 
speciale hulde gebracht aan gewezen 
arr. voorzitter Rik Smekens en had de 
officiële machtsoverdracht plaats door 
overhandiging van de voorzittersha
mer. 
Het derde VU-feest ging door in 1980 
in de gemeente Wichelen. Met 145 
deelnemers waaronder Maurits Cop
pieters, senator W. Peetere, prov. 
raadslid Herman Burghgraeve, arr. 
voorzitter Marcel Verschelden en an
dere belangrijke kaderleden en afde
lingsmilitanten groeide het etentje uit 
tot een gezellig samenzijn. 
In november 1980 besliste het arron-
dissementsbestuur over het vierde ar
rondissementeel VU-feest Oorspron
kelijk werd gedacht aan zaterdag 31 

januari, doch gezien de installatie van 
de raad van beheer slechts op 9 
januari gebeurde was de organizatie-
tijdsspanne te kort Uiteindelijk werd 
zaterdag 7 maart 1981 vastgelegd 
voor het vierde VU-feest De aanwe
zigheid van de algemene voorzitter Vik 
Anciaux werd reeds vastgelegd. Meer 
nieuws hieromtrent binnen enkele we
ken. 

ZO^K^RC]? 
D Jongedame uit Mechelen, 
houdster van het diploma Ekono-
mische Humaniora en Daktylo-
grafie, met goede kennis van Ne
derlands, Frans en Engels, zoekt 
dringend een betrekking als be
diende - algemeen kantoorwerk 
in de omgeving van Mechelen. 
Belangstellenden kunnen zich 
wenden tot volksvertegenwoor
diger Joos Somers, Liersesteen-
weg 11 te 2580 Sint-Katelijne-
Waver, of telefonisch op het 
nummer 015-21.79.00 - referen-
tienummer; JS/AS/2197. 

Sekr: An Geerinck. 
Penn.: Florimond Peelman. 
Prop.: Jacques Verschuren. 
Best lid: Maria Dieleman, André 
Segers en André Vanden Abbeele. 

Hamme-Moerzeke 
Voorz.: Willy Ost 
Sekr.; Karel Vereist 
Penn.; Karin Ost. 
Best lid: Marcel Verschelden. 
Prop.; Hans Malfliet 
Org.: Dirk Westerlinck. 

Hamme-Centrum 
Voorz.; Gustaaf Heyvaert 
O./voorz.; Jozef Drieghe. 
Sekr.: Paul Van Vossole. 
Penn.: Willy Permentier. 
Prop.: Jan Verhaegen. 
Org.; Pierre Scheppers, mevr. Lydia 
Peeters-Biesemans. 
Ledenadm.; Paul Van Vossole. 
Best lid: Petrus De Schoesitter, 
Freddy Quintelier. 
Vrouwenkring: Lydia Biesemans, 
Marie Staljanssens, Angéle Quintelier. 

Dendermonde 
Voorz.: Ferdy Willems. 
O./voorz. St-Gillis; Victorine Buydts. 
O./voorz. Appels: Agnes Van der 
Steen. 
Sekr.; Patrick Jassogne. 
Penn.; André De Vos. 
VUJO: Jassogne Patrick, 
Org.: Willy Duennck. 
Sociaal Db; Rik Smekens. 
Prop.: Oscar De Groote. 
Pol. vorming: Marcel Vervrangen. 
Adm. sekr.: Kristine impens. 
Best lid: Ivan Van Hese en Cyriel 
Michem. 
Buggenhout 
Voorz.; Jozef Verhaegen. 
Sekr- Robert Verest 
Penn.; Remi Vergauwen. 
Prop.; Mark Van den Eede. 

Org.: Edward Mertens 
VUJO: Luc Spruyt 
Best lid; Monique Verhavert Antoon 
Keldermans en Francois Van der 
Jeugt 
Sociaal Db; Jean-Pierre Willems. 

Grembergen 
Voorz.: Maurits Verhaegen. 
Sekr.: Huibrecht Baert 
Penn.: Krister Boon, 
Prop.; Jennie Pieters; 
Org.; Mtehael Fierens. 
VUJO: Chris. Fierens. 

Zele 
Voorz.; Paul Geerinck. 
O./voorz.; Leo Callaert 
Erevoorz.; Robert De Leenheer. 
Sekr,: Hubert Temmerman. 
Penn.; René D'Haese. 
Prop.: Hugo Hetrman. 
Org.: Hugo Heirman. 
VUJO; Frieda Van Handenhove. 
Pers; Hubert Temmerman en Robert 
De Leenheer. 
Best leden; Mare De Donder, Maurits 
Ernalsteen, Bernd Moens, Désiré 
Roels, Désiré Van Driessche, Willy 
Van MakJeren, Marcel Van Winckel, 
Willy VeWeman, Jozef De Coster. 
Baasrode 
Voorz.; Raoul Maerevoet 
Sekr.; L De Saeger. 
Penn.: Jan Delplace. 
Prop.; Etienne De Paepe. 
Sociaal Dienst: Jeannette Van den 
Broeck 
Koórdinatie- Bert Nuyts. 
Lebbeke 
Voorz.: Karel Uyttersprot 
Sekretariaat + pers + red.; Maurice 
Verbeiren, 
Org.: Hugo De Mol. 
Leden en ab.; Hugo De Mol. 
Penn.: Guido Keppens. 
Prop • Roland Buggenhout 
Sociaal Db.' Johan De Mol. 

15 maart: arr. Vlaams 
zangfeest te Dendermonde 
Op 15 maart 1981 gaat om 14 u. 30 m 
zaal Koningshof te Dendermonde het 
eerste arrondissementeel Vlaams 
zangfeest door. 
Inrichters, vzw 't Vestje, Oude Vest 
129, Dendermonde. 
Koren. Cantecleer (St-Gillis Dender
monde), St.-Lutgardiskoor (Grember
gen), St-Gregoriuskoor (Wetteren) en 
St-Martinuskoor (Moerzeke) 
Gastdirigenten Armand Preud'hom-
me, Willem De Meyer en Wies Pee, 
Eregast. Maurits Coppieters, lid Euro
pees Parlement 
Motto. „Ik ben Vlaming en daar ben ik 
fier op!" 

Prezentatie, Roosemanjn Mortelmans 
(Berlare), 
Inkom, 100 fr., 60 fr voor 3 x -plussers 
en jongeren 
Affichen en kaarten te verkrijgen in het 
sekretariaat. Oude Vest 129, Dender
monde, op maandagavond van 20 tot 
22 uur, op woensdagnam. van 14 tot 16 
uur, op zaterdagmorgen van 10 tot 12 
uur en op zondagmorgen van 11 tot 12 
uur. 
Bij Marcel Verschelden, voorzitter or-
ganizatiekomitee, Etienne Van Laeken, 
organizatieverantwoordelijke, Willy De 
Sterck, sekretans organizatiekomitee 
en bij alle bestuursleden. 
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26 mi Wij in de Voll<sunie 

VU-Alveringem: ledenronde af! 
De afdeling Alveringem heeft de Ie 
denhernieuwing afgerond op 20 de
cember We maken er een punt van 
eer van om altijd voor Nieuwjaar klaar 
te komen met de ledenhernieuwing 
Jammer genoeg hebben we ook dit 
jaar af te rekenen met heel wat overlij-
dens en verhuizingen We voelen ieder 
jaar opnieuw aan den lijve hoe vlug de 

Provincie 
West-Vlaanderen 

OCMW-Brugge 
Op donderdag 2621981 om li u 
zal er ten zetel van het OCMW, 
Karthuizennnenstraat 4 te 8000 
Brugge, ten overstaan van de 
heer F Bourdon, voorzitter, of 
van zijn afgevaardigde overge
gaan worden tot het openen van 
de inschrijvingen van de open
bare aanbesteding voor de om
vorming en uitbreiding van het 
dienstencentrum Levensvreug
de te Brugge (Lissewege) 
Erkenning kategone D klasse I 
Termijn 120 werkdagen 
Dossier ter inzage in het kantoor 
voor inzage en verkoop der be
stekken. Residence Palace, Jor 
daenskv\fartier. Wetstraat 155 te 
1040 Brussel, in de bureaus van 
het OCMW, Karthuizerinnen-
straat 4 te 8000 Brugge, iedere 
werkdag van 9 tot 12 u , bij archi-
tekt Luk Berkein, Wallemeers nr 
2 te 8800 Roeselare, tel 051-
20^4 37, iedere werkdag van 9 tot 
12u 
Het bestek en de plannen zijn te 
koop mits voorafgaandelijke 
storting van 928 f r inclusief BTW 
op bankrekening nr 461-4107701-
61 van architekt Luk Berkein 
Wallemeers nr 2 te 8800 Roesela
re 
De inschrijvingen, onder geslo
ten omslag mogen ter openbare 
zitting voor de opening afgege 
ven 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 KB van 22 4 1977 

De sekretans, 
H PARREI N 

(Adv. 03) 

Westhoek ontvolkt en veroudert In 
eigen streek is er nog steeds geen 
werk en alle jonge krachten verlaten 
de Westhoek om in industnele agglo
meraties te gaan wonen We laten de 
moed echter met zakken en zullen het 
geleden verlies ongetwijfeld goed ma
ken door de werving van nieuwe le
den Een woord van biezondere dank 
gaat hierbij naar de motor van onze af
deling het gemeenteraadslid Willem 
Billiet Willem is ondanks zijn tachtig ja
ren nog erg aktief Hij ontbreekt op 
geen enkele bestuursvergadenng en 
hij heeft opnieuw het startschot gege
ven tot de wervingsaktie door zelf 
enkele nieuwe leden te werven 
Een ander initiatief van onze afdeling 
dat veel sukses kent is de boekeninza-
meling voor de Vlaamse biblioteek te 
Komen We hebben nu reeds 160 

boeken ontvangen en een vijftal jaar
gangen van het blad De Brusselse 
Post Onze hartelijke dank aan de 
mensen die dit alles hebben afgestaan 
voor Komen I We zullen de aktie afslui
ten eind januari Dus, voor diegenen 
die nog boeken willen brengen is het 
de hoogste tijd Je kan nog steeds 
terecht bij Luk Delancker, Gapaard 1 
te Alveringem 
Ondertussen is ook de vormings
cyclus rond het tema, Mijn Gemeente' 
voorbij Het waren twee zeer leerrijke 
avonden met in het minst door de 
uitstekende sprekers Werner Claes 
Rik Sohier en Mark Dejaegher In apnl 
zal er waarschijnlijk gestart worden 
met een nieuwe cyclus rond het tema 
Ruimtelijke ordening ook in mijn ge

meente ' " 
L Delancker 

VU-amnestiemotie 
in Wingense gemeenteraad 
Op de bestuursvergadenng van 30 
december 80 besloot het Wingense 
V U bestuur volgende motie voor te 
leggen aan de Wingense gemeente
raad De ondergetekenden leden van 
de gemeenteraad van Wingene on 
derschrijven volgende motie 
W I J menen dat kristenen en humanis
ten over de politieke partijen heen 
samen moeten proberen een einde te 
maken aan de sociale gevolgen van de 
repressie en de epuratie 
Zonder de kollaboratie goed te keuren 
menen wij dat het 35 jaar na de oorlog 
hoog tijd IS voor ernstig parlementair 

werk op dit gebied 
Ondergetekenden besluiten deze mo
tie te versturen aan de eerste minister 
Deze motie werd overhandigd aan 
burgemeester en gewezen senator 
(VU) Willy Persyn die ze op zijn beurt 
naar voren bracht op de gemeente
raadszitting van 7 januan 81 
Slechts 13 leden van de 23 besloten 
de voorgestelde motie te onderschrij
ven De 10 CVP-oppositieleden lieten 
het tot ontsteltenis van velen afweten 
Deze kristelijke partij vindt het na 
35 jaar nog te vroeg voor echte vrede 

Gilbert Hermie 

20 jaar VU-Oostkust 
Op 6 februari aanstaande vieren de af
delingen Blankenberge en Knokke sa
men 20 jaar Volksunie Oostkust Ere
gasten op dit jubileum zijn algemeen 
voorzitter Vic Anciaux Fr Vanderelst 
stichter van de partij en Hugo Schiltz 
volksvertegenwoordiger en oud voor
zitter Raf De Clerq volksvertegen
woordiger 
Met bovengenoemde topmensen uit 

de partij kunnen leden en sympatizan-
ten aanzitten aan een gastronomisch 
vlees- en zeevruchtenbanket te Blan
kenberge 
Kaarten en reservaties kunnen be
sproken worden bij de bestuursleden 
van de afdelingen of bij provincie
raadslid Jef Fryns (bureau Generaal 
Lemanstraat 12, tel 050-412239 te 
Blankenberge, van 14 tot 18 u ) 

WEST-VLMNDEREN 
Januari 

23 BRUGGE Arrondissementele receptie om 20 u 30 in het ,Brey-
delhof' Jozef Suveestraat 2 te Brugge 

24 KORTRIJK Pannekoekennamiddag om 14 u 30 in lokaal 1302, 
A Reynaertstraat 9 Boven de 6 jaar 30 fr Groepsspelen en 
animatie zijn voorzien 

25 IZEGEM Werkbezoek aan het ambachtelijk atelier van Jons Ti-
nel voor beeldhouwwerk en restauratie Samenkomst om 10 uur 
aan het Vlaams Huis 

Februari 
5 IZEGEI\^ Europees debat „Voor of tegen kernenergie'" geleid 

door Jan Schodts (BRT) met de Europese parlementsleden 
Marcel Colla (SP), Maurits Coppieters (VU), Karel De Hucht 
(PVV) en Jan Verroken (CVP) Om 20 uur in Muziekauditorium, 
Kruisstraat 15 Toegang grats Organizatie VSVK 

OCMW-Brugge 

Verbeteringsbericht 
nr. 1 

Op donderdag 5 februari 1981 
om U u zal in de vergaderzaal 
van het Openbaar Centrum voor 
Maatschappelijk Welzijn, Kart-
huizerinnenstraat 4 te 80(X) Brug
ge, overgegaan worden tot de 
openbare aanbesteding der wer
ken in het nieuw hospitaal Sint-
Jan te Brugge 
Perceel 3510, V-blok, verwarming 
en verluchting 
Erkenning onderkategorie D 17 
en D 18, klasse 4 in plaats van 
D 17 of D 18 
Registratie als aannemer kat 00 
of 24 of 25 (Adv. 05) 

OCMW-Brugge 

Verbeteringsbericht 
nr. 1 

Algemene offerte-aanvraag op 
donderdag 5 februari 1981 be 
treffende het nieuw hospitaal 
'lint-Jan te Brugge 
35 6 V-blok, lichte binnenwanden 
De aandacht van de inschnjvers 
wordt erop gevestigd dat aan het 
biezonder bestek wijzigingen 
zijn aangebracht De tekst van 
deze wijziging kan kosteloos be 
komen worden bij architekt 

Lantsoght, Spinolarei 15 te 8000 
Brugge, tel 050-335841 
De tekst van deze wijziging ligt 
ter inzage op het verkoopkan
toor van openbare aanbestedin
gen. Residentie Palace, Jordaens-
kwartier, 2de verdieping. Wet
straat 155 te 1040 Brussel, bij de 
voornoemde architekt, bij het 
OCMW-Brugge, Karthuizerin-
nenstraat 4 te 8000 Brugge 

(Adv. 06) 

Een zonnige tuin het 
hele jaar door! 

HOBBY
SERRES 
• Zeer sterke degelijke en 

waterdichte konstruktie 

• Uitvoering m aluminium 
met kitloze beglazing 

• Zeer eenvoudige montage 
en niet het minste onder 
houd 

• Vaste breedte van 280 m en 
variërend m lengte tot 
1060 m 

Vraag ons vrijblijvend folder en 
priishjst''' 

Serrebouw 
DEFORCHE pvba 
Gentseheerweg 120 
8700 IZEGEM 
Tel 051/303701 (4 IJ 

Aanbevolen huizen 
MEUBELEN MOENS 
Markt 28 
TERNAT 
Tel 582 10 55 

Specialist primitief 
stijlmeubelen en modern 

ETN BERT 
Assesleenweg 117 TERNAT 

Tel 02 582 1312 

VERDELER VOLKSWAGEN AUDI 

VERVOER VERHUIZINGEN 

Laadruimte van 30 tot 50 m3 

V E C O V E N Jozef 
Haneveldlaan 47 1850 Grimbergen 

Tel 02 26814 02 

WASSEN VAN ALLE RUITEN 

Aalsterse Glazenwasser i j 

Gebr A L L O C 
Raphael en Wil ly 

Tel bureau 053 217212 

Heropmaken oude ijzeren poor
ten en balkons en allerlei smeed-

D e V o s Luc 
Centra leweg 27 

2260 NIj len 
Tel. 0 3 1 - 8 1 7 7 0 6 

Gratis pri|8off«rt* 

KUNSTGEBinEN 
HERSTELLINGEN 

Tandheelkundig Laboratorium 
VAN PER KLEUN 

Chazalloan 83 
1030 Brussel (Schaarbeek) 

02 734 06 43 
Na 18 u 425 46 42 

PVBA DAMA 
Stationsstraat 107 
9540 BURST ERPE MERE 

Vloeren -

Open haarden 

lel 053-6237 65 

ANTIEKZAAK 
Marcel Asselman 

Rollebeekstraat 45, 
1000 Brussel Tel 5116133 

Pnve 56903 18 

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

PVBA J BORREMANS-COCK 
a KINDEREN 

Algemene Bouwondernemingen 

Genisestraat 238 
9500 GERAAHDSBERGEN 

Tel 054 412589 

IKEUKgNaI 

DUflASON KEUKENS 

FIRMA SONCK GEBR 

WIJ bouwen voor u sleutel op de deur 

Anderenbroek 24 
9480 Denderhoutem 
Tel 053 219325 

LEON KESTELOOT-
VERMEYLEN 

Begrafenissen Krematies 

Pannestraat 211 
8480 VEURNE 

Tel 058 31 1909 

L U K O S p v b a 
Ringmappen dokumenttiouder 
pochetten snelhechters offerte 
mappen 

Fortstraat 27 
2510 MORTSEL 

G e o r g e s DE RAS p v b a 
Autocars nulobus 
ceremoniewngens 

begrafemsonderneming 

Hoogstraat 20 

LEDE 

Tel 053 2136 36 

Firma M UYTDEWILGEN 
TV HIFI VIDEO ELECTRO 

Wouter Haecklaan 6 2100 Deurne 
Tel 031/216699 

Julius De Geylerstraat 204 Antwer 
pen Tel 031/29 07 87 

GALERIJ DE KEIZER 
Exclusiviteit: salons 

schilderi jen 
lustrerie 

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

Dinsdag, woensdag en vri jdag T E R N 
van 13 tot 20 u. Donderdag van Tel O 
9 tot 20 u. Zaterdag van 9 to l 20 u. 
Zondag van 14 tot 18 u. Maandag gesloten 

kleinmeubelen 
geschenkart ikelen 

Zaakvoerder 

Staf Kiesekoms 

Keizerstraat 2 
TERNAT 
Tel 02-582 22 22 

KONFEKTIE-DISCOUNT 
Jos LAGRING-

VAN DAELE 
"VERKOOP AAN 
FABRIEKSPRIJZEN» 
liHOfcKrEN (J( ins ( n mill rt ) PAR 
KAS BLOFSONS ANOMAKS 

'•"'' Tri 053 66 /3 33 
Stf ( n\Aj< (j fi I ir N nov( /6 
94 70 DENÜEIUtEUW 

lustrerie 

mare 
de vriese 
bar. ruzet le ldan 56c brugge 
ObO/35 /4 04 
baan brugge-kortr i jk 

3erooin EVENEPOEL 
DECORETTE 
Alle schilder- behang- en dekora-
tiewerken 
A De Cockstraat 42 
D E N D E R L E E U W 
Tel 053-667408 

A N T I E K Z A A K 

M e v r Juhen S C H E R R E N S -
GHEKIERE 

Nederweg 113. 

8700 I Z E G E M 
Tel 051-301537 
Aankoop en verkoop van Franse 
(Normandische geskulpteerde 
eiken bruidskasten) meubelen en 
borden + kunstvoo-T/verpen 
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Wij in de Volksunie H^ 27 

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

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

KEUKENS • SANITAIR 
VERWARMING 

VAN DER CRUYS 
Assesteenweg 65. TERNAT 

Tel 58214.41 
Toonzaal alle dagen open 

van 9-19 u. Zondag gesloten. 

VAKANTIE 
Samen met Uw gezin op vakan
tie bij Vlaamse boeren In Zuld-
Franicrljk. Zon en sneeuw, op 
45 min. rijden van een bekend 
ski-oord. Ook zeer geschikt 
voor zomervakantie. Inl. teL 
011-43.6&02. 

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

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

BLOEMEN .ERIKA-

Kerkstraat 23. 
2650 BOOM 
Tel 031-880160 

Alle bloemen en planten. 

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

BINNENHUISINRICHTING 
STROOCA 

G.|lor.| (l.: G.ip.li.Tl... 
Vlo!f-nstr,i,it 45, 9300 A.iKl 
l i l 053 /0 3.' 19 

Meubelmagazijnen 
OE KLEINE WINST 
te Niel. 
Antwerpstraat 164-177 
Stijlmeubelen + kleinmeubelen. 
Ed Claessenlaan 50-52 
alle 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/archilektuur 
— Huweiijksreportagee. 

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

V.ilerius De Saedeleersiraat 99 
9300 Aalst 
lel 053/21.71.38 

DRUKKERIJ WAEGEMAN 
dé o p l o s s i n g voor al uw d r u k w e r k in t ypo en o f fse t . 
Spec ia l i s t in mee rk l eu rend ruk . 

P reu legem 150-152, 9400 N i n o v e . 054/33.14.24 
H. Ve r r i es t s t raa t 64, 9470 D e n d e r l e e u w , 053/66.41.40 

PVBA GABRIEL 
Vrijdagmarkt 47, 9000 GENT 
Tel. 091-25.64,05 
Boelare 10, Eekio 
Tel. 091-77.13.12 
Nieuwl De eerste elektronische 
naaimachines ter wereld met ge-
heugen dat naait en schrijft. 

- Dames en heren, in uw belang 
wendt u voor uw 

SCHILDER-BEHANGWERKEN 
en VLOERBEKLEDINGEN 

tot mannen van het vak 

ADOLF CLAES EN ZONEN 
Kerkweg 8. 1760 Roosdaal-Strijtem 

Tel 054-33.37.56 

Zaadhandel 

PVBA DE MOOR-LATEUR 
PELGRIM 9 
9258 SCHELDEWINDEKE 
Alles voor land- en tuinbouw. 

Tel. 091-62.51.42. 

DE CRAEN ROM pvba 
Molenstraat 78 
NIEUWENRODE 
Tel 015-71.12.40 

Verwarming - sloom • sanitair. 
Alle herstellingen. 

Lederwaren-Parfumerie 
VAN REETH 
Antwerpsestraat 44 
2640 NIEL 
Tel 031-88.1119 

Kleinlederwaren • handtassen 
reisartikelen - regenschermen 
handschoenen. 

NV Relnigingswerken 

PEETERMANS 

Onderhoud en restauratie 
gebouwen. 

Wl)n«g«m»trut 40 
2220 Wommelgem 
Tel 031-539530 en 53.75.75 

Molenvest 50 
HERENTALS 

tel. 014/21.12.07 

KLEDING LENDERS 

Sint-Domiaanstraat 41 
WOMMELGEM 
Tel 031-53 7039 

Dames-, heren- en kinderkleding. 

10 %vr.V.U. leden 
KOSTUUMS - VESTONS -
BROEKEN - PARDESSUS. 

OOK NAAR MAAT 

RICO-KLEDING 
VERMEERSCH 

Sleenhouwersvesl 52. Antwerpen 
Tel 031-313583 

LEYS-VERACHTERT 

Kunstsmederi), trapleuningen, 
koperwerk, open haarden. Bevrij
dingslaan 87. MEERHOUT. 

Tel. 014-30.90.74 

O m te sparen , te lenen of voor een ve rzeke r ing . 
w e n d t U z ich in v e r t r o u w e n tot 

Fons Prinsen 
Kantoorhouder van de groep ARGENTA 

Bettendrieslaan 22 - 171 1 I t t e r b e e k - D i l b e e k 
Kantooruren: alle werkdagen van 9 tot 12 u. en op afspraak. 
Tel. 02-569 11 17 

waar de Vlaming zich thuis voelt 

Th. WILLEMS 
Schrijnwerk en meubilering 

Jan de Windtstraat 57 
9300 Aalst 

Tel. 053-21.83.90 

B -I- M 
Bouwpromotoren en 
daktimmerwerken. 

Meester Hunninckstraat 47 
9472 DENDERLEEUW 
Tel 053-66 89 73 

V 

STEENKAPPERIJ 
Juchtmans-Dox. 

Vervoortpl. 21 
3290 DIEST 

Telefoon 013-33.15.23 

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

Marcel VAN den BULCKE 

Wurmstraat 7 
SLEIOINGE 
lel. 091/57.31.46 

Firma EBO-LYBAERT 

Speciaalzaak «tereo en HI-FI, 
Video en kleuren-TV. 

Polenttraat 165, 9940 Sleidinge 
Tel. 091-57.3333 

legels 
LIndenetraat 30, Keerbergen 

Telefoon 015-51.35.71 
Zelfimport - beste prijs 

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

Maandag gesloten 

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

Boeken 
schrijfmachines 

schoolgerief 

Wij bouwen voor u... 
— sleutel op de deur 
— en. zonder prokjiemen 

ALGEMEEN BOUWBEORUF 
Van d. Branden pvba 

Wuitenslaan 39, 9160 Hamme 

Tel. 052-47.88.09 

Gratis voorstudie en prijsofferte 

PVBA G. BRUNEEL TOONZAAL 
• DEN DUVEL-BANKELINOEWEG 11 

8984 KROMBEKE-POPEftINQE 
Badkamers • Keukens • Centrale 
verwarming • Houtkachels • Jnboow | 

0{)enhaarden • Gasradiatoren • Af 
was- en wasautomaten # Frigo's en 

Diepvrie.zers. 

Leon Theodorsiraat 36. 
1090 Brussel 

Geli;'j<;Mlu;,diyr,ifM.-k H,i.-/.l.|k (,.j 
büOrlc - 7..-lfl<l«;vi;iiilc |jl.ilib,"i<l ,;• 
i.likHlfn Hoiittn dfiikk-tL.'is nul-li 

FRANSSENS OPTIEK: 

I SilhoueHe 
Marwiti 
Rodenslock 

Merentalsebaan 340 
Oeurne-Z - Tel 210896 
Kerkstraat 44 - Antwerpen 
Tel 3565 75 

ALLE LAS- EN 
SMEEDWERKEN 
Speciaal herslellmy van kipbakki 

GEORGES GROENINCKX 
Letterkunde 244, 2610 WILRIJK 
Tel 031-289314 

OOSTDUINKERKE 
VAKANTIE AAN ZEEI 
Grote keus bemeubelde villa's, appar
tementen en studio's te huur. 
Op aanvraag gratis kataloog met 
foto's. 

WEST-LITTORAL 
Leopold ll-laan 212, 
84S8 Oostduinkerke. 
Telefoon 058-51 26.29. 
(Woensdag gesloten). 

DROOGKUIS - WASSERIJ 
BEDRIJFSKLEDIJ ST-PIETER 

Kollegestraat 33, 2400 MOL 
014-31.13.76 

MIddsflstandsrs, lilsr d« aanbs-
volsn ruimt* voor uw publicitai
re boodschap. 

Praat sr esns ovsr mst onx* 
advsrtsntisman Karel Ssvsrs 
(02-219.4A30 - 02-366.7&44) 

KUNSTPARADIJS - DE LEEUW 
— Schiklerijen, 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. 031/24.5330 

Mechelse str. 59 
1800 VILVOORDE 
Tel. 02/251.81.66 

THEO BARBIER 
installatiemateriaal - huisfioudtoe-
stellen - draad en kat>el-akkumu-
latie 

HUWELIJKSLIJSTEN 
Antwerpsestraat 47 
2640 Niel 
Tel.. 031-88 25.31 

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

Jan MESTOAGH 
Korte Welvaart 2S 
2850 Kserbergan 
Tel. 015-2338.87. 

JHONINSOIRL 
lATRASSENI 

Ook bedden, dekens, donsdekens en lattenbodems. 
Tel. 052-4Z34.00 Galgenberg 52, Berlare 
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28 m Mensen van bij ons 

HAKENDOVER - Joris is een 
MUCO-pat iënt Zoals er in ons 
land nog een paar honderd zijn. 
Mucoviscidose is erfelijk: één 
kind op de 1.500 tot 3.000 wordt 
er mee geboren. Eén op pakweg 
30 mensen van bij ons zou dra
ger (of draagster) zijn van deze 
ziekte. 

Het is een recessief erfelijke 
ziekte: met andere woorden, én 
de moeder én de vader moeten 
dragers zijn van de ziekte om 
hun kinderen er last mee te be
rokkenen. 

De muco-patiëntjes hebben 
vooral last van spijsvertering en 
ademhaling en bijkomend ook 
van overvloedige zweetafschei-
ding. Hun overlevingskansen zijn 
erg beperkt. Zoals voor Joris uit 
Hakendover die een jonger 
broertje en zusje heeft die zelf zo 
gezond zijn als gij en ik. 

De ouders van Joris hebben 
de jongste tijd vooral last van 
politieke ingrepen. Een wijziging 
In de nomenclatuur van de ge
neesmiddelen betekent voor hen 
elke maand een zware financiële 
aderlating. Hoewel Joris elke dag 
intensieve zorgen nodig heeft 
om te kunnen overleven, worden 
alles behalve alle medikamenten 
volledig terugbetaald door de 
mutualiteit. Terwijl de familie De-
waelheyns aanvankelijk medisch 
van het kastje naar de muur werd 
gezonden, is er momenteel nog 
immer het korrespondentiege-
vecht met ondermeer het Rijks-
fonds voor Sociale Reklassering 
van de mindervaliden. 

Hieruit blijkt vooral dat ook 
Muco-patiëntje Joris uit Haken
dover als één van de eersten in 
dit land zwaar getroffen werd 
door de bezuiningsmaatregelen 
van de regering. Socialer kan het 
nauwelijks.. 

Nu zaterdag worden in het She-
ratonhotel in Brussel een aantal 
„mucoviscidosepnjzen" uitgereikt 
aan wetenschappelijke vorsers 
die deze nog vrij ongekende ziek
te Indringend onderzoeken. 

Bij deze gelegenheid zal de ge
kende Leuvense professor Van
den Berghe een voordracht hou
den over genetische ziekten, hun 
diagnose en behandeling. 

Terwijl politici ter gelegenheid 
van het „jaar van de mindervali
den" allicht nnet een goede regel
maat ronkende toespraken zullen 
houden, blijkt inmiddels dat bij
voorbeeld mucoviscidose door de 
wetgever nog niet werd erkend 
als een ernstige ziekte met (na 
jaren) de dood als onvermijdelijk 
gevolg. 

Dit heeft zware konsekwenties 
voor de jonge MUCO-patiëntjes 
en hun ouders. Voor een paar 
honderd gezinnen in ons land 
loopt de sociale maar vooral ook 
de medische rekening na een paar 
maanden hioog op in de rode 
cijfers. 

Mevr. Dewaelheyns: „Joris 
moet nu drie keer per dag „ge
klopt" worden. We hebben gerui-

Joris Dewaelheyns: 

MUCO-kinderen 
regering gestraft 

door 

me tijd kostbare tijd verspeeld. De 
dokter had aanvankelijk geen 
weet van het bestaan van bijzon
dere vitaminen voor dit soort kin
deren. Ik ben niet verbitterd, maar 
het deed ons wel veel pijn dat 
huisdokters onbegrip blijken te 
vertonen over de goede behande-
lingsmetoden van MUCO-patiént-
jes. We leefden maandenlang in 
grote onwetendheid wat er met 
Joris aan de hand was. 

"Ook in de Leuvense universi
taire ziekenhuizen werden we 
nauwelijks geholpen om de aard 
van de ziekte te leren kennen Ik 
verwijt echt niemand lets; maar in 
de praktijk blijkt hoe dan ook dat 
ouders van MUCO-kinderen een 
tijdlang in de mist tasten. Noch
tans waren ook bij Joris de symp
tomen van de mucoviscidose vrij 
duidelijk aanwezig. Joris had een 
dikke buik, had een enorme eet
lust, maar bleef in stijgende mate 
last hebben van spijsvertering. Uit
eindelijk werd de ziekte toch als 
dusdanig erkend Maar nauwelijks 
iemand gaf er ons enige voorlich
ting over Kijk, zo zei een verpleeg
ster ons, ge moet over deze ziekte 
eens een artikel lezen in het tijd
schrift „Ouders van Nu". En daar
mee moesten we het dan maar al
lemaal geweten hebben. Oh ja, en 
er werd niet niet vergeten aan toe 
te voegen „er bestaat ook een 
zeker rijksfonds voor hulp aan 
mindervaliden. 

"Voile, daarmee konden we dan 
maar onszelf en Joris gaan behel
pen... " 

Dubbele prijs 
— In Vlaams-Brabant is de oud

ste muco-lijder nagenoeg 20 jaar. 
Deze kwalijke ziekte laat nauwe
lijks één kind de gelegenheid om 
volwassen te worden. 

Mucoviscidose betekent zoiets 
als „taaslijmziekte". Het is geen 
ziekte van enkele lichaamsdelen; 
alle cellen van het kind zijn in feite 
ziek. 

Het zijn vooral de klieren met 
uitwendige afscheiding waar de 
mucoviscidose tot uiting komt. De 
mucus of het slijm dat door de 
slijmklleren wordt geproduceerde 
Is te dik en veroorzaakt opstoppin
gen. Vooral bij de spijsvertering: 
aan de speekselklieren en ter 
hoogte van de dunne darm, de 

pancreas, 
wand. 

de galblaas, de darm-

Ook bij de ademhaling (in de 
neus en aan de longen) zijn er 
moeilijkheden, terwijl ook de 
zweetafscheiding ongewoon is. 

Mevr. Dewaelheyns; „Onze Jo
ris baarde ons zorgen door zijn 
veelvuldige diarree, de op mekaar 

venskansen hebben. Grote slijm-
ophopingen maken slijmproppen 
die uiteindelijk longdeeltjes van de 
lucht afsluiten. Op 600.000 long
blaasjes is het afstervan van één 
enkel niet zo erg, maar de aantas
ting is onherstelbaar, en — wat er
ger is — ook onstuitbaar 

"We hebben dus na verloop van 

de muco-ziekte met ons gezin niet 
overleven." 

Wordt onderzocht... 
Ingevolge de wijziging in „de 

nomenclatuur voor terugbetaling 
van geneesmiddelen" blijkt inder
daad dat muco-kinderen nauwe
lijks als mindervallden an als le-
vensbedreigde kinderen erkend 
worden. 

Jaklien Dewaelheyns; „Waarom 
behoren de dure specialiteiten die 
onze Joris dagelijks behoeft niet in 
de gratis-kategorie A...? Als wij 
onze jongen die medikamenten 
onthouden overleeft hij niet lang 
meer En toch is men in de admi
nistratie en in de bevoegde politie
ke kringen van oordeel dat deze 
geneesmiddelen niet „levensnood
zakelijk" zijn... 

"Wij moeten dit jaar echt niet te
veel mooie toespraken horen over 
het jaar van de minder-valide. 

"Na een lijdensweg met de aan
vraag voor erkenning van minder-
validiteit, mogen we nu genieten 

Joris Dewaelheyns (Muco-patiëntje) uit Wulversom (Hakendover) is vier Jaar Hij heeft veel minder le
venskansen dan zijn springlevend gezond jonger broertje Maarten die drie is. Als gevolg van de reeds 
maanden terug doorgevoerde bezuiniging van de regering op de terugbetaling van geneesmiddelen, mid
dels wijziging van de nomenclatuur van medikamenten, moeten de ouders van Joris elke maand voor de 
levensnoodzakelijke medikatie verschillende duizenden franken extra opbrengen. Joris (en zijn ouders) 
behoorden tot de eerst-getroffenen van regeringsmaatregelen- In ronkende televisie-toespraken wordt 
evenwel volgehouden dat de zwakken, en dus ook de mindervaliden, in dit jaar van de gehandicapten in 
bescherming genomen worden-

volgende sinusitis, zijn onstuitbare 
honger, terwijl hij een opgezet 
buikje had. Een en ander blijkt 
duidelijk het onmiddellijk gevolg 
van een slechte spijsvertering te 
zijn als gevolg van de muco-ziekte. 

"Pas nadat we lange kostbare 
tijd hebben verloren zijn we, in 
feite nog niet zo heel lang geleden, 
ietwat wegwijs geraakt in de ei
genschappen van mucoviscidose 
en de mogelijkheden van behan
deling. 

"Op zichzelf was het al zeer 
pijnlijk te moeten vaststellen dat 
muco-kinderen zeer beperkte Ie-
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tijd door eigen lektuur enzomeer 
kunnen achterhalen wat er Joris in 
feite scheelt maar nu blijken we 
ook bovenop nog financieel zwaar 
getroffen te worden. 

"Joris moet drie keer per dag 
„geklopt" worden. Zijn longetjes 
zijn nu ook al aangetast Geregeld 
behoeft hij dan ook antibiotica. De 
kinesiterapeut is een dagelijkse 
gast aan huis. We hebt>en nu ook 
een duur ademhalingsapparaat 
(kostprijs 34.000 fr.) in huis ge
haald. Als we informeren naar 
terugbetaling van medische be
handeling en farmaceutische pro-
dukten, dan blijkt bij de officiële 
diensten de verwarring enorm 
groot te zijn. Op het misbruik 
(overdadig gebruik) van genees
middelen heeft de regering on
langs een rem gezet door de wijze 
en de graad van terugbetaling te 
wijzigen. Dat wij hierdoor het 
slachtoffer geworden zijn van ver
minderde terugbetalingen moch
ten we slechts vernemen via een 
telefoontje met vrienden: „zeg, zijt 
ge al eens naar de apoteker ge
weest Neem maar eens zoveel 
geld mee..." En inderdaad, van gis
teren op vandaag bleken ook voor 
muco-patiëntjes zekere genees
middelen zomaar in prijs verdub
beld te zijn. 

"Mochten we niet de steun van 
service-klubs hebben, we zouden 

van 12 gratis-raadplegingen van 
een pediater per jaar, van 20 be
handelingen door een kinesist en 
van 104 medische verpakkingen. 

"Om maar iets te zeggen: de ki
nesist dient elke dag voorbij te 
komen... 

"Voor het overige onthouden 
we uit schriftelijke en telefonische 
zoektochten bij het Rijksfonds 
vooral dat er als gevolg van een 
ministerieel besluit met terugwer
kende kracht niets uitbetaald 
wordt aan muco-patiëntjes. Op die 
manier zouden de ouders van elk 
pasgeboren kindje bijna, met een 
deurwaarder aan het kraambed, 
moeten laten onderzoeken of hun 
baby geen potentieel muco-lijder 
is." 

Aan de Vereniging voor Strijd 
tegen de Mucoviscidose werd 
door het ministerie van Volksge
zondheid beloofd speciale aan
dacht te wijden aan het probleem 
„gerezen als gevolg van de nieu
we reglementering Inzake de te
rugbetaling van farmaceutische 
produkten." En bij het RIZIV werd 
al evenzeer beloofd „de muco-
moeilijkheden te bestuderen". 

En met al deze mooie beloften 
zijn we dus het jaar van de gehan
dicapten (pardon, mindervaliden) 
ingestapt. 

(hds) 
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