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MIaams Nationaal M/eekblad ^c?. 

„Om het behoud van de Waalse staalnijverheid te verzekeren, moet de uitbouw van 
de Vlaamse staalnijverheid ingedijkt worden. De Vlaamse staalnijverheid moet terug 

ingevoegd worden in een Belgisch of zelfs Belgisch-Luxemburgs geheel, ten einde haar uitbreiding 
af te remmen en haar te beletten haar produktie te verdubbelen." 

(Jean Doyen, algemeen sekretaris van de Waalse Kristelijke Centrale der Metaalbewerkers, 26 Januari 1981J 

Het schip 
van zeven 

weeën 
Voor zover dat nodig was, heeft nu ook een opiniepeiling bij 
1.735 burgers van 15 tot 75 bevestigd, dat de gemiddelde Belg 
zich rekenschap geeft van de ernst van de krisis. Uit 
dezelfde enquête is verder gebleken, dat de bevolking het 
slechte beleid van de staat beschouwt als de voornaamste 
oorzaak van de ellende. Heeft zij ongelijk? 

Sinds de oliekoorts van 1974 werd het zelfs voor een 
vluchtige en oppervlakkige waarnemer duidelijk, dat de rit 
door de donkere tunnel begonnen was. Maar eigenlijk 
lagen de kaarten al in 1970 op tafel. 

„Gouvemer, c'est prévoir": reeds tien jaar geleden, toen de 
gewijzigde ekonomische machtsverhoudingen op wereld
vlak zich aftekenden, had het roer moeten omgegooid 
worden. In een aantal landen, zoals de Bondsrepubliek, ge
beurde het ook. In België bleef men blind: noch de overheid 
noch de syndikaten noch het grootpatronaat trokken de be
sluiten die zich opdrongen. Er werd verder gegooid en ge
morst met greld, alsof er geen vuiltje aan de lucht was. Er 
kan een indrukwekkende lijst opgesteld worden, met voor
beelden van grootheidswaanzin of mismanagement van de 
overheid in de zeventiger jaren: het spookschip Methania, 
de miljardendans te Zeebrugge, de onzinnige kompensatie-
politiek, de onbruikbare smeerpijp, het derde spoor Brus-
sel-Ottignies. Zelfs vandaag, middenin de rotzooi van de 
donkerste krisis, is daaraan geen einde gekomen: in ruil 
voor het schooltje te Komen gooit men er een snelweg Pecq-
Armentières tegenaan. België rijdt verder naar zijn onder
gang, op de breedste en beste verlichte autostrades van Eu
ropa... 

En Vlaanderen bij dit alles? Nooit werd een hardwerkend 
volk zo dwaas bestuurd, zo slecht beloond en zo zwaar ge
straft. Sinds tientallen jaren betaalt Vlaanderen het groot
ste deel van de Belgische rekeningen en misrekeningen. 
Eerst de miljarden in de bodemloze Waalse mijnen, later 
die voor de waanzinnige kompensaties en vandaag die van 
de kreupele staalstrategie. Honderden miljarden die het in 
de eigen ekonomie had kunnen steken, om de groei van de 
zestiger jaren te bestendigen en te beveiligen. Of in de eigen 
spaarkous, voor de lastige jaren die zich reeds aftekenden. 
Wat Kreeg Vlaanderen in ruil voor de miljardenrekening? 
Een belachelijk stukje schijnautonomie, na tientallen jaren 
van zagen en klagen. De bevoegdheid om de houtsnip te 
beschermen. Maar geen enkele bevoegdheid om op een af
doende manier zijn eigen mensen, zijn eigen arbeiders en 
ondernemers, zijn eigen zweet en kapitaal te beschermen en 
af te schermen tegen de chaos beneden de taalgrens. 
Vlaanderen blijft veroordeeld om, in een onzalige halfbak
ken staatsstruktuur, ook vandaag en morgen de Belgische 
rekeningen te betalen. "'' 

Gepeperder rekeningen dan ooiti Boven onze hoofden 
heen, zonder dat Vlaanderen als dusdanig en voor zichzelf 
ook maar op enigerlei wijze er bij betrokken is, wordt dezer 
dagen een nieuwe staalkombinatie gesmeed. De Waalse sy
ndikaten marsjeren tegen Sidmar, de Waalse patroons 
komplotteren tegen Sidmar en de regering zwicht er voor. 
Wanneer, wanneer toch worden de Vlamingen zichzelfl 
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Foto van de week 

Hamvraag voor Debunne: hoe word ik weer de geesten kwijt, die ik geroepen heb ? 
(fotostudio Dann) 

Uit eigen zak betalen! 
Luidens zijn uitspraak van 
zondagavond wil minister 
Claes Arbed financieel bin
den aan Cockerill-Sambre. 
Dit komt neer op een verkoop 
van de Vlaamse bedrijven 
Sidmar en ALZ aan Cockeri l l-
Sambre. 
De Vlaamse staalarbeiders 
worden uitgeleverd aan Luik
se en Henegouwse vak
bondsleiders, die openlijk 
verklaren dat zij Sidmar en 
ALZ niet alleen in hun uitbrei
ding willen afremmen, maar 
die tevens aan deze onderne
mingen de middelen willen 
ontzeggen om zich op norma
le wijze te vernieuwen en de 
veredeling van het staal in 
hun produktieprogramma op 
te nemen. 

Bovendien dreigen de winsten 
van Sidmar stelselmatig naar 

Wallonië te worden overgehe
veld, zoals dit in het verleden, 
het geval was voor de Lim
burgse steenkoolmijnen. 
Naast een continugloeierij 
moet in Sidmar eveneens een 
continugieterij Ingericht wor
den, vermits binnen 10 jaar de 
Japanse en Amerikaanse be
drijven op continugieterijen 
zullen overgeschakeld zijn. 
Bovendien Is het onaanvaard
baar dat de werkhallen, die in 
Sidmar werden gebouwd om 
het staal verder te veredelen, 
voor altijd leeg zouden blijven 
staan. 
De ver strekkende beslissin
gen van Claes, Davignon en de 
staalbaronnen worden geno
men boven de hoofden van de 
Sidmar-arbeiders heen, die bin
nen afzienbare tijd de gevol
gen hiervan zullen ondervin

den voor hun tewerkstelling. 
Het „cockerillizeren" van Sid
mar en ALZ is een aanslag op 
de toekomst van de Vlaamse 
staalnijverheid. 
Een gedeeltelijke omschake
ling van de Vlaamse nijverheid 
naar uitrustingsgoederen, o.m. 
veredeld staal, is voor Vlaan
deren nochtans een noodzaak 
In het kader van de nieuwe 
internationale ekonomische 
orde, die zich op wereldvlak 
aftekent 
Cockerill moet zijn tweede 
continugieterij maar zelf beta
len en de Driehoek van Charle
roi moet maar zelf opdraaien 
voor Carlam en Carfroid. 
Vlaanderen ,van zijn kant zal 
dan, met de uitgespaarde mil
jarden, de normale uitbreiding 
van Sidmar-Zelzate en ALZ-
Genk zelf wel verzekeren. 

Het wereldje van Alidor 
De cartoonist - Hofleverancier BIz. 10-11 
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IK GING NIET NAAR 
BRUSSEL 
ik denk met dat er veel arbeiders in 
Vlaanderen de mini-wet en het herstel
plan van regenng Martens goedkeu
ren Ik evenmin als de anderen maar 
toch ging ik zaterdag II met naar 
Brussel 
Als vakbondsmilitant v\/as het moeilijk 
dit te zeggen aan mijn werkkollega's Ik 
verwachtte veel vragen en ze kwa
men „Waarom kom jij met m e e ' Wat 
zijn de reden van uw besl issing'" 
Ik heb hen geantwoord „Jullie gaan 
naar Brussel en jullie hebben mijn 
steun, maar voor mij betekent dit al
leen een syndikale betoging Ik zou 
verlangen dat jullie ook de politieke 
konklusies zouden willen inzien 

Niet alleen de mim-wet en het herstel
plan maar ook de staatshervorming is 
belangrijk voor de Vlaamse mensen 

Niet alleen de matiging maar ook de 
toestand van de openbare financiën is 
belangrijk voor de toekomst van de 
Vlamingen 

Moeten de Vlaamse arbeiders blijven 
beta len ' Dit noem ik geen solidariteit 
want voor mij is solidanteit alleen mo
gelijk wanneer men zelf beslist om 
solidair te zijn Ik kan moeilijk goedkeu
ren dat de Staat het geld van iedereen 
blijft gooien in de put van de Waalse 
siderurgie Cmen spreekt van tentallen 
miljarden en daar zijn veel miljarden 
van Vlamingen bip Dat is voor mij 
geen solidanteitsaktie maar het uitper
sen van Vlaanderen 

Met het kapitaal van Vlaanderen te 
blijven wegpompen doet men een 
rechtstreekse aanval op de Vlaamse 
arbeiders die nu werkloos zijn, op de 
Vlaamse jeugd die studeert, op de 
werkende mensen die liever hun hoge 
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belastingen zouden zien gebruiken om 
Vlaanderen te helpen de knsis teover-
winnen 

Vlaanderen ondergaat ook de gevol
gen van de krisis, de buitenlandse 
investenngen worden ook zeer be
perkt en de Vlaamse werknemers 
moeten toch beginnen te begnjpen dat 
ze zelf moeten instaan voor hun toe
komst en de toekomst van hun kinde
ren De Vlaamse arbeiders die het 
geluk hebben te werken, moeten be
grijpen dat hun belastingen toch ook 
moeten dienen om andere Vlamingen 
aan het werk te helpen 

Dan kwam het Staaldossier terug op 
tafel In mijn ogen het beste voorbeeld 
van hoe de Belgische Staat met het 
geld van de brave Vlaamse burgers 
blijft spelen Dat de Walen hun proble
men zelf willen oplossen is een goede 
zaak Ze zouden beter hun geld ge
bruiken om nieuwe artjeidsplaatsen te 
creëren, om daardoor hun staalindus-
tne te kunnen rationalizeren en een 
politiek voeren die gericht is op de toe
komst van hun volk Maar Vlaanderen 
zou graag zijn miljarden bij ons in het 
Vlaamse land zien investeren 

Nu voelen wij misschien hoe spijtig het 
IS geen Vlaams syndikaat te hebben 
Het IS met omdat men met naar Brus
sel ging dat men anti-syndikaal is 
Vlaamse arbeiders moeten zich ver
enigen, zo moet het in een demokratie, 
daar waar wij plichten hebben moeten 
WIJ ook onze rechten kunnen verdedi
gen 

Een Vlaams syndikalisme plaatsen te
genover een Waals syndikalisme De 
Waalse haan was aanwezig in Brussel, 
spijtig genoeg geen Vlaamse Leeuw _ 
Wanneer de Vlaamse politiek zwak is, 
kan misschien een Vlaams syndikaat 
zorgen dat er beweging komt 

Daar heeft de VU ook een rol te 
spelen Het motiveren van de Vlaamse 
werknemers 

H C , Antwerpen 

VMO 

Wanneer gaat het weekblad „Wij„ 
eens ophouden met het aanhalen van 
randgevallen van enkele leden van het 
V M O ' 
Zou het blad er niet beter aan doen te 
hennneren aan de hulp die het vroeger 
van het V M O steeds graag ontvangen 
hee f t ' Maar ja, de Moor heeft zijn 
werk gedaan, hij kan gaan' 
Of IS de VU misschien te pluralistisch 
geworden, alhoewel zij haar ontstaan 
te danken heeft aan Rechts i 

Mevr. C , Mere 

WAAR LIGT DE KRISIS? 

Vorige week las ik in mijn krant dat mi
nister Eyskens een kennis had die 
5 miljoen fr per jaar verdiende Na 
aftrek van gemeente- en staatsbelas-
tingen bleef hem slechts 1.9 miljoen fr 
over 
Ik heb ook een goede kennis, die 
sedert enkele weken aan een job 
geraakte Zijn loon ligt onder zijn laat
ste stempelgeld 
Nu, mijn vriend klaagt met het werk ligt 
hem en hij is heel tevreden zich te kun
nen inzetten voor mensen, die zijn 
werk waarderen 
Daarentegen willen de vnenden van 
Eyskens, die jaarlijks meer dan 
1 500 000 fr verdienen absoluut hun 
13de en 14de maand behouden 
Daarover werd een hele week, zonder 
resultaat in de schoot van de regenng 
gepalaverd 
Vandaar mijn vraag „Waar en bij wie 
ligt de kns is ' " j v , Erps-Kwerps 

ZO€K€ftC| 
D Jong gehuwd koppel sociaal 
assistenten (Poststraat-Brussel) 
zoeken Csamen of apart) passen
de betrekking Wagen ter be
schikking 

n 18-jarig meisje, met niveau 
A3, zoekt administratief of sekre-
tanaatswerk, liefst in westelijk 
deel van Brabant 

D 21-jarige jonge vader zonder 
scholing, maar praktisch aange
legd zoekt werk Om 't even wat 
als het maar geen administratief 
werk betreft 

D 23-jange sekretaresse met 
volle dagtaak in bankwezen 
zoekt nog halftijdse of deeltijdse 
job bij te nemen Zij denkt aan se-
kretanaatswerk voor zelfstandig 
of vrij beroep Betaling per pres
tatie of per uur overeen te ko
men 

D Dame. huisvrouw zonder al 
te veel kommernis, zoekt dnn-
gend werk als onderhoudster 
full- of half-time in instellingen of 
pnve Liefst in de dnehoek Brus-
sel-Halle-Asse 

D Pas gehuwde regentes plasti
sche kunst zoekt werk. liefst in 
het vak Wagen ter beschikking -
Liefst omgeving Dilbeek 

n Gehuwde 22-jange vrouw 
zoekt betrekking als dienster of 
onderhoudster in restaurant, pri
vé bedrijf of thuis Liefst in de 
omgeving van de as Brussel-
Ninove 

G 23-jange alleenstaande per-
fekt tweetalige Vlaminge zoekt 
werk als sekretaresse Geen ho
ger diploma dan A3-niveau, doch 
heeft ervanng opgedaan bij ad-
vokaten en zelfstandigen Half-
time en full-time geen verschil 
Voor al deze zoekertjes zich 
wenden tot volksvertegenwoor-
dig Jef Valkeniers te Schepdaal 
(02-5691604) 

D 21-jange logopediste, A Z 
Gent nchting leerterapie, zoekt 
gepast werk in omgeving Den
derleeuw-Westrand Brussel 

Voor inlichtingen zich wenden 
tot volksvertegenwoordiger Dr 
J Valkeniers, tel 5691604 

LEREN VAN DE 
FRANSKILJONS 
Wie het bulletin voor de anti-Vlaamse 
volksraadpleging in het Brusselse 
leest beseft voor de zoveelste keer 
dat de kindéren van de duisternis 
( d w z de frankiljons die tegen alle 
rede en gevoel in hun „voorrechten" 
willen behouden) leper zijn dan de 
kinderen van het licht (de Vlamingen, 
die met meer willen dan hun ..rechten") 
De vragen zijn zo opgesteld dat als 
het met duidelijk was dat er bedrog 
achter steekt een Vlaming ze onmo
gelijk kan beantwoorden met ja of 
neen 
Sommige vragen spelen in op egoïs
me, bv als men vraagt of Eisene moet 
autonoom blijven als gemeente of ver
dwijnen door fusie 
Andere dwingen tot „ja" antwoorden, 
want zegt men „neen" dan lijkt men 
een sadist of nog erger Om het ko
misch weer te geven geef ik een paar 
vragen, waarop voor een normaal 
mens het antwoord met anders kan 
zijn dan dat wat de vrager wenst 
Voorbeelden ' 
Moogt ge uw vrouw s laan ' Betaalt gij 
liever meer belastingen' Als de meer
derheid ja zegt moogt gij dan „neen" 
zeggen ' enz 
Het IS op die wijze dat de VU, die noch
tans een onmisbare partij is in Vlaan
deren, bij de Vilvoordse gemeente
raadsverkiezingen veel minder stem
men had dan het PDF W a a r o m ' Om
dat de FDF-propaganda nooit haar 
ware bedoelingen blootgeeft aan de 
gewone, vlottende massa 
Deze partij weet dat ze automatisch 
de stemmen knjgt van alle fransgezin
den, maar haar papierslag voert ze 
door vragen en suggesties die de 
simpele Vlamingen doen knikken „dat 
ze verdomme gelijk hebben" en die de 
dwazen zelfs voor hen doen stemmen 
Hun propagandateksten zijn kort, dui
delijk en met-diepzinmg. langdradig of 
doen alleen beroep op verstand of 
idealisme 
Ook in zijn omgang van mens tot mens 
IS de volksnationalist vaak onhandig 
om met te zeggen dwepeng en dwaas, 
zodat hij mensen (zowel dwazen als 
verstandigen) afstoot 
De franskiljon doet het meestal handi
ger Hij past zijn gesprek aan aan de 
mens waarmee hij spreekt en die hij wil 
overtuigen Hij lokt hem in de val zoals 
PSC, PS. PC en FDF met hun volks
raadplegingen de Brusselaars probe
ren in de val te lokken Een les voor 

M.V, Vilvoorde 

EL SALVADOR 

Brieven 

plichtigen van de moord op aartsbis
schop Romero We citeren uit CD-
Europa .Tegenover de ontketende 
krachten tracht het heersende regime 
moedig het land te regeren door het lot 
van de minder bedeelden te verbete
ren, het analfabetisme te bestrijden en 
de politiek van hervorming voort te 
zetten Napoleon Duarte (CD), een 
edelmoedig en moedig man heeft be
wezen een oprecht demokraat te zijn 
( )" 

•Duarte zetelt in de repressieve rege
nng, de echte knstendemokraten 
staan aan de kant van de oppositie, de 
ekant van het volk. dat zich gewapend 
moet verdedigen, wil het met totaal 
worden uitgemoord 

B B , te Brugge 

Deze week in 

knack 
MAGAZINE 

Ronald 
Reagan 
Een interview met de man 
die Amenka weer groot en 
sterk moet maken 
Reagan licht zijn 
verkiezingsbeloften al wat 

_ milder toe 

knack 
MAGAZINE 

De havens 
Er wordt deze dagen druk 
gepraat over Gent, 
Zeebrugge en Antwerpen 
maar de overheid heeft 
het havenbeleid niet eens 
verrekend in de begroting 
Openbare Werken 81 
Dit land raakt stilaan van 
de zee en de wereldhandel 
afgesloten 

knack 
MAGAZINE 

De visserij ii 
Johan Anthierens aan 
boord van de O 29, 
een reportage over het 
bedreigde vissersbestaan 

knack 
o p dinsdag 13 januan werd in het 
Europees parlement een voorstel van 
resolutie tot het houden van een 
spoeddebat over El Salvador verwor
pen, onder meer door de knstendemo-
kratische fraktie, waarvan vanzelfspre
kend ook de CVP-leden deel uit ma
ken Dezelfde dag verscheen in De 
Standaard het relaas van pnester 
Ludo Van De Velde, die na een bom
aanslag El Salvador verliet en over de 
situatie in dat land getuigde „Ik kan en 
mag met zwijgen, ik moet getuigen 
voor dit bloedig onderdrukte volk Zijn 
de Westerse knstendemokraten 
b l i nd ' Hoe is het mogelijk dat ze dit re
gime verder blijven s teunen ' " 
In het orgaan van de Europese Volks
partij (waarvan Tindemans de voorzit
ter IS. de Bruggeling Marcel Vandewie-
le in het Europese parlement zetelt 
namens de CVP) werd biezondere 
aandacht besteed aan de dramatische 
gebeurtenissen in El Salvador Voor 
wie dacht dat deze partij een harde 
aanklacht zou laten horen tegen het 
terreurregime. tegen het uitmoorden 
van . minstens 30 000 mensen door de 
junta" (getuigenis Ludo Van De Velde) 
IS het een jammerlijke, maar intreunge 
ontgoocheling De woorden van Ludo 
Van De Velde zijn maar al te waar ..po
litici zullen doen of ze me met horen, 
want arme, weerloze mensen zijn met 
belangnjk in deze wereld" 
Het wordt hoog tijd dat wij allen vanuit 
een diep rechtvaardighetósgevoel rea
geren en aanklagen, aanklagen dat. 
verkozenen waarvan we dachten dat 
ZIJ om wille van hun kristen-zijn toch dö 
eerste verdedigers van de mensen
rechten waren, het nalaten scherp te 
protesteren Zij, die de eersten zouden 
moeten zijn om het uitmoorden van 
een volk, — welke de overtuiging van 
dat volk ook moge zijni, — scherp te 
veroordelen, verdedigen de mede-

MAGAZINE 

Vietnam il 
Sus van Elzen bericht van
uit Ho Chih Minh-stad 
over de duurzaamheid van 
het verenigd Vietnam 

knack 
MAGAZINE 

Dossier 
Vlaanderen 
In de elfde en voorlaatste 
aflevering van Dossier 
Vlaanderen schetsen 
buitenlandse journalisten 
ons imago in het buiten
land Hoe en wat wordt er 
over Vlaanderen gedacht 

knack 
MAGAZINE 

Het Waalse 
staal 
Zal het Waalse staal de 
fusie doorstaan'' Wat be
tekent het samengaan van 
Cockerill en de Driehoek 
van Charleroi'7 Werkloos
heid voor 4 500 werk
nemers hoe reageren 
regering en vakbonden? 

knack 
MAGAZINF 
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Mensen m 
Politicus van het jaar 
Amper een uur nadat hij door de 

• Vereniging van Politieke Journa
listen uitgeroepen werd tot Poli
ticus van het Jaar, geraakte be
kend dat André Cools op het 
aanstaande kongres van zijn par
tij geen kandidaat meer zal zijn 
voor het voorzitterschap. 

In het verleden had Cools reeds 
herhaaldelijk laten doorscheme
ren dat hij zinnens was, een ein
de te maken aan het voorzitter
schap dat hi i nu sinds tien jaar 
bekleedt. Het plots bekendma
ken van zijn beslissing verleden 
maandag zal wel mede veroor
zaakt zijn door het feit, dat de 
PS-voorzitter verleden week in 
zijn Kamerfraktie een nederlaag 
leed toen hij sancties eiste tegen 
de fraktieleden die de partijtucht 
schonden door de herstelwetten 
te verwerpen. 

De gevolgen van het wegvallen 
van Cools aan de leiding van de 
PS zijn nog niet te overzien, maar 
zullen waarschijnlijk ingrijpend 
zijn. De autoritaire leiding van 

Cools heeft de PS bijeengehou
den ook tegen de rebellerende 
linkervleugel en de syndikaten in. 
Voor de PS wordt het thans het 
grote gezagsvacuüm. 
Het wegvallen van Cools zal ook 
zijn weerslag hebben op het vlak 
van de regering. De Waalse PS-
voorzitter was, onder de weinige 
stutten die de regering-Martens 
nog schragen, een der hechtste. 

Spitaels: een bleke opvolger 
De snelheid waarnnee de kandida
tuur van Spitaels voor de opvol

ging van André Cools aan de 
leiding van de PS werd bekendge
maakt, wijst er op dat de leiding 
van de partij zich bewust is van 
het dreigende vacuüm en de te 
verwachten machtsstrijd. 
Of Spitaels de erfenis van Cools 
zal kunnen bijeenhouden, is echter 
een andere zaak. De vice-premier 
en minister van Verkeerswezen is 
een schrander maar ijskoud intel-
lektueel die niets heeft van Cools' 
onbetwistbaar charisma. In de par
lementaire wandelgangen noemt 
men hem wel eens Jozef-ll, met 
een verwijzing naar de keizer
koster 
Na de Luikse periode van Cools 
breekt straks waarschijnlijk onder 
Spitaels een Henegouwse periode 
aan, met sterke Brusselse inslag 
en met veel minder wallingantisme 
dan bij zijn voorganger, wiens poli

tieke overtuiging en reflexen 
mede bepaald zijn geworden door 
het Renardisme. 
Het is uiterst twijfelachtig of Spi
taels de energie, de krachtdadig
heid en de hardheid zal kunnen 
opbrengen die nodig zijn om de 
orde in de PS-krabbenmand te 
herstellen. 
Alhoewel de regering Martens 
aan Spitaels altijd een betrouw
baar minister had, zal zij in de 
toekomst de steun van een uitge
sproken Waalse voorman moeten 
missen. 

Deze week dit... 
Gisteren zei me een vriend: „Wij 
moeten als Vlamingen veel meer 
een dikke nek hebben." He, 
wacht een ogenblik. Wanneer dit 
bedoeld wordt als een houding 
van de ene persoon tegenover 
de andere, dan, is dit uitermate 
antipatiek. Als ik het op iemand 
niet begrepen heb, dan is het 
wel op Baas Ganzendonk. Maar 
beste vriend, als ge daarmee wil 
zeggen dat wij Vlamingen, ieder 
afzonderlijk en als volk, meer 
bewust moeten zijn van ons zelf, 
ons rijk verleden, onze 
werkkracht, intelligentie, kunst, 
kuituur, dan zeg ik 
honderdvoudig ja! Meer 
zelfbewustzijn, meer 
persoonlijkheid, meer ambitie! 
Niet genoeg kunnen wij 
Vlaamsnationalisten hameren op 
deze noodzakelijke mentaliteit 
omdat we bijna dagelijks ervaren 
hoe de Vlamingen zich gedwee, 
goedzakkig op hun kop laten 
zitten. 

In Brussel vinden de 
Franstaligen het doodgewoon 
miljoenen uit te geven voor 
totaal nutteloze, maar bovendien 
anti-Vlaamse volksraadplegingen. 
Vlaamse kinderen worden 
zonder noemenswaardige reaktie 
gedurende weken uitgejouwd in 

Komen. In de Voerstreek en de 
Brusselse randgemeenten zijn 
de Franstaligen in grote mate 
heer en meester. Happart komt 
uitdagend aanklager spelen in 
Antwerpen. Waalse syndikalisten 
betogen tegen de Vlaamse staal-
arbeiders. Maandelijks rijven de 
Franstaligen miljarden binnen, 
zonder slag of stoot, uit de 
zakken van de Vlaamse 
gemeenschap. De regering 
bepleit en bevordert deze gang 
van zaken. De traditionele 
kleurpartijen die bij elke 
verkiezing het leeuweaandeel 
van de Vlaamse stemmen halen, 
keuren dergelijk beleid 
schaamteloos goed. 
Ik stel me dikwijls de vraag, hoe 
lang zal Vlaanderen dit nog 
aanvaarden? la het buitenland 
gelooft men dit niet als ge 
daarover spreekt. Een 
meerderheid die zo willoos met 
zich laat sollen. 

Wellicht kunnen we ons beter 
afvragen waar de reden ligt dat 
een volk met dergelijke 
mogelijkheden zich zo in de 
hoek laat duwen. 
Ik ben zo vrij mij te beperken 
tot een paar oorzaken, die ik 
echter van wezenlijk belang 
vind: de Vlamingen zijn super

individualisten, plantrekkers, met 
veel te weinig politiek bewustzijn 
en een gering gevoelen van 
samenhorigfieid. 
Wat er ook in de politiek beslist 
wordt, hoezeer de Brusselse 
Vlaming vernederd wordt, 
hoeveel miljarden aan de eigen 
gemeenschap ontstolen worden, 
dat de Vlaamse staalindustrie 
afgebouwd wordt ten voordele 
van Wallonië, enz. het deert de 
doorsnee-Vlaming blijkbaar maar 
weinig, zolang hij zelf in zijn 
individueel welvarend privé-
leventje niet geraakt of gestoord 
wordt. 

Hier ligt de ontzaglijke opdracht 
voor de Volksunie. Alleen onze 
Vlaamsnationale partij is in staat 
de politiek te bouwen op de zo 
ontbeerde, maar zo 
noodzakelijke solidariteit! 
Kaderleden, waarop wacht ge? 

Vic ANCIAUX 

Frère en 
Charlier 
adverteren 
In heel de Belgische pers ver
scheen verleden zaterdag een 
advertentie van de Waalse staal-
baronnen Charlie en Frère, waar
in deze de door hen voorgeno
men fusie van hun Waalse staal
bedrijven verdedigen. Tussen 
haakjes: het zal niet overtrokken 
zijn te stellen, dat de kosten voor 
deze peperdure advertentiecam
pagne in feite betaald worden 
door de — in meerderheid 
Vlaamse — belastingbetalers. 
De tekst van de advertentie geeft 
toe, dat de bedrijven van de 
heren Charlier en Frère finan
cieel in leven gehouden worden 
door de staat De tekst verklaart 
echter niet, hoe de zetbazen van 
deze staatsbedrijven er toe kwa
men om beslissingen te nemen 
zelfs zonder dat de regering op 
de hoogte was-

Doyen: een tip 
van de sluier 
Op een perskonferentie van het 
CSC (het Waalse ACV) heeft de 
algemene sekretaris van de Waals 
Kristelijke Centrale der Metaalbe
werkers, Jean Doyen, een tip op
gelicht van de sluier waarmee tot 
nog toe de Waalse staalstrategie 
sinds de voorgenomen fusie werd 
bedekt 
Jean Doyen zegde letterlijk: „Om 
het behoud van de Waalse staal-
nijverheid te verzekeren, moet de 
uitbouw van de Vlaamse staalnij-
verheid ingedijkt worden". 

En hij vervolgde: „De Vlaamse 
staalnijverheid moet inderdaad te
rug ingevoegd worden in een Bel
gisch of zelfs een Belgisch-Luxem
burgs geheel, ten einde haar uit
breiding af te remmen en haar te 

beletten haar produktie te verdub
belen". 
Deze duidelijke verklaring van 
Doyen sluit wonderwel aan bij de 
veel vagere, maar niet minder on
rustwekkende verklaringen van 
minister van Ekonomische Zaken 
Willy Claes over de noodzaak van 
een „nationale en zelfs internatio
nale herstrukturering"! 

Een Vlaams 
academielid 
De Franse schrijfster Marguerite 
Yourcenar is verleden week lid 
geworden van de Académie 
Fran^aise. Zi j werd meteen de 
eerste vrouw die er in slaagde, 
de toegang tot deze eerbied
waardige instelling te forceren. 
De auteursnaam Yourcenar Is ei
genlijk afgeleid van Crayencour. 
Marguerite Yourcenar heet dan 
ook in werkeli jkheid Marguerite 
Cleenewerck de Crayencour. Ze 
werd aan de Louisalaan te Brus
sel geboren uit een familie, die 
sinds generaties haar thuis heeft 
In de streek van Belle in Frans-
Vlaanderen. Haar voorvaders 
waren heer van Dranouter. 

Marguerite Cleenewerck heeft 
haar jeugd doorgebracht 's zo
mers op het platteland in het 
familiaal kasteel van de Zwarte-
berg, en 's winters te Rijsel. 
Haar letterkundig oeuvre is door
drenkt van Vlaanderen en het 
Vlaams verleden van haar fami
lie. 
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VNOS op TV 
Donderdag 5 februari, om 
19 u. 20, is er een nieuwe 
Vlaamsnationale TV-uitzen-
ding. 

Met als onderwerpen: 

— Portret van een anno 
1980 kreupel geslagen 
Vlaams aktivist; 
— Gesprek met VU-onder-
voorzitter, professor J. Ma-
ton over de staalperikelen; 
— Politieke poppenkast 

De Waalse Haan en de tekst „A Charleroi la siderurgie vivra" in de ABW-betoging verleden zaterdag. Dat de 
arbeiders van Charleroi — slachtoffers van patronale én syndikale kortzichtigheid — voor hun boterham 
vechten, zal iedereen hen ten goede houden. Dat zij zich bewust zijn van hun Waalse eigenheid, zal iedereen 
verheugen. Maar is Wallonië er werkelijk mee gediend, zich te laten voeren in een invalidenkarretje dat rijdt op 

Vlaamse energie? (foto Studio Dann) 

Niets dan 
slecht nieuws 
Op het financiële front is er weinig 
goed nieuws te vergaren. De cij
fers van 1980 krijgen stilaan vaste 
vorm, maar zijn weinig hoopge
vend. 
De rijksschuld van ons land is 
vorig jaar met 300 miljard toegeno
men. De grote schuldige hiervoor 
is de staat zelf, die er niet toe komt 
in de eigen uitgaven te snoeien. 
Van bezuinigen en saneren is er 
vorig jaar niets in huis gekomen. 
Vanaf dit jaar worden de burgers 
verplicht om te matigen, maar ook 
nu heeft de regering geen plan om 
zelf de riem dichter toe te snoeren. 
Het tekort voor dit jaar wordt dan 
ook reeds voorzichtig op 350 mil
jard geschat. 

Gevoelige 
snaar 
Er hangt een politieke krisis in de 
lucht. Dat kan elkeen met de elle
bogen aanvoelen. Elke partij be
gint meer en meer de gevoelige 
snaren van haar kiezerskorps te 
betokkelen; Zaïre, onderwijs, ... 
De CVP was er deze week de 
eerste bij om een ander heet 
hangijzer onder de aandacht van 
de kiezers te brengen: de water
verdragen met Nederland. Zoals 
bij de vorige verkiezingen en de 
verkiezingen daarvoor wordt nog 
maar eens geëist om de werk
groep die belast is met de voorbe
reiding van die verdragen, te akti-
veren. 

Blijkbaar is de CVP een partij die 
enkel tijdens politieke krisissen 
haar slogan „dat het met haar 
anders zal worden" getrouw is. 

Niet leefbaar 
Het VEV-komitee Brussel heeft 
nog maar eens alle demografische 
en ekonomische gegevens over 
de hoofdstad op een rijtje gezet 
en nog maar eens blijkt dat Brus
sel als derde gelijkwaardig gewest 
niet leefbaar is. 
Sinds vorig jaar telt Brussel min
der dan 1 miljoen inwoners, waar

van haast 250.000 vreemdelingen. 
Een verdere daling van de bevol
king is onafwendbaar en het per
centage vreemdelingen zal oplo
pen tot 40 th . 
Ook ekonomisch is Brussel aan 
een verval toe, waarbij dan nog 
dient gesteld dat meer dan 80 t h . 
van het Brussels produkt voort
vloeit uit ondernemingen waarvan 
de hoofdbedrijvigheid nationaal of 
internationaal is. Daarenboven is 
dat Brussels produkt voor 40 th . 
te danken aan Vlaamse arbeid. 
Kortom, Brussel is ekonomisch 
niet leefbaar en hangt in belangrij
ke mate af van een samenwerking 
met Vlaanderen. En daaraan zullen 
de FDF-referenda geen letter wij
zigen. 

Vooraf
gaandelijk 
In de herfst van 1979 hebben de 
Vlaamse Voerenaars zich tot 
Vlaanderen, en meer bepaald tot 
de Vlaamse deelregering gericht 
met een 15 punten-spoedpro-
gramma waardoor er een eind 
moest gesteld worden aan de anti-
Vlaamse hetze in hun gebied. Tot 
op heden is daarvan geen iota 
gerealizeerd. 
Het wachten moe heeft Willy Kuij-
pers aan de voorzitter van de 
Vlaamse deelregering gevraagd 
of hij nog zinnens is iets te onder
nemen voor de Vlaamse Voere
naars. Voorafgaandelijk had het 
kamerlid evenwel moeten informe
ren of er nog wel een Vlaamse 
deelregering werkzaam is, want 
buiten de toekenning van een 
nieuwe titulatuur aan haar leden, is 
ze nergens op het politieke aktie-
terrein te bespeuren. 

Late reaktie 
De Kortrijkse studenten zetten 
onverminderd hun akties verder 
tegen het franskiljonse in de Gul-
densporenstad. 
Verleden week poogden zij een 
voorstelling van het „Theatre Na
tional de Belgique" in de war te 
schoppen. De politie sloot de 
Schouwburgplaats af met nadar-
afsluitingen, zodat het bleef bij wat 
awoertgeroep en eieren gooien. 

Een zelfde scenario deed zich 
voor na de voorstelling. 
Op het ogenblik dat de betogers 
zich in hun lokaal hadden terugge
trokken, voerde de politie een late 
blitzaktie uit Hardhandig werden 
een tiental studenten aangehou
den. 
Met verontwaardiging hebben de 
Kortrijkse verenigingen en de VU-
afdeling gereageerd tegen dit nut
teloos optreden van de politie. 
Zolang in de faciliteitengemeente 
Komen Nederlandstalig toneel 
stelselmatig verboden word t kan 
niet langer geduld dat het Kortrijks 
bestuur franskiljonse praktijken 
duldt laat staan financieel steunt 

De magistraten 
staken 
Omdat hun emeritaat zou ver
vangen worden door een pen
sioenregeling, zijn de magistra
ten boos en hebben een aantal 
onder hen reeds gerechtszittin
gen geschorst en de armen ge
kruist. De heren rechters, die ook 
de kleine lettertjes van de wet 
kennen, leggen het werk neer 
met een juridische kneep: ze 
openen de zitting om ze dadelijk 
daarop te schorsen. Naar de let
ter van de wet zijn ze dan niet 
echt in staking. Alhoewel ze ui
teraard staken. Staken en staken 
is echter twee. Een schrijnwerker 
die 's morgens anderhalve mi
nuut timmert en dan de hamer 
zou neerleggen, zou als staker en 
zelfs als wilde staker beschouwd 
worden. Omdat hij geen „préavis" 
heeft gegeven. Een rechter is 
echter geen schrijnwerken Al 
timmert hij vaak kruisen-

Met principiële schranderheid 
heeft de Belgische grondwetge
ver in de vorige eeuw beslist dat 
de onafhankelijkheid van de ma
gistratuur moest gewaarborgd 
worden ook door het statuut van 
de magistraten. Dies werd voor

zien dat zij niet, zoals gewone 
stervelingen, op pensioen wer
den gesteld maar dat zij in hun 
late levensavond mochten genie
ten van het emeritaat Namelijk 
het doorbetalen van hun volledi
ge wedde, ook als zij op rust 
gesteld zijn. Tot hun laatste snik 
Wanneer vandaag dit systeem 
veranderd wordt in een oppen-
sioenstelling aan drievierden van 
de maximumwedden, dan be
dreigt dit de onafhankelijkheid 
van de magistratuur in genen 
dele. Het emeritaat is een rege
ling uit de pruiken- en snuifdo-
zentijd, die terecht veel aandacht 
besteedde aan principes, maar 
zich daarbij nauwelijks bekreun
de om verdelende rechtvaardig
heid. 

Het is opvallend, dat de magis
traten slechts staken omwille 
van princiepen, als het in feite om 
centen gaat En wat de zozeer 
geroemde onafhankelijkheid be
treft: daarover kan menig burge-
meestertje van Bommerskonten 
of menig sekretarisje van een 
Davidsfondsafdeling, die ten jare 
1945 voor de tabbaarden werd 
gedaagd, een stichtend verhaal 
doen. 

De Vaste Kommissie van de Raad van Beheer van 
de BRT heeft zich verleden donderdag langdurig ge
bogen over de pruik van Arabella. Arabelle is het 
personage van de koffiemadam, dat in het tv-
feuilleton „De Kollega's" ten tonele werd gevoerd 
door de aktrice Jo Crab. De SOM — splinternieuwe 
afkorting die staat voor Socialistische Omroepver
eniging — had het snode voornemen te kennen ge
geven om in haar tv-gastprogramma uit te pakken 
met Arabejle, in de hoop dat dit populaire type de uit
zending wat lichter en de erin vervatte socialistische 
boodschap wat verteerbaarder zou maken. Dies had 
de SOM zich enkele dagen voordien tot het tuighuis 
van de BRT gewend, met het verzoek te mogen 
beschikken over de pruik en de oorbellen die 
Arabelle in „De Kollega's" droeg. De BRT, indachtig 
het feit dat zij beschikt over de onvervreemdbare 
auteursrechten van haar feuilleton, weigerde de 
uitlening; volkomen terecht trouwens. De SOM 
besloot dan maar Arabelle ten tonele te voeren zon
der pruik en oorbellen. Het resultaat was dat de BRT-
Dienst der Gastprogramma's, bij de voorafgaande vi
sie, in de SOM-uitzending een sekwens van acht se-
konden ontdekte tijdens dewelke een pruikloze 
Arabelle koffie schonk. De betrokken Dienst schop
te de zaak hogerop. Met als gevolg dat de vier leden 
van de Vaste Kommissie — waaronder twee profes
soren — plus de kabinetschef van de eerste minister 

die regeringskommissaris is plus een half dozijn 
hogere ambtenaren van de BRT gemobilizeerd 
werden om een voorafgaandelijke studie te maken 
over het feit of dame Jo Crab zonder pruik en oor
bellen kon beschouwd worden als of verward 
worden met het personage Arabelle. De heren 
waren het er vlug over eens dat Jo Crab wel degelijk 
en onmiskenbaar Arabelle was. Over de gevolgen 
die aan deze vaststelling moesten geknoopt worden, 
bleven zij het acht uur lang oneens. Waarna zij in 
arren moede besloten, de zaak nóg hogerop te 
schoppen en de twaalf leden van de Raad van Be
heer in biezondere vergadering bijeen te roepen. 
De geschiedenis was eigenlijk al anderhalve maand 
vroeger begonnen, toen het IPOVO — de vereni
ging die de gastprogramma's van de CVP verzorgde 
— een beroep had gedaan op een andere Kollega: in 
een CVP-uitzending kwam de akteur Manu Verreth, 
beter gekend als Jomme Dockx uit het feuilleton, op 
drie december een gloedvol betoog houden voor 
een CVP-kongres. Wat Jomme Dockx mag voor de 
CVP, mag Arabelle voor ons, moeten de SOM-jon-
gens bij zichzelf gezegd hebben. 
Al deze toestanden zijn het gevolg van het nieuw 
BRT-dekreet, waarin een royale plaats werd uitge
houwen voor politieke partijen en andere gastpro-
gammamakers. De kijkers zullen voortaan geteisterd 
worden met bijna dubbel zoveel gastprogramma's 
als in het verleden. In hun kwaliteit van belastingbeta
lers zullen ze voor deze ongevraagde overvloed 
daarenboven in eigen zak moeten schieten: de hele 
grap zal meer dan vijftig miljoen kosten. Onder de 
vorm van een verkapte subsidie aan de makers der 
gastprogramma's, waaronder ook en vooral politieke 
partijen. 

Dit alles, zoals men weet, „omwille van de voorlich
ting" En aangezien de vedetten van het toneel aan 
de Wetstraat het voorlopig niet meer doen bij het 
publiek, besluiten 's lands grootste partijen dan maar 
hun boodschap den volke kond te doen bij monde 
van Arabelle of Jomme Dockx. 
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Sociaal-ekonomisch 

Kredietwaardigheid al aangetast 

M^ 

Er ligt een staat te sterven... 
We zijn dus zover. Sociaal-
ekonomisch valt er sinds 
geruime ti jd al geen goed 
nieuws meer bijeen te 
sprokkelen. Maar nu blijkt een 
zware schokgolf doorheen het 
land te rollen. 
Elke bedrijfssluiting is op 
zichzelf een drama voor de 
mensen die op zulk een 
moment op de straatkeien 
geduwd worden. Of het nu om 
een klein winkeltje of om een 
bedrijf met multionationale 
afmetingen gaat, de individuele 
sociale ellende blijft dezelfde. 
Mettert i jd wordt het evenwel 
helemaal intriest als het besef 
groeit dat door de cascade 
van faillissementen en 
andersoortige 

bedrijfssluitingen de kansen 
op nieuwe tewerkstelling 
kompleet in de ekonomische 
mist verdwijnen. 
Er werd reeds een tijd geleden 
gewaarschuwd voor 
broodnodige rekonversie van 
(overwegend de industriële) 
aktiviteiten in ons land. De 
politieke overheid heeft tot 
nog toe evenwel weinig meer 
gdaan dan wat mooie teorieën 
verkondigen in vage plannen 
voor industriële vernieuwing. 

Een handvol dollardure studiebu
reaus w/erd belast met indringen
de onderzoekingen omtrent staal, 
textiel... 
Vandaag blijkt dan uiteindelijk 
werk gemaakt te v»^orden van 
fusieplannen, rekonversieplanen, 
reorganizatieplannen... 
Het was wel broodnodig. Maar 
net als met de matigingsplannen 
slaat de regering weer hardnek
kig de bal mis. De geplande fusie 
in de Waalse staalnijverheid, die 
reeds de operatie van de wan
hoop werd genoemd, dreigt de 
gezonde Vlaamse bedrijven Sid-
mar en ALZ te besmetten. 
Zoals het nog al is gebeurd blij
ken bezwaren van Vlaamse kant 
nauwelijks gehoord te worden. 
Er wordt meer rekening gehou
den met het straatlawaai van 
Luikse Cockerill-arbeiders (overi
gens opgejut én door de staalba-

ronnen én door de socialistische 
FGTB-vakbond) die eerder al (bij 
voorbeeld bij de Chertal-boycot 
van ALZ-Genk) betoonden 4jitein-
delijk niet tegen de regenng en 
de Waalse staalbarons op te ko
men, maar hun vuist vijandig bal
len naar de Vlaamse werknemers 
bij ALZ en Sidmar... 
Inmiddels wordt er nauwelijks ge
wag gemaakt van het feit dat bij 
de aangekondigde „hervormin
gen" 'm de textielsektor in Vlaan
deren dubbel zoveel werknemers 
zullen dienen „af te vloeien"(zoa\s 
dat in ekonomisch vakjargon pro-
pertjes heet3 dan de voorgeno
men afdankingen in de Waalse 
staalnijverheid. 

Onzinnig lenen 
Het gevaarlijkst van al is dat de 
hoop op een goede toekomst 
ook voor Vlaanderen volledig 
wordt weggenomen door het feit 
dat de overheid nauwelijks iets 
doet om haar schulden tot minder 
doodzieke proporties terug te 
brengen. 

Er zijn nu al zoveel versoberings-
plannen in omloop (centraal ak
koord, miniwet, grote matiging
swetten...) en de redaktie ervan 
heeft zoveel kostbare tijd ge
vergd, zonder dat een gedegen 
visie erbij gevoegd wordt over de 
goede besteding van de afgetop
te en ingeleverde gelden door 
werknemers en werkgevers. We 
hebben daar onderhand al tot in 
den treure op gewezen. 
Maar ook louter financieel beke
ken betuigt de regering met die 
zus-en-zoveel plannen haar on
macht om in het staatshuishou-
den een helende ingreep uit te 
voeren. 

De omstreden TV-verklaring van 
Martens dat hij op drie jaar tijd 
nog eens 100 miljard in het struk-
tureel budgettair tekort wil weg
werken blijkt volgens deskundige 
becijferaars zelfs niet eens vol
doende te zijn om de rentelast te 
betalen op de staatsschuld die op 
één jaar tijd (vorig jaar) is bijgeko

men. Vong jaar moest op de 
globale overheidsschuld reeds 
212 miljard intrest betaald wor
den. Men houdt rekening met het 
feit dat de overheid dit jaar allicht 
nog zo'n 500 miljard in het buiten
land zal pogen te lenen. Mochten 
al die overheidsleningen in het 
buitenland van aard zijn om onze 
ekonomie herop te krukken, om 
te investeren in een kansrijk 
nieuw industrieel beleid, dan zou 
die leningoperatie ons geenszins 
dienen te verontrusten. 
Evenwel dient dat geld klaarblij
kelijk nog voor 100 procent om 
meteen te geven aan schuldei
sers die er reeds lang op wach
ten. Zoals bij voorbeeld het geval 
is met de Nationale Landmaat
schappij, die geen geld meer 
heeft om haar klantenleners uit te 
betalen, die in het buitenland zelf 

geen leningen kan verkrijgen, en 
die dan maar hoopt het grootste 
deel binnen te rijven van een 
lening van om en bij het anderhalf 
miljard die de RTT van haar kant 
wél in het buitenland kan verwe-
zenlijken_. Het wordt allemaal ho
peloos ingewikkeld, uitzichtloos... 
Het wordt zelfs volkomen absurd. 
Zoals met de elektriciteitssektor 
weldra het geval zal zijn. Een 
nieuw Fonds voor Industriële Fi
nanciering (nog maar een bij!) zal 
spoedig voor zowat 30 miljard 
leningen in het buitenland plaat
sen. Twaalf miljard daarvan zal 
meteen opgeslokt worden door 
de Waalse staalnijverheid, terwijl 
de resterende 18 miljard, naar 
beloofd is, zal verdeeld worden 
over andere geldbehoevende 
zware industriële sektoren. Daar 
rekent men ook de elektriciteits

sektor bij, die deze miljardeninjek-
tie evenwel vandaag langs geen 
kanten behoeft, maar toch maar 
mee aan de pot gaat zitten om er 
een volgende keer eventueel ook 
te kunnen bijzijn. Door de dure 
rentelast die de elektriciteitssek
tor zal dienen te betalen (als 
gevolg van het opnemen van dat 
buitenlandse kapitaal dat de elek
triciteitsbedrijven dus echt niet 
nodig hebben) mogen we ons 
binnen een paar maanden ver
wachten aan een verhoging van 
de elektnciteitstarieven. 
Waar dus de gezinnen én de 
bedrijven zullen moeten voor af-
dokken... 
De regering wijst almaar de ge
zinnen en de bedrijven aan als er 
sprake is van besparingen, maar 
besnoeien in de verspillingspoli-
tiek is nergens te merken. 

geld 
groeit 

5.000 f n kan groeien tot 18.340 f r. 
(netto!) 
Bij de ASLK kunt u uw spaargeld beleggen voor ternnijnen van 1 tot 
12 jaar. En tegen interesten die, naargelang van de termijn, klim
men van 9 % tot 13 %. Voor elke 5.000 F die u nü bvb. belegt in 
een kapitalisatiebon van de ASLK, krijgt u na 12 jaar 18.340 F 
terug. Netto. Uw zuivere winst: 13.340 F.De ASLK biedt u ren
derende beleggingen. Zij zorgt er tevens voor dat uw spaargeld 
veilig wordt belegd 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 geld. 
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m Opinie 

Kultuurbeleid? Tweehonderd miljoen voor de Brakke Grond, één miljard driehonderd miljoen voor een 
schouwburg te Antwerpen, levensgrote en maar voor de helft gebruikte kultuurpaleizen om de haverklap. 
Maar geen enkele frank en geen enkele maatregel om, zelfs na een eerste diefstal jaren geleden, het 

onvervangbare en onschatbaar retabel van Onze-Liev-Vrouw-Lombeek te bewaren. 

Nog een 
wets
overtreding 
Meer dan waarschijnlijk zal Ma
thot de zoveelste frankofone 
wetsovertreding dulden. Het be
gint er trouwens hoe langer hoe 
meer op te lijken dat er in dit ko
ninkrijk twee verschillende 
rechtsstelsels naast mekaar be
staan. 
Het gemeentebestuur van Ko
men mocht zich ongestraft ont
trekken aan de wettelijke ver
plichting om een Vlaamse ge
meenteschool op te richten. Van 
de Brusselse gemeenten wordt 
geduld dat zij een referendum 
organizeren, dat indruist tegen 
de wettelijke en grondwettelijke 
bepalingen. Het gerecht in Luik 
gaat nog een stap verder: het 
schieten op Vlamingen wordt 
niet langer als een misdrijf be
schouwd. 
Als een rechtsorde met twee 
maten kan men dit allemaal niet 
meer betitelen. Eerder moet ge
steld dat er voor de frankofonen 
geen rechtsorde meer bestaat! 

„een anoniem en onbeschrijfbaar 
mengsel" is. 
Wij raden de heer Hollants-Van 
Loocke aan eens te informeren 
naar het imago van Vlaanderen. 

Dan zal hij ontdekken dat Vlaan
deren wel gekend is in het buiten
land, dat Vlaanderen wel een ei
gen geschiedenis heeft een eigen 
imago! 

Ministeriële 
wensen 
Terecht heeft kamerlid Paul Van 
Grembergen zijn vraag herhaald 
naar de uitgaven die er in de 
verschillende kabinetten gedaan 
werden naar aanleiding van de 
jaarwisseling. 

Want iemand als minister Cha-
bert heeft blijkbaar nog steeds 
niet begrepen dat we toe zijn aan 
een periode van matiging. Onder 
ministeriële omslag verspreidt 
hij op ruime schaal de meest 
luxueuze „prettige wensen" die 
men in de brievenbus kan aan
treffen. 

Een van die wensen luidt dat „er 
nieuwe inzichten moeten aange
dragen worden in ekonomie en 
politiek". Inderdaad, maar met die 
zinloze geldverkwistende wen
sen getuigt de minister zelf van 
weinig nieuwe inzichten in de 
ekonomie. 

Vlaanderen 
schatplichtig 
Naast de zieke staalsektor, die 
Vlaanderen reeds miljarden ge
kost heeft, zullen nu ook de tex
tielbedrijven met Vlaams geld 
recht gehouden worden. Onder
tussen zinkt Vlaanderen zelf van 
dag tot dag dieper weg in het 
ekonomisch moeras zonder met 
de eigen financiële middelen 
daaraan te kunnen verhelpen. 

De regering heeft besloten om 
over te gaan tot de uitvoering 
van het textielplan van minister 
Claes, dat dateert van augustus 
1980. Tegelijk werd overeenge
komen om bijkomend een steun 
van 120 miljoen fr. toe te kennen 
aan drie Waalse textielbedrijven. 

Waarschijnlijk is dit trouwens 
slechts het begin van een nieuwe 
geldstroom vanuit Vlaanderen, 
want de Waalse deelregering 
heeft gevraagd om systematisch 
de „weldaden" van het plan Claes 
naar de Waalse textielsektor te 
laten afvloeien. Een werkgroep 
onderzoekt deze eis. 

r-

PERSpektief 
Martens 4 rommelt even fel als de 3 vorige kabinetten-van de voorma
lige Vlaamse leider: onderwijs, Zaïre om nog maar te zwijgen van de 
sociaal-ekonomische maatregelen. Maar hét dossier bij uitstek dat nu 
in de aktualiteit staat, het failliete Waalse staal, is eigenlijk beklonken 
buiten de regering om. De belangrijkste aandeelhouders, de staat — 
en dus in eerste instantie de Vlaamse belastingbetaler — stond vol
komen buiten spel. De Walen hebben onderling iets geregeld, en naar 
150 jaar oude gewoonte hebben de Vlamingen niks in de pap te 
brokken, maar ze zijn wel goed om de miljardendans te betalen. En 
Wilfried Martens, Willy Claes maar ook de Vlaamse P W vonden dat 
normaal! 

Negatief 
imago 
Na meer dan 25 jaar ervaring in 
het buitenland is de administra-
teur-direkteur-generaal van de bui
tenlandse ekonomische betrekkin
gen bij het ministerie van buiten
landse zaken, de heer Hollants-
Van Loocke, tot de bevinding ge
komen dat België in feite geen 
imago heeft 
De buitenlanders hebben zelfs zel
den een opinie over ons land, in te
genstelling tot andere kleine lan
den zoals Nederland en Zwitser
land. Volgens de direkteur-gene-
raal heeft ook het Brussels man
neke daaraan niet verholpen. 
Ruim 25 jaar heeft deze hoge 
ambtenaar er over gedaan om tot 
de konklusie te komen dat België 

l U O C H T A N S wijst ook het libe-
' " rale Laatste Nieuws erop dat 
de fusie van Cockerill en Charleroi 
in feite het werk is van één man, 
André Cools: Maar de onderhan
delingen werden wel gevoerd on
der de bescherming van André 
Cools als voorzitter van de Waal
se socialistische partij Hij gaf als 
eerste zijn zegen aan het samen
gaan van deze twee bedrijven, die 
met staatsgeld hun verliezen dek
ken. De regering Martens IV mag 
slechts instemmend knikken. 

Dit geeft een beeld van de ver
wording van de politieke overheid 
en het toont aan wie de werkelijke 
macht in handen heeft. Degenen, 
die beweren dat ze de ekonomi
sche demokratie willen invoeren, 
wringen hier in elk geval de politie
ke demokratie de nek om zonder 
dat er iemand protesteert. 

Deze fusie draagt bijgevolg duide
lijk de politieke stempel van Cools 
met een bevoordeling van Luik 
inzake behoud van produktie en 
tewerkstelling, wellicht gekompen-
seerd op het commerciële vlak 
voor Charleroi". 
Ach, het is eigenlijk om te huilen. 
Alle Vlaamse kranten wijzen erop 
dat de nationale regenng niks te 

zeggen had, dat de Walen de 
zaken zelf hebben geregeld en dat 
de Vlamingen moeten oppassen 
voor Sidmar en ALZ-Genk. Maar 
geen enkele Vlaamse partij, behal
ve dan de VU, durft de logische 
konsekwentie trekken, nl. dat 
Vlaanderen en Wallonië ook en 
vooral op sociaal-ekonomisch vlak 
hun eigen boontjes moeten dop
pen. Integendeel, neo-unitaire re-
fleksen steken weer de kop op en 
CVP, SP en PVV hebben de mond 
vol van „nationale materie"... 

I NTUSSEN is het wel duidelijk 
' geworden dat CVP en SP 
steeds meer uit elkaar groeien en 
dat driftig wordt gezocht naar ali
bi's om de regering te laten vallen. 
Het onderwijs en Zaïre zijn zo'n 
twee dingen. 
Dat zegt ook De Nieuwe Gazet: 
„Niemand kan het ons dan ook 
kwalijk nemen de veronderstelling 
te opperen dat er gezocht wordt 
naar preëlektorale uitgangspun
ten, naar voorwendsels die zono
dig als breekpunt kunnen dienen. 
Of naar wisselmunt voor het zo
veelste uitgeholde kon -omis. 
Laat men op tijd het fatale incident 
als de „deus ex machina" los, dan 
kan de verantwoordelijkheid voor 

de breuk aan de andere toege
schreven worden en meteen die 
voor de gemiste kans om de sane
ring door te voeren. 
Inmiddels blijken de verhuurkanto
ren voor aanplakborden alweer 
erg in trek. Vooral voor de periode 
onmiddellijk na Pasen!" 

Ct EOEFENDE Wetstraat-waar-
^ ^ nemers weten dat de CVP 
het onderwijsdossier pas aanpakt 
om de Interne tegenstellingen te 
verdoezelen en om naar de kiezer 
te gaan „om de ziel van het kind te 
redden". Is dat nu ook de taktiek 
van Tindemans? 
In De Morgen meent Paul Goos-
sens van wel: „Het is dus aller
minst toeval dat het onderwijs nog 
maar eens tot een fors probleem 
wordt opgefokt Voor Tindemans 
is er klaarblijkelijk geen alternatief 
om zijn partij tussen liberalisme en 
sociaal-demokratie te profileren. 
Nu ook het kommunautaire en de 
staatshervorming veel van hun 
aantrekkingskracht hebben verlo
ren, moet Tindemans wel de kon-
fessionele toer op. 
Dat betrokkene zich graag op dat 
terrein begeeft, is genoegzaam 
bekend. De CVP-voorzitter heeft 
het immers nooit kunnen waarma
ken in kontroverses waar duidelijk 
politieke keuzes moesten ge
maakt worden. Zijn talent ligt nu 
eenmaal in de mystifikaties. 
Man kan zich de vraag stellen wat 
het land en de regering bij zulk de
bat te winnen hebben. In essentie 
gaat het immers om de zoveelste 
poging om de konfessionele reflex 
bij de kiezers te aktiveren". 
Dé vraag is of de katolieke kiezers 
In Vlaanderen nog worden aange

sproken door een nieuwe school-
oorlog. In de CVP moet men toch 
ook weten dat Leuven Vlaams het 
definitieve einde inluidde van de 
kromstaf die zich met de politiek 
bemoeide. Maar de hardnekkig
heid waarmee de CVP op haar on-
derwljselsen hamert kan ook wij
zen op het feit dat de partij niet 
meer weet van welk hout pijlen 
maken en .dan maar teruggrijpt 
naar oude tema's. Want van nieu
we ideeën staat de CVP nu een
maal niet te barsten... 

^ A # E besluiten deze week met 
" • een kommentaar van Hugo 
Camps In Het Belang van Lim
burg. Hugo roept iedereen op 
toch maar géén felle kritiek te 
leveren op het koningshuls... want 
dat IS slecht voor de Belgische 
staat.. 
„Zeker in de persoon van leden 
van de koninklijke familie moet 
uiterst behoedzaam worden om
gesprongen met nutteloze ver
dachtmakingen. Niet dat men de 
ogen moet sluiten voor hun handel 
en wandel maar elke vorm van 
kritiek moet dan zeker gegrond 
zijn. Het koningshuis is op zichzelf 
uiterst kwetsbaar en eigenlijk zon
der verweer op aanvallen van bui-
tenuit In dit dwaze land, zo vol ver
scheurdheid en agressie, moeten 
we héél zuinig en bedachtzaam 
zijn met dit laatste bindteken. Dat 
is geen blijk van aftands royalisme 
maar van pure genegenheid voor 
de natie die dat onkreukbare ge
zag nodig heeft". 

Zo te zien zijn het koningshuis en 
Hugo Camps de twee overblijven
de pijlers van België... 
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Wetstraat 

De herstelwet is halfweg de wet
gevende procedure. Kamer en 
Senaat hebben elk vier ontwer
pen behandeld en goedgekeurd. 
De uitwisseling is ook reeds ge
beurd, zodat het werk vanaf deze 
week kan overgedaan worden in 
de „tweede kamer". Voor het ove
rige gaan de voordelen van het 
tweekamerstelsel volledig de 
mist in: de dwingende deadline 
verhindert elke wijziging. 
Rest nog de vraag of de wet ooit 
zal toegepast worden. Het li jkt er 
immers op dat de sociale part
ners mekaar toch nog gaan vin
den in een kompromis. 
Veel hinder of tegenkanting zal de 
herstelwet niet meer ondervinden. 
De laatste plooien van onenigheid 
tussen de meerderheidspartijen lij
ken voorlopig glad gestreken. 
Maar niet tot eenieders tevreden
heid. Dat moesten onder meer de 
socialistische senatoren Desmey-
ter en Paque en hun CVP-kollega 
Van Geel tot eigen scha en schan
de ondervinden. 

Bij het debat over de aftopping 
van de hoge overheidspensioe-
nen, waaronder deze van de parle
mentairen zelf, gaven ze ietwat 
onverwacht uiting aan hun sociale 

Onbegrijpelijk en bedrieglijk 
ingesteldheid. Ten gevolge van 
een koninklijk besluit van gewe
zen minister van pensioenen De 
Croo kunnen de verkozenen van 
het volk immers op een fikse 
vrijstelling rekenen van 20 t h . Met 

hun voorstel om deze bevoorrech
te behandeling te schrappen, be
werkstelligden zij een verhevigd 
steen-in-de-kikkerpoel-effekt 
Hoog oplopende bekvechterij tus
sen CVP en socialisten. Maar ook 

/.„„/„. / - , - / ^ ,éèé:A,- ./•"• 
Samen met Initiatiefnemer De Vlies (CVP) diende Emiel Vansteenkiste een wetsvoorstel in, waardoor in de 
toekomst de opperofficieren van het Belgisch leger de beide landstalen zullen moeten kennen. Ondanks de 
afwijkende mening van sommige generaals is het, aldus Vansteenkiste, „normaal dat de verantwoordelijke 

legerleiding de taal van de ondergeschikten spreekt en gebruikt". De Kamer aanvaardde het voorstel. 

Geen eigen aksent 
Ietwat verbaasd ontdekken we 
deze week in de kranten, te mid
den van de falts divers, dat de 
voorzitters van Kamer en Senaat 
het dossier „Brussel" wensen 
aan te pakken. 
Dat herinnerde er ons aan dat 
Vlaanderen sedert augustus 
1980 over een eigen Vlaamse 
Raad en een eigen deelregering 
beschikt Weliswaar slechts be
genadigd met een zeer beperkte 
schijn-autonomie, die nauwelijks 
verder reikt dan de jacht op de 
houtsnip. 
Maar ook die schijn-autonomie 
wordt haast dagelijks verkracht 
en afgeslankt door de regering 
en haar meerderheid. 
Neem nu het wetenschappelijk 
onderzoek. Dit werd gedeeltelijk 
aan de gewesten toegespeeld. 
Maar de maatregelen die de her
stelwet voorziet om het onder
zoek aan te moedigen, houden 
daarmede niet in het minst reke
ning. De Vlaamse gemeenschap 
werd niet eens geraadpleegd, 
laat staan dat Vlaanderen mor
gen een eigen visie op het weten
schappelijk onderzoek zal kun
nen ontwikkelen. 

Trouwens, bij heel het opzet van 
de herstelwet zijn de gemeen
schappen niet te bespeuren. De 
hoogdringendheid en de noodza
kelijke koherentie werden als ar
gumenten gehanteerd om de ma
gere bevoegdheden op sociaal 
en ekonomisch vlak terzijde te 
schuiven. Ondanks de verschil
lende maatschappelijke inge
steldheid, de verschillende eko-
nomische opbouw, het verschil
lend sociaal k l imaat, zullen 
Vlaanderen noch Wallonië een 
eigen aksent kunnen plaatsen op 
de aanpak van de krisis. 

Ook bij de wetgeving over de 
gedeeltelijke teruggave van de 
BTW inzake woningbouw werden 
dezelfde loze argumenten ge
bruikt om de gemeenschappen 
uit de schakelen, ondanks hun 
duidelijke bevoegdheid In deze 
materie. 

En de Vlaamse deelregering? Die 
heeft het te druk gehad met het 
op punt stellen van een titulatuur 
voor de eigen leden. Nog nooit is 
België zo unitair bestuurd als 
vandaag, ondanks de „zo gepre
zen" staatshervorming. 

REL 
TJE 

D e heer Kui jpers : „D Ik dank 
de minister van Buitenlandse 
Zaken dat hij mijn wetsvoor
stel in zijn antwoord niet de 
das heeft omgedaan." 

D e heer D e C r o o : „Dat is 
moeilijk aangezien de heer 
Kuijpers zeer zelden een das 
draagtr (Gelach) 

D e heer Kui jpers : „Pas op, de 
heer minister van Buitenland
se Zaken kon mij, naar aanlei
ding van de jaarwisseling een 
zijden das sturen lO" 

(Parlementaire Handelingen, Kamer, 
Gewone Zitting 1979-1980, vergade
ring van 9 januari 1980, biz. 591). 

binnen de verschillende frakties. 
De socialisten schaarden 2ich ach
ter het amendement tenzij de mi
nister zich formeel zou verbinden 
om zelf de uitzondering uit de 
wereld te helpen. Maar Mainil kon 
enkel verklaren dat hij na advies, 
het koninklijk besluit zou onder
zoeken. 
Per slot van rekening werd de 
vergadering een paar uren ge
schorst. De Vlaamse socialisten 
bleven bij hun standpunt: een for
mele ministeriële toezegging. 
Droogjes dreunde Mainil nog 
maar eens dezelfde tekst af, de
zelfde vage belofte om het alle
maal ooit eens te onderzoeken. En 
ongelooflijk maar waar, de voltalli
ge meerderheid applaudisseerde. 
De drie waaghalzen trokken node 
hun amendement in. 

Hun lijden was evenwel nog niet 
geleden, want een cynische Van-
derpoorten hernam het voorstel 
waardoor ze gedwongen werden 

om samen met de meerderheid 
tegen hun eigen initiatief te stem
men. 

Terwijl de herstelwet zachtjes 
naar de eindstemming toe evo
lueert, heeft de Senaat deze week 
urenlang „plechtig" gedebatteerd 
over de pensioenen van de magis
traten. In de Kamer heeft de be
groting van Sociale Voorzorg tot 
een ernstige gedachtenwisseling 
over de hervorming van de sociale 
zekerheid geleid. Enkel Jef Valke
niers viel wat uit de toon met zijn 
zeer scherpe uitval tegen de 
meerderheid, die zich nog in de ja
ren zestig waant met wat loze 
beloften, veel gepraat en half
slachtige maatregelen. Fundamen
teel laat zij alles rustig op z'n 
beloop! 

Die parlementaire rust is tegelijk 
onbegrijpelijk en bedrieglijk. On
begrijpelijk op een ogenblik dat 
het tekort op de staatsbegroting 
tot 120 miljard dreigt op te lopen, 
dat het faillissementen regent, dat 
de werkloosheid onvoorstelbare 
afmetingen begint aan te nemen, 
dat de sociale zekerheid een put 
van 35 miljard vertoont, dat ons 
land en voornamelijk Wallonië op 
een sociale tijdbom leeft •• 
Bedrieglijk omdat elkeen beseft 
dat de herstelwet nauwelijks het 
effekt van een druppel water op 
een hete plaat zal hebben. Ieder
een kijkt nu reeds uit naar de 
volgende karrevracht pijnlijke 
maatregelen, die een definitief af
scheid van de zestiger en zeventi
ger jaren zullen inluiden. Maatre
gelen die ten gronde, met het'oog 
op morgen, de krisis zullen aan
pakken en in belangrijke mate het 
wel en wiee van iedereen zullen 
beïnvloeden. 

Relevant is de vraag van Jef Val
keniers naar de moed en het lef bij 
de meerderheidspartijen. Breek
ijzers als Zaïre en onderwijs liggen 
nu reeds in elektorale stelling! 

P-Sprokkels 
• Tijdens het debat over de her
stelwet inzake overheidspensioe-
nen beaamde Hektor De Bruyne 
dat een bijkomende aktiviteit. van 
de gepensioneerden niet storend 
mag werken op de loonvorming. 
Tegelijk evenwel stelde hij duide
lijk dat het normaal en menselijk is 
dat een gepensioneerde bepaalde 
artistieke, kulturele of weten
schappelijke aktiviteiten blijft uit
oefenen. 

• De herstelwet inzake fiskale 
en financiële bepalingen zal op het 
vlak van de bestrijding van de 
fiskale fraude slechts resultaten 
afwerpen wanneer er, aldus Hugo 
Schiltz, een maatschappelijke 
consensus tot stand gebracht 
word t Daartoe moet eerst de Bel
gische staat zelf aan geloofwaar
digheid winnen en de fiskale wet
geving vereenvoudigd worden. 

• Haast tot vervelens toe blijft 
Jef Valkeniers de bevoegde mi
nisters interpelleren over de aan
leg van het Pedepark te Ander-
lecht Uit het jongste antwoord 
van staatssekretaris mevr. Goor 
blijkt dat zij nog niet weet welke 
beslissing te nemen. Ondertussen 
werden er wel reeds verkavelin
gen doorgevoerd. 

• Ondanks berichten in de pers 
antwoordde minister van Ver
keerswezen Spitaels ondubbel
zinnig aan Jaak Gabriels dat hij 
geen vermindering met 1 miljoen 
ton van de ertstrafiek op het Al-
bertkanaal zal aanvaarden. 
• Voorzichtig, maar hoofjge-
vend beantwoordde de minister 
van Verkeerswezen het dringen
de pleidooi van Emiel Vansteen

kiste om bij de NMBS een vol
waardig eigen beleidsorgaan voor 
West-Vlaanderen op te richten. 

• Tijdens het debat over de be
groting van Sociale Voorzorg 
pleitte Jef Valkeniers voor mens
waardige oplossing voor de zelf
standigen die om de een of andere 
reden hun zaak moeten sluiten. 
Momenteel moeten zij zich tot de 
gemeente richten om een levens-
minimum te kunnen bekomen. 

• De herrie over de inoverwe-
gingneming van het voorstel van 
resolutie van SP'er Vanvelthoven 
naar aanleiding van de opheffing 
van de parlementaire onschend
baarheid van Zaïrese volksverte
genwoordigers, is geluwd. Voorlo
pig althans, want de stemming 
werd voor veertien dagen ver
daagd. 

• Via een vraag van Oswald 
Van Ooteghem vernemen we dat 
in oktober 1980 1.132 Nederlands
talige, 7 Duitstalige en 40.604 
Franstalige krijgsgevangenen ge
noten van een forfaitaire invalidi
teit van 10 th . De financiële weer
slag hiervan op jaarbasis bedroeg 
30,8 miljoen voor de Nederlands-
taligen, 1.109,8 miljoen voor de 
Franstaligen en 0,2 miljoen voor de 
Duitstaligen. 

• In een interpellatie viel Jaak 
Gabriels scherp uit tegen het 
wanbeleid dat in de FKJSterijen 
gevoerd wordt; betwistbare be
noemingen, gebrekkige automati-
zering, manke organizatie, zonder
linge verdeelsleutels inzake de so-
lidariteitszegels, ettelijke scheef
gegroeide toestanden,... Het ant
woord van de minister was één 
grote nieuwjaarsbrief met zovele 
beloften, dat hij meer dan zijn 
handen vol heeft tijdens het ko
mende decennium. 
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m Onze wereld 

José Napoleon Duarte: 
willen maar niet kunnen 
(RSA) Met zijn kleine, gedrongen gestalte en donkere gelaatskleur 
heeft José Napoleon Duarte, president van El Salvador, heel wat met 
zijn illustere naamgenoot gemeen. Zi jn afkomst is even bescheiden 
als die van de beroemde en beruchte Corsicaan: vader kleermaker, 
moeder landarbeidster. Zelfs zijn karakter heeft ergens een Napo
leontisch tintje: Duarte houdt van vlugge, korte beslissingen waarna 
hij zich dagenlang in somber zwijgen kan hullen. Het schort hem niet 
aan wilskracht en eerzucht en zijn zelfvertrouwen is indrukwekkend. 
Hij is sterker in het evalueren van iemands zwakke plekken dan in het 
afwegen van eigen mogelijkheden. Meer Napoleontische parallellis-
men zitten er niet in, want Napoleon Duarte zal zelf wel weten, dat zijn 
4,5 miljoen Salvadoranen niet staan te trappelen van ongeduld om 
voor hem hun bloed te vergieten. Het zal hem dan ook bekend zijn dat 
hij zijn leger niet hecht onder kontrole heeft, want in handel en wandel 
is hij al te afhankelijk van de Salvadoraanse strijdmacht. 

Toen Duarte (55) in december '80 
president van El Salvador werd, 
gold hij als een laatste dam tegen 
de willekeur van de militairen. Die 
willekeur is een halve eeuw oud, 
want sinds 1931 werden alle presi
denten steevast door „das Militar" 
geleverd. Pas op 15 oktober 1979 
kwam hierin verandering, toen ge
matigde officieren het diktatoriaal 
bewind van president-generaal 
Humberto Romero omverwierpen. 
Omdat die gematigde officieren al 
te gewillig de oekazen van ultra
rechtse superieuren opvolgden, 
nam op 3 januari 1980 een burger
lijk militaire junta het beleid over. 
Van die junta zou José Napoleon 
Duarte, als voorzitter van de kris-
ten-demokratisch partij deel uitma
ken. Nog voor haar aftreden had 
de militaire junta een programma 
voor landhervorming ontworpen 
waarbij 300 grote boerderijen 
werden genaast en overgedragen 
aan boeren zonder land. Die land
hervorming doorgevoerd zonder 
ruggespraak met de linkse opposi
tie en tegen de wil in van de rijke 
koffiebazen en grootgrondbezit
ters was aanleiding tot een escala
tie van geweld die nog voor het 
einde van '80 voor om en bij 
12.000 doden zorgde. 
Wat verder gebeurde is genoeg
zaam bekend. Op 10 jan. jl. oor
deelden de linkse ultra's het mo
ment voor de definitieve konfron-
tatie aangebroken. Interne geschil
len werden opzij geschoven en 
onder het overkoepelend kom-
mando van het Frente Marabundo 
Marti de Liberacion Nacional start
te het „laatste" offensief tegen de 
„fascistische" burgerlijk-militaire 
junta. Vandaag weten we al dat 
links die slag heeft verloren. De 
guerrilleros leken niet bij machte 
hun akties doeltreffend te koördi-
neren. Evenmin konden ze de be
volking tot daadwerkelijke steun 
bewegen. Dit Frente Marabundo 
Marti (zo genoemd naar de in 
1931 bij een opstand omgekomen 
stichter van de Salvadoraanse 
KP) staat weliswaar onder bevel 
van vijf leiders die tot evenveel 
strekkingen behoren, maar een 

van hen heet Schafik Handal, se-
kretaris-generaal van de Salvado
raanse kommunisten. Die „pluralis
tische" organizatie dient in wezen 
de destijds door Lenin gepropa
geerde „taktiek van het nationaal 
front" die onveranderlijk eindigt op 
het uitstoten van de demokrati-
sche bondgenoten zoals recente
lijk door Sandinistisch Nicaragua 
werd bewezen. 
Door het mislukken van hun offen
sief hebben de linksen ook de 
unieke kans gemist om El Salva
dor nog voor de ambtsaanvaar
ding van Reagan een bewind van 
eigen makelij op te dnngen. Men 
kan van de nieuwe Noordameri-
kaanse president niet verwachten 
dat hij, zoals Jimmy Carter in 
Nicaragua deed, het licht op groen 
zou zetten voor een uitgesproken 
Castristisch bewind. Het staat wel 
ongeveer vast dat de Reagan-
administratie de wapenleveranties 
aan El Salvador gaat opvoeren en 
tegelijk haar houding tegenover 

het regime in Nicaragua zal ver
scherpen. Binnen de demokrati-
sche kredietwaardigheid als het 
kan, er buiten als het moet. 

José Napoleon Duarte in de VSA 
tot burgerlijk ingenieur opgeleid, 
kwam in 1960 in de politiek terecht 
toen hij voorzitter werd van de in 
dit jaar opgenchte kristen-demo-
kratische partij. In 1964 werd hij 
burgemeester van San Salvador 
en door zijn kiezers twee keer 
achtereen in dit ambt bevestigd. In 
1972 won hij (waarschijnlijk) ook 
de presidentsverkiezingen, maar 
dit was net iets te veel voor de ul
trarechtse officieren: Duarte werd 
gearresteerd, gefolterd en naar 
Venezuela afgevoerd. Bij zijn te
rugkeer acht jaar later, werd hij 
door tienduizenden als een bevrij
der begroet. Trefzeker schatte hij 
de zwakke positie van zijn politie
ke tegenstanders — die moesten 
immers hervormingen toestaan 
om de sociale druk te verminde
ren — maar te laat besefte hij dat 
het pakket hervormingsplannen 
niemand kon bekoren: voor de 
konservatieven gingen ze te ver, 
voor links niet ver genoeg. 

Wat Duarte bewogen heeft om 
zich, zij het niet onverdeeld, achter 
de konservatieven op te stellen 
kan per slot alleen verklaard wor
den vanuit zijn humanitaire be
kommernis om via een geleidelijk 
reformisme een einde te maken 
aan het lijden van zijn volk. Hij die 
ooit presidentskandidaat was van 
een centrum-linkse koalitie staat 
nu tussen zijn rechtse folteraars 

José Napoleon Duarte 

en het leeuwedeel van zijn kristen-
demokraten. 

Die partij ligt versplin
terd over drie strekkingen waar
van er twee tot de linkse oppositie 
zijn toegetreden. Om de haverklap 
veegt hij zijn ongezeggelijke mili
tairen de mantel uit. Die laten maar 
begaan wetende dat de emotione
le afweerreflexen van hun presi
dent tegen Castristisch links ster
ker zijn dan tegen ultra-rechts. De 

president zelf hoopt dat Reagan 
zijn bewind zal steunen. De oppo
sitie kijkt de kat uit de boom. De 
onverzoenlijken uit het rechtse 
kamp dromen van een kontrare-
volutie. Het wachten is op presi
dent Reagan. Een enorme verant
woordelijkheid voor de nieuwe 
man in het ovale bureau. En hoe 
tragisch bij dit alles de situatie van 
Duarte zelf: willen maar niet kun
nen. 

Wembley: ruk naar links 
Is er ergens een politieke partij 
die met zelfmoordplannen rond
loopt, maar niet weet hoe ze 
zichzelf finaal In de grond moet 
bor^n? Die partij kan best te 
rade gaan bij Labour die verle
den zaterdag te Wembley (weer 
eens!) gedemonstreerd heeft 
hoe je een politiek tegenstander, 
in casu konservatleve premier 
Thatcher het best een voortreffe
lijke dienst bewi js t Niemand zal 
zich verlustigen over het in-trles-
te vertoon dat de eens zo machti
ge Britse Labour daar heeft weg
gegeven. Labour was jarenlang 
een eerbiedwaardig Brits insti
tuut tot de partij door extrava
gante linkselaars als Anthony 
Sedgwood Benn e.a. in marxis
t isch vaarwater werd gemaneu-
vreerd. In dit vaarwater is Labour 
dan op 24 januari jl., ei zo na, ge
kapseisd. 

Michael Foot 

Tijdens het speciaal partijkongres 
van verleden zaterdag hebben de 
gematigden een deuk van jewel
ste moeten inkasseren, terwijl de 
vakbondsvertegenwoordigers in 
de sterke lobby binnen de partij 
een haast historische overwinning 
hebben binnengehaald. Maar, hun 
overwinning heeft partijleider Mi
chael Foot een levensgevaarlijke 
pad in de korf gezet: gezichtsver
lies over de hele lijn. Het kongres 
cirkelde rond de vraag over hoe 
de samenstelling van het kieskolle-
ge er in de toekomst moet uitzien. 
Hierbij heeft een overwegende 
meerderheid (ruim 1.500 aanwezi
gen) besloten dat de partijleider 
voortaan door een kieskollege zal 
worden verkozen dat bestaat uit 
parlementsleden, vakbondsafge
vaardigden en vertegenwoordi
gers van plaatselijke Labour-orga-
nizaties. De huidige procedure, het 
verkiezen van de partijleider door 
de Labourfraktie in het parlement 
wordt voorgoed opgedoekt. Ge
volg; de rechtervleugel die met 
man en macht achter die procedu
re stond zit nu in zak en as. 

Het partijbestuur 
Het uitvoerend komitee van de 
partij, vanouds een uiterst-linkse 
burcht, en enkele vakbonden had
den ondubbelzinnig voorkeur voor 
een kieskollege waarin de parle
mentaire fraktie en de plaatselijke 
organizaties evenredig zouden 
vertegenwoordigd zijn. Sterk door 
de steun van de gematigde vak
bonden en vertrouwend op zijn 
persoonlijk charisma wilde Mi
chael Foot een systeem doordruk
ken waarin de parlementsfraktie 
de helft van de stemmen zou 
hebben, terwijl de plaatselijke or-

Anthony Benn 

ganizaties en de vakbonden de 
andere helft onder elkaar zouden 
delen. Tenslotte heeft een ge
amendeerde motie het van de 
bovengenoemde gehaald. Die mo
tie doelde nl. op een kieskollege 
waarin de vakbonden 40 % van 
de stemmen hebben en de plaat
selijke organizaties en de parle
mentsfraktie elk 30 %. Als we het 
goed door hebben komt de hele 
kombinatie hierop neer dat de 
partijleider van Labour voortaan 
aangewezen wordt door een sys
teem dat onverenigbaar is met de 
meest elementaire demokratische 
principes, daar het een overwicht 
toebedeelt aan mensen zonder 
enig elektoraal mandaat, mensen 
die bovendien vanuit de basis het 
hele partij- en vakbondsapparaat 
kontroleren. 

Michael Foot, net voor zijn investi
tuur van uiterst links naar halfweg 
tussen centrum en gematigd links 
geëvolueerd, heeft van zijn vader 

(destijds liberaal MP) een zwak 
voor de parlementaire prerogatie
ven overgehouden. Die instelling 
heeft hij in de door hem gesteun
de motie fwlitiek willen verzilveren, 
maar werd hierbij door zijn bond
genoten van gisteren verslagen. 
Het ziet er naar uit dat zijn neder
laag nog maar half tot hem door
gedrongen is want Michael, die 
toch het knallen van de zweep 
moet kennen (hij was al eens 
minister), heeft zijn mandaat van 
partijvoorzitter tot dusver nog niet 
aan de wilgen gehangen. Dit ter
wijl ultra-rode Anthony Benn en 
uiterst links zich opmaken om nog 
meer extreem-linkse voordelen af 
te pingelen... 

Wereld
nieuws 
• Ook de Jappen willen hun 
bescheiden steentje gaan bijdra
gen om de internationale ruimte
vaart op te vrolijken. Met hun 
N 2 maken ze zich op om op hun 
beurt satellieten in de ruimte te 
slingeren. Men was al vergeten 
dat de ingenieurs van het grote 
eilandenrijk ook op dit gebied 
onheilspellend konkurrentieel 
kunnen worden. Hun ambitie op 
dit vlak werd tot dusver niet erg 
au sérieux genomen Maar, als 
die geheimzinnige, wantrouwige 
maar technologisch superieure 
oosterlingen nu ook werk gaan 
maken van lanceertoestellen en 
ander ruim te tuig, dan zijn de 
westerse konstrukteurs en ver
kopers nog met aan hun laatste 
kopzorgen toe. Dit hebben de 
Jappen al met hun automobielin
dustrie bewezen. 
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Leefmilieu m 

Na interpellatie Jef Valkeniers 

Kan Neerpede 
nog gered worden? 
Wij hebben op deze en andere bladzijden van „Wij" herhaaldelijk het 
schandaal van Neerpede aangepakt. In het kort: Neerpede is een dorp 
van Anderlecht, de poort tot het Pajottenland, de moestuin van Brussel, 
maar ook de gigantische zandbak waarin Brusselse potentaten hun 
goesting willen doen. De gemeente Anderlecht wil er een sportcentrum 
van 80 ha in planten. St.-Gillis een sportcomplex van 6 ha. De stad 
Brussel voorziet een pedagogische centrum, het Brussels gewest een 
groot park (200 ha) met vijvers (15 ha). En totaal 300 ha van een ge
meente die zo'n 400 ha groot is... 

Iemand die met ophoudt deze ver
loedering aan te klagen is VU-
kamerlid Jef Valkeniers Dat deed 
hij onlangs nog in een goed gedo-
kumenteerde en uitgebreide inter
pellatie tot de staatssekretaris van 
het Brussels gewest mevr. Cecile 
Goor. 

Jef Valkeniers: „Verscheidene 
onteigeningsbrieven zijn al ver
stuurd. De ring met zijn werken 
hebben van Neerpede al een goed 
stuk doen verdwijnen. Het Eras-
musziekenhuis is naast onge
vraagde gast al even erg een 
sterke aanval op deze Vlaamse 
streek. Tezamen met de masto
dont van Simonet, die de wijk 
„Goede Lucht" als het ware af
schermt van Brussel, dreigt nu als 
laatste in de rij dit projekt het 
Neerpededal voorgoed over te 
leveren aan de verstedelijking, de 
verfransing en de vereenzaming. 
Ik vrees dat met... 15 voetbalvel
den, 6 hockeyvelden, een atletiek-
piste, een oefenzone voor delta
vliegen, een openluchtschool met 
diverse speelterreinen, een omnis-
portzaal, kleinere zalen voor 
squash, judo, enz..., hektaren vij
vers voor zeilsport en kano's een 
openluchtzwembad, petanqueba-
nen en een parkzone... Neerpede 
„alleen toegankelijk in sportkledij" 
dreigt te worden." 
De nood aan parkeren en rekrea-
tiemogelijkheden voor de Brusse
laar wordt door de bouwpromoto
ren als argument gebruikt, (jieen 
wonder, men heeft de nood aan 
gebouwen een beetje geholpen, 
de gemeente Anderlecht laat sys
tematisch alle lopende huurkon-
trakten met de huidige zalen aflo
pen... 
En indien er nood is aan sportin-

frastruktuur, moet het dan ineens 
zó groot?... 
Er zijn al vier voetbalvelden, moe
ten er dan nog elf bij, er zijn al 15 
tennisterreinen moeten er dan nog 
vijf bij? Golfterreinen, deltavliegen, 
pistool en boog... Luxe-sporten die 
eigenlijk al op kleine schaal beoe
fend worden... bv. wip(boog)schie-
ten en welke men eigenlijk nooit 
tot massasport zal kunnen verhef
fen. De voorzitter van de „Royal 
Golf Club de Belgique" is eerlijker, 
het eerste golfterrein in Ander
lecht zal al een maat voor niets 
zijn. Er bestaat gewoon geen nood 
aan golfterreinen want er is een 
groot ledentekort! Voor wie dan al 
deze sportinfrastruktuur? 

F inanc ië le ramp 
Wie geen vrede kan nemen met 

de protesten van de bevolking van 
Neerpede, geen genoegen neemt 

Een onderdeel van heel het Neerpede-projekt is de 
voorziening van vijvers. Bedoeld om de overstromin
gen tegen te gaan en dus als verbetering van de 
waterhuishouding. De waterhuishouding heeft drin
gend behoefte aan verbetenng. Op 15 januari stond 
een gedeelte van Neerpede nog maar eens onder 
water. In feite was dit te verwachten gezien de hou
ding van de overheden van de verschillende oever-
gemeenten van de Neerpedebeek. 

Sinds jaar en dag slibt deze waterloop rustig vol. Het 
ministene van Volksgezondheid stelde al dat er nog 

niet naar zulke oplossingen diende gegrepen te 
worden om de wateroverlast te bestrijden. Het 
Ministerie van Brusselse Aangelegenheden op haar 
beurt verklaarde dat het Neerpedeprojekt, wat dat 
betreft, nogal voortuitloopt op de uitslag van haar 
onderzoek aangaande de hele waterhuishouding 
van gans het zuidelijk deel van de agglomeratie 
Brussel. Intussen blijft de schade oplopen en blijft 
men intentioneel vernietigend plannen in plaats van 
te saneren... Voorkomen en genezen? Men wil met 
„Neerpede" gewoon iets anders in de plaats stellen, 
nieuw... modern... en kostelijk. 

met verzet van de Brusselse Raad 
voor Leefmilieu, wie het overbodi
ge van heel het projekt niet wil in
zien, kan misschien nog oor heb
ben voor de financiële kant van 
het geval. Terwijl iedereen staat te 
roepen dat dringend dient be
spaard willen een aantal Brusselse 
gemeenten 4 miljard uitgeven 
voor dit pretprojekt De Belgische 
gemeenten kampen met een ver
lies dat rond de 25 miljard schom
melt, daarvan draagt Anderlecht 1 
miljard schuld om maar te zwijgen 
van de andere bouwlustlge ge
meenten uit de Brusselse agglo
meratie: of geldt voor hen de 

besparing niet? 
Na deze sterke interpellatie was 
de beurt aan de staatssekretaris 
van het Brusselse gewest om te 
antwoorden. De staatssekretaris 
begint met te zeggen dat het 
projekt geen idee van haar is maar 
van „de heren Simonet en Cu-
dell"... 
Het BPA dat het park voorziet 
dekt praktisch de volledige opper
vlakte van het huidige Neerpede! 
Binnen het BPA dienen land- en 
tuinbouwinstallaties te worden 
geweerd. Over de mensen die 
daar werken zwijgt de minister 
in alle talen! Toch laat zij merken 

Jan Caudron bepleit de oprichting van 

'n stedelijke dienst voor energiebesparing 
Zowel in ons land als elders be
staan er isolatie- en andere pre
mies met het oog op energiebe
sparing. 
De automobielindustrie, zelf het 
slachtoffer van de krisis, legt zich 
toe op de bouw van zuinige wa
gentjes. 
De vraag kan gesteld worden of 
wij de krisis ook niet plaatselijk, 
vanuit onze gemeente of stad kun
nen aanpakken. VU-kamerlid Jan 
Caudron (Aalst) meent van wel. 
Naar aanleiding van een ministe
riele brief om in openbare gebou

wen de temperatuur rond de 19° 
te houden deed ons raadslid het 
Aalsterse stadsbestuur een milieu-
vnendelijk voorstel. De oprichting 
namelijk van een stedelijke dienst 
voor energiebesparing. Deze be
sparing is niet alleen het pitje van 
de verwarming wat lager draaien 
maar betekent nog veel meer. Laat 
ons zeggen van het licht dat 's 
nachts overbodig aanblijft tot de 
stadskamionette die onnodig van 
A naar Z rotst.. 
De stedelijke dienst voor energie
besparing zou hierbij een nuttig 

instrument kunnen zijn en zou een 
dubbele funktie hebben. Jan Cau
dron stelt daarom voor: een stren
ge kontrole op het energiever
bruik in de eigen stadsdiensten, 
scholen, sportzalen, wagenpark, 
enz... Opsporen van overdreven 
verbruik en formuleren van advie
zen voor aanpassingswerken (iso
latie). 

Een konsultatiebureau voor het 
publiek waar elke burger terecht 
kan met zijn energieproblemen en 
waar oplossingen worden bestu
deerd en voorgesteld. 
Jan Caudron: „Iedereen die regel
matig over de vloer komt in ons 
stadhuis kan vaststellen dat niet 
op elke dienst zuinig wordt omge
sprongen met warmte en licht 
Indien een energiekonsulent een 
deel van zijn werktijd zou gebrui
ken voor het opsporen en verhel
pen van verspilling, voor het be
wust maken van het personeel en 
voor het uitwerken van oplossin
gen, dan kan die ambtenaar goud 
waard zijn voor de stad. 
"Een deskundig energiekonsulent 
zou eerst luisteren, dan het pro
bleem ter plaatse bestuderen om 
uiteindelijk voorstellen te doen die 
tot bezuinigen moeten leiden." 
Inderdaad, dit is een niet onbelang
rijk voorstel waarmee heelwat aan 
te vangen is. Maar belangrijker 
dan dat alles is de wil om het uit te 
voeren. Kort gezegd: om milieube
wust te zijn! 

met het probleem begaan te zijn 
en zich ter plekke van de toestand 
te vergewissen. Biezonder inte
resseren haar: het landschappelijk 
resp>ekt het lot van de inwoner en 
de budgetaire weerslag. Maar, zo 
waarschuwt mevrouw Goor in 
een Nederlands van m'n voeten, 
dat zij over het probleem wil on
derhandelen los van elke kommu-
nautaire passie want „het respekt 
voor onze natuur staat ver boven 
onze taalstrijd"... 
Tot daar het ministerieel antwoord 
dat besluit met de kleine hoop om 
de ingeslagen weg, die men blin
delings aan het volgen was, te 
verlaten.-
Ondanks dit greintje hoop toch 
opgelet en dat zullen de mensen 
van „Neerpede blijft!" en kamerlid 
Valkeniers best begrijpen! 

L 

De pastoor van Neerpede 
was niet bang in een inter
view woorden als „volksuit
roeiing" in de mond te nemen. 
Hij sneed zeer gevat heel de 
kwestie aan vanuit het stand
punt „uitsterven van de be
volking". Met de ringwerken 
is één tendens de kop komen 
opsteken in Neerpede, ni de 
volksverhuis, de emigratie. 
Huwen is op een bepaald 
ogenblik hetzelfde gaan bete
kenen als verhuizen. Nu val
len er onteigeningen die een 

Trouwen 
is verhuizen... 
ontworteling tot gevolg heb
ben. De mensen die nu nog in 
Neerpede wonen hebben dit 
al generaties lang gedaan, 
van vader op zoon, tot 4 
eeuwen zelfs. Wat de 500 
Neerpedenaren nog rest kan 
bezwaarlijk vervangen wor
den. Het zou een onherstel
baar verlies worden. En kan 
je een geboren en getogen 
boer, zelfs een bloemenboer, 
nu vragen even verder te 
gaan wonen, en te doen alsof 
er niets aan de hand is. Neer
pede is sinds mensenheugnis 
de groentetuin van Brussel 
genoemd, het begin van den 
Buiten, zo kort bij de stad... 
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De cartoonist -
Hofleverancier 

Alidor. Niet de genaamde. Wél de gevleugelde. De car
toonist die door ons politiek wereldje vliegt en krasse 
pennetrekken nalaat Die de lezer (pardon, kijker), die 
vooral de politici zelf, het wereldje van de magistra
tuur, van de journalistiek, van de Brusselse bourgeoi
sie, van de aktualiteits-verslingerde burger keer op 
keer, week na week met de neus op zijn gevleugelde 
uitspraak duwt: „humor, dat is wanneer je ondanks 
alles lacht" 
De artiest zelf, die elke dag de pen en de oostindische 
inkt in felbegeerde cartoons gebruikt De in Brussel 
sinds jaren getogen en in Luik geboren Alidor, zou je 
het nauwelijks bij een persoonlijke konfrontatie aan
geven dat hij het moet hebben van „des méchance-
tés". Paul Jamin is een deftige burger, zoals het hoort 
gekostumeerd met stropdas en aanhorigheden. 
Hij is een minzaam man, een lachebek in de omgang 
met mensen die zich bij hem niet aanstellen, maar 
uiteindelijk een beroepsjournalist die zich bijna een 
halve eeuw onvermoeibaar blijft aandienen als een 
scherp en bijwijlen voor grootsprakerige politici en 
bewindvoerders onmeedogend observator. Alidor, ja
wel de cartoonist van het Brussels-frankofone en 
vooral satirische weekblad Pan. 
Bijwijlen publiceert hij ook in andere dag- of weekbla
den. Zo kreeg hij geruime tijd een felbekeken illustra
tieve hoek, onder de kop „Het wereldje van Alidor" in 
het dagblad „De Standaard", maar die kritische noot 
aan het adres van de Vlaamse lezer-kijker is de jong
ste tijd wat verwaterd. 

Alidor: „Ik heb te weinig tijd. Ik vind het jammer. Ik vind 
het zelf droef. Ik moet dringend opnieuw wat meer 
kontakt met de lezer in de Vlaamse pers zoeken." 
Ken je cartoonist Alidor echt (nog) niet? Het is een ge
mis voor wie én van politiek én van humor houdt 
Schreef de pers over hem onder andere: „De vlotste 
van de Belgische cartoonisten die een neus zet naar 
al wat bekrompen en klein is, hoe groot het zich ook 
moge voordoen'. 
„De grote moralist, die voor Vlaams talent dat in zijn 
spoor wil treden van hem kan leren dat de kulturele 
bagage van een karikaturist nooit te groot kan zijn". 
„De Luikenaar, naar hijzelf betoond Vlaamsvoelend, 
die begeestert in letterlijke en figuurlijke zin". 
„Alidor, de scherpe waarnemer van zijn „dróle de mon
de". 

En onderschreef de toch ook wel merkwaardig-
gedegen Vlaamse cartoonist Gal een poos geleden in 
Knack-magazine: „Men kan eventueel betreuren dat 
hij (Alidor) ideologisch niet geëngageerd is, maar aan 
de andere kant is het soms hartversterkend om ook 
de heiligste principes even gerelativeerd te zien". 
Alidor, de lachende Luikenaar, zoals Gaston Durnez 
hem typeerde, brengen we in ons WIJ-zoeklicht naar 
aanleiding van een tentoonstelling van zijn (overwe
gend politieke) cartoons die hij zopas hield in een 
deftige galerij aan de Brusselse Louizalaan. Er kwam 
veel volk over de galerijvloer. De glimlach, de grim
lach, en ook gedempt geschater was nimmer weg in 
de kleine Tamara Pfeiffer-zaal. Paul Jamin zelf verwel
komde de kijklustigen met ingehouden wellust; ook en 
vooral het handvol ministers, ministrabelen, andere 
zichzelf tot het PDG-volkje wanende bezoekers, ge
pensioneerde kolonels, magistraten. 
Alidor was zeer zeker in zijn nopjes. Wij ook. 

mi Reportage 

mMMB 

c ^ ^ 

Het is Paul Jamin niet aan te zien 
dat hij, met zijn bijna zeventig jaar, 
een felbewogen leven achter de 
rug heeft Achter de rug, nu ja, All-
dor beleeft onverminderd dag-op-
dag de levensjacht rondom-ons 
met volle teugen, met gespitste 
oren, flitsende ogen, en pent zijn 
jachtige waarnemingen elke dag 
met een vaste hand neer In onver-
vreembare cartoons. Zijn beroep? 
Tekenaar vanop de schoolbanken. 
Zijn karakter? Dat van een Luike
naar. Maar hij Is ook nog een 
leeuw; geixjren In de oogstmaand 
1911. 
Hij heeft dus oorlogsgeweld be
leefd. Vooral dat van de tweede 
wereldoorlog. Hij heeft voor zijn 
artistieke pennetrekken In die pe
riode ook behoorlijk moeten t»oe-
ten. 
Paul Jamin werd ter dood veroor
deeld. 70 maanden effektleve ge
vangenis. 
„Veel leed gezien; ondervonden. 
Geleefd met mensen die beesten 
waren. Zielig. Om niet meer aan te 
denken. Maar jammer genoeg ook 
om nooit meer te vergeten..." 
Paul Jamin: „Ik meen dat ik de eni
ge karikaturist ter wereld tien die 
ter dood veroordeeld werd om 
zijn tekeningen." 
Hij kan niet ontkennen dat hij een 
tijdlang politiek geëngageerd was; 
zo bij voorbeeld als tekenaar voor 

het dagblad „Le Pays Reel" dat als 
„fondateur" de naam van Léon 
Degrelle In zijn hoofding mee-
troonde. Ook bij de „Brüsseler 
Zeltung". Voor zijn medewerking 
aan nog een aantal andere, publi-
katies heeft Jamin dus behoorlijk 
geboet Maar toen was Alidor nog 
niet geboren. De cartoonist heette 
voordien vooral „JAM". Jamin ont
snapte immers artistiek en klan-
destlen uit het prison als de van
daag gewaardeerde cartoonist Ali
dor. Vandaar ook trouwens het 
immer aanwezige kroontje onder 
zijn naamtekening bij elk cartoon. 
Deze wijze van naamtekening Is 
op zichzelf al een sublieme humor
oprisping: lachen ondanks alles. 
Want Alidor is zoveel van konink
lijke huize als gij en ik. „Alvast niet 
minder dan André Cools," zei hij 
dinsdag nog. 

Wat het hoogste politiek gezag In 
dit land alvast niet zal ontkennen Is 
dat Alidor In feite „leverancier van 
het Hof' Is. En of zijn cartoons niet 
elke week In 's lands palelzen 
zouden bekeken worden... 

Vlaamsvoelend-

Och, het wereldje van de politieke 
beroepsjournallsten (want daar 
behoort Paul Jamin toch onver
minderd bij) zal Alldors kommunl-
katleve mogelijkheden blijven be
nijden. 
De man Is Immers een onmisken
baar scherp maatschappijcriticus, 
die zich mettertijd ook politiek 
behoorlijk heeft vrijgevochten. Zo 
kan hij zich als Luikenaar veroorlo
ven ook de Waalse politici in hun 
hemd je te zetten: „De Waalse 
tyeweging bestaat nauwelijks, ver
klapte ons Paul Jamin. Zeker niet 
met dezelfde samenhang en be
geestering als de Vlaamse bewe
ging-" 
In Vlaanderen laait toch ook wel 
eens een behoorlijke bekvechterij 
op tussen pakweg Zeebrugge en 
Antwerpen... 
Paul Jamin: „Vergeleken bij de 
belangentegenstellingen in Wallo
nië is 'dit geruzie slechts folklore. 
Kijk maar naar de staalruzie die nu 
tussen Luik en pakweg Charleroi 
opnieuw opgelaaid is." 
Paul Jamin is een leeuw. Zeker 
geen Vlaamse leeuw. Alhoewel... 
Welke Luikenaar heeft geen beet
je Vlaams bloed in zich? De Ja-

mlns allicht De stamboom heeft 
wortels in de Jura, de Vogezen, in 
Nederland en... In Limburg. 
Vandaar dat Alidor over (politieke) 
grenzen heenkijkt Ook zijn fran-
kofone vrienden mogen van hem 
aanhoren dat hij „Vlaamsvoelend" 
Is. 
Alidor, een vreemde vogel in een 
vreemde wereld. In een wereld die 
hij niet poogt artistiek te ontvluch
ten. Middels zijn cartoons stuurt 
hij niet aan op een afrekening met 
het verleden; met diegenen die 
hem pijn hebben gedaan. Hij 
speelt geen Don Quichote tegen 
het onrecht Zijn sterkste wapen 
blijft inderdaad de „bevrijdende 
lach". Een halve eeuw Belgische 
geschiedenis is een halve eeuw 
cartoons van Paul Jamin. De teke
naar-journalist heeft zich door nie
mand laten ophemelen, en kan dus 
klaarblijkelijk door niemand ver
guisd worden. Ook niet door die
genen die menen zijn politieke 
tegenstrevers te zijn. (hds) 

ü/'^ 
— Si vous pouvic/ cesser de >ous 

agiter un monienl. vous auriez vraiment 
l'air d°un huinme d'Etat... 
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Reportage M^ 11 

Mono-quarto 
wegwijs wezen 

in Brussel 
Dat Alidor er niet op uit is 
om mensen belachelijk te 
maken, maar wél lacht met 
de mensen — veelal met 
pohtici — die zich zelf bela
chelijk maken kan best blij
ken uit zijn destijds formida
bele suggestie die uiteinde
lijk tot op de dag van van-

^OrSTj 
daag bittere ernst is gewor
den in het Brusselse. Het 
gevecht om de straatnaam
borden; inderdaad Het is 
onderhand ruim vijftien jaar 
geleden dat Alidor zich 
mocht verheugen over een 
beslissing van het Brussels 

stadsbestuur „die eindelijk 
mijn uitvinding heeft aan
vaard en nu ook toepast". 
Geruime tijd, aldus Alidor, 
ijverde ik middels studies in 
woord en beeld voor onder 
meer het op straatborden en 
richtingaanwijzers duidelijk 
van mekaar onderscheiden 
van de plaatsnamen 

M/NISTER.E 

OFf lepte 

VV£«KlN& 

Schaerbeek en 
Schaarbeek Een Franstali
ge Brusselaar kan immers 
onmogelijk de plaatsnamen 
zoals Schaarbeek, Stokkel, 
Laken, Oudergem en Water
maal uitspreken Het ligt 
hem beter in de mond te 
spreken over Schaerbeek, 
Stockel, Laeken, Auderg-
hem en WatermaeL 

aan alle Belgen-
Uitvinder Aldor pleitte voorts 
ook nog voor, behalve het 
gebruik van zijn uitvinding 

'Q 
rrpvrf L UTTlCH 

O ÏK 

met monobilinguistische 
plaatsnamen in geheel de 
Brusselse agglomeratie, voor 
gewaagde ontwerpen met 
monotniinguistische borden 
en ook voor het overwegen 
van het uitzonderlijke nut van 
het „monoquarto-stelsel" op 
bijvoorbeeld treinstellen 

OAS;s D 

i 
In het kader van de vandaag 
gepredikte besparingen is 
Alidors uitvinding van uitzon
derlijk nut, aangezien er be
hoorlijk wat gespaard wordt 
op het gebruik van letterte
kens Jammer genoeg werd 
zijn vurige oproep van des
tijds aan „alle Belgen, die 

naam waardig" tot op van
daag nog veel te weinig met 
gunstig gevolg beantwoord 
Toch blijkt in het Brussels 
stadsbeeld dat er her en der 
nog wel enkele respektabele 
Belgen, die naam waardig, 

SaW-iRèEEK 
zich onledig houden met het 
aanbrengen en bekostigen 
van taalgekke wegwijzers en 
straatnaamborden Of dacht 
je misschien dat Alidor het 
met zijn mono-bi, mono-tn en 
monoquarto-wegwijzers ern
stig meent'' Inmiddels staan 
ze er, kijk maar wegwijs uit in 
het meertalig Brussel 

HET RODE BOEKJE 
...van de lachende Luikenaar 

„Alidor heeft in zijn leven al veel streep
jes getrokken, ook door zijn eigen reke
ning, maar hij houdt helemaal niet van 
lijnen die men grenzen noemt. Hij zet 
een neus naar al wat zich opsluit binnen 
zijn eigen cirkeltje, naar al wat bekrom
pen en klein is, hoe groot het zich ook 
voordoet. (Niets verfoeit hij zozeer als 
dat „zich voordoen".) Alidor poogt over 
de grenzen te kijken. En zo slaagt hij er 
zelfs in, helemaal over Brussel heen, 
naar Vlaanderen te zien en op te merken 
dat daar warempel ook mensen wonen 
die zich niet uitsluitend voor karikatu
ren lenen maar waarmee je, lachend om 
eikaars dwaasheden, kan opschieten en 
samenwerkenC). 

Ik begin zelfs te geloven dat ons we
reldje zijn best doet om zoveel mogelijk 
materiaal voor hem te produceren. 
Want zo gaat dat met echte kunste
naars: zij worden door de natuur geïmi
teerd J' 

In zijn inleidend kursiefje op het rode 
prentenboek „,Het wereldje van Alidor" 
schetste Gaston Durnez een tweetal 
jaren geleden de „Lachende Luikenaar", 
Paul Jamin, met literaire pennetrekken 
die ook Alidor hem op zijn beurt zal be
nijd hebben. 

Dit rode boekje blijft een moralistisch 
naslagwerkje dat de aktualiteit in lengte 
van jaren overleeft. Het is nochtans aan 
de aktualiteit dat Alidor doorgaans zijn 
spitse pennetrekken te danken heeft. 
En vooral de handel en wandel van het 
politiek wereldje blijft hem boeien; al
licht ook omdat de professionele winkel 
gretige afnemers vindt in dit genre. 
In het rode boekje van Alidor (dat de 
scherpgetekende prijs van 277 fr. mee
kreeg) laat de cartoonist allereerst de 
wereldbol achter zich aanhollen, maar 
neemt hij meteen een olympische 
vlucht op skilatten. 

Sommige cartoons stemmen bitter; 
veel andere brengen de kijker-lezer 
ronduit aan het lachen. 
Er zijn zo een paar (tijdloze) amnestie
cartoons. 

De bouw van een toren van Babel wordt 
tweetalig aangepraat door een promo
tor, vervolgens aangevochten door een 
engelenschare „Neen aan de toren-Non 
a la tour", en uiteindelijk zelfs nog in het 
stadium van de ruwbouwwerken be

krast en beschilderd met „Geen facili
teiten", en „Babel Vlaams? Qa j a m a i s f -

Een moralist 
Alidor kijkt, zoals Gaston Durnez het 
opmerkte, ver over grenzen heen. Tel
kens botst hij daarbij op type-f iguren-
die zich aanstellen en dus zich (in hun 
eigen wezen) belachelijk maken. 
Zijn grote kracht als tekenaar is ook 
even om het hoekje te gaan kijken, 
vooraleer zijn ten tonele gevoerde per
sonages daaraan toe zijn in de car
toons. 

Dé type-cartoon is in dit verband wel 
dat van de op mekaar (doorheen groen 
licht) aanstormende personenwagens, 
die elk net vóór het kruispunt in de 
straat van waaruit zij komen een begra
fenisonderneming vinden; zij het dat de 
ene kistenverkoper, J. Legai, pompes 
funèbres verkoopt, terwijl de andere, 
zondernaam, gewoonweg begrafenis
sen afficheert. 

Alidor suggereert hierbij zeer zeker een 
communautaire botsing die (zoals het 
jongetje in de ene auto) onschuldige 
slachtoffers maakt„ 
In feite is de lachende Luikenaar aan de 
politiek gevoelige burger in dit land 
(over de taalgrenzen heen) verplicht 
ook nog een bundeling van zijn meest 
markante politieke cartoons in boek
vorm te brengen. Het zou een selektie 
uit duizenden cartoons moeten worden. 
Zulks zou pas een pracht van een 
aanschouwelijke les over pakweg een 
halve eeuw België mogelijk maken. 
Maar Paul Jamin zegt dat hij vandaag 
geen politieke interesse (meer) heeft. 
Hij observeert zomaar de mensen die 
zich in de (politieke) aktualiteit werken; 
al dan niet met lange ellebogen of 
smalle ambities. 

Het rode boekje van Alidor herinnert er 
ons gewoonweg aan dat er in feite 
sinds het „Paard van Troje" of sinds de 
r,Toren van B a b e f in het mens-dom niet 
zo ontzagwekkend veel veranderd is. 
Zoals Guido Van Hoof bij gelegenheid 
van de Alidor-tentoonstelling in Brussel 
(die tot vorige zondag plaatshad) 
schreef: Alidor is een groot moral ist 

Het wereldje van Alidor. 88 cartoons, 277 fr + 20 fr port 
BIJ R Meunier, Postbus 4, 1060 Brussel Rekening 
000 0299827-97. 
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12 TV-programma's 4i 
Zaterdag 

31 JANUARI 

BRT 1 
14 00 Open school — 16 00 Amen-
ka in zijn films (film) — 1750 
Lachertjes (kortfilms) — 1755 
Paulus de boskabouter (stnp) — 
1800 De ontvoering - 1855 Dit 
leuke land (reportage) — 1945 
Nieuws en sportbenchten — 2010 
Laverne en Shirley (fJ — 2035 
't Staat in de sterren geschreven 
(show) — 2135 Madame Sm 
(weekendfilm) — 2300 Nieuws 

NED. 1 

15 30 Nieuws — 15 32 Vara's film-
klub — 1556 Geheimen op vleu
gels (natuurdokJ — 16 46 Pop>eye 
(stnp) — 1655 De film van Ome 
Willem - 1725 OR & Zeggen
schap — 18 00 Zwemmen (sport) 
— 1825 Nieuws voor gehoorge
stoorden — 18 36 Sesamstraat — 
19 00 Wollies Wereld - 19 05 Ted 
ShowO^wis) - 2040 Schrikdraad 
(info) - 21 37 Nieuws - 21 55 
Herinneringen aan Amsterdam — 
2210 The Streets of San Francisco 
( f j - 2300 Tot besluit - 2315 
Nieuws — 23 20 Biljarten (reporta
ge) tot 0005 

NED. 2 
1857 Nieuws - 1859 Sinbad de 
zeeman (stnp) — 1925 Daar 
vraag je me wat (populair-weten
schappelijk) — 2000 Nieuws — 
2027 Shoestnng ( f ) - 21 20 
Brandpunt (info) — 21 55 Sport op 
zaterdag — 2225 De alles is an
ders show — 2330 Nieuws — 
23 35 Nieuws voor gehoorgestoor
den (tot 23 40) 

RTB 1 
1930 Nieuws — 1955 Le jardin 
extraordinaire (over nijlpaarden) 
— 2025 Elisa, vida mia (film) — 
22 30 Cinescope (filmmagazine) 
— 2330 Nieuws 

ARD 
20 00 Nieuws — 2015 Einer wird 
gewinnen (kwis) — 22 00 Nieuws 
— 2220 Kampfstern Galactica 
(SF-film) - 020 Nieuws 

ZDF 
1900 Nieuws — 19 30 Ein zauber-
haftes Biest — 2015 Die phantas-
tische Reise (SF-film) - 2150 
Nieuws — 2155 Das aktuelle 
Sport-Studio - 2310 Thnller (fJ 
— 020 Nieuws 

D 3 
19 55 Gewestelijke aktualiteiten — 
2000 Nieuws — 2015 Handels 
Auferstehung (film) - 2215 Der 
Schamane (tv-film) - 2320 Tips 
fur Leser 

LUX. 
1900 Nieuws — 1930 L'homme 
qui valait trois milliards (f J — 20 30 
Que faisiez-vous quand les lumiè-
res se sont ete intes ' (film) — 
2215 Le grand jeu (film) 

F 1 
1920 Gewestelijke aktualiteiten — 
2000 Nieuws - 2030 Stars (va
riété) - 21 40 Dallas (fJ - 2230 
Sportreportages — 23 40 Nieuws 

A 2 
1915 Nieuws — 20 00 La nuit des 
Cesars (Franse Oscars) — 2205 
Les carnets de faventure (dok J — 
2320 Nieuws 

F 3 
1910 Nieuws — 1920 Gewestelij
ke aktualiteiten + magazine — 
1955 Tekenfilm - 2000 Les jeux 
de 20 heures (spel) - 2030 Le 
comte Ory (Opera van Rossini) — 
2200 Nieuws - 2220 Champ 
notre champ 

Zondag 
1 FEBRUARI 

BRT 1 
915 Voor boer en tuinder (Open 
School) - 945Telegym - 1000 
Verover de aarde (wetenschappe
lijke info) — 11 00 Konfrontatie 
(debaü — 12 00 Nieuws voor ge
hoorgestoorden (tot 1230) — 
1430 Handel en wandel (Open 
School) — 1500 Sesamstraat — 
1525 Tjorven, bootsman en Mozes 
(jeugdfilm) — 1655 Leven onder 
de grond (natuurdokJ — 1745 
Sportuitslagen — 18 30 Paulus de 
boskabouter (stnp) — 1835 Van 
pool tot evenaar (kwis) — 1940 
Mededelingen — 19 45 Nieuws — 
2000 Sportweekend - 2030 
Shirley (f) — 21 20 Van straten en 
pleinen (straatdeuntjes) — 2210 
De goden uit het oosten (dokJ — 
2300 Nieuws 

A 2 

NED 1 
19 00 Nieuws — 19 05 Heidi (stnp) 
— 19 30 Bekijk t maar (magazine 
voor meisjes) — 19 55 Toon Her
mans (reportage) — 2035 Video 
en Julia (tv-film) - 21 35 Dne-ster 
(magazine) — 2235 Nieuws — 
2240 Nieuws (voor gehoorge
stoorden) 

NED 2 
1530 Nieuws — 1535 Sissi, de 
jonge keizenn (film) — 1705 Stu
dio sport 1 — 1735 Op zicht 
(kunstmagazine) — 1805 Kunst 
op het spoor — 1820 Sesam
straat — 1845 Sprekershoek — 
1900 Studio sport 2 - 2000 
Nieuws — 2010 Arsenal (medisch 
magazine) — 2040 Humanistisch 
verbond — 2045 Nederland nu 
(reportage) — 2200 Ripping 
Yarns (f) — 22.30 De schrijvers 
(diskussie) — 2315 Nieuws — 
23 20 Nieuws voor gehoorgestoor
den 

RTB 1 
1200 Faire le point (debat) — 
1300 Nieuws - 1930 Nieuws -
19 55 Zygomaticorama (humor) — 
21 20 Tes grand et puis t'oublies 
(tv-feuilleton) — 2250 Nieuws 

ARD 
1920 Weltspiqgel - 2015 Flucht 
und Vertreibung (dokJ — 21 15 
Anti-drugcampagne — 2120 Das 
Ende des Regenbogens — 2305 
Nieuws — 2310 Die Geselschaft 
der Anspruchsvollen (dokJ — 
2355 Nieuws 

ZDF 
1900 Nieuws — 1910 Bonner 
Perspektiven — 1930 Schauplat-
ze der Weltliteratur — 2015 Tod 
eines Schuiers (f) — 21 15 
Nieuws — 21 30 Onthullingen van 
een Israëlisch agent — 2215 
Vrouwen in Hollywood (dokJ — 
2300 Sergej Rachamaninow — 
2325 Nieuws 

D 3 
1945 Sport im Westen — 1955 
Gewestelijke aktualiteiten — 20 00 
Nieuws — 2015 Televisionen (f) 
— 21 00 Auslandsstudio — 21 45 
Die Deutschen Kleinstadter (muzi
kaal verhaal) — 2325 Nieuws 

LUX. 
1630 Le refractaire (western) — 
1800 De Gnekse schatten (dokJ 
— 1930 Cine-remo (filmnieuwsi 
— 2000 Dróles de dames (f) — 
2100 Sugarland express (aktie-
film) 

F 1 
1925 Bizons in de streek an Bor
deaux (dokJ — 20 30 Classe tous 
risques (gangterfilm) — 2215 
Koncert (Saint-Saens) — 2255 
Nieuws 

2000 Nieuws — 2035 Franken
stein (film) — 21 50 La fin des 
hentiers (dokJ — 2240 Et dieu 
crea le monde (toneeD — 2310 
Nieuws 

F 3 
2000 Benny Hill (humor) - 2030 
Une histoire de la medecine (epide-
mies) - 21 25 Nieuws - 21 35 
L'invite de Fr 3 (Raymond Pouli-
dor) — 22 30 Le portrait de Donan 
Gray (film) 

Maandag 
FEBRUARI 

BRT 1 
1400 Schooltelevisie — 1800 
Paulus, de Boskabouter (stnp) — 
1805 Maja, de Bij ( f ) - 1830 
Bonjour la France (Open School) 
- 1900 Egypte (dokJ - 1945 
Nieuws — 2015 Het geslacht Rius 
(f J - 21 05 Sportshow - 21 50 
Honzon (wetenschappelijke info) 
- 2230 Nieuws - 2245 Handel 
en wandel (Open School) 

NED 1 
1830 Nieuws voor de jeugd — 
1836 Sesamstraat — 18 50 Klem 
(Info) — 1900 Wollie's wereld — 
1905 Minivoetbalshow — 1955 
De man die Sherlock Holmes was 
(film) - 21 37 Nieuws - 21 55 
Egypte, piramide van mensen 
(dok) - 2245Tot besluit - 2300 
Nieuws — 23 05 Nieuws voor ge
hoorgestoorden 

NED 2 
13 00 Nieuws voor gehoorgestoor
den - 1857 Nieuws - 1859 De 
vijf (f J — 19 25 Banana Split (Can
did camera) — 2000 Nieuws — 
2027 Dodelijke kennis (f J - 21 20 
Wordt u al geholpen ' (f J - 21 50 
Aktua tv - 2225 Soap (fJ -
22 50 Tros sport extra (Tennis) — 
2345 Nieuws 

RTB 1 

F 3 

1930 Nieuws 
Tonto (film) — 

- 1955 Harry et 
2205 Nieuws 

RTB 2 
1830 The Muppet show — 1955 
Cabaret Tournaisien (Waals to
neel) 

ARD 
2000 Nieuws - 2015 Unter der 
Tnkolore ( f ) — 21 15 Kreuz und 
Kreml (Portret van een Sovjet-
priesterj — 21 45 Einmal England 
und zuruck (Reisverhaal) — 22 30 
Tagesthemen — 2300 Land mei
nes Herzens (pioniersfilm) — O 35 
Nieuws 

ZDF 
1900 Nieuws — 1930 Roek-Pop 
— 2015 Anders als ihr denkt (Kon-
taktmagazineO — 2100 Heute-
Journal — 21 20 Eine einfache 
Geschichte (vrouwenportret) - -
2305 Nieuws 

D 3 
19 45 Gewestelijke aktualiteiten — 
2000 Nieuws - 2015 Montag-
abend im Dntten — 21 45 Fleisch 
(filmX - 2315 Nieuws 

LUX. 
1900 Nieuws - 1945 Entre 
chiens et chats — 19 55 RTL-Flash 
(spel) - 2000 Chips (fJ - 21 00 
Une femme dans la ville (film) 

F 1 
1920 Gewestelijke aktualiteiten — 
19 45 Les Pans de TF1 - 20 30 Le 
gendarme se mane (film) — 22 00 
Cles pour demain (wetenschappe
lijk magazine) — 2300 Nieuws 

A 2 
2000 Nieuws - 2035 Question 
de temps (aktualiteitenmagazine) 
— 21 55 De Mormonen (dokJ — 
22 45 La grande parade du jazz. — 

20 00 Les jeux de 20 heures (spel) 
— 20 30 Le tresor des Nibelungen 
(film) — 2200 Nieuws 

Dinsdag 

[ 3 FEBRUARI 

BRT 1 
1400 Schooltelevisie - 1800 
Paulus de Boskabouter (Stnp) — 
1805 Sesamstraat — 1835 Ken 
uw recht (Open School) — 1905 
Gastprogramma (Humanistisch 
Verbond) — 1945 Nieuws — 
2010 Hitring (Variete) - 2100 
Een wereld de heilige koeien van 
India - 21 50 I Q (Kwis) - 2215 
Basketbal (Oostende-Badalona) 
— 2255 Nieuws 

BRT 2 
2010 Allemaal beestjes (Natuur
dokJ - 2040Ang i Vera (Film) -
2210 Bonjour la France 

NED 1 
1830 Nieuws voor de jeugd — 
1836 Sesamstraat - 1900 D'r 
kan nog meer bij (Kleuters) — 
1910Tijdsein (Dok) - 1955Land 
inzicht (Kwis) - 20 35 Van u wil ik 
zingen (Koorzang) — 21 05 God 
wil wonen bij de mensen (Bijbel
studie) — 21 37 Nieuws — 21 55 
Den Haag Vandaag - 2210 
Beeldspraak Jaap Mooy (PortreO 
- 2255 Nieuws - 2300 Nieuws 
voor gehoorgestoorden (Tot 
2305) 

NED 2 
13 00 Nieuws voor gehoorgestoor
den Tot 13 05 - 1857 Nieuws -
18 59 Hotel „De Witte Raaf' (FJ -
1925 Cum Laude (kwis) - 2000 
Nieuws — 2027 Verscheurde 
stad — 21 20 Showroom (Magazi
ne) - 2220 Hier en nu - 2300 
Afgoden van deze tijd (Kntieken) 
— 2330 Nieuws 

RTB 1 
19 00 Waalse gewestelijke aktuali-
teiten — 1930 Nieuws — 1956 

Nana (F) - 2 0 5 5 f 
(Verbruikersmagazi 
Brussel en de Art 
portage) - 2245 

RTB 2 
1830 The Muppet! 
Visa pour le monde 
21 55 Clap la fét 
(Reportage) 

ARD 

20 00 Nieuws - 2 0 
21 00 Monitor (Info 
Lewis, Chief Insp 
2230 Tagesthemer 
schaatsen — 000 

ZDF 
1930 Das Indische 
film - 2100 He 
21 20 Zu Ende gec 
land ohne Gastart 
Twee ondernemir 
werknemers (Repc 
De dingent Zubin I 

D 3 
19 45 Gewestelijke 

Z A T E R D A G O t j a n ) - Een g r o o t s tuk van d e 
namiddag o p BRT w o r d t i ngenomen d o o r America at 
the movies, een Amer i kaanse f i lm w/aarin d e gesch iede
nis van A m e n k a w o r d t gesche ts t aan d e hand van f rag
m e n t e n uit z o w a t 83 f i lms K o m m e n t a a r Char l ton 
Hes ton Muz iek Ne lson Riddle Regie J a m e s R Si lke en 
T h e o d o r e S t rauss (1976) ( G e p r o d u c e e r d n a v het 200-
jar ig bes taan van de V S ) — D e weekend f i lm o p BRT is 
e e n Amer ikaans-Br i t se p roduk t i e M a d a m e Sm, me t de 
l egendansche Be t te Dav is in de hoo fd ro l A n d e r e 
b e k e n d e namen o p de rol z i jn Robe r t Wagne r , G o r d o n 
Jackson , Ca ther ine Shel l e n z , dus da t be loo f t Waar 
ove r gaat het"? In een m y s t e n e u s o u d S c h o t s kastee l 
w o o n t M a d a m e Sm, e e n ongenaakba re v r o u w die 
heers t ove r een imper ium M a a r M a d a m e Sm is een 
super -misdad ig v r o u w s p e r s o o n , he t b rem achter ver-
schnkke l i j ke m isdaden V o o r haar vo l gend duivels p lan 
hee f t ZIJ de ex-CIA-agent A n t h o n y L a w r e n c e u i tgeko
zen Za l deze super -agent d e per f iede M a d a m e Sm te 
sl im af k u n n e n z i jn? 

Z O N D A G (1 f e b r J — He t z igeuner leven en d e 
z igeunermuz iek hebben alt i jd al t o t d e verbee ld ing 
g e s p r o k e n In d e reeks Van straten en pleinen ove r 
vo l ksmuz iek k o m t v a n a v o n d de z igeunermuz iek aan d e 
beur t (BRT) — Hierna vo lg t d e ee rs te a f levenng van De 
goden uit het Oosten, e e n reeks van zes dokumen ta i re 
f i lms ove r O o s t e r s e godsd iens ten D e z e eers te af leve
r ing gaat ove r het H indoeïsme Samenste l l ing Frans 
B o e n d e r s Regie F reddy C o p p e n s — A V R O ( N e d 1) 
b reng t e e n merkwaa rd ig aktueel TV-spe l van Sande r 
F rancken Video en Julia Tussen S jo rs en Be t t y gaapt 
e e n k a m e r b r e d e k loof S jo r s hee f t een goedbe taa lde 
baan en p robee r t m e t d u r e geschenk jes zi jn l iefde v o o r 
Be t t y t e bew i j zen Be t t y z w e m t m d e luxe en is 
a fgeg leden to t e e n apat isch levent je da t draai t r ond he t 
TV- toes te l He t en ige kon tak t m e t de bu i tenwere ld 
bes taa t uit e e n dagel i jks t e le foongesp rek met een 
vr iend in en de bestel l ing bij d e weke l i j ks r o n d k o m e n d e 
n jdende w inke l — Bij d e mees tgev raagde f i lms beho
ren de f i lms uit d e Siss i - reeks V a n m i d d a g b reng t d e 
K R O ( N e d 2) de 2de uit d ie r eeks Sissi, de jonge 
keizerin (1956) He t huwel i jk van Sissi ( R o m y Schne i 
de r ) e n Franz-Joseph is niet z o sp rook jesach t ig als ver
w a c h t D e ke izer hee f t he t e rg d r u k me t s taa tszaken en 
ve rwaar loos t zi jn j onge bru id W a n n e e r het ee rs te 
k ind je dan o o k n o g ingepa lmd w o r d t d o o r Sissi 's 
s c h o o n m o e d e r , w o r d t het haar te vee l — V P R O breng t 
d e t w e e d e af lever ing van d e Br i tse reeks Ripping Yarns 
van Michae l Palm en Te r ry J o n e s (van M o n t y Python 's 
Flying C i rcus) , m e t k n o t s g e k k e Ange lsaks ische humor 

M A A N D A G ( 2 f e b r ) - In he t we tenschappe l i j k 
magaz ine Horizon o p BRT z i t ten o a vo lgende onder
w e r p e n ve rw i j de ren van fos fa ten en n i t ra ten uit afval
w a t e r Een ver f i j nd toeste l v o o r o n d e r z o e k van b loedva
ten en t u m o r s G e s p r e k ove r de compu te r samen levmg 
in 2000 — O p N e d 1 ( N C R V ) k o m t een o u d e 
humons t i sche detek t ieve f i lm De man die Sherlock 
Holmes was (Der M a n n de r Sher lock Ho lmes war ) 
( z w / w ) van Kar l Mar t i (1937), me t Heinz Ruhmann en 
Hans A lbe rs In he t L o n d e n van t o e n w o r d t d ruk 
g e w e r k t aan de Were ld ten toons te l l i ng D e noordex-
p ress hee f t ver t rag ing gehad d ie te w i j t en w a s aan d e 

akt iv i te i ten van de beroemc 
mes en zi jn he lper Wa tson , 
d r u k o n d e r v r a a g d zouden h< 
iets aan Maa r achter w a t ? I 
hote l Palace Een loslippige h 
aanwez ighe id Z D F draait d ' 
van C laude Sau te t Eine einfa 
Schne ider , B runo Cremer e 
Schne ide r speel t de rol vai 
M a n e d ie samen woon t m( 
v e r w a c h t e e n k ind van haar 
t ussen IS hun l iefde sterk v f 
m a k e n aan de relatie en z i j ' 
m o e t ZIJ naar toe met haar | 

DINSDAG (3 febrJ-
zwaa r t e m o e d e zi jn nu hij 2 
d e 2de keer kan aankondige 
ma van BRT 1 Hitring „Sc 
G o o s s e n s ligt er definit ief uit 
b re ide dokumen ta i re over di 
p lat te land en de oorzaken e r 
koeien van India) — O p BRT 
o p het p r o g r a m m a Angi V 
met V e r o n i k a Popp als d e 1 
s te r A n g i V e r a Z i j is timidi 
gehad Maa r zij voel t z ich ge 
t e e m en b e s c h e r m d Tijde 
s to r t ZIJ haar har t leeg over i 
het z iekenhuis Z i j t rekt de a. 
o p z ich Z I J w o r d t naar e 
t oekoms t i ge le iders W ie BE 
IS van Mar iene D ie tnch m o e 
(20 u ) v o o r de western f i lm / 
Lang (1952), met naast D ie 
Fer re r e a Een c o w b o y d ie \ 
o p zi jn liefje, k o m t t i jdens zi 
r ech t o p e e n ver la ten ranch 
w o o n t 

WOENSDAG (4 fek 
s tuk Place Ste Catherine, 
produk t i es g e r e k e n d w o r d 
herhal ing In di t s tuk staat Br 
ho rende p rob lemen gastar t 
on tvo lk ing , verouder ing van 
me t d e eraan ve rbonden af 
w e g d r u k k e n van de origmel 
t ussen V lamingen en Franst 
f i lm o p N e d 1 ( N O S ) S j 
misbru ik van de databank, 
b leem — In de reeks Verdv 
beren l ieve j o n g e dames de 
h o e het pol i t ieke bestel in Ne 
eers te a f lever ing schi jnt ae 
met te h e b b e n voldaan In d« 
d e 21-jar ige Mar iene V e r m e 
ban tse D o n g e n , met Neder 
d igers o a o v e r hun funkt ie 
taakmdelmg ( N e d 2 / V O O ) 

DONDERDAG (51 
z ine o p BRT 1, Een vinger ir 
t re t van de 14-jarige Caro l 
„Het e inde van de reis", ( 
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M\ TV-programma's 

:F0. - 20.55 Minute Papillon. 
uikersmagazine). — 21.55 
il en de Art Nouveau. (Re-
e). - 22.45 Nieuws. 

ITie Muppet Show. — 19.55 
3ur Ie monde. (Herhaling). — 
Clap, la fête aux images. 
•tageX 

•Jieuws. — 20.15Susi.(FJ. — 
\/lonitor. (Info). - 21.45 Nick 

Chief Inspector. (FJ. — 
Tagesthemen. - 23.00 E.k. 
:sen. — 0.00 Nieuws. 

Das Indische Tuch. Misdaad-
- 21.00 Heute-Journal. — 
Zu Ende gedacht: Deutsch-
)hne Gastarbeiter. — 22.05 

ondernenningen en hun 
emers. (Reportage). — 22.35 
igent Zubin Mehta. 

Gewestelijke aktualiteiten. 

20.00 Nieuws. — 20.15 Landes-
spiegel. — 21.00 Fragestunde. — 
21.45 Monitor im Kreuzfeuer. — 
22.30 Opinies en vooroordelen. 
(Info). — 23.00 Der Nürnberger 

, Arzteprozess. (DokJ. — 23.45 
Nieuws. 

LUX. 
19.45 Entre chiens et chats. — 
19.55 RTL-Flash. (Spel). - 20.00 
Dallas. (F.). - 21.00 La masque 
d'Alexandre. (RIm). - 22.20 Eko-
nomisch magazine. 

F 1 
19.20 Gewestelijke aktualiteiten. — 
19.45 Les Paris de TF 1. (Spel). -
20.00 Nieuws. - 20.30 Commissai-
re Moulin. (FJ. - 22.00 De Europe
se veiligheid. — 23.00 Nieuws. 

A2 
20.00 Nieuws. — 20.40 l'Extrava-
gant Mr. Deeds. (Film met debat). 
— 23.30 Nieuws. 

F3 
19.20 Regionaal nieuws en magazi

ne. — 20.00 Les jeux de 20 heures. 
(Spel). — 20.30 Les caprices de 
Marie. (Film). - 22.00 Nieuws. 

Woensdag 
FEBRUARI 

BRT 1 
15.30 Open school. - 17.00 Op 
het schildpadplein. — 18.00 Klein, 
klein kleutertje. — 18.15 Paulus de 
boskabouter (strip). - 18.20 Po-
peye (strip). — 18.30 Alias Smith 
en Jones (f.). - 19.22 Gastpro-
gramma: standpunten (sp). — 
19.45 Nieuws. — 20.15 Arnold (fJ. 
— 20.40 Place Ste.-Catherine (tv-
film). - 21.50 De Kelten (dok.). -
22.40 Nieuws. 

BRT 

20.15 

NED 

2 

De 

1 

vledermuis (operette). 

15.30 Bolke de beer. - 15.40 Klei-

ie beroennde de tec t i ve Sher lock Hol-
3r Wa tson , d ie d e re iz igers in de t re in 
d zouden hebben . D u s zij z i t ten achter 
;hter w a t ? Het i l lustere d u o logeer t in 
loslippige ho te lbed iende ver raad t hun 

D F draait d e recen te Frans-Dui tse f i lm 
3t Eine einfache Geschichte met R o m y 
3 Cremer en C laude Brasseur . R o m y 
t de rol van de 39-jar ige gesche iden 
1 woon t me t haar 15-jarige zoon . Z e 
)d van haar v r iend Serge , maar onder-
Fde sterk ve rkoe ld . Mar ie wi l een e ind 
ilatie en zi j wi l he t k ind o o k n i e t W a a r 

met haar problemen.. . 

(3 feb rJ — Het zal Ku r t van Eeghem 
zi jn nu hij z i jn dubbe lganger niet v o o r 
aankondigen in het p romo t i ep rog ram-
Hitring: „ S c h e p v r e u g d e " van Rafael 
definit ief uit. Na Hi t r ing k o m t een ul tge-
.aire over d e a r m o e d e o p het Indische 
jo rzaken e rvan (Eén wereld: De heilige 
. — O p BRT 2 s taat een Hongaarse f i lm 
na : Angi Vera van Pal G a b o r (1978), 
ipp als d e 18-jarige ass is tent -verp leeg-
Z i j is t imide e n heef t geen ople id ing 
^oelt z ich g o e d in het social ist isch sys-
ermd. T i jdens een par t i j -vergader ing 
: leeg ove r bepaa lde wan toes tanden in 
ij t rekt de aandacht van d e part i j le iding 
rd t naar e e n schoo l ges tuu rd voo r 
ïrs... W ie B B C 1 kan n e m e n en een fan 
lietrich m o e t o p d ie zender a f s temmen 
resternfi lm Rancho Notorious van Fritz 
t naast Die t r ich A r t h u r Kennedy , Me l 
o w b o y d ie w r a a k z o e k t v o o r de m o o r d 
nt t i jdens zi jn eenzame speu r toch t te-
-laten ranch w a a r een sa loonzangeres 

A G (4 f e b r J - V a n Ransbeeks TV-
Cathérine, m a g bi j d e „be te re " e igen 
kend w o r d e n . BRT 1 b reng t het in 
tuk staat Brusse l cent raa l me t alle erbi j 
l e n : gastarbeiders, j eugdwerk looshe id , 
jder ing van de bevo lk ing , n i e u w b o u w 
j rbonden a fbraak van o u d e huizen en 
de originele bevo lk ing, de ve rhoud ing 

n en Franstal igen, enz. — D e Z w e e d s e 
( N O S ) Systeem 84 gaat ove r het 

) databank, een precai r aktueel p ro-
eeks Verdwaald op het Binnenhof p ro-
e dames d e k i jkers duidel i jk te maken 
bestel in Neder land in elkaar s teekt . D e 
3 schi jnt aan d e hoge ve rwach t i ngen 
Didaan. In deze t w e e d e af lever ing praat 
lène Vermeu len , een mode l uit het Bra-
me t Neder landse vo l ksve r tegenwoor -
hun funkt ie, dagindel ing en onder l inge 
id. 2 / V O O ) . 

D A G (5 f e b r J — In het k indermaga-
'en vinger in de pap z i t ten o.a.: een por-
arige Carol ine, ge legenhe idsak t r ice in 
de reis"; e e n gesp rek ove r lektuur ; 

n ieuwt jes ; muz iek enz. — In d e daa ropvo lgende af leve
r ing v a n de Br i tse reeks na tuu rdokumen ta i res Op zoek 
naar (In search of...) w o r d t n o g maar eens o p zoek 
gegaan naar he t M o n s t e r van L o c h N e s s — D e Tocht 
van de Hokule'a is een spannende dokumen ta i re ove r 
een avontuur l i j ke t och t per ze i lboot van Hawai i naar Ta
hiti (BRT 2). — In de tentoonste l l ingsru imtes van de RAI 
in A m s t e r d a m loopt vanaf vandaag de Autotentoonstel
ling 1981. D e A V R O (Ned . 1) b reng t een bee ld van de 
n ieuws te on tw ikke l ingen o p d e au to-mark t d ie in deze 
tentoonste l l ing benadruk t w o r d e n . 

V R I J D A G (6 f e b r J - In Open School (.BRT 1) 
w o r d t in d e reeks „ L o o n naar w e r k e n " een por t re t ge
sche ts t van e e n BTK'er. — Na he t joernaal p resen teer t 
BRT 1 de Amer i kaanse ges laagde avonturen f i lm Capri
corn one van Peter H y a m s (1977), m e t Elliot Gou ld , 

J a m e s Brol in, Telly Savalas e.a. N e t o p he t m o m e n t dat 
d e N A S A o p C a p e K e n n e d y een ru imtesch ip naar M a r s 
wi l lanceren, o n t d e k k e n technic i e e n de fek t in de 
over lev ingsu i t rus t ing van d e bemann ings leden. D e as
t ronau ten w o r d e n in 't gehe im w e g g e b r a c h t en alles 
w o r d t in ge reedhe id geb rach t v o o r de lancer ing, w a n t 
o m pol i t ieke en f inanciële redenen m o e t de operat ie 
„Cap r i co rn o n e " genaamd t o c h doorgaan . D e as t ronau
ten w o r d e n g e d w o n g e n o m m e e te w e r k e n aan een 
schi jn- landing o p Mars . En dan, maanden later, bij de 
t e rugkee r in de dampkr ing , on tp lo f t de ruimtekapsule... 
- O p Ned . 2 ( A V R O ) k o m t De skiër (The Downhi l l 
Racer) , e e n Amer i kaanse f i lm van Michae l Ritchie 
(1969) me t Rober t Red fo rd in de hoo fd ro l . Rober t 
Red fo rd d r o o m d e er al lang van o m een zu ivere 
spor t f i lm te maken. In het d r u k k e jaar 1969 (hij spee lde 
in dat jaar o.a. ook in „Sundance K i d " en „Tell t h e m Wil l ie 
B o y is here") k reeg hij na lang aandr ingen bij Paramount 
en na een e igen produkt ie -maatschapp i j opger i ch t te 
h e b b e n de kans o m „The Downh i l l Racer" te draaien. D e 
f i lm speel t in de w e r e l d van d e topsk iérs . Dav id 
Chappel le t , een r u w e onged isc ip l ineerde skiër, kr i jgt de 
kans o m een sk ikampioen te ve rvangen en z ich zo naar 
de t o p te w e r k e n . D e tol van zi jn ee rzuch t is ech te r 
zwaar... 

ne Isar (strip). — 15.50 De grote 
klok. — 16.35 Professor Balthazar 
(strip). — 16.40 De familie Knots 
(fJ. - 17.05 Maggie en David (fJ. 
— 18.25 Nieuws voor gehoorge
stoorden. — 18.30 Nieuws voor de 
jeugd. — 18.36 Sesamstraat — 
18.50 Toeristische tips. - 19.00 
Van gewest tot gewest — 20.00 
Cinevisie. - 20.25 Systeem 84 
(dok. over drugs). — 21.37 Nieuws. 
— 21.55 Den Haag vandaag. — 
22.10 Panoramiek. - 22.40 Studio 
spor t - 23.30 Nieuws. - 23.35 
Nieuws voor gehoorgestoorden 
tot 23.40. 

NED. 2 
13.00 Nieuws voor gehoorgestoor
den tot 13.05. - 18.57 Nieuws. — 
18.59 Thuiskomst (jeugdfilm). — 
1925 Kenmerk (info). - 20.00 
Nieuws. — 20.27 Socutera (info). 
— 20.32 De advokaten (film). — 
21.00 Verdwaald op het binnenhof 
(reportage). — 21.25 Nederland 
muziekland (show). - 22.20 De 
droomfabrikanten (f). — 23.02 Te-
leac. - 23.37 Nieuws. 

RTB 1 
18.30 Het antisemitisme vroeger 
en nu. — 19.00 Waalse gewestelij
ke aktualiteit — 19.30 Nieuws. — 
20.00 Les justes (toneel). — 22.10 
Batibouw. Reportage. - 22.40 
Nieuws. 

RTB 2 
18.30 The IViuppet show. - 19.55 
Sports 2. Sportmagazine. 

ARD 
20.00 Nieuws. — 20.15 Verspottet 
(dok.). — 21.30 Kulturele rubnek. 
— 22.30 Tagesthemen. 

ZDF 
21.00 Heute-journal. - 21.20 Het 
internationaal jaar van de gehandi
capte (info). - 21.25 E.K. Kunst
schaatsen. — 22.40 Vegas (f J. — 
23.30 Liedercircus extra. Jazz- en 
pop. — 0000 Nieuws. 

ARD 3 
19.45 Gewestelijke aktualiteit — 
20.00 Nieuws. - 20.15 Gesprek
ken en ontmoetingen. — 21.45 
Nairobi (reportage). — 22.15 Film-
tip. — 2220 lm Schatten des Zwei
fels (thriller). - 00.00 Nieuws. 

LUX. 
20.00 Hit-parade. 
(film). 

21.00 Switch 

TF 1 
19.20 Gewestelijke aktualiteiten. — 
19.45 Les Paris de TF 1 (spel). -
20.00 Nieuws. - 20.30 Quatre 
femmes quatre vies (fJ. — 2200 
Boekenmagazine. — 23.00 EK. 
Kunstschaatsen — 23.45 Nieuws. 

A 2 

FR. 3 

20.00 Nieuws. - 20.35 C'est du 
spectacle (variété). — 22.05 Me
disch magazine (Le voyage du 
sperme). — 22.50 Dokumentaire. 

1920 Regionaal nieuws en magazi
ne. - 19.55 Tekenfilm. - 20.00 
Les jeux de 20 heures (spel). — 
20.30 Le petit pommier (tv-film). 

Donderdag 
FEBRUARI 

BRT 1 
14.00 Schooltelevisie. - 18.00 
Doctor Snuggles (strip) — 18.05 
Boomer (f). — 18.30 Een vinger in 
de pap (jeugdmagazine). — 1900 
Het Loch Ness-monster (reporta
ge). — 19.20 Gastprogramma-
standpunten (Vlaams-nationale 
Omroepstichting). — 19.45 
Nieuws. — 2010 Micro-macro 
(kwis) — 20.45 Panorama. — 
21.35 Dallas (f). - 22.25 Sporttri-
bune. — 22.55 Nieuws. 

BRT 2 
20.10 E.K. kunstnjden op de 
schaats (reportage). — 20.55 De 
tocht van de Hokule'a (dokJ. — 
21.35 Première. 

NED 1 
18.25 Nieuws voor gehoorgestoor
den. — 18.30 Nieuws voor de 
jeugd. — 18.36 Sesamstraat — 
19.00 Heidi (strip). - 19.25 Rai 
1981 (reportage). - 19.50 De 
sterkste man van de wereld (repor
tage). - 21.00 M.A.S.H. (f). -
21.37 Nieuws. - 21.55 Den Haag 
vandaag. — 22.10 EK- kunstnjden 
op de schaats. — 23.05 Nieuws. — 
23.10 Nieuws voor gehoorgestoor
den. 

NED 2 
18.57 Nieuws. - 19.00 Don Qui-
chot (strip). — 19.25 Het mystene 
van Danedyke (O. — 20.00 Nieuws. 
— 20.27 Hoe bestaat het (satire). 
— 20.45 Malu, een vrouw (f). — 
21.40 Koning klant (konsumenten-
rubriek). — 22.15 Zeg 'ns „aa" (f) 
— 22.40 Achter het nieuws. — 
23.35 Nieuws - 23.40 Nieuws 
voor gehoorgestoorden. 

RTB 1 
19.00 Waalse gewestelijke aktuali
teiten - 19.30 Nieuws - 19.55 
Hout voor verwarming (info). — 
20.20 Lhomme qui aimait les fem
mes (film). — 22.15 Le carrousel 
aux images (filmnieuws). — 23.15 
Nieuws. 

RTB 2 
18.30 The Muppet show. - 20.00 
Le trio Europeen (koncerü — 
21.10 Civilisation (tussen de val 
van Rome en de Gotische perio
de)^ 

ARD 
20.00 Nieuws. — 20.15 Die Bedro-
hung (de georganizeerde mis
daad). — 21.15 EK. schaatsen. — 
22.30 Tagesthemen. - 23.00 Paul 
kommt zuruck (tv-film) — 00.45 
Nieuws. 

ZDF 
19.00 Nieuws. — 19.30 Tempera
ment und geigenklang. — 20.30 
Erben will gelernt sein (f). — 21.20 
Nieuws. — 22.05 Spielraum (tv-
spel). - 00.30 Nieuws 

D 3 
19.45 Gewestelijke aktualiteit — 
20.00 Nieuws. — 20.15 In Namen 
des Vaters (film) - 21 55 Alles 
Kase und dabei selbstgemacht! 
(spektakel rond kaas). — 2240 
Hinter den Schlagzeilen. — 23.25 
Nieuws. 

LUX. 
19.00 Nieuws. - 19.26 Le coffre-
fort (spel) — 19.45 Entre chiens et 
chats. - 19055 RTL-flash (spel). 
- 20.00 Super-jaimie (SF-fJ. — 
21 00 Rude journée pour la reine 
(film) 

F 1 
19.20 Gewestelijke aktualiteit — 
19.44 Politieke partijen (de opposi
tie). - 20.00 Nieuws. - 20.30 
Blanc, bleu, rouge (f). - 21.25 
Aktualiteitenmagazine — 22 25 
EK. kunstschaatsen. — 2315 
Nieuws. 

A 2 
20.00 Nieuws. - 20.35 Jeudi ca
méra. — 20.45 Le soleil rouge 
(avonturenfilm). — 23.30 Nieuws 

F 3 
20.00 Les jeux de 20 heures (spel). 
— 20.30 La femme du boulanger 
(film). 

Vrijdag 
6 FEBRUARI! 

BRT 1 

1400 Schooltelevisie. - 18.00 
Oum, de witte dolfijn (stnp). — 

13 

18.15 Klem, klein kleutertje. — 
18.30 Loon naar werken? (Open 
School). — 19.00 Lachertjes (kort-
film). — 19.05 Jugendstil (dokJ. — 
19.45 Nieuws. — 20.15 Capricorn 
one (avonturenfilm). — 22.15 Per
sona (Jong toneel, nieuw toneel?). 
— 22.45 Nieuws. 

BRT 2 

20.15 Van tijd*tot tijd (vanété). — 
20.05 Het gewoel (satire). — 2120 
Dag aan dag. — 21.50 E.K. Kunstrij
den op de schaats (reportage). 

NED 1 

18.30 Nieuws. — 18.36 Sesam
straat — 19.00 Kortjakje is weer 
beter (fJ - 19.05 De Willem Ruis 
show. - 20.30 Thomas & Sarah 
(fJ. - 21.37 Nieuws - 21.55 
25 jaar Olympia (dokJ. - 23.00 
Het begin (dokJ. - 00.00 Studio 
Sport extra. — 00.45 Nieuws. 

NED 2 

1857 Nieuws. - 18.59 Doctor 
Snuggles (strip). — 19.05 AVRO's 
Toppop. - 20.00 Nieuws. - 2027 
relebingo II (lotto). - 21.30 Ak
tueel en informatief. — 22.20 De 
skier (sportfilm). — 00.05 Nieuws. 
— 0010 Nieuws voor gehoorge
stoorden 

RTB 1 

19 00 Waalse gewestelijke aktuali
teiten. - 19.30 Nieuws. - 19.55 A 
suivre (info) - 21.15 EK. Kunst
schaatsen in Innsbruck. — 22.45 
Nieuws. 

RTB 2 

18.30 The Muppet Show. - 19.55 
Jo Gaillard (f J. - 20.50 Vendredi 
Sports. 

ARD 

20.00 Nieuws. — 20.15 Leiche auf 
Uriauf (misdaadfilm). - 21.55 Plus
minus (Ekonomische rubnek). — 
22.30 Tagesthemen. - 23.00 Die 
Sportschau. — 23.50 Ein Toter 
stoppt den 8 Uhr 10 (TV-thriHer). — 
1.20 Nieuws. 

ZDF 

19.00 Nieuws. — 19.30 Auslands-
journal. — 20.15 Waldrausch (film). 
- 22.00 Heute-Joumal. - 2220 
Aspekte (kultureel magazine). — 
23.05 Kneuss (film). - 0.40 
Nieuws. 

D 3 

19.45 Gewestelijke aktualiteiten. — 
20.00 Nieuws. — 2015 Kultur und 
Wissenschaft (Elektronika) — 
21.00 Reportages uit Duitsland. — 
21.30 Gott und die Wel t - 22.00 
Tagebuch eines Hirtenhundes (f J. 
— 22.55 Dostojewski en Peters
burg (dokJ. 

LUX 

19.00 Nieuws. - 1929 Le coffre-
fort (spel). — 19 45 Entre chiens et 
chats - 19.55 RTL-Flash (spel). -
20.00 Marcus Welby (f J - 21.00 
Les fous du stade (film) 

F 1 

19.20 Gewestelijke aktualiteiten. — 
19.45 Les paris de TF 1 (spel). — 
20 00 Nieuws. - 20.30 II est impor
tant d'etre aimé (toneel) — 22.10 
Spektakel- en teaternieuws. — 
23.10 Nieuws 

A 2 

20.00 Nieuws — 20.30 Le mytho-
mane (f.) — 21 40 Literair magazi
ne. - 22.55 Nieuws - 23.05 EK. 
Kunstschaatsen. 

F 3 

20.30 Le nouveau vendredi (repor
tage) — 21.30 L'Hexagone d'or 
(liedjeswedstrijd) — 22.25 Nieuws. 
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Shibumi, 
een meesterwerk 

Trevanian is de wat onaards 
klinkende schuilnaam van een in 
Engeland werkende linguïst, die 
naar het schijnt ook een ervaren 
alpinist en speleoloog is (dat blijkt 
overigens voldoende uit zijn boe
ken). Met romans als „De Eigerkil-
ler" en „De Plee killer" bracht de 
auteur een wezenlijke vernieu
wing in het thrillergenre (zijn derde 
boek „Bloedrecht" sloot meer aan 
bij de harde Amerikaanse politie
romans) Toch bleken zij slechts 
de aanloop te zijn tot „Shibumi", 
een absoluut literair hoogtepunt 
dat de anekdotiek die het genre 
wel eens kenmerkt ver ontstijgt. 
Het boek verhaalt de levensloop 
van Nicholai Hel (een voorbestem
de naam), de zoon van een adellij
ke Russische en een Pruisische 
graaf. Tijdens de oorlog wordt hij 
opgevoed in Japan, bij een groot
meester in het Gó-spel (een wat 
levenskrachtigere versie van ons 
schaken). Nadien valt hij in de met 
al te zachtaardige handen van de 
Amerikaanse militaire inlichtingen
dienst. Al deze disciplinaire, men
selijke en gruwelijke ervaringen 
maken Hel tot een uniek mens 
een killer en dichter, een funktio-
nele moordenaar en een gevoeli
ge esteet, een koele denker en 
een even ervaren als tedere min
naar. Hel is een man van de meest 
uiteenlopende extremen, hij ope
reert alleen maar tegen de aller
hoogste honoraria die enkel de 
hoogste officiële instanties hem 
bieden kunnen Zijn doelwitten zijn 
terroristische organizaties, zelf is 
hij o a het doelwit van het CIA Het 
levensverhaal van Hel is ontstel
lend, inspirerend, gruwelijk en van 
een huiveringwekkende schoon
heid. Sublieme pagina's zijn Treva-
nians beschrijvingen van Hels Ja
panse opvoeding, van de grotten-
tocht in Frans Baskenland, Hels 
belevenissen van de erotiek, de 
landschappen, de Japanse spel-
kunst, enz. Van de ruim 300 blad
zijden is er met éèn die geen 
staaltje van sublieme vertelkunst, 
visionaire inspiratie én van literaire 
verwoording is Over dit even 
boeiende als verbijsterende ver
haal in detail uitwijden heeft weinig 
zin, wel wil ik hier de bepaling van 
„Shibumi" herhalen, zoals Hel (die' 
het woord kende, maar slechts in 
verband met de tuinarchitektuur, 
waar het neerkwam op een onder
koelde schoonheid) ze leerde uit 
de mond van zijn stiefvader (een 
Japanse generaal uit het Japanse 
bezettingsleger in Sjanghai): „Zo
als je weet heeft Shibumi te ma-

AALST, Belfortkelder, Grote 
Markt: schilderijen Jan Philips. 
Zat. en zond. 10-12 en 14 tot 
19 uur. Andere dagen 14-19 uur 
tot 4 februari 1981. 

BRUSSEL, Paleis voor Schone 
Kunsten, Ravensteinstraat 23: 
Art Nouveau - België 1880-
1919. 
Dagelijks van 10 tot 18 uur, 
woensdag tot 22 u., maandag 
gesloten. Tot en met 15 februari 
1981. 

BRUSSEL, „3B" tentoonstellings
zaal, Grasmarkt 61 : Julien Bal: 
wandtapijten; Constant Char-
lier: keramiek; Erik Cobbaert, 
gepolycrhomeerde abstrakte 
voorwerpen; Jan Cobbaert: ke
ramiek; Bert De Keyser: litogra-
fieën. 

Boeken voor lange 
(bange) avonden 
Als je als dichter al eens over de literaire.scène wandelt, 
dan bekijkt men je vreemd als je beweert van voetbal te 
houden. 
Erger wordt de afschuw als dan ook nog blijkt dat je lie
velingsromans liefst bloedstollende spionagethrillers 
zijn. 
Toch ben ik een soms zachtmoedig mens, hoewei ik 
zopas weer zo'n bloedig stapeltje gekonsumeerd heb. 
En dan niet van die oubollige detectiefjes, maar het echte 
werk, keihard en meedogenloos, fiktie weliswaar maar 
verrassend en wreedaardig aktueel. 
Graag vertel ik hier even over wat ik het mooiste vond. 

Jef Geeraerts, 
Vlaamse thnller 

op Jnternationaal peil. 

ken met een grote verfijning onder 
de oppervlakte van een alledaags 
verschijnsel Het is een uiteenzet
ting die zo juist IS dat hij niet driest 
hoeft te zijn. zo aangrijpend dat hij 
met mooi hoeft te zijn, zo waar dat 
hij niet echt hoeft te zijn. Shibumi 
is eerder begrip dan kennis. Veel
zeggende stilte. In wijze van optre
den IS het bescheidenheid zonder 
ingetogenheid. In kunst, waar de 
geest van Shibumi de vorm an-
neemt van sabi is het elegante 
eenvoud, welsprekende bondig
heid In de filozofie, waar Shibumi 
zich voordoet als wabi, is het 
spirituele rust die met passief is: 
het is te zijn zonder de vrees te 
worden. En in de persoonlijkheid 
van de mens is het... gezag zonder 
overheersing ? Iets dergelijks." 

Geeraerts, 
ook heel goed 

Met zijn eerste thriller „Kodiak 
.58", behaalde Jef Geeraerts wel 
met de even grote als verdiende 
suksessen van zijn Gangreen-
reeks, maar de verkoopcijfers la-
'gen blijkbaar hoog genoeg om op 
de ingeslagen weg Voort te gaan 
(Jef leeft ten slotte van zijn virtuo
ze pen). De mikrobe had hem 
duidelijk te pakken, wat gezien de 

Galerij 
Van maandag tot vrijdag van 10 
tot 17 uur; zat. van 14 tot 18 uur. 
Tot 14 februari 1981. 

BRUSSEL, Lokalen van de Kre
dietbank, Grote Markt 19: Gra
fiek in Brabant - werk van 
Brabantse kunstenaars die 
meewerkten aan de Caryatide-
kalender. 
Alle werkdagen van 10 tot 
17 uur, zat, van 15 tot 18 uur, 
zond van 10 tot 13 uur. Tot en 
met 1 maart 1981. 

DILBEEK, Kunstgalerij la Orana, 
Baron de Vironlaan 5: Frauke 
Broes, Paul De Rijck, Marie-
Jeanne Gielen, Alex Ketele. 
Zat. en zond. van 10 tot 12 uur 
en van 14 tot 18 uur. Maandag 
van 14 tot 20 uur, verder op 
afspraak. Van 6 februari tot en 
met 1 maart 1981. 

persoonlijkheid van de auteur best 
begrijpelijk is. Trouwens, Jef Gee
raerts heeft er goed aan gedaan. 

LEUVEN, Kunstgalerij Embyro, 
Justus Lipsiusstraat 20: Paul 
Delvaux en olieschilderijen van 
naïeve Columbiaanse schilde
res Olga De Chica. 
Van 6 februari tot 1 maart 1981. 

HASSELT, Provinciaal Begijnhof, 
Zuivelmarkt 33: Staatsaanwin-
sten Fotografie 1978-1979. 
Alle dagen van 9 u. 30 tot 
12u. 30 en van 13u. 30 tot 
18 uur. Maandag gesloten. Tot 
en met 15 maart 1981. 

SCHELDERODE, Kunstforum: 
Lyrisch abstrakte kunst van 
85-jarige Bram Van Velde. 
Alle werkdagen van 14 tot 
18 uur. Op zon- en feestdagen 
van 10 tot 18 uur. Dinsdag ge
sloten. Tot 22 februari 1981. 

want zijn nieuwe thriller de „Colt-
moorden" is een voortreffelijk ge
slaagd boek geworden. En prettig 
daarbij is dat de plaats van aktie 
ons eigen land, Vlaanderen, Gent 
is, zij het dan een toekomstig (en 
jawel, nog altijd bestaand) België, 
want het verhaal speelt in 1990... 
een België dat door een katoliek-li-
beraal zakenkabinet met uitsluiting 
van het parlement geregeerd 
wordt, niet alleen door middel van 
volmachten, maar al evenzeer 
door een overal aanwezige rijks
wacht, die in het verhaal zichzelf 
danig kompromitteert (België is 
dus nog geen politiestaat in de 
letterlijke zin van het woord, want 
anders was die zelfkompromittatie 
niet nodig, maar de rijkswacht is 
toch al een flinke staat in de staat). 
Het verhaal dat Geeraerts opdient 
is dan ook meer dan een veelvou
dige moordgeschiedenis, het is 
ook een suggestief en alles behal
ve prettig toekomstbeeld. De 
struktuur ervan zit behoorlijk in 
elkaar, de taal is doeltreffend als 
een colt en de verteltrant is stoer. 
en meeslepend zoals we die van 
Geeraerts gewend zijn. Jammer 
genoeg is Jef wel eens een té goe
de verteller, waardoor het span
ningsritme (een absolute wezen
strek van de thriller) soms onnodig 

vertraagd wordt. Een ander klein 
bezwaar dat ik tegen de vorm van 
deze roman heb, is het te opzichti
ge gepronk met de overigens 
voortreffelijke research. Akkoord, 
sedert Frederick ForsytK is duide
lijke en realistische research uit 
het genre niet meer weg te den
ken. En het pleit voor Geeraerts 
dat zijn gegevens verantwoord en 
uitgelegd worden, maar dat zou 
dan moeten gebeuren als een niet 
overdreven en geïntegreerd deel 
van het verhaal zelf. De veelheid 
aan voetnoten en bijvoegsels ko
men de leesbaarheid niet ten goe
de. Maar toch moet u de Colt-
moorden beslist lezen, al is het 
boek, zoals Jef in mijn eksemplaar 
eigenhandig schreef, „een boek 
zonder liefde"... maar met des te 
meer beangstigende toekomstvi
sie. 

Een andere bijbel 
Nu de Arabieren in het wereld-

spel weer hun geldrolletje mee
spelen, is het logisch dat zij ook in 
de thriller, een toch heel aktueel 
medium, hun verhaaltjes opeisen. 
Eric Ambler schreef een paar jaar 
geleden al het schitterende „De 
Levantijn", waarin de vrienden van 
Arafath voor de aktie zorgen, en 
zopas bracht Bruna twee pockets 
waarin de fiktie draait om een 
even originele als gewelddadige 
interpretatie van pas gevonden 
„rollen van de Dode Zee". Vooral 
in „Het evangelie van Judas" van 
Peter van Greenaway (die ooit 
wel Groeneweg zal geheten heb
ben) is de plot een meesterlijke 
vondst. Een Engels professor 
vindt na een El Fatah-aanslag een 
„Dode Zee-rol" die door Judas zelf 
geschreven blijkt te zijn. De 
„slechte" apostel treedt daarbij 
naar voor als een vijfde evangelist. 
Zijn relaas is onthullend: Kristus is 
inderdaad de langverwachte Che 
Guevara-achtige bevrijder van zijn 
volk, maar wordt misleid door zijn 
door de Romeinen geïnfiltreerde 
volgelingen waartussen Petrus 
een soort van CIA spion-provoka-
teur is. Enkel Judas is uiteindelijk 
nog de enige ware leerling die in 
de Hof van Olijven echter te laat 
komt om de aanhouding van Je
zus te verijdelen (de legendari
sche kus was dus geen verraad, 
maar integendeel een nog wanho
pige waarschuwing). Het is logisch 
dat deze „vondst" door het Vati-
kaan niet erg gewaardeerd werd, 
omdat de stichter van de kerk zelf 
de grote verrader bleek. Vandaar 
dat het Vatikaan ene pater-killer 
achter onze professor aan zendt 
(want ook daar zijn CIA en KGB-
metodes niet vreemd). Het boek is 
even vernuftig als goed geschre
ven, en deze andere kijk op de bij
bel is beslist aangename hersen-
gymnastiek. Ook „De dodelijke 
zeerol" van Lionel Davidson is dat. 
Hier gaat het om de tijdens de Ro
meinse verovering van Israël ver
dwenen tempelschat (met daarin 
natuurlijk de enige échte Menorah 
— de legendarische kandelaar 
van het joodse geloof). Wat Gree
naway de katolieke kerk lapt, doet 
Davidson de joodse aan (verraad 
tot op de heilige stoel als het 
ware), al is het liefdesverhaal dat 
Davidson in zijn roman inlast wat 
te melig (echte thrillerjongens ken
nen er wat méér van dan een — 
alweer — Britse professor). Maar 
kom, alle vier de boeken die ik hier 
voor u citeerde zijn het' lezen 
overwaard. 

NIc van Bruggen 

— „Shibumi", Trevanian (Bruna), 
„De Coltmoorden", Jef Geeraerts 
(Elsevier-Manteau), „Het evangelie 
van Judas", Peter van Greenaway 
(Bruna), „De dodelijke zeerol", Lio
nel Davidson (Bruna). 
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Limburg opent zijn museum voor 
religieuze î unst 
De stemmige middeleeuwse be
gijnhofkerk van Sint-Truiden werd 
zopas terug voor het publiek 
opengesteld, na jarenlange inten
sieve restauratiewerken zowel 
binnen als buiten Het gebouw had 
reeds vroeg in deze eeuw, zijn 
bestemming als bedehuis verlo
ren, en kreeg sindsdien kortstondi
ge, niet steeds aangepaste be-
stfemmingen Vandaar wellicht dat 
dit monument, met zijn unieke 
reeks van middeleeuwse wand-
schildenngen (van ca 1300 tot in 
de 17de eeuw) ten onrechte on
voldoende bekend bleef De red-
dingsingrepen die de vzw „De 
vrienden van het begijnhof' irt de 
dertiger jaren lieten uitvoeren be
hoedden het gebouw voor verde
re aftakeling en definitieve onder
gang Deze stichting zette ruim 
vijftig jaar lang zijn krachten in 
voor het behoud van de kerk, de 
restauratie en renovatiewerken 
aan een dergelijk historisch ge
bouw vergden echter zeer ruime 
middelen In 1970 werd de begijn
hofkerk overgedragen aan de pro
vincie Limburg Voornamelijk on
der impuls van gouwheer Louis 
Roppe kreeg het monument nieu
we levenskansen, er werd op
nieuw een funkte aan gegeven, 
ditmaal als Provinciaal Museum 
voor Religieuze Kunst, en de 
noodzakelijke en grootscheepse 
restauratiewerken konden wor
den uitgevoerd Hiermee werd met 
alleen een histonsch monument 
van zeer biezondere kwaliteit voor 
de toekomst bewaard en terug 
aan de gemeenschap gegeven, 
maar bovendien kunnen er door 
middel van dit museum nieuwe 
perspektieven ontwikkeld worden 
voor de zorg en de ontsluiting van 
het religieuze patnmonium uit 
deze provincie 

De begijnhofkerk, die werd opge
trokken vanaf het laatste derde 
van de 13de eeuw, dus nog in laat-
romaanse stijl, en tot op heden 
door zijn imposante lengte en so
bere westgevel het open pleinbe-
gijnhof domineert, treft de bezoe
ker wellicht het meest door zijn in
terieur Op de wanden en de 
pijlers werden een veertigtal grote 
wandschilderingen aangebracht 
met een overheersend religieus 
karakter Deze devote, deels bele
rende en soms naïeve voorstellin
gen uit de vroege en late middel
eeuwen spreken de kijker sterk 
aan Hun opstelling in de kerk, hun 
onderlinge hiërarchie en vooral 
hun rijke symboliek, geven uit
drukking aan een geloofsbeleving, 
aan een geestelijke levenshouding 
die met aan de tijd gebonden is 

Taferelen uit het leven van de H 
Maagd, vrouwelijke heiligenfigu
ren, de zeven werken van barm
hartigheid en andere tema's dien
den de begijngemeenschap als 
lichtende voorbeelden, weergege
ven in een direkte, narratieve stijl 
Het Provinciaal Museum voor Reli
gieuze Kunst wil in zijn werking de 
kultuurhistorische en „spirituele" 
kwaliteiten die in en door middel 
van het gebouw werden gereali-
zeerd respekteren en heroppe-
men De eerste tentoonstelling, die 
in de begijnhofkerk plaats- heeft 
(tot 15 februari '81) wijst in deze 
nchting Er wordt een boeiende 
keuze van een 130-tal ikonen 
voorgesteld, van de 13de tot de 
19de eeuw, en die op didaktische 
wijze de gelegenheid biedt de 
verschillende tema's, scholen en 
penoden in de ikonenkunst te on

derscheiden De eigen taal van de 
ikoon IS voor velen met erg ver
trouwd, maar haar eigen aard, 
mystiek karakter en geheimzinni
ge schoonheid treft ook de heden
daagse mens, gelovige of met-
gelovige Om dichter bij de gees
telijke realiteit te komen die in 
deze ortodoxe beeldvoorstellin-
gen vervat ligt is de konfrontatie 
met de Westerse knstelijke ikono-
grafie zoals in de begijnhofkerk 
vertegenwoordigd, één van de 
mogelijke wegen 

De tentoonstelling „Ikonen in de begi|nhof-
kerk, een ontmoeting tussen Oosterse en 
Westerse Knstenheid' is alle dagen ge
opend van 14 tot 18 û  op donderdag tot 
20 u„ s maandags gesloten De toegangs
prijs bedraagt 50 fr (inclusief tentoonstel-
lingsgidsje), 25 fr CJ P̂  plus 3-pas, Open
baar Kunstbezit Voor verdere inlichtingen 
Provinciaal Museum voor Religieuze Kunst 
Begijnhof 59, 3800 Sint-Truiden, tel 011-
676579 

Het Duits geweten van Heinrich Böll 
Elsevier (Literaire Serie) bracht een vertaling uit van het in 1978 door 
de Parijse „Editions du Seuil" uitgegeven gesprek tussen Heinrich 
Böll en René Wintzen. Laatstgenoemde is een Frans literair criticus, 
gespecializeerd in de hedendaagse Duitse literatuur. Dit blijkt 
duidelijk uit het 202 biz lange gesprek. Wintzens bijdrage is welis
waar beperkt: hij leidt Bolls gedachtenkronkels in een welbepaalde 
richting. Geen gebied van kuituur laten de heren onontgonnen Boll 
hangt een beeld op van het naoorlogse Duitsland Hij grijpt daarbij 
voordurend terug naar de wordingsgeschiedenis, de Weimarrepu-
bliek en de opkomst van het nazisme Over alles heeft de Nobelprijs
winnaar zijn doordachte zeg. Voortdurend stelt hij de schuldvraag, de 
vraag naar verantwoordeli jkheid: bekommernissen die de voornaam
ste bron van inspiratie waren en nog zijn van zijn omvangrijke oeuvre. 

Wintzen heeft het gesprek inge
deeld in vijf hoofdstukken In een 
eerste hoofdstuk wordt de moraal 
van de taal behandeld De verant
woordelijkheid van de schrijver 
t o v de lezer en de geschiedenis 
komen al onmiddellijk aan bod In 
het tweede hoofdstuk gaat Boll 
diep in op zijn katolieke herkomst 
Het IS geweten dat de schrijver 
daarvan duidelijk afstand heeft ge
nomen 

In het derde hoofdstuk wordt inge
gaan op Bolls schrijverschap Ver
wijzingen naar zijn werken komen 
ovengens doorlopend voor Boll 
legt uit hoe een idee via wordings
processen van uiteenlopend be
lang resulteert in een boek 
In dit hoofdstuk rekent de auteur 
ook af met een aantal door de lite
raire kritiek gevoede misverstan
den Voor Boll bestaat er geen 
provincialistische of heimatlitera-

tuur Het is de algemeenheid van 
de gestelde menselijke problemen 
die een auteur of zijn werk allure 
geven 
Boll bespreekt uiteraard ook het 
klassieke spanningsveld van vorm 
en inhoud Hij kan er zijn hoofd 
niet over breken en gaat er te
recht van uit dat geen koncessies 
mogen worden gedaan aan de 
lezers Dit zou immers getuigen 
van minachting voor deze laatste 
De lezer is voor Boll belangrijk 
Belangrijker dan de cnticus die 
door zijn „ingesteldheid" dicht blijft 
voor ervanngen en emoties waar
voor de onbevooroordeelde lezer 
openstaat 
Het vierde hoofdstuk is verhelde
rend voor Bolls bewustzijnsevolu-
tie Soldaat eerste klasse, heet het 
Het behandelt Bolls ervanngen 
met het nationaal-socialisme De 
tijd voor de Tweede Wereldoor
log, de frontervanngen, de krijgs
gevangenschap trauma's die nog 
zwaar wegen op het Duitse den
ken, op de Duitse kuituur En die 
uiteraard ook met aan Boll zijn 
voorbijgegaan Zijn werken zijn 
ervan doordrongen 
In het laatste hoofdstuk gaat Boll 

in op het schrijverschap in het 
algemeen Hij bespreekt de vorm
geving (de short story, de novelle, 
de roman, het essay), de behan
delde problematiek en de motive
ring daartoe Boll omschrijft ook 
het belang van de literatuur' voor 
de samenleving de schrijver legt 
bloot wat de gezagsinstanties 
overal dn gelijk welk politiek sys
teem) bedekt houden Literatuur is 
de spiegel van het algemeen mens 
zijn 

Dit boek (oorspronkelijke titel 
Une memoire allemande) is be-
langnjk Het verschaft inzicht in 
een rijke en boeiende persoonlijk
heid Het scherpt de honger naar 
het werk van de meester Boll, die 
als geen ander het Westers kul-
tuurimpenalisme heeft aange
klaagd en die in zijn bekommernis 
om marginalen (zowel de Baader 
Meinhofgroep als Solzjemtsyn) de 
ergernis van vele gezagsgetrou
we gemeenten heeft losgemaakt, 
IS wel degelijk een Duits kuituur-
monument 
— Heinnch Bol Een Duits gewe
ten - gesprekken met Rene Wint
zen, Elsevier Manteau - Amster
dam/Antwerpen - 208 bIz, 355 fr 

„Japan en 
de Lage Landen WÊ 

De Stichting Dichtersgroep Di
mensie brengt vanaf deze maand 
een nieuw dnemaandelijks kultu-
reel tijdschrift uit Japan en de 
Lage Landen. Het is de bedoeling 
in dit tijdschrift alle aspekten van 
de Japanse kuituur zoals die erva
ren wordt in de Lage Landen aan 
bod te laten komen Hiervoor 
wordt kontakt opgenomen met 
orgamzaties die zich met een be
paald gebied bezighouden in de 
Lage Landen maar ook in Japan 
zelf o a via de verschillende f akul-
teiten Nederlands in Japan 

Er wordt aandacht besteed aan 
Japanse kunst haiku en andere 

dichtvormen, budo. Zen, ikebana, 
keramiek, fotografie, bonzai, onga-
mi, kalligrafie, film, teater en vele 
andere onderwerpen Verder wor
den de historische kontakten zo
veel mogelijk vanuit beide ge
zichtshoeken bekeken Boekbe
sprekingen zullen regelmatig infor
matie over deze onderwerpen ge
ven 
Administratie en redaktiesekretari-
aat Hoge Duin en Daalseweg 31, 
2061 AE Bloemendaal, tel 
023-250309 Voor Vlaanderen 
postbus 163, 2000 Antwerpen 6 
Technische informatie abonne
menten per kalenderjaar (4 num
mers) 45 gulden (680 frank) 
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In het spoor van Eric Heiden 

De harde taal 
van cijfers en kaarten 

In de voetbalkompetitie zijn de 
wintermaanden doorgaans beslis
send Op de zware velden werd 
vaak het verschil duidelijk tussen 
de echte en de vermeende prof-
ploegen Toch schijnt er zich dit 
seizoen een zekere nivellering 
voor te doen Inzonder in de on
derste regionen van de rangschik
king Voor de jaarwisseling zag 
het er naar uit dat slechts drie 
ploegen in de strijd tegen de de
gradatie betrokken zouden wor
den Beerschot Beringen en Luik 
Dit aantal werd intussen verdub
beld Berchem worstelt met een 
spectaculaire inzinking Cercle 
Brugge is er weinig beter aan toe 
en Waterschei betaalt telkens op
nieuw zware belasting aan suk-
sessen in de bekerkompetitie 

Deze ontwikkelingen hebben 
uiteraard binnen de schoot van de 
betrokken klubs reakties losge
maakt Na de 10— 1-nederlaag bij 
Lokeren reageerde Rik Coppens 
ongewoon kalm Enkele dagen 
voordien had Rik nochtans zware 
beschuldigingen geuit aan het 
adres van sommige van zijn spe
lers HIJ verdacht ze van kwade 
trouw HIJ was van oordeel dat ze 
in de vierpuntenwedstnjd tegen 
Beringen hun kansen met naar 
behoren hadden verdedigd Kort
om, hij insinueerde omkoperij Er
aan toevoegend dat de uitslagen 
van andere wedstrijden hem 
eveneens tot nadenken aanzetten 
Riks woorden, die grote koppen 
haalden op de eerste sportpagina 
van ,Het Laatste Nieuws", werden 
voorzichtig beaamd door Leo 
Canjels de trainer van Cercle 
Brugge 

WIJ hebben uiteraard geen on
derzoek ingesteld naar de juist
heid van deze toch wel boude 
beweringen Maar het kenschetst 
het klimaat waarin momenteel top
voetbal wordt bedreven De sport-
gedachte ligt zeker niet aan de 
basis van het handelen van de 
spelers en de klubs Zondag ke
ken WIJ naar Club Brugge—Beve-
ren Een aangename partij die vol
ledig werd beheerst door de thuis
ploeg Club had met meer dan 
3—O kunnen winnen Desondanks 
vonden de Waaslanders, inzonder 
Jean-Marie Pfaff en ook trainer 
Goethals — als leraar aan de 
Heizelschool voor trainers zou 

deze man absoluut meer respekt 
moeten leren opbrengen voor de 
scheidsrechters — dat hun ploeg 
sterk benadeeld werd in de arbi
trage Pfaff meende zelfs dat Be-
veren had verloren omdat de zoon 
van Raymond Goethals lijnrechter 
was 

Het IS gewoon bedroevend 
Freddy Buyl reageerde gelukkig 
verstandiger op zijn uitsluiting Hij 
gaf tenminste toe een overtreding 
— en wat voor een' — fe hebben 
begaan op zijn tegenstander De 
uitsluiting van Buyl zal overigens in 
veel kleedkamers met vreugde 
begroet worden Want de in de 
omgang zo minnelijke Waaslander 
geniet bij alle aanvallers van het 
land een „verschrikkelijke" reputa
tie HIJ gaat door voor de hardste 
verdediger in de nationale kompe
titie HIJ hakt met de glimlach de 
sterkste bomen omver En juist die 
glimlach behoedt hem vaak voor 
ergernis van scheidsrechters en 
publiek In Brugge verliep het 
evenwel anders Rion deed overi
gens een opvallend wederoptre
den op het hoogste vlak Al ver
zuimde hij naar ons inziens de 
Joegoslaaf Filipovic — die man 
kan blijkbaar met behoorlijk op 
doel schieten — uit te sluiten en 
liet hij na de in het middenveld al
les omver trappende Van A/loer op 
geel te trakteren Want nationale 
Wilfried wordt onmiskenbaar een 
dagje ouder Dat blijkt overduide
lijk uit de hardheid van zijn optre
den 

Door deze nederlaag hebben 
de Waaslanders direkt kontakt 
met leider Anderlecht verloren 
Maar ze zouden er verkeerd aan 
doen zich hierdoor te laten ont
moedigen In de komende wed
strijden kan er immers over veel 
beslist worden Standard kan door 
een thuiszege tegen Anderlecht 
opnieuw volwaardig titelkandidaat 
worden en Beveren kan zeven 
dagen nadien in het Brusselse 
Astridpark bewijzen hoever de 
ambities eigenlijk wel reiken Er is 
bijgevolg nog niets gezegd 

Anderlecht zal over veertien da
gen wel onze grote favoriet wor
den indien het dan nog vier punten 
voor ligt op zijn onmiddellijke ach
tervolger Een slotbedenking nog 
de Brusselse klub heeft op haar 
beurt ondervonden welke enorme 
financiële verrijking AA Gent voor 

ons eersteklassevoetbal wel is De 
Buffalo's boden zich in Anderlecht 
aan met een kleine tienduizend 
supporters Een aantal dat slechts 
in de uitzonderlijkste gevallen 
met Standard en Anderlecht op
trekt Waarmee nog maar eens 
bewezen is over welke degelijke 
basis AA Gent beschikt om even
tueel een echte topklub te bou
wen 

De Nederlander Hilbert Van der 
Duim vorig seizoen verrassend 
wereldkampioen snelschaatsen 
op het IJS greep vorig weekend in 
Deventer naast de Europese titel 

Van der Duim moest de overwin
ning laten aan de vasthoudende 
Noor Sjoebrend Hilbert die vong 
jaar een punt zette achter de 
reeks overwinningen van de in
middels legendarisch geworden 
Ene Heiden is een van die vele 
Friezen die worden geboren met 
Ijsschaatsen aan de voeten en een 
sneeuwmuts op het hoofd Hij is 
onderwijzer Jaarlijks bedrijft hij 
drie maanden kompetitiesport De
cember januan, februan in die 
maanden moet het voor de snel
schaatsers allemaal gebeuren 

Merkwaardig is dat de rekords in 
deze sport almaar sneller tuimelen 

Men staat duidelijk aan het begin 
van een evolutie die door de Ame
rikaanse dokterszoon Ene Heiden 
werd ingeluid Deze vernieuwde 

immers de trainingsmetodes Zes 
uren per dag leverde Heiden trai-
ningsarbeid Het hele jaar door 
Krachttraining en verhoogde in
tensiteit zijn sindsdien de orde-
woorden Ook aan de techniek 
wordt veel geschaafd Bij vermoei
de schaatsers mag de koordinatie 
met verstoord worden De een
heid in de beweging Het snel
schaatsen, dat nog veel meer ama
teuristische trekjes vertoont dan 
andere Olympische sporten, ver
laat eigenlijk nu pas het stadion 
van de ,voorontwikkeling" In de 
toekomst zal er alsmaar sneller en 
harder geschaatst worden Door 
perfekt voorbereide atleten Won
derlijk toch dat Nederland in dit 
beperkte maar selekte gezelschap 
altijd en toonaangevende en lei-
dingverstrekkende figuren (coa
ches) heeft afgeleverd Ard 
Schenk, Cees Verkerk, Piet Kleine 
enz Namen die zelfs in Vlaande
ren een vertrouwde klank hebben 
gekregen 

17.000 frank minimumloon 
In januari begint doorgaans het 
wielerseizoen Rond welgevulde 
tafelen De sponsors stellen im
mers hun ploegen voor aan de 
eetgrage pers In de beslotenheid 
van warme salons worden de 
stoutste verwachtingen verwoord 
W I J verbazen ons in deze periode 
van het jaar onveranderlijk over 
het hoge aantal jonge mensen dat 
zich nog tot het wielrennen op 
professionele basis voelt aange
trokken Knapen die toch al moe
ten weten dat zij nooit de podiums 
zullen mogen beklimmen Knapen 
die als amateur reeds erg duidelijk 
met hun beperkingen en tekortko
mingen werden gekonfronteerd 
Het staat dan ook buiten twijfel dat 
de meesten onder hen voor een 
„minimumloon" (om en bij de 
17 000 frank bruto) zullen fietsen 
In de gegeven omstandigheden 
zijn er best nog sponsors die over 
de brug willen komen Alhoewel 
niemand er onderuit kan dat een 
bescheiden wielerploeg aanzien
lijk meer kost dan tien miljoen 
Om dit bedrag te halen hoeft men 
heus met aan de grote ronden 
deel te nemen 

W I J krijgen de sponsors in ruil voor 
die ruime investeringen"? Gratis 

(sluik)reklame op het televisie
scherm'!' Het heet dat de baten 
dan nog altijd ruim opwegen tegen 
de kosten Maar wat mag bij voor
beeld de sponsor van een ploeg 
als Boston-Mavic verwachten? 
Wie die ploeg onder ogen krijgt 
(Jan Bayens, Ronny Bossant, Car
los Cuyie, Roger De Cmjf, Luc De 
Grauwe, Paul De Keyser, Derek 
Hunt, Marc Goossens, Dirk Heir-
weg. Jan Jonkers, Jan Nevens, 
Willy Scheers, Willy Teirlinck, Phi
lippe Tesmere, Stan Tourne, Johny 
Van der Veken, Frank Van Impe, 
Lucien Van Impe — de kopman — 
, Jan Verfaille, Benny Vermeulen 
en Willy Desmet) durft ze toch 
onmogelijk klassieke overwinnin
gen voorspellen? Meer dan een 
ritzege in de Tour zal er wel met 
inzitten En wellicht een paar op
vallende ontsnappingspogingen 
tijdens door de televisie uitgezon
den wielerwedstrijden Dat moet 
dan de baten vertegenwoordi
gen? Geeft toe dat dit sponsor
ship erg veel op mecenaat gaat 
gelijken Wat natuurlijk met kan 
gezegd worden van de grote ploe
gen die uit het verleden geleerd 
hebben hoever de investeringen 
mogen reiken 

Onze foto de ploeg Boston-Mavic 
met de gekende wieler-TV-snuiten 
Lucien Van Impe (midden) en Willy 

Teirlinck (rechts). 

Desondanks blijven een aantal 
renners, wellicht een veertigtal, 
zonder „merk" in koers Maar ook 
hier doet zich een opmerkelijke 
evolutie voor Renners worden in
dividueel gesponsord Een of an
dere verzekeringsmaatschappij 
(„Generali" bij voorbeeld) vooTziet 
ze van minimale financiële steun 
De heren vertrekken zonder 
ploegdekking (geen matenaalwa-
gen, geen ploegleider, geen deel
neming aan ronden ) in het nieu
we seizoen Hun enige opdracht 
luidt „Je even laten zien Voor- of 
desnoods achteraan" 

De renners verkiezen deze oplos
sing boven geen oplossing De 
wielerbond baat betijen Licenties 
waarborgen inkomsten En van de 
journalisten wordt verwacht dat 
ze het allemaal hoogernstig van 
kommentaar voorzien De wieler
sport blijft desondanks de massa 
boeien Het is een van de paradok-
sen van deze tijd 
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Nlaams Nationaal M/eekblad ócS) 

'm de Volksunie 
Beschikbaar op het VNS-sekretariaat 

Wetsvoorstel tot invoering 
van deelgemeenteraden 
Dit wetsvoorstel werd ingediend door 
volksvertegenwoordiger André De 
Beul en wil het de gemeenten mogelijk 
maken eventuele grootschaligheid — 
hoe die ook mag ontstaan zijn — te 
verbeteren door het invoeren van 
deelgemeenteraden. 
Invoering, aantal en gebiedsomschnj-
ving van de deelgemeenteraden wordt 
door de gemeenteraad van de betrok
ken gemeente autonoom bepaald 
De deelgemeenteraden hebben met 
alleen een volledige adviesbevoegd
heid maar bovendien kan de gemeente 
hen met de uitvoenng van een vrij te 
bepalen aantal begrotingsposten ge
lasten, zodat zij werkelijk binnen hun 
gebiedsomschrijving een effektief be
leid kunnen voeren. 
Zonder afbreuk te doen aan de ge
meentelijke autonomie wordt op die 
wijze de korngerende kleinschaligheid 
mogelijk. 

Het wetsvoorstel maakte deel uit van 
een pakket van vijf voorstellen die 
ingediend werden onder de slogan 
„echte demokratie" 

Het tema van de deelgemeenteraden 
IS een dankbaar onderwerp voor de 
streekpers — in fusiegemeenten bij 
voorbeeld — en sluit aan bij onze optie 
voor integraal federalisme. 
De tekst „gemeentebegroting" van de 
heer J.P Wullaert is vanaf nu beschik
baar. Indien u deze tekst reeds aan
vroeg, moet u dit bencht als onbe
staande beschouwen U zal de tekst 
eerlang ontvangen Andere mandata-
nssen kunnen de nota verkrijgen na 
schriftelijke of telefonische aanvraag 

B i b l i o t e e k -

d e k r e e t 

W I J wijzen onze mandatarissen ten 

slotte graag op het volgende werk: 
„het biblioteekdekreet, begelelded 
handboek bij het dekreet en zijn 
uitvoeringsbesluiten". Dit boek bevat 
naast de integrale tekst van het de
kreet en van alle uitvoeringsbesluiten 
ook een duideli jke en bevatteli jke 
samenvatting. 

Het werk is te verknjgen bij het minis-
tene van Nationale Opvoeding en Ne
derlandse Kuituur - Dienst Openbaar 
Biblioteekwerk, Sainctellettesquare 13 
te 1000 Brussel, door overschnjving 
van 200 fr op postrekening 
000-2006259- van het Fonds voor Kul-
turele Promotie. 

I n l i c h t i n g e n : 

VNS-sekretanaat Barrikadenplein 12, 
1000 Brussel (02-219.4930), Lutgart 
De Beul of Lieve Schoofs. 

Debat te Izegem 

Energieproblemen 
Voor of tegen kernenergie? 
Na de dure barnumreklame rond de 
Europese verkiezingen van 1979, past 
het na te gaan wat er op Europees vlak 
gebeurt Een probleem waar we dage
lijks mee te maken hebben, is dat van 

— Wegen de gevaren van kernener
gie op tegen de prof i j ten ' 
— Wat met het stralingsgevaar? 
— Wat bij het „grootst denkbare on
geval?" 

— Wat met kernafval ' 
— Zijn anti-nucleairen alleen maar 
„emotioneel" en „fanatiek"' 
— Hoe sterk zijn de nucleaire 
lobby 's ' 

De aanwezigheid van Jan Schodts 
(BRT) als moderator staat borg voor 
een degelijk en hoogstaand debat 
over kernenergie. 

onze energie De pijlsnel stijgende 
olieprijzen duwen er ons met onze 
neus op 

— Vormt kernenergie de oplossing' 
— Wat voor toekomst hebben de 
steenkoolmijnen n o g ' 
— Zitten er kansen in alternatieve 
energiebronnen' 

Ook de vorige VSVK-aktiviteit, van december 1980, over natuur- en landschaps
behoud, trok zeer veel belangstelling van links naar rechts Dennis Douchy (De 
Vlaamse Gaai), Prof E Kuyken (gastspreker), dr Niko Proesmans (VSVK-voor-
zitter). Enk Vandewalle (VÜ-gemeenteraadslid en Izegemse Milieuwerkgroep), ir 
De Cooman (De Buizerd) en Paul Ingelaere (De Wielewaal) Het sukses van de 
VSVK-aktiviteiten is de vrucht van een entoesiaste ploeg bestuursleden, maar 
vooral van de stimulerende rol van voorzitter dr Niko Proesmans Voor het debat 
over kernenergie is de grote zaal van het Muziekauditonum afgehuurd, met meer 
dan 350 zitplaatsen 

De „Onze Vader" 
van Jef Vinex 

O n d e r de titel Mijn geloof in Vlaanderen vond ik in het „Onze 
Vader "sch r i j f t journal ist J.-P. S c h o u k e n s : „Een soaaalvoelend 
iemand die in zijn onmiddellijke omgeving en ver daarbuiten 
meer abonnementen van het VU-blad „Wij" verwierf dan leken 
vermochten met het Parochieblad." Deze en nog mee r 
v le iende w o o r d e n aan het ad res van onze top -werve r uit Erps-
K w e r p s zi jn te lezen in „Het N ieuwsb lad " van w o e n s d a g IL, 
edit ie Brabant . En dat is t e r e c h t w a n t Je f die haast nooi t uit 
onze t o p 20 te missen was , bek leed t w e e r d e t w e e d e plaats en 
daa rvoo r d a n k e n w i j hem van harte, net zoals de 26 ande ren 
die onze t o p van deze w e e k s ie ren ! 

1. Er ik V a n d e w a l l e , I zegem 504 
2. Je f V inex, E rps -Kwerps 456 
3. A n n y Lenaer ts , Wi l r i jk 408 
4. Jan C a u d r o n , Aa ls t 396 
5. L ieve Favoreel , L a u w e 324 
6. Roos Lernout , G e l u w e 216 
7. Rik Hae l te rman, D e n d e r w i n d e k e 204 

V U - A n t w e r p e n S tad 204 
Maur i t s Passchi jn, M e i s e 204 

10. Wi l ly Serp ie ters , O o s t e n d e 144 
Renaat Vansta l len, Hoei laart 144 

12. Gu ido Callaert, O p w i j k 120 
Frans Kuype rs , Sch i lde 120 
Paul C resens , Scha f fen 120 

15. Jan V a n D o o r e n , S t - M a r t e n s - L a t e m 114 
16. V U - B o r g e r h o u t 102 
17. Hilaire G o v a e r t S t -N ik laas 84 

Robe r t N ickmans , Herk -de-Stad 84 
19. M a r e V a n r y c k e g e m , M o o r s l e d e 72 

Ach ie l Goder is , O o s t d u i n k e r k e 72 
L o d e V a n Put, Hever lee 72 
Joze f A l l ae r t Kor t r i j k 72 
K o e n V a n M e e n e n , H e u s d e n O.-VI 72 
Erwin V a n Dr iessche, S t -Kru is -Brugge 72 
Veer ie Thi jssens, Ekeren 72 
Staf Dr iessen, He ren thou t 72 

Het gaat om problemen die het kader 
van de nationale staten overstijgen 

Wat denken onze Europarlementsle
den over deze problematiek' 

De Vlaamse Studie- en Vormingsknng 
van Izegem haalt vier leden van het Eu
ropese parlement naar Izegem om 
hierover te debatteren 

BRT-journalist Jan Schodts treedt op 
als moderator tussen Marcel Colla 
(SP), Maurits Coppieters (VU), Karel 
De Gucht (PVV) en Jan Verroken 
(CVP) Het publiek krijgt gelegenheid 
om vragen te stellen 

Maurits Coppieters neemt begin maart 
van dit jaar afscheid van het Europese 
parlement Een unieke gelegenheid 
voor het hele VU-kader van Midden-
West-Vlaanderen om de eerste 
Vlaams-nationale vertegenwoordiger 
in het Europese parlement te beluiste
ren en door een massale aanwezig
heid zijn waardenng te laten blijken 
voor zijn werk 

Deze derde aktiviteit van de VSVK 
heeft plaats op donderdag 5 februari 
om 20 u. in het auditorium van de 
Muziekakademie, Kruisstraat 15 te 
Izegem 
Iedereen welkom Toegang gratis 

ZO€K€6C} 
n Jongedame uit Mechelen, 
houdster van het diploma Ekono-
mische Humaniora en Daktylo-
grafie, met goede kennis van Ne
derlands, Frans en Engels, zoekt 
dnngend een 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 015-217900 - referen-
tienummer JS/AS/2197 

• Bijverdienste (kan ook hoofd-
verdienste worden) — overal in 
het Vlaamse land — voor wie 
enkele uren per dag vnj kan 
maken voor de verkoop van arti
kelen met standing bij handelaars 
in geschenk- en parfumeriepro-
dukten Ook mogelijk voor vrije 
reizigers Inlichtingen via Enk 
Vandewalle, gemeenteraadslid, 
H Dunantstraat 11, 8700 Izegem, 
tel 051/302670 
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18 Mi Wij in de Volicsunie 

VU Moorslede-Slyps-Dadizele heeft 
nu ook een informatieblad 

Wat reeds geruime tijd als een sluime
rende verwachting de diverse 
bestuursvergaderingen bevolkte, is 
sedert enige maanden waarheid ge
worden Het Volksuniebestuur van 
Moorslede-Slyps-Dadizele stelt perio-
disch haar informatieblad op en 
verspreidt dat dan gratis over de 
gemeente 

Onlangs verscheen het derde num
mer, daarmee werd de eerste jaargang 
afgesloten We achten het even de 
moeite dit verschijnsel te belichten 
Het penodieke blad is onderverdeeld 
in een zevental vaste rubrieken Deze 
zijn „voor u' waarin een aktuele politie
ke gebeurtenis behandeld wordt , zo
maar" waarin een stuk Vlaanderen 
wordt beschenen inspelend — via 

historische gegevens — op aktuele 
tendensen (politieke vanzelfspre
kend) „wist je da t ' " behandelt feiten 
die meestal door de media niet meege
deeld worden omdat het hen nu een
maal zou kunnen schaden, „waar en 
heeni" is een penodische kalender 
waann manifestaties (uit de diverse 
randgemeenten) worden kenbaar ge
maakt „ter plaatse" speelt in op de ge
meentelijke — al dan met — politieke 
situaties, .dienstbetoon' spreekt voor 
zichzelf natuurlijk, om tenslotte te ein
digen met de rubriek „VUJO ' waann 
er VUJO-standpunten. plaatselijk of 
nationaal, worden meegedeeld En we 
mogen het wel stellen het periodiek 
blad ..WIJ te Moorslede-Slyps-Dadize
le" wordt met een ruim entoesiasme 
door de bevolkina onthaald 

Aan dit blad werkt het voltallig bestuur 
mee leder heeft zijn bijdrage zodat we 
werkelijk kunnen spreken van een 
politiek-informatief groepswerk En 
wat enorm stimulerend werkt is het feit 
dat er reeds andere politieke plaatselij
ke groepen van de gemeente een 
poging ondernemen om ook hun infor
matieve bijdrage waar te maken Het is 
zo ..gegronde informatieve tussen
komsten vinden steeds hun weer
klank" Het IS dus helder dat het Volks
uniebestuur van Moorslede-Slyps-Da
dizele hun penodiek blad nog verder 
ten volle zal bestuiven met frisse, 
duidelijke en eenvoudige informatieve 
taal 

,.Wi| in Moorslede-Slyps-Oadizele', vier
maandelijks Ver uitg Jozef Terryn 
(051-778023) 

OCMW-Brugge 
Aanleggen 
wervingsreserves 
voor gegradueerd 
verpleegkundigen 
(met uitsluiting van 
sociaal verpleegkundigen) 
SPECIALITEITEN! 
1) Gegradueerde 

ziekenhuisverpléegkundige; 
2) Gegradueerde 

kinderverpleegkundige; 
3) Gegradueerde vroedvrouw; 
4) Gegradueerde psychiatrische 

verpleegkundige. 
Geldig tot 30 juni 1983 

Voorwaarden tot deelneming 
aan het examen 

1 Gewone administratieve voor
waarden 
2 Leeftijd: de leeftijdsgrens van 
45 jaar niet overschreden hebben 
bij indiensttreding Voor de per
soneelsleden, die in dienst van 
een O C M W zijn of werkzaam 
bi) een andere overheidsdienst, 
geldt, inzake deze leeftijd de vol
gende regeling 
op 65-jange leeftijd ten minste 20 
pensioenaanspraak verlenende 
dienstjaren kunnen laten gelden 
ten aanzien van de Omslagkas 
voor Gemeentelijke Pensioenen 
3 Diploma van: gegradueerd 
ziekenverpleegkundige 
(gegradueerd ziekenhuisver
pléegkundige - gegradueerd kin
derverpleegkundige - gegradu
eerd vroedvrouw - gegradueerd 
psychiatrisch verpleegkundige) 
De kandidaat-gegradueerd ver
pleegkundigen, die het laatste 
studiejaar volgen voor het ver
werven van het vereiste diploma, 
worden eveneens bij wijze van 
uitzondering toegelaten tot het 
aanwervingsexamen ingeval 
van slagen wordt hun indienst
treding of hun inschrijving op de 
wervingsreserve afhankelijk ge
steld van het overleggen vóór 
1 10 1981 van het voorgeschreven 
diploma of een getuigschrift dat 
voornoemd diploma behaald 
werd 
4 Slagen voor het vergelijkend 
aanwei^ingsexamen 
Weddeschaal tegen indexcijfer 
208,07%: 155 (eindwedde 177) 
419053-790025 in 27 jaar 
Inschrijvingsgeld: 200 frank stor
ten op PR nr 0(X)-0099581-59 van 
het AZ St-Jan, Ruddershove 10 
te 8(X)0 Brugge, vóór 24 februari 
1981 met vermelding „Inschrij
ving examen voor gegradueerd 
verpleegkundige specialiteit 
In te sturen: Uiterlijk tegen 24 
februari 1981 aan de Personeels
dienst van het OCMW-Brugge, 
AZ St-jan, Ruddershove 10 te 
8000 Brugge geschreven aan
vraag deelneming examen (met 
vermelding specialiteit), recent 
bewijs goed zedelijk gedrag, ge
boorteakte, dienstplichtattest, 
voor eensluidend verklaard af
schrift van diploma of een 
schoolgetuigschnft waaruit 
blijkt dat het laatste jaar gevolgd 
wordt voor gegradueerd ver
pleegkundige 

(Adv. 12) 

Volgende 
taalgrenswandeling 
in Frans-Vlaanderen? 
„De volgende wandeling gaat door op 
zondag 15 februan Voor de komende 
lente wordt er een langere wandeling 
voorzien Nu is dit onmogelijk wegens 
de te korte dagen en het mogelijke 
slechte weer Het is mogelijk dat we te
gen ,het lengen van de dagen" toch 
zullen wandelen in het Fransvlaamse 
Wervik-Zuid Gezien er tijdens de von-
ge taalgrenswandeling met de minste 
wanklanken te bespeuren vielen, heeft 
de burgemeester van Wervid-Zuid 
zelfs gevraagd wanneer we daar nu 
eens gingen wandelen' Dit zou onze 
sympathisanten-wandelaars de gele
genheid geven kennis te maken met 
een prachtig panorama op West- en 
Frans-Vlaanderen' 

Zondag één maart: 
gezellige namiddag 
— Op die datum richt de Wervikse 
Volksunie een gezellig samenzijn in bij 
een partijtje kaart Voor de dames is er 
bolling Omstreeks 18 uur wordt er een 
Brueghelmaaltijd voorzien aan 200 fr 
per persoon (volwassenen) Voor kin
deren van 10 tot 15 jaar bedraagt de 
pnjs 150 fr De kaarting begint om 14 

OCMW-Brugge 
Verbeteringsbericht nr. 2 
Algemene offerte-aanvraag op 
donderdag 5 februari 1981 be
treffende het Nieuw Hospitaal 
St-Jan te Brugge 

35.6 - V-Blok 
Lichte binnenwanden. 

De aandacht van de inschrijvers 
wordt erop gevestigd dat aan het 
bijzonder bestek wijzigingen zijn 
aangebracht 
De tekst van deze wijziging kan 
kosteloos bekomen worden bij de 
architekt LANTSOGHT, Spinola-
rei 15 te 8000 Brugge 
Tel 050/335841 
De tekst van deze wijziging ligt 
ter inzage 
- Op het Verkoopskantoor van 
Openbare Aanbestedingen - Re
sidentie Palace - Jordaans Kwar
tier - 2de verdieping - Wetstraat 
155 te 1040 Brussel 
- De voornoemde architekt 
- Het OCMW-Brugge-Karthui-
zennnenstrat 4 te 8000 Brugge 

(Adv. 13) 

Taal-
klachtenbus 
Postbus 73 
9000 Gent 12 

uur Dit alles gaat door in de grote zaal 
van het , Kapittel", Ooievaarstraat Ook 
zal getracht worden enkele filmbeel
den te tonen over de wandelingen in 
onze streek 

Preciezere inlichtingen zullen tijdig 
meegedeeld worden U kunt nu reeds 
kontakt opnemen met de bestuursle
den Ook zullen huisbezoeken plaats 
vinden Door aan deze namiddag deel 
te nemen paart u het nuttige aan het 
aangename de opbrengst dient om 
onze kas te spijzen die voor het ogen
blik een groot gat vertoonti Van harte 
welkom i 

Vlaams ziekenfonds West-
Flandria 
Geef uw lidgelden niet meer aan onze 
tegenstrevers Sluit aan bij het Vlaams 
ziekenfonds West-Flandna Afgevaar
digde voor Wervik Rosselle Marnik, 
Gosserieslaan 5, Wervik Ook onze 
Komense Vlaamse vrienden beginnen 
zich bij ons aan te sluiten Volg hun 
voorbeeld I 

Wakken, 
Dentergem, 
Markegem, 
Oeselgem: 

druk! 
Dank aan alle bestuursleden voor de 
vlugge afhandeling van de lidkaarten-
verkoop, de rest zou tegen de volgen
de bestuursvergadenng binnen moe
ten 
O p zaterdag 7 februan gaan wij met 
een busje (vertrek Markt Wakken, om 
12 u 30) op bezoek naar het parle
ment (kamer -I- senaat) in Brussel, 
waar we deskundig zullen rondgeleid 
worden door sen Bob Maes Er zijn 
nog enkele plaatsen vnj, gelieve zo 
spoedig mogelijk in te schrijven bij 
Andre Desmet Markegemstraat 70, 
8788 Wakken 
Op zaterdag 7 maart vindt in de Wak-
kense gemeenteschool ons traditio
neel lentebal plaats, de eregast is 
volksvertegenwoordiger de heer 
Frans Baert uit Gent Iedereen wordt 
hierbij van harte uitgenodigd, zodat we 
weer een van onze legendansche bals 
kunnen beleven met honderden men
sen, met een toespraak van een emi
nent spreker en met de gekende am
biance 

WEST-VLAANDEREN 
FEBRUARI 

3 lEPER: Start nieuwe turnreeks over 10 weken, iedere dinsdag
avond van 20 tot 21 uur in tumzaal Immaculata, Rijke Klarenstraat 
Pnjs 350 fr Lesgeefster mevr R Verlinde Org VVI 

5 IZEGEM 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 Ven-oken (CVP) Om 20 uur in Muziekauditonum, 
Kruisstraat 15 Toegang gratis Organizatie VSVK 

7 BRUGGE: Karnavalvienng in feestzaal St-Pietershof, Blanken-
bergseweg 228 Om 21 uur Kaarten 100 fr bij bestuursleden of in 
het Breydelhof 

11 JVIENEN, LAUWE, REKKEM: FVV-avond Hoe ontvang ik gasten 
- cocktails - borrelhapjes Om 19 u 30 in Dorpshuis, Plaats te 
Rekkem Door mevr Druwé uit Torhout 

20 jaar VU-Oostkust 
Op 6 februan 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 ) 

Ook Roeselare achter 
amnestiemotie (VU) 
De gemeenteraad van Roeselare, sa
mengekomen op 29 december 1980 
drukte in het licht van de vredesge-
dachte, de wens uit rond Kerstmis, dat 
de regenng maatregelen zou treffen 
die Ifiden tot wegwerking van de a-so-
ciale en inhumane gevolgen van de 
repr 'ssie en epuratie Na een goed 
gedi kumenteerde verklaring van VU-
frakfievoorzitter Patrick Allewaert 
kwam de motie ter sprake die goedge
keurd werd „De gemeenteraad van 
Roeselare, drukt de wens uit dat de re
genng in overleg met de bevoegde 
instanties maatregelen zou overwegen 
die zouden leiden tot wegwerking van 
de a-sociale en inhumane gevolgen 
van de repressie en epuratie" 
Patnck Allewaert beëindigde zijn felle 
tussenkomst als volgt 

„Deze repressie en epuratie waren 
kennelijk gericht tegen de Vlaamse 
mens, de reaktie van de Waalse politie-
kers heden ten dage zijn er een bewijs 
van 

WIJ in Roeselare, mogen fier zijn dat 
een parlementair uit onze stad het 
eerste wetsvoorstel indiende in 1949, 
de heer Degrijse, om de uitzonderlijke 
hoge schadevergoedingen binnen re
delijke perken te houden 

WIJ in Roeselare, mogen fier zijn dat 
door de stimulans van dos Babyion, de 
broer van Mik Babyion, in 1959 heftige 
betogingen in Leuven plaatsgrepen 
1980 IS genoemd naar Rodenbach, de 
voorvechter van onze Vlaamse Natie 

WIJ zouden dit jaar 150 jaar België 
moeten vieren, maar met zo'n een 
smet op zijn verleden kunnen wij dit 
onmogelijk doen België en zijn politie
ke verantwoordelijken, hebben de 
Vlaamse natie willen kraken Het is hen 
met gelukt Dit heeft hen echter het 
recht met ons blijvend te vernederen 

België zou Vlaanderen veel moeten 
vergeven, want het heeft ons in 150 
jaar veel misdaan'" 

VU-arr. Kortrijk achter protest 
tegen frankofoon gedoe 
De arrondissementele raad van de 
Volksunie van Kortnjk. verklaart zich 
solidair met de protestaktie door de 
studenten van het KVHV en NKVS 
Kortnjk tegen de opdnngerigheid van 
de Franstaligen in het Kultuurcentrum 
van Kortrijk 

Het protest van de Volksunie tegen 
het Franstalig toneel te Kortrijk, is met 
gericht tegen de Franse taal als zoda
nig, maar wel tegen de frankofone 
knng die gebruik maakt van dergelijke 

toneelavonden om haar aanhankelijk
heid aan de frankofome te bewijzen en 
vooral om te benadrukken dat zij een 
totaal eigen milieu vormen Deze bela
chelijke vorm van Vlaamshatenj en 
vooral deze sektaire minachting voor 
ons Vlaamse volk kunnen wij niet 
langer dulden 
De Volksunie staat met weigerachtig 
tegenover het brengen van Europese 
kuituren die dan werkelijk een bedrage 
zijn tot de uitbouw van het Europa der 
Volkeren 

n Werkloze regentes Frans -
geschiedenis - Engels, 22 jaar, 
uitkeringsgerechtigde RVA 
zoekt dnngend een betrekking in 
het onderwijs Reeds ervaring in 
het lesgeven Tijdens kantoor
uren kontakt opnemen met Au
gust Breugelmans 015-711111 
nr 1106 en 's avonds met Daniel 
Breugelmans 015-71 2^68 

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

D Jonge l^edlende (21 jJ, met 
opleiding kantoorwerken, zoekt 
een {jassende betrekking 
Zich wenden tot Vic Anciaux 
Tel 2194939 
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y\ lepel & vork... ^ S 
Res tau ran t 

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

Kapelstraat 1 

TONGERLO-WESTERLO 

Tel 014/54 4007 

Vlaandag gesloten - Rustieke 
sfeer 

Steeds welkom in 

K R E K E L H O F 

D r a n k h u i s m e t s f ee r 

Brusselbnin 11 GOOiK 

Tel 054/33 48 57 

Uw tweede thuis' 

RESTAURANT TUL 
Grote Steenweg 71 

9260 Oordegem 
Tel 091/692874 

Specialiteit nbstuk op hout 

Dinsdagavond en woensdag 
gesloten 

Industnele 
brood en banketbaKkerij 

Roomijs 

Wiifried BLANCQUAERT 

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

Tel 091 67 57 12 

• • U 1S10.19SO ' ^ r -^ 

WEKELUKSE RUSTDAG 
VRUDAG TOT ZATERDAG 
18 UUR 
JAN PAUWELS-
OE BRAUWER 
0 « familiezaak met tradibe 

9328 SCHOONAARDE 
Oude Brugstraat 16 
052-423246 

JAARLIJKS VERLOF 
DECEMBER 

CORT)TALS 
U^ KOFFIEHUIS 
Hel Koffiehuis der 
Di-nderstrock 

Kattestraat 20, AALST 

SPECIALITEIT 
van WAFELS 
en IJSROOM 

Banketbakkerij 
ANTWERPIA 

Geraardsbergsestraat 38 Dr Van De Per' t i lei 51 
9300 AALST BORGERHOUT 
Maur i ts GOSSYE Joost GOSSYE 
Tel 053 21 35 33 Tel 031 36 56 54 

Lokaal - T SCHUURKE» 

Oude Graanmarkt 25 
1000 BRUSSEL 
Tel 02-5132564 

Waar Vlamingen THUIS zijn. 

FEESTZAAL 
« E D E L W E I S S .. 

Vossemberg 13 1981 VOSSEM 
Tel 02/767 45 76 

A l l e f e e s t e l i | k h e d e n 
M o g e l i | k h e i d to t h u r e n v a n 

b e s t e k k e n 

SPECIALIST VOOR 
AL UW FEESTEN 

Vtrzüic jdp kiHiken 
'illUl\ Demokratische pi ]zcn 

U tqelozen dicns^tbeioon 

??60 Ni i l in - Tel 031 /818841 

Europ Supermarkt 
Windenckxp le i n 

A l s e m b e r g 

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

Café «'t Leeuwke» 
Kruittorenwal 2 

3690 BREE 
Tel 011-463451 

W a a r een V l a m i n g thuis i s ' 

Maandag gesloten 

Beauvoordse specialiteit 
Pannekoeken en wafels 

M e v r o u w 

Pauwe l yn - D u q u e s n e 

V \ /u lve r ingemst raa t 18 
8486 B E A U V O O R D E 
tel 058/29 94 91 

Gesloten vri jdag behalve m seizoen 

St eeds w e l k o m in 

K R E K E L H O F 

Drankhu is met s feer 

Dr ie Egypten laan 11 
Goo ik 

Tel 0 5 4 - 3 3 4 8 5 7 

Uw t w e e d e t h u i s ' 

Wijnimport HERMAN 
Douane stpelfiuis 

Menenstraat 376 
WEVELGEM 

Tel 056 41 29 22 
056 41 81 68 

Invoer Bourgondie en Bordeauxwi|nen 
Alle grote wiinen 

rechtstreeks uit de kastelen 
Deguslaties en verkoop 

elke vri jdag van 17 tot 19 u 
elke zaterdag van 10 tot 13u 

en op afspraak 

Restaurant 

BRAKELHOF 
Rondplein 5 Brakel 

Tel 055/42 4107 

Fi 1 st,^j 1 vooi illp 
gek qenbedtn 

Voedingswaren 
. „PETRA" 

Godelieve Polfliet 
Georges Smet 

Driegaaien 110 - 2700 St-Niklaas 
Tel C031) 766064 

- - gespecializeerd in fijne vlees
waren 
groenten en fruit 

- bestelling ten huize (weekend) 

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

Zu ids t raa t 16 
8800 Roeselare 
Tel 051 200907 

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 300030 en 308511 

D Gratis verhuur van glazen 

FEESTZALEN - SALONS 
DE LANDSKNECHT 

A iniK ni( r V in ilk f( ( st( n 
Ook V( 1 hui int) V m t iff lc|( i ( f 

Schikl i is i i I It 33 
<'000 Antwi ip( n 
Tl I 031 37 45 7? 

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

Algemene voeding bieren wijnen l i-
[t(t% Rechtstreeks mvoer Duitse 

> en Fran$e wi jnea 

CAFE-FRITUUR 
DE SNOECK 

Mogelijkheid tot snacks 
Gezellige Vlaamse sfeer 
Maandag gesloten 

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 t^elle 
Tel 091-3006 53 

Welkom 

IN DE GROEWE P O O R T 

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

Lokaal van de Volksunie 

M a a k o o k eens kenn is met 
de geze l l i ge s feer m 

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

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

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

DE OUDE KRING 

C if( v u lok 1 il 

1)(H| spil II H( u (Il n Linihurtj 

D n u k en eetluiis 

« WALTRA .> 
A^t^ul^k^^. 2 (bi| KVS) 

1000 Brussel 
Tel 02/21952 12 

Dl. vitf rrocvcii vin de W iltr i 
/ Vi r inis 111 t h irf v tn Brwiscl 
2 Jt k lit i,r ilti/d ptrkttcii 
3 Je kn/gl er illi/d w tl ft (,/cn 
4 DL (}fii7Lf) iijn soci I il 

Restaurant P A L M H O F 

Tafe lhouder 
Special i tei t g e r o o k t e vis 

G o e d e wi jn hoe f t geen k rans 
Schoolstraat 52 

Kapelle-op-den-Bos 
Tel 015/71 1940 

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

-OIKCK} 
G Dringend gezocht voor Aalst 
betrekking van werkvrouw vol
tijds en ingeschr 50 jaar zeer 
werkzaam en betrouwbaar Zeer 
dringend wegens sociale toe
stand Inl bij Willy Alloo 
(053 21 86 60 tussen 17 en 19 uO 

22-jange technisch regent Sfje-
cialiteit elektriciteit met ook A2-
diploma elektnciteit en speciali
teit industriële elektronika, vnj 
van legerdienst zoekt een ge
paste betrekking eventueel zelfs 
als handelsreiziger Voor inlichtin
gen zich wenden tot Volksverte
genwoordiger dr J Valkeniers, 
tel 5691604 

D Jongedame uit Sint-Katelijne-
Waver diploma hoger middel
baar ekonomische zoekt drin
gend een betrekking in 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 Dnngend uitbater gezocht voor 
Vlaams lokaal (met woning) Kand 
aan G Carpentier Polderstraat 67 
Zwijndrecht (031/527070) 

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

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

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

n 22-jarige jongeman met diplo
ma A6 Handel-Boekhouden milit 
dienstplicht vervuld kennis Ne-
derlands-Frans-Duits-Engels 
zoekt een gepaste tietrekking in 
Brussel of Halle-Vilvoorde Voor 
inlichtingen zich wenden tot 
volksvertegenwoordiger Dr J 
Valkeniers te 02/5691604 
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20 ^m\ in de Volksunie 

VU reeds 20 jaar aktief te Wilrijk ANTWERPEN 
WILRIJK — Ruime belangstell ing voor de receptie n a v 20 jaar Volksuniewer
king te Wilr i jk In een goed volgelopen inkomhal van het kultureel centrum de 
Kern" noteerden wij naast nationaal-voorzitter Vic Anciaux de aanwezigheid 
van de volksvertegenwoordigers Schiltz en De Beul en van senator de Bruyne 
Tal van bestuursleden en mandatarissen uit het omliggende hadden er 
eveneens aan gehouden het larige Wilr i jk te komen feliciteren Opvallend was 
ook de aanwezigheid van een aantal andere politieke figuren uit de gemeente 
Naast burgemeester Huysmans waren er de schepenen De Winter Wit tock 
Van Dormael en Dhondt Van CVP-zi|de zou zoiets onder burgemeester Kie-
booms niet mogelijk geweest zijn en de SP is sinds het laatste amnestie-inci
dent in de gemeenteraad kennelijk van aanpak veranderd» 

Ere gast w/as uiteraard onze nationale 
voorzitter Vic Anciaux Voor de vuist 
v\/eg sprak hij een entoesiasmerende 
feestrede uit Daarin beklemtoonde hij 
het belang van het veldwerk Niet de 
toppolitici maar de gevs/one plaatselij 

ke mandatarissen en bestuursleden 
tekenen het profiel van een partij Een 
van de elementen van het VU profiel is 
de overtuiging dat de volksgemeen 
schap de voedingsbodem is waarin 
het individu zijn ontwikkelingskansen 

VOORAF VOLLEDIGE VOORLICHTING 
Wees met tevreden met wat algemene dokumentatie daar schiet U in feite 
weinig mee op Wij kennen immers uw smaak levensstijl en ideeën met en 
leveren met uit voorraad Beter maken wij voor U — heel speciaal voor U' — een 
voorstudie U komt gewoon naar ons met uw wensen uw moeilijkheden en uw 
mogelijkheden U mag uw inspiratie putten uit de fijnste bouwtijdschnften Wat in 
New York en Hollywood Rio de Janeiro en Rome Wenen en Versailles kan kan 
ook hier maar dan voor minder geld Vooraleer er van enige bouwovereenkomst 
sprake is moet U een voorstudie laten maken Dat garandeert meer dan alleen 
maar een dak boven t hoofd meer dan een goede belegging meer dan een 
prestigeobjekt meer dan een gemakkelijk onderhoud en brandstofbesparing 
Het waarborgt U ook een behaaglijke en gezonde woning Dat garandeert ook 
geen moeilijkheden achteraf en geen onvoorziene prijsverhogingen Wij stellen 
U trouwens ook in de gelegenheid gratis fiskale en financiële experten te raad 
plegen Indien U ons bouwopdrachten toevertrouwt dan krijgt U deze voorstudie 
gratis' Je weet dan op voorhand wat het zal kosten en hoe te financieren Kom 
even kijken i Het is de moeite overwaard Onze realizaties kan je komen bekijken 
ter plaatse of op plaatjes Je kan praten met de mensen die reeds met ons bouw 
den Het kan allemaal zo vriendelijk en eenvoudig Een telefoontje volstaat om 
een afspraak te maken waar en wanneer U wil U is helemaal met onze eerste 
klant en wij zorgen er wel voor dat U ook met de laatste zult zijn 

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

'/-

' ^*^f^''i^^^staiUft^^,.^^f^,if^^ 

ALGEMEEN BOUWBEDRIJF 

KUNNEN 
Wilrijk — Prins Boudewijnlaan 323 
Brussel Kolonienslraat 50 
Genk Wmterslagstraat 22 
Gent Onderbergen 66a 
Leuven Brusselsestraat 33 

tel 031 4939 00 
lel 02 21943 22 
lel 011 35 44 42 
tel 091 25 1923 
lel 016 233735 

W E E K D A G E N V A N 9 1 8 u Z A T E R D A G V A N 10 13 u 

600 ARBEIDERS - 1001 MOGELUKHEDEN 

krijgt In de betekenis van het woord 
politeia — de zorg voor de gemeen 

schap — vindt de Volksunie een van 
haar belangrijkste opdrachten 

Vaste waarde 
Afdelingsvoorzitter Jan Lenaerts blik 
te met genoegen terug op de afgelo 
pen 20 jaar In oktober 1964 pas 3 jaar 
na de oprichting wist de VU o l v de 
volksqeliefde dr Veeckmans al met 
een 5 zetels in de gemeenteraad in te 
palmen Na het voortijdig heengaan 
van dr Veeckmans was het de toen 
nog erg jonge Andre De Beul die de 
politieke touwtjes in handen nam On 
der zijn fraktieleiderschap in de ge 
meenteraad ervoer men te Wilrijk voor 
het eerst wat het betekende een echte 
oppositiepartij in de banken te hebben 
Jarenlang was (en \s) ook het afde 
lingsblad Scherp gezien voor vnend 
en vijand een maandelijks evenement 
dat stof deed opwaaien 
Bepaalde elementen uit de voorbije 

JANUARI 

30 EDEGEM Gespreksavond De vrouw in de politiek door H De 
Bleecker om 20 u 30 in bovenzaal van de Dne Eiken Inger door 
PVV 

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 WILRIJK Jubileumbal van 20 jaar VU te Wilrijk In het kultureel 
centrum De Kern Kern 18 Toegang langs Bist of Heistraat Om 
20 u 30 inkom 100 ' r 

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 gepet en 
gelint 

13 EINDHOUT Toespraak door kamerlid Hugo Schiltz over ekono 
misch federalisme Om 20 uur in zaal Hgt Bieke 

14 NIJLEN Winterkoncert door VU fanfare & drumband Kempen 
land Om 19 u 30 in zaal Nova Stationsplein O I v Guido 
Andries 

Een mtni gelegenheidstentoonstelling over 20 jaar VU Wilrijk kreeg in de loop van 
de avond ruime belangstelling 

20 jaar werden door Luc Lemmens 
ook samengebracht in een geslaagde 
mini gelegenheidstentoonstelling die 
bij de aanwezigen al naar gelang hun 
politieke achtergrond diverse reakties 
ontlokte 

Denken aan 
de fusie 
Niet officieel uitgesproken tijdens de 
feestreceptie maar wel voelbaar tij 
dens de daaropvolgende gesprekken 
Cbij een verfnssend glas en een lekker 
hapje verzorgd door raadslid H Ja 
cobs O was de bezorgdheid omtrent de 
nakende samenvoeging met Antwer 
pen Hoewel allesbehalve gelukkig met 
de op til zijnde plannen is Volksunie-
Wilnjk zo realistisch nu reeds te den 

ken aan de gevolgen van een eventue 
Ie samenvoeging Waar men elders 
nog een aantal achterhoedegevechten 
levert wil VU Wilrijk de ongunstige 
gevolgen van de fusie voor de bevol 
king opvangen in een stel praktische 
bestuurlijk administratieve maatrege 
len Op die manier wil men de ver 
vreemding tegengaan die na 1982 on 
vermijdelijk zal ontstaan In een tijd dat 
de andere politieke partijen het (inge
volge de fusieplannen) met meer zien 
zitten (of reeds aan een mandaat 
binnen de agglomeratie zitten te den
ken O haalt VU Wilrijk resoluut zijn ver
kiezingsprogramma van 1976 uit de 
schuif Een betere inzet voor de vol 
gende 5 jaar kan men zich nauwelijks 
indenken I 

(wd) 

In memoriam 
Miei Van Linden 
Op zaterdag 24 januan nam Volksunie 
Kontich Waarloos afscheid van haar 
ouderdomsdeken Miei Van Linden 
Deze op rust gestelde bloemenkwe 
ker was een graag geziene figuur 
vooral in Kontich Kazerne 
Een minzame en vriendelijke persoon
lijkheid 
( jeboren te Edegem op 6 augustus 
1890 en overleden te Duffel in het Al 
gemeen Ziekenhuis St Norbertus op 
20 januan 1981 
Dit afscheid kwam onverwachts 
Een ongeluk dat elke winter slachtof 
fers maakt Een schouw die met meer 
wil trekken de rook die een andere uit
weg zoekt Miei en zijn vrouw werden 
beiden in allerijl overgebracht naar het 
ziekenhuis Voor hem was het even 
wel te laat 
Vele vrienden en kennissen waren 
aanwezig op de uitvaartplechtigheid 
Op de lijkbaar de leeuwevlag van het 
Vlaams Verbond voor Gepensioneer 
den waarvan Miei een trouw lid was 
Voor de partij werd de rouw geleid 

door de twee schepenen Jef Steurs 
en Mon Van den Hauwe en door de 
voorzitter van het O C M W Rene Jae 
ken 

M I E L V A N L I N D E N 
Als lid van het VNV was hij Vlaams 
nationaal gemeenteraadslid in onze ge 
meente van 1936 tot 1938 
Onder zijn druk werden onze vroede 
gemeentevaderen gedwongen 
1 de benaming Contich te verneder 
landsen tot Kontich 
2 de tweetalige straatnamen te wijzi 
gen in Nederlandse 
3 met de kermisdagen eveneens de 
leeuwevlag aan het gemeentehuis te 
laten wapperen 
Van Miei Van Linden kan men terecht 
getuigen dat hij zijn stempel gedrukt 
heeft op het openbaar leven in de 
gemeente 
Volksunie Kontich Waarloos betuigt 
nogmaals langs deze weg de achtba 
' e familie Verlinden haar oprechte ge 
voelens van deelneming 

OCMW 
van Antwerpen 
Plaatsen van bode
autobestuurder 
De bediening van bode autobe
stuurder wordt open verklaard 
Ze staat open voor mannelijke en 
vrouwelijke kandidaten 
Aanvangswedde 30 087 fr op 
31 080 fr burto per maand naar
gelang de kandidaten gerechtigd 
zijn op standplaatsvergoeding of 
op haardtoelage 
Er zal een vergelijkend eksamen 
worden ingericht waarna een 
werfreserve zal worden aange
legd met een geldigheidsduur 
van 3 jaar die zal aanvang ne
men bij de benoeming van de 
eerst m aanmerking komende 
kandidaat der werfreserve 
Leeftijdsvoorwaarden de leeftijd 
van 21 jaar bereikt hebben en de 
leeftijd van 40 jaar niet over
schreden hebben op 2321981 
Toepassing der wetten van 
381919 2751947 en 277 1961 
De kandidaten moeten het be
wijs leveren van 3 jaar praktijk 
als autobestuurders en m het 
bezit zijn van een geldig rij
bewijs B* 
De kandidaten dienen een ge
tuigschrift van goed zedelijk ge
drag bestemd voor openbaar be
stuur in te leveren de mannelij
ke kandidaten tevens een militie-
attest 
Een bijzondere reglementering 
op de standplaatsverplichting is 
van toepassing Inschnjvings-
recht I20fr 
Volledige voorwaarden en ver
plicht inschrijvingsformulier te 
bekomen op de zevende afde
ling personeelszaken van het 
Openbaar Centrum voor Maat
schappelijk Welzijn Lange Gast
huisstraat 39 Antweipen (tel 
329835 en 3109 70) 
De aanvragen dienen op het se 
kretariaat Lange Gasthuisstraat 
33 Antwerpen toegekomen te zijn 
uiterlijk op 2321981 

GROOT-ANTWERPEN 
D Vlaams nationaliste repres-
sieslachtoffer met jarenlange er 
vanng in uitgeversbedrijf en 
boekhandel zoekt dnngend een 
halftijdse betrekking in het Ant 
werpse 

GROOT-GENT 
D Een 27 jarige technicus bio
chemie gegradueerde bioche 
mie en scheikunde D-kursus 
scheikunde met 6 jaar ervaring 
zoekt wegens einde kontrakt te 
gen einde maart een nieuwe be 
trekking 
Aanbiedingen aan senator O 
Van Ooteghem Oud Strijders
straat 29 te 9219 Gentbrugge 
tel 091 307287 
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BRABANT 
JANUARI 
31 LONDERZEEL: JaaHijks VU-bal in zaal Centrum, Mark t Orkest 

Sunshine Om 21 uur Inkom 60 fr 

31 ST-ULRIKS-KAPELLE - GROOT-BIJGAARDEN Zesde groot 
Bruegelfestijn Chutsepot - forel - ossetong) ingencht door de VU 
en groep Volksbelangen Vanaf 18 uur in feestzaal Nachtegaal 
Brusselstraat 83, St-UInks-Kapelle Ook op zondag 1 februari 
vanaf 11 u 30 

Februari 

6 ST.-KATARINA-LOMBEEK: Grote bakschieting naar kippen en 
konijnen ten voordele van de koers Vanaf 18 uur in cafe Mazoet 
Bosstraat 106 Inr Andre en Jos Ook op 7 en 8 februan 

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

14 LIEDEKERKE TAK-filmavond „Slag om Voeren" om 20 uur in 
Nieuwe Zaal, Stationsstraat Inkom 50 fr Inleiding door Maunts 
van Liedekerke, schepen van kuituur Organizatie VUJO 

Nieuw arrondissementsbestuur 
voor Brussel 
De arrondissementsraad van Brussel 
verkoos op 18 december 1980, in 
aanwezigheid van partijbestuurslid 
Frans Kuijpers, het nieuwe arrondisse
mentsbestuur De vergadenng greep 
plaats in de gezellige lokalen van 
't Schuurke, Oude Graanmarkt 25 te 
Brussel 
Gaby Van Dromme werd verkozen tot 
voorzitter, Eddie Favoreel tot sekreta-
ns De overige bestuursleden zijn Cilia 
Van der Spurt Daniel Nuytens, Jan de 
Berlangeer, Vic Van Aelst Johan Du-
mon. Steven Van Haelst en Bert An-
ciaux Afgevaardigd naar de Partijraad 
werden Wim Meyers en Mon Van-

dyck, hun vervanger is Steven Van 
Haelst Statutair maken verder deel urt 
van het bestuur de nationale mandata
rissen volksvertegenwoordiger en 
partijvoorzitter Vic Anciaux, volksver
tegenwoordiger Jef Valkeniers, sena
tor en stichtend partijvoorzitter Frans 
Van der Eist senator Bob Maes, de 
provinciale mandatanssen Staf de 
Doncker, bestendig afgevaardigde, en 
Jaklien Cocquereaux, provincieraads
lid Voor de agglomeratie zijn dat 
agglomeratieschepen Jan de Berlan
geer, agglomeratieraadsleden Roger 
de Brabanter en Steven Van Haelst 

(wm) 

Franstalige raadsleden te 
Grimbergen niet gewenst 
Sinds geruime tijd voeren VUJO en de 
Vlaams Radikale Jongeren (VRJ) ak-
ties tegen Franstaligen en hun instellin
gen wanneer deze blijk geven zich met 
te willen aanpassen aan het Vlaams en 
Nederlands karakter van Vlaams-Bra-
bant De slogan was tot nu toe „aan
passen of verhuizen zal die vanaf nu 
moeten worden verhuis want u past 
zich toch met aan ' vragen ze zich af 
Het blijkt immers duidelijk dat de 
Franstaligen zich met willen aanpas
sen maar integendeel nog hun wil 
willen opdringen aan de Vlamingen 
van Vlaams-Brabant 
Het is in die zin dat de interpellaties van 
de Franstalige gemeenteraadsleden 
van Grimbergen tijdens de gemeente
raad van donderdag 22 januan 1981, 
moeten begrepen worden 
De organizatie voorstellen van een 
referendum te Grimbergen om deze 
gemeente te hechten bij Brussel of 

een officieel protest tegen Vlaams-
radikale affiches als voor Republiek 
Vlaanderen zijn toch duidelijke teke
nen van het zich met willen aanpassen 
en zijn wil opdnngen Wie zich met wil 
aanpassen hoort niet thuis in Grimber
gen een gemeente waar Vlamingen 
thuis zijn noch in heel Vlaanderen, en 
moet dus verhuizen naar Brussel of 
beter nog naar Wallonië 
Wie zich met wil aanpassen hoort 
zeker niet thuis in de gemeenteraad 
van Gnmbergen Daarom willen VRJ 
en VUJO hen met alle geweldloze 
middelen beletten nog langer zitting te 
hebben in die gemeenteraad door hen 
de toegang tot de raadszaal en het 
spreken tijdens de zitting te beletten 
Dus werd aan de vier Franstalige 
raadsleden (3 PSC en 1 F D B de 
toegang tot het gemeentehuis ont
zegd zoals de foto duidelijk laat mer
ken 

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 

FILMTHEATERS 

studio 
WEEK VAN 30 JANUARI 
TOT 5 FEBRUARI 1981 

TERVUREN 
Donderdag 15 u KT 2de week 

De 101 Daimatiers 
van Walt Disney 

Vrijdag zaterdag 20 u 30 
Zondag 18 u KT 
Maandag 20 u 30 

Fame 
van Alan Parker 

Zondag dinsdag woensdag 20 u 30 
KNT 

The long riders 
van Walter Hill 

Met David Carradine 
Keith Carradine Robert Carradine 

LIMBURG 

KNT 

KT 

KT 

NIVWF 
Donderdag 20 u 30 

Death in Venice 
van Luchino Visconti 

Met Dirk Bogarde 

LEUVEN 1 
STUDIO I (alle dagen) 
Om 13 u 30 19 u 45 

Little lord Fauntleroy 
Met Richy Schroder 

en Alec Guiness 
On 15 u 15 21 u 45 

Brubaker 
van Stuart Rosenberg 
Met Robert Redford 

17 u 30 24 u KNT 
2de week 

The Elephant man 
Grote pnjs Avoriaz 1981 

LEUVEN 2 
STUDIO 2 (alle dagen) 
13 u 45 KT 12deweek 
De blokbeesten van de laatste ri| 

15 u 30 KT 2deweek 
Breaking glan 

Met Hazel O Connor 
en Phil Daniels 

17 u 30 KT 7deweek 
The Blues Brothers 

van John Landis 
Met Dan Akroyd John Belushi 

19 u 45 KT 
Brubaker 

van Stuart Rosenberg 
Met Robert Redford 

22 u KT 3deweek 
Dernier metro 

van Francois Truffaut 
Met Catherine Deneuve 

Gerard Depardieu 
Ou 15 KNT 

3de en laatste week 
Friday the 13th 

TIENEN 
Donderdag 13u 30 KT 

Tweede week 
De 101 Daimatiers 
van Walt Disney 

Zondag 18 u KT 
Maandag 20 u 30 

Bruce Lee in Las Vegas 
Met Bruce KL Lee 

Deborah Chaplin Anthony Bronson 
Vrijdag zaterdag 20 u K T 
Zondag 15u 30 20 u 
Dinsdag woensdag 20 u 30 

Flash Gordon 
Vrijdag zaterdag zondag 22 u KT 

Le coup du parapiüie 
van (jerard Oury 

Met Pierre Richard Valerie Mairesse 

KURSAALTURNHOUi 
Vrijdag 20 u KT 
Zaterdag zondag woensdag 15 u 
Zaterdag zondag maandag dinsdag 
20 u 

Een rare klabak 
(Snooper) 

Met Terence Hill en Ernest Borgine 
Zaterdag zondag 17u 30 KT 

Hollywood or bust 
Met Jerry Lewis 

Vrijdag zaterdag zondag 22 u 
KNT 

Heart beat 
van John Byrum 

Met Nick Nolte en Sissy Spacek 
Maandag dinsdag 22 u 
Woensdag 17u 30 KT 
Donderdag 20 u 30 

Best boy 
van Ira Wohl 

NIVWF 
Woensdag 20 u 30 

Dood in Venetië 
van Luchino Visconti 

Met Dirk Bogarde 

JANUARI 

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

FEBRUARI 
15 ZUTENDAAL Wandeling door de „Mandel" Vertrek om 14 uur 

aan de Khebos 

ACW-Zutendaal en de 
veiligheid van het kind 
Het AOW heeft in 1980 aandacht 
gevraagd voor „De veiligheid van de 
kinderen van en naar de school ' Een 
lofwaardig initiatief dat naar het 
schijnt ook in Zutendaal de volle 
aandacht kreeg Het gevolg van dit 
aktiepunt was een bnef van het 
ACVV-bestuur van Zutendaal aan het 
kollege van burgemeester en schepe
nen van en te Zutendaal Deze bnef 
en het antwoord staat over een volle
dige bladzijde uitgesmeerd in de 
Volksmacht van 16 januan en werd 

naderhand ingekort overgenomen 
door De Mijnstreek en Koener' 
Als men met zelf in Zutendaal woont 
krijgt men inderdaad de tranen in de 
ogen als men ziet wat het schepen-
kollege van Zutendaal allemaal ver
wezenlijkt heeft voor de veiligheid 
van het kind Mensen van Zutendaal 
zullen zich wel afvragen waarom de 
ondervoorzitter van het AOW een 
bnef moet schnjven naar de Schepen 
van Openbare Werken als zij beiden 
Jaak Valee heten Wij vinden het wel 
fantastisch dat iedereen zich nu ver
heugd dat er eindelijk lichten geko
men zijn aan het kruispunt in Zuten 
daal-Centrum maar daar vroeg de 
Volksunie in 1977 al naar Wij zijn ook 
blij dat er fietspaden gaan komen in 
Daalstraat Spnnkelstraat Heiwijker-
weg Hoogstraat en in Augustinus-
straat in 81 82 of 83 maar is het met 
schandalig dat er langs deze zo druk
ke straten nog geen fietspaden z i j n ' 
Wie IS hier de laatste 10 jaar aan het 
bewind gewees t ' 
Als het AOW Zutendaal dan toch 
eens een met-getelefoneerde vraag 
wil stellen dan hebben wij er een 
Wanneer zal het zwaar verkeer (vol

le en lege gnndkamions) dat nu nog 
steeds via Heiwijkersweg Sprinkele-

straat en Daalstraat door het centrum 
dondert verplicht omgelegd worden 
via de Oosternng en de Europalaan' 
Waarop wacht m e n ' Misschien wel 
op een vraag van AOW Zutendaal ' 
Een andere vraag die wij zouden 
willen stellen Is er in de toekomst 
een omleiding voorzien voor het door
gaand verkeer dat nu allemaal op 
hoge snelheid door het dorp vliegt 
o a het verkeer van en naar Ford 
Wanneer zal men zorgen door een 
verbinding van de Langedijkstraat 
met de weg naar Lanaken om het gro
te verkeer Genk-Maastncht niet door 
het centrum te moeten j a g e n ' 
Mochten deze vragen met gesteld 
worden of was het antwoord nog met 
k laar ' Het A O W vraagt inderdaad 
wel een regelmatiger en strengere 
kontrole (dus nu is het al regelmatig 
en s t reng ' ) op de snelheidsbeperking 
met pnontair de Spinkelestraat met 
verlenging Wat antwoordt het sche-
penkollege h ie rop ' Juist mets' Om
dat er ook niets gedaan werd 
Volksunie-Zutendaal staat helemaal 
achter het ACW-imtiatief om druk uit 
te oefenen op alle gemeentebesturen 
(die in Limburg allemaal CVP-ACV 
besturen zijn) om de veiligheid van de 
kinderen van en naar de school te 
verhogen 
Vooral in Zutendaal is een akbe dnn-
gend op haar plaats want laten wij 
eerlijk zijn Zutendaal-Dorp is voor 
fietsers en kinderen een van de ge
vaarlijkste gemeenten van Limburg 
Langs geen enkele hoofdweg zijn er 
fietspaden en het zwaar verkeer raast 
in beide nchting door het centrum De 
motie van het A C W heeft het voor
deel dat — hoe voorzichtig ook — 
toch eens op deze gevaarlijke toe
stand gewezen werdi HVH 

Groot-Beringen in het nieuw 
Op 30 nov '80 vonden er VU-be-
stuursverkiezingen plaats voor Groot 
Beringen De vroegere vier afdelingen 
(Beringen Beverio Koersel Paal) zijn 
nu versmolten tot een geheel met 
volgende bezetting 

Voorzitter M Tielens Groot-
donckstr 5 3960 Ber ondervoorz A 
Daniels Maasheide 126 3950 Ber 
sekretans D Risbourg Heppen 
sestwg 49 3960 penningmeester G 

Kenens Stwg op Korspel 194 3960, 
propaganda F Vangenechten Dne-
hoekstr 33 3960 organizatie M Her
mans Hasselsestwg 28 3950 VUJO 
M Janssens Oosthamsestwg 129 , 
3960 Andere bestuursleden H Van-
vaerenbergh Adelardstr 34 3950 J 
Chnstiaens Grensstr 38 3960 Ber A 
Jacobs Hoogstr 11 3950 Benngen 
Afgev Arr Raad M Tielens J Cau-
berghs M Janssens en H Vanvaeren-
bergh 

Arr. Hasselt aan slag 
Tijdens de arr bestuursvergadering 
van 7 januari II werden de taken als 
volgt verdeeld 
Voorzitter Denis Vlayen 
Sekretans Tony Beerten geholpen 
door Jos Herekens 
Ondervoorzitter Pol Moors (ook pers
mededelingen) 
Penningmeester Niko Hendnks 
Organizatie Arsene Geyzen (ook 
plaatsvervanger van het A B in de 
partijraad) 

Firma 
VAN DOOREN 

Hout 

€ternU 
Bouwspecialiteiten 

MARLIERl 1700 ASSE 
Tel. 452.66.37 Thuisbestelling 
02/452.76.87 Toonzalen 

Jongerenwerking Peter Housen 
Vorming Wilfried Remy 
Propaganda Mia Nijs geholpen door 
Pol Moors en Ivo Komnkx 
Dienstbetoon Jos Herekens 
De voorzitter wil er een punt van eer 
van maken om kontakten te leggen en 
te houden met de afdelingen en meer 
bepaald probleemafdelingen 
Een van de eerste taken van arr 
bestuur zou moeten zijn het opstellen 
van een begroting Financiële opdrach
ten zouden schnftelijk moeten gege
ven worden en dan doorgegeven aan 
de penningmeester Campagnes moe
ten financieel in goede banen worden 
geleid 
Onder leiding van de voorzitter werd 
er van gedachten gewisseld over een 
aantal voornemens aktiviteiten enz 
Tot werkelijke konklusies kwam het 
met temeer daar op de volgende 
bestuursvergadering (28 jan j over 
een aantal punten standpunten wer
den ingenomen 
Werden verder tjesproken kadervor
ming streekpers een jaarlijkse familie
dag sekretariaat en diensttjetoon 
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VU-Hamme hekelt 
CVP-benoemingspolitiek 
Het Politiek Kollege ot hoofdbestuur 
van VU-Hamme dat 3 afdelingen over
koepelt besprak in zijn vergadering 
van 17 januari onder voorzitterschap 
van Marcel Verschelden de gemeen
telijke politieke toestand De gemeen
telijke knelpunten werden doorgeno
men en de standpunten werden vast
gelegd ten einde de gemeentemanda
tarissen Jef De Clercq, sen W Pee-
ters en OCMW-lid toe te laten hun 
houding bij de stemming te bepalen 

Het kollege hekelt de benoemingspoli-
tiek van de CVP die systematisch zijn 
(ACV)-leden als pionnen in alle gele
dingen van de gemeentelijke struktu-
ren plaatst Pro forma worden eksa-
mens uitgeschreven maar uiteindelijk 
komt steeds een CVP-er als beste 
kandidaat uit de bus Hierdoor ontstaat 
heel wat wrevel bij een groot deel van 
de bevolking en is men het Hamse be
leid waar steeds met twee maten 
wordt gemeten, beu De VU-Hamme 
zal eerstdaags starten met een ge
meenteblad en aan de bevolking bewij 
zen dat in Hamme een diktatonaal 
beleid wordt gevoerd Gemeente
raadslid Jef De Clercq werd aange
steld als lid van de raad van beheer en 
Paul Van Vossole als lid, namens de 
VU, van de adviesraad inzake de ge
meentelijke biblioteek Gustaaf Hey-
vaert, voorzitter van de afdeling Ham-
me-Centrum werd aangesteld ais lid 
van de kommissie Akademie voor 
Beeldende Kunst ter vervanging van 
Marcel Verschelden die ontslag nam 
ingevolge zijn drukke politieke bezig
heden Het Politiek Kollege betreurt de 
houding van het schepenkollege inza
ke de traagheid der werken in de 
Bootdijkstraat te Moerzeke Maanden 
moeten de inwoners ploeteren door 
een modderpoel, terwijl de afvoerbui-
zen reeds lang werden aangelegd, 
alleen de aansluiting blijft uit 

Naast deze gemeentelijke politieke 
problemen behandelde het kollege en
kele organizatorische 

Een organizatie- en een redaktiekomi-
tee, waarin elke afdeling zal vertegen
woordigd zijn, werden opgericht Op 
vrijdag 30 januari 1981 houdt de poli
tieke raad van de fusiegemeente Ham-
me een vergadering die zal gewijd zijn 

aan de gemeentelijke politiek en na
kende gemeenteraadsverkiezingen 

Deze politieke raad bestaat uit de 
bestuursleden der 3 afdelingen Moer
zeke St Anna/Zogge Centrum en de 
gemeentelijke mandatanssen De 
VUJO-werking krijgt een officiële start 
o l v Jan Verhaegen aangesteld door 
het Politiek Kollege Er zal een VUJO-
afdeling (voorlopig) voor de fusiege
meente worden opgericht De PVV 

van Hamme-Centrum zal worden uit
gebreid tot de wijken Moerzeke (St-
Anna/Zogge) Sedert de ontdubbeling 
van de afdeling Groot-Hamme kent 
men een toename van 30 leden bij de 
afdeling St-Anna en 28 leden bij Moer
zeke 

Met het huidig entoesiasme en onder 
impuls van enkele vitale mensen telt 
VU-Hamme at voor de verkiezingen 
van 1982 

Aalst verzamelt boeken voor 
de Vlamingen in Komen 
Uw boekenpakket voor Komen kunt u 
bezorgen op volgende adressen 
Drankhuis Het Gulden Vlies, Esplana
deplein 13, Aalst Drankhuis Den IJzer 
Vlaanderenstraat 13, Aalst mevrouw 
De Ganck, Pontstraat 27, Aalst, de 
heer Willy Alloo, Parklaan 141, Aalst 

W I J zijn ervan overtuigd — dat onze 
aktie — voor de Vlaamse Komenaars 
een massa lektuur zal opbrengen Wie 
geldelijk wil steunen kan terecht op 
rekeningnummer Kredietbahk nr 432-
5334571-05 ten name van Willy Alloo 
en vermelding „Komen" 

Gemeenteraadsverkiezingen '81 : 

ACW achter de CVP! 
Naar aanleiding van de voorbereiding 
van de gemeenteraadsverkiezingen 
oktober 1982 zegt het A C W onom
wonden het ACW nog maar eens 
achter de CVPi Het ACW waann ACV 
en de ziekenkas „zitten" en waarbij 
ook KWB en KAV aansluiten heeft 
reeds zeer luid en duidelijk zijn stand
punt bepaald Voor de gemeente
raadsverkiezingen oktober 1982 zal 
het A C W de CVP steunen en alleen 
de CVP Later zal men zijn houding 
dan opnieuw bepalen, voegt men er 
aan toe Dat is men in het A C W nu 
zeker niet van plan maar dat men toch 
stelt dat er een zwenking kan komen is 
met zonder enige betekenis 

In elk geval zullen de VU-leden en 
simpatisanten in het arr Dendermonde 
het weer zien gebeuren dat organisa
ties als het ACV, de kristelijke mutuali

teit. KWB en KAV die ze met hun lid
maatschap en geld steunen en sterk 
maken op grootscheepse wijze propa
ganda zullen voeren voor onze politie
ke tegenstanders en het effekt ervan 
zal weer zwaar doorwegen, tenware 
Tenware onze VU-leden en sympati-
santen zich ook eens de kleine maar 
zo belangrijke inspanning zouden ge
troosten die daar in bestaat dat men 
deze nieuwe kaakslag met zo maar 
ondergaat, maar dat men door een niet 
mis te verstaan protest bij de bode van 
deze organisaties, die het lidgeld komt 
innen door een kort briefje,aan de ge
westelijke bestuurszetels ervan ge
richt, duidelijk laat blijken dat deze 
handelswijze met langer meer kan 
Enkele tientallen reakties op deze wij
ze zullen veel meer opleveren dan 
persmededelingen van een arr be
stuur of van een afdeling 

OOST-VUtANDEREN 
JANUARI 

30 BAARDEGEM Kulturele avond hulde aan kunstschilder Jos De 
Bie en voordracht door Edmont Moortgat over „De geschiedenis 
van de gehuchten te Baardegem" Voordracht met dia-projektie 
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 in zaal St-Maarten, Knelhoek te Burst 

31 ST-NIKLAAS: 13de Nacht van Europa in het Centrum, Grote 
Markt Om 20 u 30 Orkest The Evergreens in de gouden zaal, 
disco Maro Flash back Show in de receptiezaal Inkom 120 fr 
Voorverkoop 100 fr 

Februari 
6 DESTELBERGEN. Spreekbeurt door Maurits Coppieters over 

Europa de E V A om 20 uur in de raadszaal van het gemeente
huis, Dendermondse steenweg 460 

6 BELSELE. Voordrachtavond „Het ekonomisch federalisme - een 
oplossing om uit de krisis te geraken" door kamerlid Willy 
Kuijpers Om 20 u in het gemeentehuis Org Amedee Verbrug-
genknng 

7 BEVEREN: De nacht van Beveren met het orkest Nico Sylves
ter In zaal Oud Beveren, Stationsstraat 40 Om 20 u 30 Inkom 
120fr 

13 ST.-NIKLAAS: Bijna-het-elnde-van-de-winter-fuif van de Wase 
Jonge Leeuwen (WJL) in zaal het centrum, Grote Markt Om 20 
uur Inkomt WJL-leden 39,5 fr Niet-leden, 49,5 fr 

13 AALST: Voordracht door Paul Ghijsels over Ontwikkelingssa
menwerking om 20 uur in het lokaal Gulden Vlies, Esplanade 
Org vzw „De Vnendschap" 

14 GERAARDSBERGEN: Eetmaal en gezellig samenzijn van 17 tot 
20 uur in feestzaal „De Vlasschaard", Gentsesteenweg, Hemel-
veerdegem Ook op 15 februari van 11 tot 15 u en van 17 tot 20 
uur Volwassenen 200 fr en kinderen 100 fr 

Nieuwe start van 
„De Vriendschap" te Aalst 
De vzw De Vriendschap is een plura
listische, met partijgebonden sociaal-
kulturele vereniging die open staat 
voor een breed Vlaams publiek Na 
een diepe winterslaap organizeert de 
de vereniging op vri jdag 13 februari 
om 20 uur een avond over „ontwikke
l ingssamenwerking" Spreker is de 
welbekende oud-BRT-journalist Paul 
Ghijsels, ambtenaar bij het Algemeen 
Bestuur voor Ontwikkelingssamen
werking (ABOS) 

Deze boeiende man met rijke ervaring 
in de derde wereld en een ruime kijk 
op het internationaal gebeuren, staat 
er borg voor dat het een interessante 
avond wordt in de bovenzaal van het 

Gulden Vlies, Esplanade 13 te Aalst 
Iedereen, zonder onderscheid van opi
nie, IS welkom en kan vrijuit vragen 
stellen Toegang gratis 

Spoedig 
herstel Jozef! 
Op woensdag 14 januan werd de 
Zeelse burgemeester Jozef De Bruy-
ne te Brugge opgenomen in het zie
kenhuis voor een heelkundige ingreep 
Het arrondissementeel bestuur en de 
afdeling Zele wensen hem een spoe
dig herstel 

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

Specialist primitief -
stij lmeubelen en modern 

> • 

KUNSTGEBITTEN 

HERSTELLINGEN 

Tandheelkundig Laboratorium 
VAN QER KLEUN 

Chozallaan 83 
1030 Brussel (Schaarbeek) 

02 734 06 43 
Na 18u 425 46 42 

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

Begrafenissen - Kremalies 

Pannestraat 211 
8480 VEURNE 

Tel 058 31 19 09 

ETN BERT 
Assesteenweg 117 TERNAT 

Tel 02 582 1312 

VERDELER VOLKSWAGEN AUDI 

^ ^ | | ( j V ^ I | I I M j ^ ^ ^ K ' ' 
EN MtOEKEN 

moeilijke maten,/f 
/akkundige retouche 

¥ermees k 
D 

W 
,C r~ 3C 3^ 

|.4;jJ.'l!l-|l['.'iJ.4U41.WI.'t.'.'IJ.IJJH^I.H,Hl.l 

L U K O S pvb .a . 
Ringmappen dokumenthouder • 
pochetten snelhechters offerte 
mappen 

Forlstraal 27 
2510 MORTSEL 
Tel 031 493507 

VERVOER VERHUIZINGEN 

Laadruimte van 30 tot 50 m3 

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

Tel 02 268 14 02 

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 

GALERIJ DE KEIZER 
Exclusiviteit: salons 

schilderi jen 
lustrerie 

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

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

kleinmeubelen 
geschenkart ikelen 

Zaakvoerder 

Staf Kiesekoms 

Keizerstraat 2 
TERNAT 
Tel 02-582 22 22 

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

begrafenisonderneming 

Hoogstraat 20 

LEDE 

Tel 053 2136 36 

KONFEKTIE-DISCOUNT 
Jos LAGRING-

VAN DAELE 
"VERKOOP AAN 
FABRIEKSPRIJZEN» 
BROEK€N(J f , ins<n ,,HI< rt ) F'AH 
K A S BLOFSONS ANORAKS 

' "'• Tri 053 66 /^ 33 
Stf f ' iwr (J 11 I ir Niilovr /6 
94?0 DENUERLtEUW 

WASSEN VAN ALLE RUITEN 

Aalsterse Glazenwasser i j 

Gebr. A L L O O 
Raphael en Wil ly 

Tel bureau 053 217212 

PVBA J BORREMANS-COCK 
& KINDEREN 

Algemene Bouwondernemingen 

Gentsestraat 238 
9500 GERAARDSBERGEN 

Tol 054 41 2589 

Wi | bouwen voor u sleutel op de deur 

Firma M UYTDEWILGEN 
TV HIFI VIDEO ELECTRO 

Wouter Haecklaan 6 2100 Deurne 
Tel 031/2166 99 

Julius De Geyterstraat 204 Antwer 
pen Tel 031/2907 87 

lustrerie 

mare 
de vriesè 
bar. ruzettelaan 56c brugge 
050/35 / 4 04 . 
baan brugge-kortrijk 

Heropmaken oude ijzeren poor
ten en balkons en allerlei smeed
werk 

De Vos Luc 
Centra leweg 27 

2260 Nij len 
Tel. 031-81.77.08 

Gratis pri|8offerte 

.DURASON-KEUKENS 

F I R M A S O N C K GEBR. 
Anderenbroek 24 
9480 Denderhoulem 
Tel 053 2193 25 

Jeroom E V E N E P O E L 
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 

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

Nedervireg 113, 

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

P V B A V A N I M P E & Z o n e n 
Steen- en marmerhouweri j 

Brilstraat 41 
HAALTERT 
Tel 053-2122 48 

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

KEUKENS - SANITAIR 
VERWARMING 

VAN DER CRUYS 
Assesteenweg 65. TERNAT 

Tel 582 14.41 
Toonzaal alle dagen open 

van 9-19 u. Zondag gesloten. 

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

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

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

BLOEMEN .ERIKA. 

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

Alle bloemen en planten. 

Korting van 10 % voor alle VUIeden 
en andere Vlaams-nationale groepe
ringen 

BINNENHUISINRICHTING 
STROOCA 

Gn!en| -de Gapaert... 
Molenstraat 45. 9300 Aalst. 
Tel 053-70 32 19 

M e u b e i m a g a z i j n e n 
DE KLEINE W I N S T 
te Niel, 
Antwerpstraat 164-177 

Stijlmeubelen -^ kleinmeubelen. 

Ed Claessenlaari 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/archi tektuur 
— Huweli jksreportages. 

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

Valerius De Saedeleersiraal 99 
9300 Aalst 
tel. 053/21.71.38 

Leon Theodorstraat 36, 
1090 Brussel 

Tel 011-53 43 49 

DRUKKERIJ WAEGEMAN 
dé o p l o s s i n g v o o r al uw d r u k w e r k in t y p o en o f fse t . 
S p e c i a l i s t In mee rk l eu rend ruk . 

P r e u l e g e m 150-152, 9400 N i n o v e , 054/33.14.24 
H. V e r r i e s t s t r a a t 64, 9470 D e n d e r l e e u w , 053/66.41.40 

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

Tel 054-33.37 56 

DE C R A E N R O M pvba 

Molenstraat 78 
NIEUWENRODE 
Tel 015-71 1240 

Verwarming - stoom - sanitair. 
Alle herstellingen. 

L e d e r w a r e n - P a r f u m e r i e 
V A N REETH 
Antwerpsestraat 44 
2640 NIEL 
Tel 031-8811 19 

Kleinlederwaren handtassen 
reisartikelen - regenschermen 
handschoenen. 

Mo lenves t 50 
H E R E N T A L S 

tel 014 /21 .12 07 

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

Snit Diiniuiafistraat 41 
W O M M E L G E M 
Tel 031-53 7039 

Dames-, heren- en kinderkleding. 

PVBA DAMA 
Stationsstraat 107 
9540 BURST ERPE-MERE 

Vloeren -

Open haartden 

Tel. 053-62.37.65 

Wij bouwen voor u. 

— sleutel op de deur 
— en zonder problemen 

ALGEMEEN BOUWBEDRIJF 

Van d. Branden pvba 
Wuilenslaan 39, 9160 Hamme 

Tel. 052-47.88.09 

Gratis voorstudie en pnjsofferte 

Gelegenheidsgraliek Huwelijk - Ge
boorte - Zelfklevende pl.ikb.i i id en 
etiketten Houten druklet lers • Rekla-
mekalenders 

FRANSSENS OPTIEK: 

Silhouetia 
Marwitz 
Rodenslock 

Herentalsebaan 340 
Deurne-Z Tel 210896 

Kerkstraat 44 
Tel 35 65 75 

Antwerpen 

P V B A G. B R U N E E L T O O N Z A A L 
- D E N DUVEL.BANKELINDEWEG 11 

8984 KROr^^BEKE-POPERINGE 
Badltamers • Keukens • CöfXrale 
verwarming • Houtkachels • Jnbouw | 

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

Diepvrie.zers. 

A L L E L A S - EN 
S M E E D W E R K E N 

Speciaal herstelling van kipbakken 

GEORGES GROENINCKX 
Letterkunde 244, 2610 WILRIJK 
Tel 031-28.9314. 

OOSTDUINKERKE 
VAKANTIE AAN ZEE! 
Grote keus b e m e u b e l d e v i l la 's , appar
t emen ten en s tud io ' s te huur. 
Op aanvraag grat is ka ta loog met 
fo to ' s 

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

Zaadhandel 

PVBA DE MOOR-LATEUR 
PELGRIM 9 
9258 SCHELDEWINDEKE 

Alles voor land- en tuinbouw. 

Tel. 091-62.51.42. 

N V Re jn ig i ng&werken 

P E E T E R M A N S 

Onderhoud en restauratie 
gebouwen. 

Wijnegemsiraal 40 
2220 Wommelgem 

Tel 031-53 95 30 en 53 75 75 

LEYS-VERACHTERT 

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

Tel. 014-30.90.74 

DROOGKUIS • WASSERIJ 

BEDRIJFSKLEDIJ ST.-PIETER 

Kollegestraat 33. 2400 M O L 

014-31 1376 

O m te spa ren , te lenen of v o o r een ve r zeke r i ng , 
w e n d t U z i ch in v e r t r o u w e n to t 

Fons Prinsen 
Kantoorhouder van de groep ARGENTA 

Bettendrieslaan 2 2 - 1 7 1 1 I t t e r b e e k - D i l b e e k 
K a n t o o r u r e n : a l le w e r k d a g e n van 9 to t 12 u. en o p a fspraak . 

Th. WILLEMS 

Sch r i j nwerk en meubi ler ing 

J a n de W i n d t s t r a a t 57 
9300 A a l s t 

Tel. 053-21.83.90 
Tel . 02-569.11.17 

B -(- M 
Bouv^promotoren en 
daktimmerwerken. 

l ^ aa r de Vlaming zich thuis voelt. 

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

Meester Hunninckstraat 47 
9472 DENDERLEEUW 
Tel 053-66 89 73 

Marcel VAN den BULCKE 

Wiirmstraat 7 
SLEIDINGE 
tel. 091/57.31.46 

legels 

DE KERAMIEKKELDER 

Pie t V R A N K E N 
H o o r n s t r a a t 2 
H A L L E 

Vloer- en wandtegels 
10 % korting voor VU-leden 

KUNSTPARADIJS - DE LEEUW 
— Schi lder i jen, spiegels, e tsen, enz. 
— Al le inl i jst ingen o p maat (Hou t en a luminium) 

Gen tses t r . 155 
9300 A A L S T 
Tel. 053/21.19.21 

Fr. C r a e y b e c k x l a a n 69, 
2200 D E U R N E 
Tel. 031/24.53.30 

M e c h e l s e str. 59 
1800 V I L V O O R D E 
Tel . 02/251.81.66 

Lindenstraat 30, Keerbergen 
Telefoon 015-51.35.71 

Zelfimport = beste prijs 

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

Maandag gesloten 

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

Juch tmans-Dox . 
Ve rvoo r tp l . 21 

3290 DIEST 

Te le foon 013-33.15.23 

F i rma E B O - L Y B A E R T 

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

Polenstraat 165, 9940 Sleidinge 
Tel. 091-57.33.33 

B o e k h a n d e l S t u d i c o 
Dr. Vandeper res t raa t 141 
2440 GEEL 
Tel. 014-58.60.85 

Boeken 
schrijfmachines 

schoolgenef 

THEO BARBIER 
installatiematenaal -
huishoudtoestellen -
draad en kabel, 
akkumulatie. 

HUWELIJKSÜJSTEN 
Antwerpsestraat 47 
2640 Niel 
Tel 031-8825.31 

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

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

O o k bedden , dekens , d o n s d e k e n s en la t tenbodems. 

T e l . 0 5 2 - 4 2 . 3 4 . 0 0 G a l g e n b e r g 5 2 , B e r l a r e 
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24 m Mensen van bij ons 

DIREKTEUR KAREL HEYMANS: 

SINT-GILL IS (Brusse l ) — Er Is vandaag op h o o g 
po l i t i ek n iveau a lweer zwaar gedonde r be t re f fende 
schoo lpak ta f sp raken en andere de l ika te 
o v e r e e n k o m s t e n waarvan de be t rokken par t i jen 
(het v r i j onde rw i j s , t egenove r het o f f i c iee l 
onde rw i j s ) beweren dat de tegenspe le r ze niet 
nakomt . 

U i te inde l i j k komt het g e r o m m e l — ove r de 
p r inc ip ië le inz ich ten heen — in fe i te neer op de 
ve rde l i ng van g e l d m i d d e l e n ; onder meer 
be t re f fende de ve rde l ing van fondsen v o o r 
s c h o o l g e b o u w e n . Bi j d i t a l les w o r d t ve rge ten dat 
reeds ja ren lang k inderen in t ienta l len k le ine 
V laamse schoo l t j es of a fde l ingen het moeten 
s te l len met a rmt ie r ige k las lokaa l t jes en een 
m in imum aan — s o m s t w e e d e h a n d s — d idak t i sch 
mater iee l . 

Z u l k s ge ld t zeker v o o r het V laams onde rw i j s in 
B russe l , hoewe l er de laats te ja ren een merkbare 
ve rbe te r i ng is inge t reden. 

M a a r in s o m m i g e gemeen ten moe ten k leu ters en 
k inderen in de lagere s c h o o l z ich nog tev reden 
s te l len met een onde rmaa tse hu isves t i ng . Z o 
b i j v o o r b e e l d is er de roep om hu lp van het 
V laams schoo l t j e aan de M o n t e n e g r o s t r a a t ; 
de en ige vr i je V laamse s c h o o l in S in t -G i l l i s . 

De j o n g s t e maanden hebben z i jze l f de handen uit 
de m o u w e n ges token , met ve r fpo t t en en s topve r f 
ges leu rd , ge t immerd . 

M a a r er z i jn nog b r o o d n o d i g e we rken d ie amateurs 
nauwe l i j ks zel f kunnen doen , en w a a r v o o r zi j 
t r ouwens bezwaar l i j k o o k nog v o l k o m e n f inanc iee l 
zouden moe ten opdraa ien . 

Niet de enige 

Direkteur Karel Heymans: „Van 
de werkingstoelagen blijft niet zo
veel meer over wanneer we de re
keningen voor verwarming en 
huishuur hebben betaald en ook 
nog de werkvrouw vergoed heb
ben. 
Ik weet het, we zijn zeker niet de 
enige Vlaamse school in nood. Er 
zijn nog kleine schooltjes als de 
onze, of kleine afdelingen van gro
ter scholen die het met schaarse 
middelen moeten zien te rooien. 
Maar wij dachten op deze immer 
aanslepende situatie toch eens te 
mogen wijzen; zeker gezien van
daag van hogerhand de nadruk 
wordt gelegd op de noodzaak van 
investering in het onderwijs, in de 
opvoeding van de kinderen die de 
toekomst van onze samenleving 
uitmaken. 
In het begin van de jaren 70 is 
onze school gefusioneerd met de 
vrije meisjesschool, zodat we nu 
een behoorlijk schooltje hebben 
met gemengd onderwijs. We heb
ben dus reeds een saneringsope
ratie doorgevoerd door de handen 
in mekaar te slaan. 

Vandaag tellen we een veertigtal 
kleuters en 74 jongens en meisjes 
in de lagere school; dit is voor een 
autonome Vlaamse onderwijsin
stelling in het Brusselse toch vrij 
behoorlijk, meen ik." 

De Sint-Gil l isschool is onderge
bracht in een oud herenhuis, een 
gebouw van de dekenij. 

Dir. K. Heymans: „Het moet ge
zegd dat de Vlaamse pastoraal en 
de Franstalige in '73 samenge
werkt hebben om de onderwijs
kansen van deze Vlaamse school 
voor de komende jaren veilig te 
stellen. Maar de franstalige pasto
raal heeft natuurlijk ook nog ande
re bekommernissen. 

Onze inrichtende macht (de voor
zitter is een Vlaams priester) heeft 
immers inspanningen gedaan om 
deze lokale vrije school autonoom 
te laten bestaan. 

Dit streven ten behoeve van de 
kinderen (wie stuurt in een stad 
zijn kleuter kilometersver naar 
school?) heeft echter al die jaren 
vrij zware financiële beslommerin
gen veroorzaakt 

Tot we een tijd geleden met de rug 
tegen de muur kwamen te staan. 
Een noodingreep was echt nodig. 
Je had het oude sanitair moeten 
zien, de trieste WC-hokjes, de 
gevaarlijke elektriciteitsleidingen, 
de enge lokaaltjes, het verouderd 
en onvoldoende meubilair, de verf 
op de muren die nauwelijks nog te 
bespeuren viel... 

BIJ het begin van dit schooljaar 
konden we de kinderen dan wel 
beter ontvangen. We hebben 
vier klaslokalen méér kun
nen in gebruik nemen, de elektrici
teit werd verbeterd, het sanitair 
werd vernieuwd 

Maar voor deze verbeteringen 
hebben we in belangrijke mate zelf 
moeten opdraaien. Er kwam nu 
wel wat geldelijke steun van een 
katolieke organizatie. Maar stop

en schilderwerk, en ander vak
werk hebben de leerkrachten zelf 
voor hun rekening genomen. Daar 
zijn heel wat vrije dagen ingekro
pen. We zijn daar hoegenaamd 
niet vies van, maar men zal toch 
wel aannemen dat we op die 
manier moeilijk in lengte van jaren 
kunhen blijven voortsukkelen." 

— De Sint-Gill isschool ziet er 
vandaag inderdaad proper 
uit. Het materieel wordt keurig 
behandeld. Maar de beschikbare 
ruimte voor de kinderen blijft eng 
toegemeten. 

Er zijn vijf leerkrachten in de 
lagere school; elk jaar moeten 
dus twee klassen nog sa-
mengehouden worden. 

De 40 kleuters hebben drie kleu
terleidsters. 

Direkteur Karel Heymans: „Op 
sommige plaatsen zijn nog andere 
oplossingen allicht voorhanden, 
zoals bijvoorbeeld een fusie maar 
voor ons is zulks alles behalve een 
goede oplossing. Trouwens we 
zijn de enige vrije school in deze 

• gemeente, we hebben reeds een 
tiental jaren geleden een fusie 
verwezenlijkt met het oog op be
sparing en optimale benutting van 
de beschikbare schaarse geldmid
delen. 

Het doet aanvankelijk wel eng aan 
in zo'n gebouw te moeten werken 
met verschillende klassen, maar 
op de duur wordt ge het zo ge
woon dat ge het normaal gaat 
vinden. We hebben hier altijd 
gewerkt en geleefd tussen muren 
met gaatjes, met muren zonder 
verf, en met vensters met en zelfs 
zonder stopverf. 

Kijk, daar hebben we dus nu wel 
wat kunnen aan veranderen. 
Dat komt de kinderen ten 
goede, maar het blijft lapwerk. We 
blijven zitten met het probleem dat 
we onvoldoende didaktisch mate
rieel kunnen aankopen, dat we 
geen nieuw schoolmeubilair kun
nen installeren. Maar er 
zijn dus vier lokalen bijgekomen, 
begin dit schooljaar die we nog 
met behoorlijk hebben kunnen in
richten. Schilderen en zo, dat is 
geen probleem. We hebben ge
leerd dat zelf te doen." 

ONS I^N 

Elementair recht 
, Ondanks opsmukwerk is er in 

de Vlaamse school in Sint-
Gill is nog gebrek aan behoor
lijke kapstokken, moet er nog 
heel wat verf aangebracht wor
den, is er dringend behoefte aan 
elementair schoolmeubilair en 
didaktisch materieel. Financiële 
hulp is uiteraard immer welkom, 
en ook mensen die een handje 
willen toesteken. (Schoolkomi-
tee, Montenegrostraat 21, 1060 
Brussel, tel. 02-538.06.28). 
Maar net als nog teveel andere 
Vlaamse scholen in het Brussel
se blijkt de Sint-Gill isschool gro
te behoefte te hebben aan wat 
meer aandacht vanwege de over
heid. Nu er 't allen kante gewag 
wordt gemaakt van broodnodige 
besparingen en efficiënter aan
wending van de voorhanden zijn
de middelen, zou misschien be
ter wat minder gehakketakt wor
den over miljardeneisen in uit
voering van politieke beloftes, 
dan wel nakijken welke onder
wijsinstell ingen dringende nood 
hebben om het onderwijs in deze 
scholen elementaire kansen te 
geven om het op een gedegen 
wijze te verzorgen en op een 
behoorlijk peil te houden. 
Voor de Vlaamse scholen in 
Brussel is die noodzaak boven
dien vanzelfsprekend aangezien 
er in deze agglomeratie zo al 
genoeg tegenkantingen en bar
rières dag-op-dag dienen over
wonnen te worden. 
De leerkrachten van deze scho
len dienen overigens ook nog 
energie te steken in het afweren 
van agressies; zo was er ti jdens 
ons interview in de Sint-Gillis-
schoOI alweer de zoveelste bom
melding. 

De Vlaamse gemeenschap heeft 
de onmiskenbare verplichting de 
Vlaamse schoolkinderen in Brus
sel behoorlijk te beschermen en 
goede onderwijskansen te ge
ven, waar deze kinderen als alle 
andere zonder meer recht op 
hebben. Aan steriele miljarden-
diskussies hebben deze kinde
ren geen boodschap. 
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