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Bij voorbeeld: het Vlaams bedrijf Bekeert moet het hoofd bieden aan de konkurrentie van nieuwe Waalse draadtrekkerijen -
zoals Valfil van Cockerill - die met staatssubsidies opgericht worden en hun prijzen bepalen. Gans Vlaanderen betaalt niet 
alleen mee om Valfil op te richten, maar ook om het jaariijks deficit van Cockerill bij te passen. Zo worden de Vlamingen 

gedwongen hun centen te beleggen in hun eigen ekonomische ondergang. 

Een unitair 
braakmiddel 

Kenschetsend voor de wijze waarop het unitarisme 
terug de kop opsteekt is het feit, dat de CVP en de PSC 
uitpakken met een gezamenlijk herstelplan. Als 
voorzitter van de CVP-PSC-werkgroep die het doku-
ment opstelde, werd een oud paard van stal gehaald: 
staatsminister Gaston Eyskens. De idee voor deze 
werkgroep en voor de enge samenwerking met de 
Franstalige zusterpartij (de partij van o.m. Happart
beschermer Gramme) is afkomstig van Tindemans. 
Zo buigen zich thans over het ziekbed van België de 
twee wonderdoktoors, die het land jarenlang mis-
meesterd hebben en die tot de hoofdverantwoordelij
ken behoren voor zijn huidige kwalen. Het hoogte
punt in de carr ière van Gaston Eyskens is de gren
delgrondwet van 1970 geweest die, met h a a r verleng
stuk van 1980, de Vlamingen berooft van de enige 
macht die zij hadden — de macht van hun getal — en 
hen weerloos overlevert aan de nukken en eisen van 
bezuiden de taalgrens. Tindemans was gedurende de 
hele zeventiger jaren het kroonstuk van de CVP-re-
geringspolitiek. De chaos waarin het land thans 
verkeert, is grotendeels het gevolg van dit beleid. Of 
beter: van dit gebrek aan beleid. 
Uitgerekend op het ogenblik dat het land kraakt on
der Waalse afdreiging en chantage, uitgerekend in 
de dagen dat zelfs de meest gematigde kommentator 
de vraag stelt of Vlaanderen nog een toekomst heeft 
binnen de Belgische staat, uitgerekend in dit klimaat 
van ondraaglijk geworden communautaire span
ning rond het staaldossier pakken de twee wonder-
doktoors uit met een dokument, waarin het woord 
Vlaanderen niet eens voorkomt 
Nochtans heeft de ekonomische krisis de diepgaande 
verschillen tusen Vlaanderen en Wallonië scherper 
dan ooit In de verf gezet. Er is geen overeenstemming 
tussen Vlaanderen en Wallonië over het te volgen 
beleid. Wel integendeel: de kloof groeit iedere dag. 
De overgrote meerderheid van de Vlamingen huivert 
voor de experimenten, waarvan ia Wallonië hardop 
wordt gedroomd. De overgrote meerderheid van de 
Vlamingen is er vast van overtuigd dat zijzelf, steu
nend op hun werklust en zin voor initiatief, er beter 
aan toe zouden zijn indien zij niet moesten opdraaien 
voor de rekeningen van de verkapte Waalse staats
bedrijven. 

Zowel Vlaanderen als Wallonië willen een eigen 
ekonomische aanpak en hebben die nodig. Het half
slachtig werk van de wonderdoktoors Eyskens en 
Tindemans heeft er echter voor gezorgd, dat het niet 
kan: de halfbakken regionalizatie veroordeelt de 
Vlamingen, met weerzin het huidig beleid te onder
gaan en het slachtoffer te zijn van de miljardendief
stal. 
Eyskens en Tindemans — niet zij alleen, niet hun par
tij alleen, maa r zij hoofdelijk en in hoofdzaak — heb
ben de deur naa r onze toekomst dichtgegooid. Het is 
hoofdzakelijk hun werk dat Vlaanderen thans belet 
om het hoofd te bieden aan de krisis, om zijn 
ekonomie en welvaart veilig te stellen, om eigen lot in 
eigen handen te nemen. 
Men zegt van de mooVdenaars, dat zij vaak een 
onweerstaanbare drang hebben om terug te keren 
n a a r de plaats van hun misdaad. Het staat tussen de 
lijnen van het CVP-PSC-dokument te lezen. 

tvo 

De referendum-zondag in de gemeenten van de Brusselse agglomeratie werd mede gekenmerkt door een 
aantal ludieke Vlaamse manifestaties. Zo organizeerden de Anderlechtse Vlaamsgezinden een „vals echt" 
stemlokaal in hun kultureel centrum: even echt en even vals als de „officiële' stemlokalen voor dit 
onwettelijke referendum. Het referendum zelf is voor de franstalige initiatiefnemers een flop geworden. 
Blijft natuurlijk de rekening voor deze wrange racistische grap, te betalen door alle burgers. 

Lees ook biz. 24. (foto Dann) 

Nieuw staalakkoord nodig 
In de loop van het voorbije week
einde hebben Waalse vakbondlei
ders en ministers een aantal zeer 
dure investeringsprojekten aan 
hun eisenbundel toegevoegd. In 
de eerste plaats de bouw van de 
koudwalserij Carfroid in Henegou
wen waar, volgens de Waalse 
woordvoerders, „installaties voor 
de vertinning en bekleding van 
koudgewalste plaat zouden moe
ten worden toegevoegd". In de 
tweede plaats de bouw van een 
nieuwe hoogoven te Luik. De kost 
van deze nieuwe eisenbundel zal, 
rekening houdend ook met de 
continugieterij van Chertal, rond 
de 30 miljard belopen. Deze eisen
bundel doet het plan Claes-Gillon-
Davignon als een kaartenhuisje in 
mekaar stuiken. De akkoorden 
van Hanzinelle en de conventie 
tussen de Driehoek van Henegou
wen en Arbed zijn definitief ver
broken. Bovendien blijkt uit de 
standpunten van de Waalse lei
ders, dat zij helemaal niet bereid 
zijn hun nijverheid te herstrukture-
ren om te saneren. 
Er kan derhalve geen sprake van 
zijn dat Willy Claes de akkoorden 
van Hanzinelle zou „aktualizeren", 
waarbij alle nadelige bepalingen 
Inzake Sidmar en ALZ-Genk zou
den behouden blijven, terwijl de 
verplichtingen voor Wallonië wor
den ofjgeheven. De voor Vlaande

ren nadelige kjepalingen betreffen 
de afgrendeling van de produktie-
kapaciteit van Sidmar en het ver
bod voor Sidmar en ALZ-Genk 
om koudgewalste plaat te vertin
nen, te bekleden of op een andere 
wijze te veredelen. 
Er moet een volledig nieuw staal
akkoord tot stand komen, waarbij 
de grendels op Sidmar en ALZ-
Genk worden opgeheven. Ver
mits de overheid de nieuwe miljar
dendans onmogelijk uit de lege 
staatskas kan financieren, moet 
terzelfdertijd de ganse staalreke-
ning — die binnenkort de kaap 
van de 200 miljard zal overschrij
den — herzien worden. 
Cockerill-Sambre moet een her-
struktureringsplan opstellen, dat 
zijn kredietwaardigheid in binnen-
en buitenland dermate herstelt dat 
het op normale wijze op de kapi
taalmarkt een beroep kan doen. 
Subsidies en rentetoelagen rnoe-
ten van de nationale naar de Waal
se gewestelijke begroting worden 
verschoven. Dehousse, minister 
van de Waalse deelregering die 
zozeer tegen Vlaanderen en Sid
mar is gekant, moet voor de 
staètswaarborg Instaan in plaats 
van de nationale regenng. 
Uit het Waalse deelplan moeten 
alle investeringsprojekten gelicht 
worden, die niet tot de siderurgie 
in strikte zin behoren en die tot 

vervalste konkurrentie leiden met 
bloeiende Vlaamse staal- en me
taalbedrijven zoals Bekaert 
Vlaanderen van zijn kant kan zelf 
wel op de kapitaalmarkt de midde
len vinden om de uitbreiding van 
Sidmar en ALZ te financieren. De 
omschakeling van veredelde pro-
dukten zal in het Vlaamse investe
ringsplan centraal staan. 
De intentieverklaring van de rege
ring inzake de continugieterij van 
Sidmar is absoluut onvoldoende 
en dreigt een pleister op een 
houten been te zijn. Eenmaal de 
continugieterij van Chertal uitge
bouwd, zal de uitbouw van Sidmar 
eventueel botsen op de kapacitei-
tengrens die door de Europese 
Gemeenschap aan België is opge
legd. 
De toekomst zal zeer vlug uitwij
zen dat het Waalse staalplan, dat 
onder dreiging met oproer uit de 
bus komt, geen oplossing zal bren
gen voor het probleem van de 
herstrukturenng van de Waalse 
staalnijverheid. 
Zolang elke Waalse vakbondslei
der een hoogoven, een staaloven 
of een walserij in eigen dorp wil, 
zal een sanering en gedeetelijke 
redding van de Waalse staalindus
trie onmogelijk zijn. 
Inmiddels blijken de Vlaamse mi
nisters reeds bij voorbaat te be
zwijken voor de Waalse chantage. 



Mq Brieven 

VEEL VRAGEN 

Ik ben heel mijn leven van de partij en 
verander niet meer! Het weekblad 
plaatst veel brieven van lezers, hier de 
mijne: 

Uit goede bron verneem ik dat Debun-
ne 15 miljoen per jaar verdient dat 
Houthuys veel aandelen in de koper-
mijnen (Zaïre, enzj bezit en dat beiden 
dus voor mekaar niet moeten onder
doen! Hoe durven die mannen nog van 
kapitalisten spreken? Waarom stelt U 
niet voor aan die twee alweters, zelf 
een bedrijf (failliet) weer op te richten, 
te modernizeren en werknemers te 
aanvaarden die 36 u. werken, en de 
hoogste lonen verdienen, premies krij
gen, enz... Dat ze zelf eens bewijzen 
dat hun bedrijf leefbaar isl Nu iets over 
het stokbrood. In Freinkrijk kost dat 
1 FF, dat komt overeen met 7 BF, hier 
is de prijs 18fr De Franse bakker 
maakt een goede winst Van 100 kg 
bloem maakt hij 640 stokbroden x 
7 fr : 4.480 fr. In België kost dat meer: 
640 stokbroden x 18fr. - 11520fr. 

Wanneer heeft een Belgische bakker 
de moed te verkopen aan 10 BF? Het 
leven kan veel goedkoper worden, als 
we in die richting werken of mag dat 
niet in België? Een laatste punt Wan
neer iedereen naar werk roept is mijn 
vraag: geef iedereen recht van wer
ken! Want met al die stakers krijgt hij 
die wil werken, nog slagen en schop
pen. Dat is schandalig! Vergeet niet 
dat zij die veel werken er altijd zullen 
komen. Hoe korter de werktijd, hoe 
meer werklozen door het feit dat alles 
te duur wordtl 
A.L Koksijde. 
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AARDGAS 
IN VLAANDEREN? 

Op 29 september 1977 werd door 
Belgian Shell een aanvraag ingediend 
om een vergunning tot het opsporen 
en ontginnen van petroleum en brand
bare gassen in de provincies Limburg, 
Antwerpen en een klein deel van 
Vlaams-Brabant te bekomen. 

Na herhaaldelijk aandringen van VU-
kameriid, prof. Desayere moest de 
Limburgse minister van Ekonomische 
Zaken bekennen dat drie jaar later nog 
steeds geen vergunning tot het opispo-
ren van aardgas en olie in de Vlaamse 
ondergrond werd toegekend. 

Omdat zogezegd een andere firma in 
mededinging ook een aanvraag tot 
vergunning had ingediend en de minis
ter steeds trachtte de twee firma's tot 
een sluiten van een overeenkomst te 
bewegen. 

Wat de minister in zijn antwoord op de 
jongste parlementaire vraag van VU-
kameriid Desayere niet vermeklde is 
dat die aanvraag in mededinging van 
een tweede firma meer dan drie jaar 
na die van NV Belgian Shell ingediend 
werd. De aanvraag van Belgian Shell 
bleef al die jaren in de ministeriële 
schuif liggen. 

Zo wordt Vlaanderen in de huidige 
Belgische staat nog steeds behandeld. 
Jaren kan men op een ernstig onder
zoek in de Vlaamse ondergrond wach
ten, omdat nr>en eerst enkele honder
den miljoenen in een meer dan twijfel
achtig projekt tot opsporing van aard
gas in Wallonië wil pompen op kosten 
van de belastingbetalers (meer- dan 
60 % Vlaams geld), vooraleer aan een 
privé-firma toestemming te verlenen 
op eigen kosten naar de aanwezighekJ 
van aardgas en olie in Vlaanderen te 
boren! 

J.V.D, St-Martens-Latem 

DUBBELZINNIGHEID 

Men krijgt zo stilaan de indruk dat er 
rond de letters VMO een steeds gro
tere dubbelzinnigheid geschapen 
wordt (zo ook de brief van mew. C. uit 
Mere - ,WU" nr. 5). 

De oorspronkelijke VMO, waaraan 
ook de Volksunie zoveel te danken 
heeft is niet de vergelijken met de 
huidige Vlaamse Militanten Orde of 
wat daaronder schuil gaat De oor
spronkelijke VMO heette niet Vlaamse 
Militante Orde, maar Vlaamse Militan
ten Organizatie. 

Deze Vlaamse organizatie werd opge
richt door de betreurde Wim Maes, die 
een echte idealist was, en de huidige 
VU-senator uit Zaventem, Bob Maes. 
Deze Vlaamse organizatie gebruikte 
nooit geweld tegen eigen Vlaams-na
tionalisten, maar stond steeds op de 
bres om Vlaamse belangen te verdedi
gen., In de tijd van Wim Maes zou het 
bv. onmogelijk zijn geweest dat Vlaam
se militanten de gevel van een over
tuigd Vlaming gingen bekladden (kos
ten 27.000 frJ of een overtuigd Vla
ming zo zwaar verwondden dat hij 
jaren gedeeltelijk werkonbekwaam 
zou blijven (de aanval op de stadsbei

aardier van Brugge). Men kan dat 
randgevallen noemen, maar dat is niet 
de stijl van Vlaams-nationalisten. 

De oorspronkelijke VMO werd trou
wens door de eigen oprichters ontbon
den en niet door de VU naar huis ge
stuurd. 

De letters VMO werden dan door een 
andere groep, die niks met de militan-
tenorganizatie te maken hadden, letter
lijk „geusurpeerd" om een typisch Hol
lands woord te gebruiken. 

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

Keltische 
zanggroep 
in ons land 
Afdelingen die interesse 
hebben om een Keltische 
zanggroep (Wales) voor een 
opvoering uit te nodigen aan 
interessante voorwaarden 
kunnen bellen op 02-
269.25.70 of 512.9a00. toe
stel 1299. 

DE 52 VAN TEHERAN 

Er wordt dezer dagen zoveel geschre
ven, gewreven en geroepen over de 
onmenselijke mishandelingen op de 
ongelukkige 52 mensen en hun fami
lies, die werden mishandeU ongeveer 
400 dagen lang. Er wordt zelfs ge
dreigd met vermindering van de waar
borgsom. 

Ikzelf werd op 24 september 1945 
aangehouden, bont blauw en geel ge-
s l a ^ door KWB'ers, ACVers, zelfs 
KAJ'ers en andere opgejaagde misda
digers. Ik vert>leef — net als die be
roemd geworden 52 Amerikanen — 
ook ong. 400 dagen in 't „kot", en als 
sommigen mijner familieleden het toch 
aandurfden „ietwat beter eten" te, 
brengen voor mij, werd het hen ofwel 
brutaal „afgepakt" soms met Isedrei-
ging, zo niet vertxxlen. 

Meer dan 500.000 eigen volksgenoten 
ondergingen zelfde schande. Op 15 
oktober 1945 werd ik geroepen door 
de zgn. militair auditeur, die mij exac-
tum — in tegenwoordigheid van mijn 
raadsman mr. Frans Van der Eist — 
verklaarde: „Kijk, meneer, ik heb gans 
uw bundel onderzocht heb niets be
vonden wat u zoudt gedaan hebben 
ten voordele van de bezetter of tegen 
het vaderiand. Integendeel, u waart 
sert 1 september 1939 burgeriijk vrij
williger en u hebt u manmoedig gedra
gen. 

Excuse, mater justitie is mis ge
weest In plaats van u aan te houden, 
moest men u gedekoreerd hebben! U 
bent vrij!". Ik ben nooit dekoratie-lustig 
geweest maar het heeft mij diep ge-
b-offen. Thuis ook alles kapot zelfs 
mijn kliënteel, was naar de vaantjes. 
Nee, zoiets zal ik nooit kunnen, mogen 
vergeten. 

P.V.G„ Berg. 

GRENZELOOS NAÏEF 
In een oproep worden de VU-leden en 
sympatizanten van het arr. Dender-
monde gevraagd om schriftelijk en 
mondeling te protesteren tegep het 
feit dat de ACW-organizaties de CVP 
zullen steunen C,WIJ" 29 jan. I.Ü. 
Als de CVP- en ACW-bonzen van het 
arr. Dendermonde zo'n oproep in han
den krijgen zullen ze terecht schateria-
chen om zo'n grenzeloze naïeviteit 

Deze organizaties zijn zo sterk dat 
dergelijke futiele reakties hen op geen 
enkele wijze pijn doen, laat staan hen 
van mening doen veranderen. Hoe 
lang zullen Vlaams-nationalisten hun 
geld nog dragen naar organizaties die 
met dit geld rechtstreeks of onrecht
streeks elke Vlaams-nationale uiting 
dwarsbomen? 

Er zijn in Vlaanderen b.v. Vlaamse 
ziekenfondsen — ook in het arr. Den
dermonde — die dezelfde diensten en 
voordelen bieden als andere zieken
fondsen. Wie bij een Vlaams zieken
fonds aansluit is zeker dat dit zieken
fonds niet de CVP zal steunen. Dat is 
de enige reaktie die telt: lid worden van 
eigen en bevriende organizaties, niet 
van de mantek>rganizaties van de poli
tieke tegenstrevers. Is er iets dat meer 
vanzelfsprekend kan zijn? 

W.D., Kortrijk. 

ONNODIG ETIKET 

Mevr. C. uit Mere CWIJ" van 29 jan. lU 
heeft deels gelijk als ze wijst op de ver
diensten en de volledige inzet van Wim 
Maes in de VMO. Maar „was" het wel 
nodig een etiket „Rechts" te willen 
plakken op de VU? De VMO werd ge
sticht door senator Bob Maes, in het 
Gentse geleid door de pas overieden 
Kamiel Van Damme en in het Antwerp
se door Wim Maes. Die VMO was ze
ker geen rechtse militie, maar groe
peerde in die twee gebieden de VU-mi-
litanten. Elders gebeurde dat op ande
re manieren, maar al die militanten 
waren „straatlopers" voor de VU, ze 
plakten Vlaanderen vol met de typisch 
gebrevetteerde Volksunie-banden, ze 
kolporteerden met ons blad en, zo het 
karakter en de aanleg van onze eerste 
mandatarissen het mogelijk maakten, 
gingen dezen mee de straat op of de -
nacht in. 

Ze zouden zich beledigd gevoekj heb
ben, zo men ze „rechts" of „links" had 
genoemd en op de meeste plaatsen 
(Brussel bv.) wensten ze geen kledij te 
dragen, die op een uniform leek. Wat in 
het Antwerpse na de pijnlijke dood van 
Wim Maes is gebeurd, zal de geschie
denis moeten uitmaken, want het is 
duidelijk dat er daarna wat misgekipen 
is. 

L C Brussel 

EIGENAARDIG 

Er is sprake van een kommissie op te 
richten voor het opk>8sen van het 
Brussels vraagstuk die zou voorgeze
ten zijn door ex-kamervoorzitter Jean 
Defraigne. 

Het is misschien niet overbodig eraan 
te herinneren dat op de RTBF-uitzen-
ding „Faire Ie point" van 16 maart 1980 
Defraigne verklaard heeft in vert>and 
met het schieten met een geweer door 
een waalsgezinde Voerenaar op weer
loze Vlamingen dat hij net hetzelfde 
zou gedaan hebben maar dat hij beter 
zou gemikt hebben. 
En die vlaminghatende wouU be-moor-
denaar is de representatieve serene 
persoonlijkheid die de bedoekJe korr)-
missie zou voorzittenl 

M.L, Brussel 

ONTOELAATBAAR 

Ik heb reeds verschillende brieven 
verstuurd naar „Gazet van Antwer
pen" i.v.m. de schandalige en tenden
tieuze berichtgeving over het politieke 
leven in Brugge. Nog geen enkele 
lezersbrief van mij daarover werd in dit 
dagblad opgenomen! 

Het verwondert mij enigszins dat nie
mand in „Wij" eens de heer R.D. de le
vieten leest Wat dit hatelijk CVP-
heerschap in het politieke streek-
nieuws over Brugge schrijft grenst aan 
het ontoelaatbare. Dat GvA dit zonder 
meer toelaat vind ik des te erger. Het < 
ware misschien een troost te weten 
dat R.D. met zijn „joemalistiek" de CVP 
van Brugge in de vernieling schrijft 

A.D.R.. Kalken 

mmn 
Wi| ontvangen graag brieven van' 
onze lezers, als ze ondertekend ziin. 
Naamloze brieven gaan de scheur
mand in. evenals scheld- en smaad-
brieven. De andere publiceren wij, 
naargelang er plaats beschikbaar is. 
W I J behouden ons dan ook het recht 
voor brieven m te korten en pers
klaar te maken zonder de essentie 
van de inhoud te veranderen. 
De opinie, vertolkt m een lezersbrief, 
IS niet noodzakelijk de onze. 

De redaktie 

Deze week in 

knack 
MAGAZINE 

Het 
doemdenken 
Het land kraakt onder de 
jobstijdingen. Vooral 
Wallonië stort in. 
Sleurt het Vlaanderen mee 
in zijn val? Hoe erg is het? 
Knacl< analyzeert feiten en 
toestanden, maar blaast 
niet mee in het l<oor 
van paniek. 

knack 
MAGAZINE 

vantongerioo: 
15 jaar na zijn dood een 
overzichtstentoonstel I ing 

knack 
MAGAZINE 

Dossier 
Vlaanderen 
Paul Daels, HugoSchiltz, 
HugoWeckx.André 
Monteyne, Roland Laridon, 
Jean-Luc Dehaene 
antw/oorden op de vraag 
„Wil Vlaanderen een 
revanche op \/\fellonië?" 

knack 
MAGAZINE 

De volksoorlog 
In El Salvador 

knack 
MAGAZINE 

lastige gasten: 
,,kollega's" 
ingastprogramma's 

knack 
MAGAZINE 

RQden 
metwiater? 
Knack legt uit dat het kan 

knack 
Exit cools 
Vietnam, Aria Haan, 
Isy De Vries, uitgever, 
Windmolens, 
Edmund Muskie, enz.. 

knack 
MAGAZINE 

nu te koop: 40 fr. 
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Mensen 

^ 

Mi 
Dehousse tegen Sidmar 

In de voorbije dagen hebben een 
hele reeks Waalse vakbondslei
ders en patroons verklaard, dat 
de verdere ontwikkeling van Sid
mar moet worden afgeremd. De 
socialistische vakbondsleider 
Gil lon: -Men zal Wallonië niet 

meer aandoen wat men het aan
gedaan heeft bij de oprichting 
van Sidmar". De kristendemokra-
tische vakbondsleider Jean 
Doyen: „De uitbouw van de 
Vlaamse staalnijverheid moet in
gedijkt worden". De Cockeri l l -
staaibaron Charlier: „Sidmar is 
de tegenstander". 
Bij al deze stemmen heeft zich 
einde vorige week ook die van 
een minister uit de regering Mar
tens gevoegd. De Luikenaar 
Jean-Marie Dehousse, minister 
voor het Waalse gewest, zegde 
onverbloemd dat de continu-gie
teri j van Chertal voorrang moet 
krijgen en dat Sidmar maar kan 
wachten. 
Wat is het meest verbazingwek
kende? De arrogantie van Waal
se syndikalisten, Waalse staal-
baronnen en Waalse ministers? 
Of de lijdzaamheid waarmee de 
Vlaamse ministers dit alles on
dergaan? 

Guns en het 
referendum 
Gemakshalve wordt het in de 
Vlaamse dagbladpers doorgaans 
zo voorgesteld, alsof het referen
dum in de Brusselse gemeenten 
een FDF-aangelegenheid zou 
zijn. Indien het al juist is dat de 
FDFers de referendum-strategie 
hebben ontworpen, dan is de 
uitvoering van deze strategie het 
gezamenlijk werk van alle Brus
selse francofone partijen: zowel 
PS en PSC als FDP. 
Niet alleen van Franstaligen ove
rigens! Ook in Sint-Agatha-Ber-
chem werd verleden zondag een 
referendum gehouden, met het 
magere resultaat van slechts één 
opgekomen kiezer op vier. 
Burgemeester van Sint-Agatha-
Berchem is, bij de genade van 
zijn francofone koalitiepartners, 
de Vlaamse CVP'er Guns-

Het is opmerkelijk dat tegen 
deze deelneming aan het referen
dum geen hoorbaar protest werd 
vernomen van een andere 
Vlaamse CVP'er uit Berchem, 
overigens jarenlang schepen van 
die gemeente, namelijk Hugo 
Weckx. 

Binon en de 
Waalse naijver 
In het dagblad „Le Peuple" van 
27 januari schreef kommentator 
Christian Binon: „De toestand van 
onze staalnijverheid vergt een 
paardenremedie, maar in Vlaande
ren verheugt Sidmar zich in een 
bloeiende gezondheid. Onze tex
tielbedrijven sterven, maar die in 
Vlaanderen zijn bezig aan een 
vruchtbare verjongingskuur. Dit 
zijn slechts twee voorbeelden; er 
zijn er nog vele andere. Ze stellen 
de gunstbeurt in het licht, die het 

MENSEN IN 
HET NIEUWS 

Vlaamse landsgedeelte geregeld 
krijgt vanwege de staat". 
Dit is het soort voorlichting, waar
mee de Walen dag aan dag via 
hun pers opjgejut worden tegen 
Vlaanderen: broodnijd en naijver. 
Overbodig erop te wijzen dat ook 
de Waalse dagbladpers mee uit de 
ruif eet van de staatssteun, waar
voor eens te meer de Vlaamse 
belastingbetalers in de grootste 
mate opdraaien... 

Deze week dit... 

Het is echter waarschijnlijk Cools 
zelf die deze kaart nog vlug uit z'n 
mouw heeft geschud: hij rekent 
erop, dat Vander Biest vooral 
stemmen zal wegsnoepen van 
Glinne. 
Ondanks zijn Vlaamse naam is 
Vander Biest een Luikse kemph 
haan, die zich in het parlement al 
vaker heeft doen opmerken door 
anti-Vlaamse uitlatingen. 

Collard en 
Martens 

Zijn het de kïesprekingen in het 
Parlement over de pensioensek-
tor die me beïnvloeden, of is het 
de staking van een heel stel 
magistraten tegen de overigens 
eerder lichte vermindering van 
hun rijkelijk pensioen, of is het 
de toevallige ontmoeting nr>et en
kele bejaarden tijdens het week
end, ik weet het niet Maar ik 
maak me biezonder veel zorgen 
over de wellicht duizenden 
Vlaamse ouderen die rond moe
ten komen met een klein pen
sioentje. 
leder van ons kent vast en ze
ker in zijn buurt, zijn familie of 
kennissenkring, zo een geval: 
een oudere man, vrouw of kop
pel, die het maandelijks moeten 
rooien met een inkomen waar
van ge u afvraagt of ze daar
mee kunnen leven. Vooral als ge 
weet dat deze mensen vaak nog 
een huishuur te betalen hebben 
en dat ook voor hen de verwar
ming alsmaar duurder word t 
Zijn ze nog goed f i t dan gaat 
het Zij redden het wel. 
Maar God weet hoe de vele 
geF)ensioneerden, die een wan
kele gezondheid hebben, de 
eindjes aan mekaar binden. 
Ik maak me zorgen omdat zij als 

, eersten zullen getroffen worden 
door de magere jaren die aan

breken. Als de frank in waarde 
vermindert, dan is dit erg voor 
iedereen, maar toch vooral voor 
hen die slechts over enkele 
frankskens beschikken. 
Ik ben bezorgd voor hen omwil
le van hun eenzaamheid. Velen 
zullen dit niet willen bekennen. 
Zij lijden er in stilte onder. De 
moderne samenleving is op dat 
vlak veel hardvochtiger en on
verschilliger dan vroeger. Toen 
kende onze maatschappij fami
lies, die met drie generaties bij 
elkaar bleven. De mantelzorg 
van de buurt en van het open 
gezin voorkwam of genas veel 
psychologische en lichamelijke 
ongemakken en leed. Van deze 
hulp en natuurlijke „gezel'-ligheid 
schiet maar weinig over. 
Ik maak me vooral zorgen om
dat ik weet dat de klassieke 
machthebbers in dit land biezon
der weinig aandacht besteden 
aan deze katergorie van men
sen. De verhoging van kleine 
pensioenen, die nu aangekon
digd word t is een druppel op 
een hete plaat in vergelijking 
met de algemene verarming die 
voor de deur staat 
De traditionele politici, de vak
bonden, noch de patroonsorgani-
zaties hebben in al de voorbije 
woeldejaren gedacht aan essen

tiële maatregelen om de reële 
armoede te verhelpen. Vandaag 
evenmin. Ook morgen niet De 
kleurpolitici zorgen er slechts 
voor, hen als kiesvee te behou
den met koffie en boterkoeken. 
Voor de syndikaten en de on
dernemers is het geen interes
sante kliënteel. 
De Volksunie staat ook hier al
leen met haar eis voor een 
menswaardig basispensioen voor 
iedereen. Wij Vlaamsnationalis
ten moeten de verantwoordelijk
heid aanvoelen voor heel het 
volk en in de eerste plaats voor 
de minstbedeelden. 
In het parlement de gemeente
en OCMW-raden, de dorpen en 
wijken, moeten wij de bewijzen 
leveren van onze diepe sociale 
bewogenheid. 
Er zijn genoeg middelen daartoe. 
Aan u het initiatief. 

Vic ANCIAUX 

Vander Biest 

PS: kandidaten 
genoeg... 
Bij het statutair PS-kongres van 
1979 te Frameries beklaagde Arv 
dré Cools er zk:h over, dat hij 
alleen moest kandkJeren voor het 
voorzitterschap en dat er geen 
tegenkandidaat waa 

Op 22 februari zal het PS-kongres 
alvast wél keuzemogelijkheid heb
ben. 

Vice-premier Guy Spitaels is de 
kandidaat die de investituur mee
krijgt van André Cools en diens 
partijbureau'. Tegenkandidaat is de 
linkse rebel Emest Glinne, die de 
verzoening met de vakbonden en 
een diepgaande zwenking naar 
links predikt Glinne geniet de 
steun van Leburton, alhoewel de 
opvattingen van beiden mijlenver 
uiteen liggen; wat hen in het verle
den gebonden heeft is de opposi
tie tegen Cools. 

Als derde kandidaat is nu ook de 
jonge Luikse volksvertegenwoor
diger Vander Biest in het veld 
getreden. Hij geldt als een Cools-
aanhanger. Op het eerste zicht 
zou het dan ook verbazing kunnen 
wekken dat hij kandideert tegen 
de Cools-kandidaat Spitaels. 

Het overli jden van de laatste 
unitaire BSP-voorzitter Leo Col
lard en de publikatie van diens 
levensloop in de kranten, heeft 
nog eens Collards oproep tot 
progressieve frontvorming anno 
1969 in herinnering gebracht 
Wie daar toen héél warm voor 
liep, was de toenmalige voorzit
ter van de CVP-Jongeren^ Wi l -
fr ied Martens. 
Martens is over meer dan één 
jeugdideaal en meer dan één 
maneuver moeten heenstappen 
om te komen waar hij vandaag 
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Frankofone 
matiging 
Matiging of niet, de Franstaligen 
staan voor niets wanneer het erop 
aan komt de Vlamingen op stang 
te jagen. 
Sinds jaar en dag heerst er bij de 
aanwerving van personeel in Ka
mer en Senaat de traditie dat een 
perfekte tweetaligheid de „condito 
sine qua non" is. Het gevolg hier
van is evenwel dat er meer Vla
mingen slagen In het eksamen dan 
Franstaligen. En vermits bij de 
bevordering het aantal dienstjaren 
doorslaggevend is, Is het duidelijk 
dat de Vlamingen de vornaamste 
topfunkties bekleden. 
Daaraan willen de Franstaligen 
een einde maken. Elke ambtenaar 
zal vanaf de graad van direkteur 
een „adjunkt" meekrijgen, die ui
teraard tot de andere taalrol moet 
behoren. 
Indien het bureau van de Kamer 
op dit Franstalig voorstel ingaat 
wordt komaf gemaakt met de ge
zonde traditie en zullen In deze 
periode van matiging heel wat 
bijkomende ambtenaren moeten 
aangeworven worden. Franstali
gen! 

Do ut des! 
Het energiebeleid van dit land 
heeft miezerige vormen aange
nomen. Tegenover de Franse 
plannen om in Chooz een nu
cleair park uit te bouwen kan 
onze regering slechts een „do ut 
des'-poiitiek voeren. 
De Franse regering krijgt haar 
zin op voorwaarde dat een dam 
wordt gebouwd op de Houille en 
de Belgische omwonenden van 
de centrales kunnen genieten 
van verminderde efektriciteitsta-
rieven. 
Een typisch Belgisch kompro-
mis, waarbij nog maar eens op
gemerkt moet worden dat dit 
blijkbaar enkel kan wanneer het 
Wallonië ten goede komt Bij de 
Franse plannen om ook In Duin
kerken een nucleair park in te 
planten, hebben wij de regering 
geen voorwaarden horen stellen 
ten voordele van de Vlaamse 
omwonenden! 

Misbruik van 
vertrouwen 
Het Brussels referendum heeft 
burgemeester Pivin van Koekel-
berg heel wat „telefonische" 
hoofdbrekens bezorgd. 
Zaterdagochtend vonden alle in
woners van Koekelberg een rond
schrijven in hun bus, waarin plech
tigheid medegedeeld werd dat het 
referendum niet kon plaatsvinden 
omwille van foutief opgestelde 

Vic Anciaux, samen trouwens met enkele tientallen Vlamingen van 
verschillende strekkingen w.o. ook PW-senator mevrouw Bernaerts 
die zetelt voor Nijvel maar in de Franse Kultuurraad niet binnen mag, 
verbrandde verleden week donderdag in het openbaar de hem 

toegezonden stembrief voor het referendum. 

vragen. De mensen die de vragen
lijst toch reeds ingestuurd hadden, 
mochten telefonisch bij de burge
meester de gebruikte postzegel 
terugvragen. 
Het rondschrijven was zó netjes 
nagebootst dat heel wat inwoners 
van Koekelberg naar de telefoon 
grepen en de burgemeester om 
terugbetaling verzochten. De grap 
was meer dan geslaagd. 
Enkel burgemeester Pivin kon ze 
niet appreciëren. Na een kort on
derzoek vond hij de schuldige: 
VU-gemeenteraadslid Wim 
Meyers. 
Even nadien werd het gemeente-

' raadslid aangehouden wegens 
valsheid in geschrifte en misbruik 
van vertrouwen. 

Nieuw 
referendum 
Ook de Nederiandstalige jeugd-
raad van Anderlecht heeft zich 
niet onbetuigd gelaten. 
De jongeren organizeerden een 
papierslag in de gemeente en op 
zondag leverden zij het verzamel
de papier netjes af aan het ge
meentehuis. 
Het gemeentebestuur werd vrien

delijk verzocht om het papier te 
recycleren, zodat nadien met het 
kringlooppapier een nieuwe volks-
raadspleging zou kunnen ingericht 
worden. Tegelijk werd gesugge
reerd om belangrijke zaken aan te 
pakken zoals het beleid van de 
gemeente, de renovatie van som
mige wijken en Neerpede. 

Amnestie... 
In een Open Brief aan eerste-
minister Martens haalt het IJzer-
bedevaartkomitee scherp uit te
gen de kandidaat-voorzitter van 
de Waalse socialisten, Guy Spi-
taels. 
Tijdens een bijeenkomst van 
oud-krijgsgevangenen verklaar
de deze onomwonden dat de 
huidige regering er niet aan 
denkt enige amnestiemaatregel 
uit te vaardigen. En dat, zo be
klemtoonde hij, is ook de mening 
van de minister van Justitie. 
Noch bij de staatshervorming, 
noch naar aanleiding van de her
denking van het 150-jarige be
staan van België heeft de over
heid gemeend een verzoenend 
gebaar te moeten stellen. Het 
IJzerbedevaartkomitee vraagt 
dan ook aan de eerste-minister 
of de verklaring van Spitaels de 
definitieve begrafenis van de am
nestie-eis inhoudt 

...een stap 
achteruit 
Een eeriijke Martens kan niet an
ders dan deze vraag positief be
antwoorden. Dat blijkt trouwens 
duidelijk uit de herstelwet inzake 
pensioenen van de sociale sektor. 
Daarin wordt één van de weinige 
amnestiërende bepalingen die ons 
land rijk is, gewoon opzij gezet De 
wet-De Paepe voorzag een uit
zonderingsregeling voor de 
slachtoffers van de repressie en 
de epuratie, die een tijdlang niet 
konden storten voor hun pen
sioen. 
Deze uitzondering wordt nu over
boord gegooid, wat voor heel wat 
mensen een inkomensverminde-
ring van 50.000 fr. per jaar zal 
inhouden. De minister van Pen
sioenen Mainil maakte er zich van
af door de nieuwe regeling als 
rechtvaardiger te bestempelen. 

Kommentaar 

VNOS op TV 
Vanavond om 19 u. 17 is er 
een nieuwe Vlaamse-natio-
nale TV-ultzanding^ 
Met als onderwerpen: 
— Portret van een mnno 
1980 kreupel geslagen 
Vlaams aktlvist; 
— Gesprek met VU-onder-
voorzitter prof. Jef Maton; 
— Politieke poppenkast 

Weerstand 
Duitstaligen 
Alhoewel onze grondwet drie 
kultuurgemeenschappen — de 
Nederlanse, de Franse en de 
Duitse — erkent, werden de 
Duitstaligen door de staatsher
vorming van augustus 1980 on
der de voogdij van Wallonië ge
plaatst Duitstalig België maakt 
deel uit van het Waalse gewest 
De Duitstaligen nemen dit niet 
langer en zullen met alle wettige 
middelen weerstand bieden te
gen deze aanhechting. Dat ver
klaarde Walther Janssens, voor
zitter van de Volksgruppenrat 
De Volksgruppenrat is een be
weging, een drukkingsgroep, die 
de belangen van de Duitstalige 
Belgen wil behartigen en die 
nauw aanleunt bij de Partei der 
Deutschsprachigen Belgier. 
Het programma van de Rat laat 
aan duidelijkheid niet veel te 
wensen over: autonomie voor 
Duitstalig België, het weze als 
gewest in een Belgische kon
tekst, het weze via de aanhech
ting bij een Europese regio, bv. 
een regio Rijnland. 
Wanneer zullen de traditionele 
partijen nu toch eens inzien dat 
het niet volstaat te bepalen dat er 
drie kultuurgemeenschappen 
zijn, maar dat deze drie gemeen
schappen dan ook over een 
ruime mate van.autonomie moe
ten beschikken? 

Een onooglijk berichtje op pagina zoveel van 
enkele kranten heeft ons dezer dagen de roman 
„De dode zielen' van Nikolaj Gogol terug voor de 
geest geroepen. In dit in 1842 geschreven mees
terwerk vertelt Gogol het verhaal van de Russi
sche lijfeigenen, die lm de tien jaar officieel 
werden geteld. Naar de resultaten van deze tellin
gen moesten de eigenaars belasting betalen, zodat 
het kon voorkomen dat zij voor inmiddels gestor
ven lijfeigenen moesten blijven doorbetalen tot de 
volgende telling. Zij konden hiervoor echter kre
dieten ontvangen. De held van het verhaal van Go
gol, de genaamde Tsjitsjikov, begeeft zich naar de 
eigenaars van lijfeigenen, met het voorstel om 
voor een schappelijke prijs dode zielen over te ne
men. Op deze dode zielen zal hij dan kredieten 
aanvragen om er rijk mee te worden. Een Russi
sche letterlijke illustratie van het oud, Vlaams 
gezegde „de ene zijn dood is de andere zijn 
brood'-
In de hoofdstedelijke deelgemeente Sint-Jans-
Molenbeek blijft men zich blijkbaar inspireren aan 
de roman van Gogol. De gerechtelijke politie is 
daar volop bezig met een diepgaand onderzoek 
naar het ledenbestand van een vriendenbond van 
socialistische gepensioneerden. Zoals alle sosje-
teiten, vooral die van de politieke stal der meerder
heid, wordt deze vriendenbond gespijsd en ge
laafd uit de gemeentekas. De gemeentelijke subsi

dies worden toegekend a rato van het aantal leden, 
ledere sosjeteit heeft er dus belang bij, een zo lang 
mogelijke ledenlijst voor te leggen als het bij het 
opmaken van de gemeentebegroting gaat over de 
verdeling van de centen. Hoe meer zielen, hoe 
meer vreugd. Zelfs als die zielen dood zijn-
Een der kenmerken van de oude dag is namelijk, 
dat hij sneller grafwaarts nijgt dan de jeugd. 

Tijdens een boekjaar — of tijdens een jaar van de 
gemeentelijke begroting — heeft een gepensio
neerdenbond heel wat méér kansen op ledenver
lies door overlijden dan, pak weg een scoutsgroep 
of een kinderkoor 
Op de socialistische vriendenkring van gepensio
neerden te Sint-Jan-Molenbeek weegt de ernstige 
verdenking, dat de dode zielen niet van de leden
lijsten werden geschrapt En dat de levende mem
bers hun wekelijkse koffie-met-koekenbijeen-
komst wat copieuzer en wat gevarieerder mieken 
dank zij het deel subsidie, dat hen bij manier van 
spreken vanuit het graf werd aangereikt door de 
dierbare overledenen. 

In ambtelijke taal en in juridische termen heet zo
iets „valsheid in geschrifte en misbruik van staats-
gelden'. Het is op grond van deze vermoedens dat 
de gerechtelijke politie de fichenbak van de sosje
teit en de consciëntie van een socialistische 
schepen aan het uitpluizen is. ' 
Maar overschrijdt heel deze gogoleske situatie 
niet ruimschoots de grenzen van St-Jans-Molen-
beek? En is zij eigenlijk niet het treffend symbool 
voor gans het Koninkrijk, waarin wij gedoemd zijn 
te leven? 
Of is het niet zo dat de Vlamingen al tientallen 
jaren miljarden betalen aan Dode Zielen: de reeds 
lang overleden relikten van wat eens de Waalse 
industrie was, opgebalsemd en bijgewerkt alleen 
maar om de Tsjitsjikovs toe te laten ervan te le
ven? 
Op het einde van Gogols roman krijgt de held van 
het verhaal berouw en komt hij tot inkeer. Dat valt 
echter niet te verwachten van onze Tsjitsjikovs-
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Sociaal-ekonomisch m 
„Vlaamse chips, made in California" 

Er worden bakens verzet 
„Wij gaan naar de 600.000 werk
zoekenden tegen eind 1981 O 
• Nu al wordt 16 procent van 
de lopende begroting besteed 
aan de financiële dienst van de 
overheidsschuld CJ 
• Ik ben in beginsel geen voor
stander van een inkomensmati-
ging. Dat is iets wat je hooguit 
één keer om de eeuw mag doen 
U 
• Alles moet grondig worden 
bekeken. Als de eerstvolgende 
zes maand of het eerstvolgend 
jaar niet vele dingen mogelijk 
worden, die vooralsnog onmoge
lijk werden geacht, dan gaan we 
aangepast worden in de passie
ve wijze. Eén zwaluw maakt de 
lente niet, maar men mag niet 

'onderschatten wat er gebeurt 
aan de onzichtbare kant van de 
maan. Er worden reeds bakens 
verzet, die tot nu toe volkomen 
vastgespijkerd leken-' 
De man die niet verlegen zit om 
een al dan niet zinvolle maar 
telkens toch gevleugelde uit
spraak meer of minder is inder
daad de huidige minister van 
Financiën, Mark Eyskens. Dit 
keer kon hij zijn inzichten over 
het financieel-ekonomisch beleid 
kwijt in het dagblad De Tijd. 
Inzichten? Nu ja. Bij een uit
spraak van het genre: „er moeten 
vele dingen mogelijk worden, die 
vooralsnog onmogelijk werden 
geac/ i / " worden we echt niet veel 
wijzer. 

Maar dit zijn we onderhand ge
woon geworden. Zoals we ook 
gewoon geworden zijn dat er 
zich in onze gemeenschap een 
aantal grondige mutaties voltrek
ken, zonder dat de beleidverant-
woordeli jken erbij betrokken zijn 
om bij te sturen. 

Vanzelfsprekend gaat vandaag — 
ook tijdens bijeenkomsten van de 
kabinetsraad — veel aandacht 
naar bedrijfssluitingen die zich bij 
trossen blijven aandienen. Maar 
de regering blijft er met moede
loos hangende armen bijstaan. 
Niet helemaal en niet altijd; het 
hangt er wél van af om welke 
bedrijfssluiting in welk gewest het 
gaat, en vooral van de graad van 
agitatie die er daarbij ontketend 

word t Een selekt groepje bedrij
ven blijkt nog Immer kwistig miljar-
denlnjekties te krijgen, hoewel hun 
commerciële ziekte door bedrijfs-
onderzoekers reeds als onge
neeslijk werd bevonden. 
Hoewel vrijwel alle ekonomische 
waarnemers het er over eens zijn 
dat er momenteel alweer een on
zinnige geldverspilling dreigt bij de 
fusle-operatle van Waalse staal-
bekkens volharden de beheerders 
van het gemeenschapsgeld in de 
boosheid. 

Het geld dat er niet meer is — en 
dat dus tegen dure rentetarieven 
in het buitenland wprdt bijeenge-
bedeld — wordt nog Immer gren
zeloos over de bal gegooid. 
Niet alleen om kansloze bedrijven 
nog een pOos vallen-staan over
eind te houden. Ook om nog ver
der te werken aan een aantal 
peperdure projekten, die ontwor
pen werden in de jaren '60, en die 
nog Immer het onzinnig gigantis
me aanhouden. 
Zo bijvoorbeeld wat betreft de 
reuze-stormstuw die op de Schel
de ter hoogte van Oosterweel zou 
gebouwd worden, die momenteel 
voorzichtig op een slordige 23 
miljard frank wordt geraamd, die al 
miljoenen frank aan studierapor-
ten heeft gekost, die momenteel 
voor alweer een nieuw onderzoek 
naar de KU-Leuven werd doorge-
sluist en aan de ekonomische zin 
waaraan steeds meer Ingenieurs 
en ekonomen beginnen te twijfe
len. De versplllingspoirtiek bij 
Openbare Werken is lang nog niet 
beëindigd. 

tijdverdrijf 
Terwijl dus de regering gemeen
schapsgeld In verschillende depar
tementen blijft verkwisten, en het 
weinige geld waarmee het land 
kan beheerd worden niet in het 
minst gebruikt om de ekonomi
sche bedrijvigheid bij te sturen in 
het kader van een toekomstge
richt beleid, voltrekken zich ingrij
pende mutaties waarvoor de mi
nisters nog immer hardnekkig 
gaan aktieve belangstelling beto
nen. 
Er is zo bijvoorlieeld het gekend 
energievraagstuk. Bij herhaling 
werd al wel reeds gezegd dat wij 

dringend moeten besparen op 
onze energierekening. Onder 
meer: het met enkele graden te
rugdraaien van de termostaat is 
nog min noch meer eren element 
van dagjespolitiek. 
Fundamentele wijzigingen in de 
energiebesteding blijven daaren
tegen uit Het inmiddels reeds ja
ren geleden beloofde pariementair 
energiedebat blijft almaar uit Deze 
aangelegenheid bleek niet drin
gend te zijn om er de wetgever 
voor aan het werk te zetten. 
Nog een andere ingrijpende muta
tie, die nog heviger schokgolven 
dan de energiestorm zal veroorza
ken, is de opmars van de chips en 
de microcomputers-

Vandaag moeten de rgeringsle-
den niet doen alsof hun neus 
bloedt als zij „het allemaal niet 
tijdig konden voorzien". Het is zo
wat twintig jaar geleden, In de 
jaren '60, dat de chip geboren 
werd en dat vrij snel voorsfjeld 
werd dat de jaren '80 het gouden 
decennium van de chip)s zouden 
worden. 
En wat gebeurt er in ons land? Be
drijfssluiting... ook in de chipindus
trie! Een paar maand geleden sloot 
Monsanto haar siliconafdellng in 
Gent-. De overfieki kwam niet 
tussenbeide. 
Erger nog: Vlaamse elektronika-
vorsers, onder leiding van de Leu
vense professor Roger Van Over-

straeten, hebben met hun elektro
nische schakelingen wereldfaam 
verworven. De overheid betoonde 
geen interesse om de bijhorende 
micro-produktie in eigen land te 
verwezenlijken; alle nnogelijke 
fondsen voor industriële vernieu
wing, expansie en noem maar op 
ten spijt 
Gevolg: De Leuvense chips wor
den nu in Groot-Brittannië ver
vaardigd-, én in de Callfomische 
siliconen-vallei, het wereldcentrum 
van de chipproduktie. De Belgi
sche regering laat maar betijen; 
het pomp)en van miljarden in dood
zieke bedrijven die geen schijn 
van toekomstkans meer hebben Is 
haar grootste tijdverdrijf. 

geU 
groeit 

5.000 fr. kan groeien tot 18.340 fr. 
(nettol) 
Bij de ASLK kunt u uw spaargeld beleggen voor termijnen 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. 

hmm geeft waarde aan uw geld. 
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mi Opinie 

Laissez-
faire 

André Cools in betere dagen. Verleden zondag verwees de scheiden
de PS-voorzitter zowel in een tv-programma voor de BRT als voor de 
RTBF nadrukkelijk naar zijn afstamming van wat hijzelf noemde 
„Vlaamse gastarbeiders in Wallonië". Eén van zijn kandidaat-opvol
gers heet Van der Biest Treffende illustraties van een tijd waarin ook 

Vlaamse spierkracht in Wallonië werd geïnvesteerd. 

„Een laissez-faire loonmatiging 
biedt op zichzelf geen waarbor
gen voor meer werkgelegenheid, 
omdat er geen onmiddellijk ver
band bestaat tussen loonstijgin
gen en werkloosheid. Immers, een 
beperkte loonmatiging in een aan
tal traditionele sektoren zal nooit 
kunnen optornen tegen de moge
lijkheden van nationaal en interna
tionaal kapitaal om door investe
ringen in lage-loonlanden hoge ar-
beidsproduktivitert en lage uur
loonkost te kombineren." 

Het zijn twee belangwekkende 
stellingen van een werkgroep 
van een vijftigtal ekonomisten, 
die zopas gepubliceerd werden 
In het tijdschrift .De Nieuwe 
Maand'. 

Het Is in feite een zoveelste 
oprisping ten aanzien van het 
regeringsbeleid dat (vooral de 
loon-) matiging predikt, maar dat 
momenteel voor het overige in 
nog niets voorziet om die bezui
nigde gelden aan te wenden om 
de industriële slagvaardigheid te 
verhogen. 

Overigens, zelfs de werkgevers 
in een heel pak sektoren gelooft 

niet danig in het helend effekt 
van alleen-maar-loonmatiging, 
aangezien zij met hun werkne
mers uitvissen op welke wijze ze 
toch loonaanpassingen kunnen 
toekennen zonder tegen het ma
tigingsparool te zondigen-

De schuldigen... 
De regeringsleden kunnen alvast 
meteen wat bezuinigen op hun 
regeringsmededelingen op radio 
en televisie waarbij zij hun grote 
wijsheid verkondigen over de 
ernst van de ekonomische toe
stand. Uit een zopas gepubli
ceerde enquête blijkt overduide
lijk dat een grote meerderheid 
van Vlamingen en Walen zich 
bewust is van de krisisperikelen 
en ook aanvoelt „dat het ergste 
nog moet komen". 

Slechts één procent van de be
volking wijst de werkgevers met 
de vinger; wel worden multinatio
nale ondernemingen die hun filia
len opportunistisch ontmantelen 
als een schuldige zondebok aan
gewezen en uiteraard ook de 
olieproducerende landen. Maar 
vooral wordt de staatsoverheid 
verspilling aangewreven, gebrek 
aan doortastend optreden en te 
hoge fiskale druk. 

Retorische 
vraag 
Waar de loonmatiging uiteraard 
een dwingende en dringende ver
eiste is om zieke bedrijven zo 
mogelijk er opnieuw bovenop te 
brengen, stellen de werknemers 
van onder meer de energiebedrij
ven toch de pertinente vraag 
waartoe hun opgelegde loonma
tiging moet dienen? 

Bedrijven die miljoen en miljar
denwinsten blijven maken heb
ben er allicht geen baat bij de in
zet van hun werknemers af te 
remmen door hen de uitvoering 
van de eerder aangegane verbin
tenissen via kollektieve arbeids
overeenkomsten te weigeren. 

Natuurlijk kan voor deze werkne
mers, net zoals voor de ambtena
ren, gesteld worden dat zij met 
de opgelegde loonmatiging maar 
een solidariteitsbijdrage voor 
een mogelijk herstelplan moeten 
opbrengen. 

Alleen is er alweer de duidelijke 
vraag waartoe, met welke ver
deelsleutels en dergelijke meer 
de overheid die ingeleverde en 
afgetopte gelden meent aan te 
wenden. Dit blijft tot op vandaag 
een retorische vraag. 

Gastarbeiders 
Tijdens een afscheidsdebat in de 
TV-uitzending Konfrontatie, vori
ge zondag, herinnerde aftredend 
PS-voorzitter André Coots eraan 
dat nog niet zo heel lang geleden 
de Vlamingen hun broodwinning 
als gastarbeider in Wallonië 
moesten gaan zoeken. 

Cools knoopte er evenwel niet 
de bedenking bij dat, indien de 
unitaire kompensatiepolitiek en 
de verkwistende subsidiepolitiek 
nog heel eventjes worden aange
houden door de regering, een 
belangrijk deel van de Vlaamse 
gemeenschap de dag van over
morgen allicht opnieuw elders, 
en allicht ook in andere kontinen-
ten, als gastarbeider aan de kost 
zal moeten trachten te komen. 
Want de zoveel geroemde spits-
sektoren blijken van de overheid 
nauwelijks een steuntje te krij
gen in ons land. 

Kompensatie 
In de elektridteitssektor is er op
nieuw vrij veel investerings-nei-
ging te merken; althans vooral wat 
de kernenergie betreft 
Terwijl de parlementsleden nog 
steeds het eerste inspraakwoord 
omtrent het energlebdekJ moeten 
krijgen, worden er in ons land en 
vlïik bij onze grenzen weer verse 
plannen voor de bouw van kern
centrales ontvouwd. Vlakbij de 
Belgische grens, in het Franse 
Maasdorpje Chooz willen de Fran
sen spoedig een nieuw kempark 
inplanten. FVotest van de plaateelij-
ke bevolking werd reeds wegge
wuifd. De Fransen kunnen sitKls 
een paar dagen helennaal gerust 
zijn nu minister van buitenlandse 
zaken Nothomb in Parijs is gaan 
vertellen dat de Belgische rege
ring geen enkel bezwaar heeft 
tegen kerncentrales in Chooz. 
Wel vroeg hij beleefd, één van de 
vaste eigenschappen van Belgi
sche poÓtiek getrouw, om wat 
kompensatie& 

Minister van ekorKxnische zaken 
Qaes van zijn kant is in Bonn gaan 
zeggen dat ons land last heeft met 
de betalingen voor het aandeel 
van België in de bouw van de 
snelkweekreaktor in Kalkar_ 

De ernstige vraagstukken en 
de ernstige partijen 

Hoe vaak hebben we het gehoord? 
De Volksunie houdt zich alleen bezig met 
niet-ernstige problemen, met schijnbare 
vraagstukken, met taaivraagstukken of 
hooguit met communautaire moeilijkheden. 
Dat woord communautair werd uiteraard 
met opzet gekozen omdat men niet wilde 
spreken over een Vlaams volk (laat staan 
een Nederlands) of over de volkerentegen-
stelling in dit land. 
De Belgische fiktie wil immers slechts 
Franssprekende en Nederiandstalige — of 
liever nog Vlaamstalige — Belgen zien. 
Alleszins moeten het Belgen zijn. Belgen 
van het noorden en Belgen van het zuiden. 
Die van het oosten worden gewoonlijk ver
geten. Er is een noordelijk en een zuidelijk 
Belgisch landsgedeelte. Verschillende vol
keren zijn er niet 
En wie hanteert mee deze terminologie? 
De Vlaamse kleurpartijen, de traditionele 
partijen, die ook de traditioneel Belgische 
partijen zijn in de volle zin van het woord. 
Zij hebben zich nooit veel met onderge
schikte of schijnbare vraagstukken zoals 
het Waals-Vlaamse vraagstuk beziggehou
den. Alleszins niet om ze goed op te lossen. 
Alleen noodgedwongen. Als een al dan niet 
noodzakelijke tijdverspilling. Zo heette het 
althans. 
Want ze hebben natuuriijk het vraagstuk 
niet kunnen negeren. En dan hebben ze 
Brussel en Wallonië bevoordeeld. Waarbij 
ze alle belang hadden om het stil te houden. 
Men kan dan ook op elk terrein hun resulta
ten aflezen in de achterstelling van Vlaande
ren tegenover Brussel en Wallonië. Dat is de 
vrucht van hun decennia lange lamlendig
heid en hun ruggegraatloosheid. 
Het feit dat men thans probeert de Vlaams-
Waalse problematiek in de ijskast te stop
pen helpt evenmin als dat het vroeger ooit 
heeft geholpen. Deze vraagstukken zijn 
daarvoor te wezenlijk. 
Wij bemerken het thans weer met het staal, 
waar we de traditionele verknoeiing van het 
vraagstuk te zien krijgen. 
Ongezonde, op korte of halflange termijn 
veroordeelde Waalse staalbedrijven krijgen 
tientallen miljarden toegeworpen. Er is im

mers de klassieke Waalse chantage. 
Een gezond Vlaams bedrijf als Sidmar, dat 
voort kan zonder toelagen, wordt echter in 
zijn normale uitbouw geboycot omdat in 
Vlaanderen niets mag bloeien als het een 
soortgelijk bedrijf in Wallonië slecht gaat 
Dat is voor de kleurpartijen een zaak van 
nationaal evenwicht 

De kleurpartijen hebben immers altijd ge
faald wanneer het Vlaanderen gold. De 
taalwetten; de Kultuurraad; de Vlaamse 
Raad: zovele mijlpalen die van meet af aan 
scheef werden geplaatst 
Op ekonomisch gebied doen de kleurpar
tijen het niet beter. 
Zij blijken niet meer verstand te hebben op 
het gebied van wat zij de werkelijke proble
men noemen dan op het gebied van de 
staatshervorming. 
Want wat de ekonomische krisis betreft 
komen hun maatregelen jaren te laat en zijn 
ze alles behalve afdoend, zelfs niet eens 
goed georiënteerd. 
Omdat ze niet weten waar ze naartoe willen. 
En omdat ze sommige dwarsliggers, zoals 
bepaalde syndikale leiders, niet aandurven. 
Ze slaan overwegend slechts die richtingen 
in waar ze geen groot verzet verwachten, 
omdat ze zich niet goed kunnen verdedigen. 
Onze ekonomische krisis is ernstiger dan in 
de andere westerse landen omdat men het 
vraagstuk nog meer heeft laten verrotten in 

de hoop op het mirakel dat niet kwam. 
Zo staan we voor de toestand dat de 
kleurpartijen het volkerenvraagstuk in ons 
land onderschatten, niet als essentieel wil
len beschouwen. 

En dat ze de problematiek die ze wel ernstig 
noemen, de ekonomische krisis, niet aan
kunnen. 
Waartoe dienen ze dan? 
Hebben ze ooit een beter bewijs geleverd 
van hun onmacht? 
En van hun schadelijkheid voor het land? 

Is het niet de taak van de Volksunie, die 
sinds jaren het gebrek aan ernst in de 
politiek en de geldverspilling aanklaagt om 
haar oplossingen scherper naar voren te 
schuiven? 

Gedaan met de dwaze toelagen van tiental
len miljarden aan veroordeelde bedrijven, 
doch belastingveriaging voor alle bedrijven 
zodat de meest toekomstvatbare hun vlucht 
kunnen nemen en voor nieuwe werkver
schaffing kunnen instaan. 

Herwaardering van de ekonomie, die te lang 
als een schotelvod werd behandeld, die men 
eindeloos dacht te kunnen uitwringen. Soci
ale vooruitgang is niet mogelijk zonder een 
gezonde ekonomie. Een zieke ekonomie 
betekent fataal sociale achteruitgang. 

Deze grondwaarheid wordt klaarblijkelijk 
thans slechts zeer moeizaam opnieuw er
kend. 

Met veriies van veel tijd. En nu het verlies 
van honderden miljardea 
De traditionele partijen blijven zwaar bene
den hun taak. Zij die nochtans beweren dat 
zij en zij alleen de ernstige vraagstukken 
aanpakken. 
Zij doen denken aan een voetbalploeg die 
op vreemd plein nooit haar juiste draai vindt 
en die op eigen veld geregeld zwaar wordt 
afgestraft 
En die dan nog iedereen van uit de hoogte 
de les wil lezen. 

Senator V îm Jorissen 
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Wetstraat 

De voorbije week is, althans in 
het parlement rustig verlopen. 
De kommissies hebben zich ge
bogen over de acht wetsontwer
pen, die samen het herstel van de 
ekonomische ruïne moeten inlui
den. Waarschijnli jk zal vandaag 
of morgen ook de openbare be
handeling achter de rug zijn. 
Of de wettelijke matiging van de 
inkomens ooit toegepast zal wor
den, blijft vooralsnog een open 
vraag. Syndikale en patronale 
middens dokteren ijverig aan een 
centraal akkoord. 
Heel wat duidelijker is het ant
woord op de vraag naar het te 
verwachten resultaat van de re-
geringsplannen. Niemand ont
kent dat ze nauwelijks het effekt 
van een druppel water op een 
hete plaat zullen bewerkstelligen. 
Daarenboven tast men volledig 
in het duister over de besteding 
van de matigingsgelden, over de 
nochtans zo noodzakelijke mati
ging van de overheid en over het 
nieuw industrieel beleid. 
De krisis treft België dubbel hard. 
Niet alleen is ons land, zoals de 
overige geühdustrializeerde lan
den, overgeleverd aan de gewij-

Een maskerade-politiek 
zigde internationale orde, het nrK»et 
daarenboven het hoofd bieden 
aan een eigen Belgische krisis te 
midden van een wereWomvatten-
de krisis. Ongunstiger dan elders 
is de katastrofale toestand van 
onze overheidsfinanciën, het te

kort op onze betalingsbalans en 
het trieste werkloosheidsrekord. 
Bij het aanvt^ljzen van oorzaken 
voor deze dubbele krisis wordt 
dikwijls, ook door politieke kom-
mentatoren, verwezen naar de 
eindeloze kommunautaire twisten. 

Aan senator Carlo Van Eisen deelde de minister van Binneniarxlse Zaleen mede dat de organizatie van de 
ordehandhaving bij de betoging van 25 oi^tober te Mol aan de gemeente 385.642 fr. kostte en aan de 
rijkswacht haast 1^ miljoen fr. Diezelfde dag werd ook te Wervik betoogd tegen de aanleg van de weg Pecq-
Armentières. Daar bedroegen de onkosten 233.500 fr. voor de gemeente en 508.000 fr. voor de rijkswacht 

Vol energie... 
Sedert jaren lezen we in de snel 
opeenvolgende regeerverklarin
gen dat ,^o spoedig mogelijk" een 
parlementair debat over de funda
mentele opties van het energiebe
leid moet plaatsvinden. Ook het 
regeerakkoord van 19 oktober 
1980 bevat een dergelijke passus. 
Zo spoedig tTKjgelijk? Volgens mi
nister van Ekonomische Zaken 
Willy Claes wijst dit erop dat de re
gering een debat over het energie
vraagstuk als prioritair aanziet 
Konkreter kon hij Jaak Gabriels 
niet inlichten. Het staat immers niet 
dat een lid van de regering zteh in
laat met de werkzaamheden van 
Kamer en Senaat 
Belangrijker, maar vooral zorg
wekkender is de vraag van de VU-
ondervoorzitter naar de zin van 
een dergelijk debat Of beter, in 
hoeverre kan er nog wel over de 
fundamentele opties gepraat wor
den? Heeft de regering ons land 
niet in een al te belangrijke mate 
vastgepind In een bepaalde rich
ting? 

In 1985 zal de kernenergie reeds 
50 th . van de elektriciteitsproduk-

tie verzekeren. Doel IV en Tihange 
II zijn besteld. Tegerrover de Fran
se uitbreidingsplannen in Chooz 
kunnen onze beleidsverantwoor-. 
delijken nuwelijks een „do ut des"-
politiek aanbrengen. 
Het energievraagstuk Is in de hui
dige samenleving een beslissende 
faktor geworden, waarvan de op
lossing niet langer kan afgedaan 
worden als een zuiver technische 
of een zuiver ekonomische aange
legenheid. Het energiebeleid van 
vandaag en morgen vergt een 
maatschappelijke keuze en de be
slissingsmacht daarover hoort niet 
toe aan ekonomische, financiële 
en industriële belangengroepen. 
De afhankelljkheidsgraad van 
90 th., het zeer hoge verbruik, de 
stijgende prijzen,... allemaal ele
menten die drukken op het ener
giebeleid van ons land. Wil men de 
huidige sociaal-ekonomische krisis 
ten gronde aanpakken, dan moet 
plaats ingeruimd worden voor het 
energievraagstuk. Het debat hier-
0"er moet dan ook dringend en In 
volle openbaarheid ingezet wor
den. 

REL 
TJE 

De heer H. Schiltz: „CJ Ik zal het 
evenmin hebben over het feit dat 
door deze staatshervorming en 
door de wijze waarop ons alter 
ego aan Franstalige kant deze 
behandelt, er in onze Belgische, 
ik zou haast zeggen polit ieke 
fauna — maar dat zou wel erg on
eerbiedig zijn, temeer daar het 
om een dame gaat — iemand is 
die nergens thuis hoort". 
De heer M. Galle, minister van de 
Vlaamse Gemeenschap: „F lora f 
De heer H. SchiKz: „Of mevrouw 
Bernaerts een bloem is, weet ik 
n ie t Misschien is zij in de bloem 
van haar jaren, en dat wens ik 
haar toe, mijnheer Galle. Er is 
echter het feit dat wi j erin slagen 
de grondwet te wijzigen en wi j ei
genlijk zitten, ik zal niet zeggen 
op de schoot, maar zitten met 
een lid van ons politiek perso
neel waarmede men geen blijf 
weet (_)" 

(Vlaamse Raad, zitting 1980-1981, Baknopt 
Verslag nr. 3, Vergadering van woensdag 5 
november 1980, biz. 5). 

Ons land heeft de jaren zeventi-
gopgeofferd aan het „nationalitei-
tenprobleem". Beter ware ge
weest die tijd te besteden aan de 
reeds zichbarè financiële en eko
nomische aftakeling van ons land. 
Opgelucht wordt er dan aan toe
gevoegd dat met de staatshervor
ming van augustus 1980 definitief 
een jxint is gezet achter de kom
munautaire heibel en wat Brussel 
betreft een geschikte Ijskast werd 

. gevonden. 
Niets is evenwel minder waar! Een 
reële autonomie zit er voor Vlaan
deren, noch voor Wallonië in. De 
vraag moet gesteld worden of de 
kommunautaire problematiek, die 
het pKjIltiek samenleven In dit land 
zo vergiftgde, wel degelijk tot het 
verleden behoort 
Voor de Volksunie is het dukJelijk 
dat de traditionele fjartijen ge-
p)Oogd hebben het kommunautaire 
probleem te ^jadftoeren", mond
dood te maken op een wijze die 

het evenwk:ht tussen de gevestig
de belangen ongemoekJ laat Hugo 
ScNhz betitelde deze pacifikatie 
tijdens het debat als een maskera
de-politiek. 

In een Redaktioneel Standpunt 
(november 1980) komt het tijd
schrift „De Nieuwe Maand" tot 
dezelfde overtuiging. Onder druk 
van voornamelijk de Volksunie 
hebben de traditionele partijen 
zich geschikt naar de kommunau
taire realiteit Daarna hetiben zij 
een lange-baarvpolltek gevoerd, 
de kommunautaire partijen ont
maagd via regenngsexpenmenten 
om ten slotte de openbare mening 
wat zand in de ogen te strooien 
met een zeer minimalistische op-
tossing: „De belangnjkste beleids
beslissingen (vooral ekonomi
sche) worden unitair gehouden; 
de gewesten en gemeenschap
pen krijgen slechts minimie be
voegdheden. " De redaktie van De 
Nieuwe Maand Is er dan ook van 
overtuigd dat „we zeker nog niet 
toe zijn aan een definitieve ophs-
sing van het kommunautair pro
bleem omdat de pacifikatie die 
nagestreefd wordt slechts scNjn 
IS: de kommunautaire tegenstellin
gen zullen het politiek klimaat blij
ven vertroebelen CJ". 

De bewijzen van deze zienswijze 
stapelen zrch vandaag op. Bij de 
aanpak van het sociaal-ekorx> 
misch herstel komt een eigen 
Vlaamse aanpak niet eens ter 
sprake, terwijl er niet één pro
bleem mag rijzen — denken we 
aan het staaldossier, de textielnij
verheid.. — of de Vlaams-Waalse 
dimensie komt boven drijven. 
Slechts wanneer Vlaanderen en 
Waltonië écht over hun toekomst 
kunnen beschikken, ook op so
ciaal en ekonomisch gebied, zal 
aan de kommunautaire twistappel 
een einde komen. 

P-Sprokkels 
• Ten gevolge van de heibel 
rond de oprichting van een Vlaam
se school te Komen beloofde de 
eerste minister de uitvaardiging 
van een besluit waardoor de ge
meenten verfjiicht worden binnen 
een bepaakje termijn te reageren 
Indien er 'n vokJoende aantal vra
gen tot oprichting van een school 
toekomt Ondervraagd door Willy 
Kuijpers over deze belofte ant
woordde Martens dat de regering 
prioritair de sociaal-ekonomische 
problemen behandelt 
• In de schoot van de Hoge 
Raad voor het Buitengewoon On
derwijs zijn nog steeds besprekin
gen aan de gang in verband met 
het „onderwijs aan huis" voor ge
handicapten. Zoals Emiel Van-
steenkiste in zijn vraag opmerkte, 
dateert het princiep reeds sedert 
de wet van 6 juli 1970! 
• De minister van Nationale Op>-
voedlng kon enkel de bewering 
van Willy Kuijpers bevestigen dat 
de Inkomsten van de Koninklijke 
Biblloteek bij de Franstalige sektor 
ingeschreven worden. Oorzaak 
hiervan is dat de Koninklijke Bibllo
teek slechts over een Franstalige 
boekhouder beschikt 
• Uit een vraag van Bob Maes 
blijkt duidelijk de terugtoop van 
het aantal vaartuigen dat gebruik 
maakt van de scheep)sllft op het 
Centrumkanaal. In 1968 voeren 
nog 8.210 schepen door de 
scheepsllft m 1979 slechts 3225 
• Ondervraagd door Jef Valke
niers over het feit dat zijn 
kabinetschef, de heer Pauwels, 
het voorzitterschap van Distngaz 
waarneemt, antwoordde Willy 
Claes dat DIstrigaz een naamloze 
vennootschap is waarvan de akti-
vrteiten door de raad van befieer 

gekontroleerd worden en het da
gelijks bestuur door de afgevaar
digd-beheerder uitgevoerd word t 
De kat}inetschef geniet zijn volle 
vertrouwen. 
• De informatie van Willy Kuij
pers blijkt korrekt De NMBS 
voorziet erin op de voornaamste 
lijnen een reidtovert>inding te instal
leren tussen de treinen en de 
„vaste wal". De kostprijs wordt op 
471 miljoen frank geraamd. Pro
blemen zijn er nog inzake het 
taalgebruik. 
• Aan Paul van Grembergen 
deekJe de minister van Financiën 
mee dat tweehonderd negenenze
ventig belastingambtenaren kandi
daat waren bij de gemeenteraads
verkiezingen van 1976. Daarvan 
werden er honderd negenendertig 
verkozen. De minister verzekerde 
wel de rKxJige schikkingen getrof
fen te hebben opdat zijn perso
neel niet in een kiese toestand zou 
gebracht worden. 
• Jaek Gabriels ondervroeg alle 
regeringsleden over de perso
neelsbezetting van hun kabinet en 
de kostprijs daarvan. Aldus telt het 
kabinet van de heer Geens als 
minister van de Vlaamse Gemeen
schap zevenenveertig leden. Als 
adjunkt voor Nationale Opvoeding 
beschikt hij nog eens over zeven
enveertig p)ersoneelsleden. De be
zoldigingen bedragen respektie-
velijk 16,5 miljoen en 11,1 miljoen 
frank, beide bedragen tegen 100 
procent op jaarbasis. 
• Eind 1979 werd te Godsheide 
over het Altiertkanaal een brug 
voltooid, die nog steeds niet voor 
het verkeer is op>engestekJ. Aan 
Jaak Gabriels deekJe de minister 
van Openbare Werken mee dat 
de kostprijs van deze brug 297,5 
miljoen frank bedraagt Momen
teel wordt onderzocht op welke 
wijze de brug het best kan aange
wend worden! 
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Hans-Jochen Vogel: 
naar de top of naar de vergetelheid 

RSA/Hans-Jochen Vogel werd 
weleens genoemd als de toe
komstige opvolger van Bonds
kanselier Helmut Schmidt Zo 
hoog is hij voorlopig niet opge
klommen, t o c h staat hij vandaag 
centraal in de Westduitse be
langstelling. Hij werd 23 januari j l . 
benoemd tot burgemeester van 
West-Berl i jn om er zijn ontslagen 
voorganger Dietrich Stobbe te 
vervangen, die vri jwel argeloos 
verstrikt was geraakt in een 
stroomversnell ing van intriges 
en schandalen. Lang voor die 
benoeming stond hij bekend als 
een handig polit icus, een soort 
wonderdoener die opgekomman-
deerd werd om vastgelopen si
tuaties weer vlot te krijgen. Hij 
was ooit burgemeester van Mi in-
chen (de jongste die daar ooit dit 
ambt heeft waargenomen), fede
raal minister van Woningbouw 
(die ervaring zal hij in het door 
een felle woningkrisis verscheur
de West-Berli jn nuttig kunnen 
gebruiken) en minister van Just i
tie in de SPD-FOP-koalitie. In al 
die funkties heeft hij blijken van 
rechtschapenheid en onomkoop
baarheid gegeven. All icht werd 
hij om zijn vele burgerlijke en 
morele deugden naar West-Ber
lijn gehaald. De stad aan de 
Spree heeft immers meer dan 
ooit behoefte aan een harde aan
pak. Niet langer dan verleden 
donderdag hebben de drie parti j
en in het stedelijk parlement be
sloten dat op 10 mei e.k. West-
berlijnse verkiezingen voor een 
nieuw parlement worden georga-
nizeerd, een jaar eerder dus dan 
formeel nodig was, en dat op 
16 maart de datum voor de ont
binding van de Vergadering zal 
vastgelegd worden. Door dit be
sluit tot vervroegde verkiezingen 
kri jgt het burgemeesterschap 
van Hans-Jochen Vogel en van 
het bestuur van de hele SPD-
FDP-administratie een nieuwe di
mensie: hoe ze nl. die verkiezin
gen gaan winnen en hoe ze met 
slechts drie maanden voor de 
boeg hun traditioneel kiezers
bestand, gevaarlijk aangevreten 
door diverse splintergroepjes en 
meer nog door de heersende 
malaise, behoorli jk gaan motive
ren. 

Die Westberlijnse malaise heeft 
vele gezichten: de woningnood 
die al in prerevolutionaire straatge
vechten resulteerde, het probleem 
van de migranten die tot gettovor
ming overgaan, de nood aan nleu-
w/e werkplaatsen en hier bovenop 
de Garski-affaire. Die onverkwik
kelijke Garski-affaire kunnen wij 
zeer bondig schetsen: de stad 
West-Berlijn verschafte een borg
stelling van 90 % op een krediet 
van 128 miljoen D M door een 
Westberlijnse bankmaatschappij 
toegestaan aan het bouwbedrijf 
Bautechnik o.l.v. ene Herr Garski. 
Het bouwbedrijf met zetel op de 
Bahamas (D kwam achteraf in een 
faillissement terecht Gevolg: de 
stad West-Beriijn, in concreto de 
Westberlijnse belastingbetaler zal 
nu moeten bloeden voor die 90 % 
van het toegestane krediet De 
verbijsterde Westberiijners vra
gen zich dan ook terecht af waa
rom hun pariementariërs zo licht
zinnig en roekeloos stem en steun 
aan de kredietgarantie hebben ge
geven. Immers, in 1978 ritselde het 
al van geruchten dat de firma over 
de kop zou gaan. Toen bleek dat 
vooraanstaande parlementariërs 
(o.m. Rietschlager van de SPD en 

Lüder van de FDP) in de betrok
ken bankmaatschappij leidingge
vende fxjsities bekleedden, gin
gen de poppen aan het dansen. 
De Westberiijners gingen besef
fen dat kontroleurs en gekontro-
leerden twee handen waren op 
een buik, ook dat niets was over
gebleven van het sakrosante prin-
ciep van de scheiding der mach
ten. 
Hans-Jochen Vogel heeft dus 
werk voor de boeg. Aan één kapi
tale voorwaarde om orde op zéh 
ken te stellen heeft hij al voldaan: 
qua werkkracht is hij tot atletische 
topprestaties in staat Hij is ook 
een geboren overwinnaar: bij zijn 
verkiezing kreeg hij 73 ja-stem
men, dit terwijl de socialistisch-
liberale koalitie maar 72 mandata
rissen telt Na de aangekondigde 
onthouding van een liberaal man
dataris (Oxfort) betekent dit dat 
twee CDU-mandatarissen voor 
Vogel hebben gestemd. Een gun
stig voorteken allk:ht maar lang 
geen bewijs dat Vogel de wind in 
de zeilen heeft Amfjer drie maan
den scheiden hem van de kon-
frontatie met de kiezer en dit in 
een gebied waar zijn naam tot 
dusver weinig uitstraling heeft 
Vandaag zijn SPD en FDP zo in in
terne heibel verstrikt dat ze niet 
langer in staat zijn nieuwe leiders 
te leveren en te voorzien in de ver
vanging van ervaren, maar uitge
rangeerde politici. Beloftevolle 
kandidaten zijn er genoeg, maar 
wie niet over kameleontische ei
genschappen beschikt niet tege
lijk rechter- en linkervleugel ter 
wille is, spreekt zijn eigen dood
vonnis uit M.a.w. de kandidaten 
van de meerderheid zullen van 

middelmatig kaliber zijn. Velen on
der hen zijn uit het Bondsrepubli-
keinse hinteriand geïmporteerd, bij 
de kiezers onbekend en niet ver
trouwd met de Westberiijnse si
tuatie. 
De jongste opiniep)eiiingen gewa
gen van 30 % voor de SPD, 15 % 
voor de FDP en... 55 % voor de 
CDU. Richard von Weiszacker, 
leider van de CDU-oppositie, zal, 
zo heeft hij beloofd, het odium van 
korruptie dat aan zijn tegenstre
vers vastkleeft niet uitbuiten. Een 
goed voornemen dat toejuiching 

verdient maar men kan er alle 
kanten mee op. Intussen blijft de 
hamvraag of de koalitie te West-
Berlijn, die ook de koalitie is op na
tionaal vlak, de harde konfrontatie 
gaat overieven. Een' overwinning 
van de CDU zou gevaariijk uitstra
len naar Bonn. Bovendien is West-
Beriijn de belangrijkste scharnier 
in de „Ostpolitik" van de BRD. De 
Sovjets staan beslist niet geest
driftig tegenover de ontwikkeling 
die zich daar aandient Zij zouden 
wel graag zien dat de SEW (socia
listische eenheidspartij voor West-

Beriijn) de volstrekte meerderheid 
haalt maar de kans is groot dat de 
Moskouhorige partij niet boven de 
1 t h . uitkomt Voor Han&Jochen 
Vogel is het alles of niets. Slaagt 
hij erin de gehavende kredietwaar
digheid van zijn koalitie op te 
kalefateren dan wachten hem 
roem en eer en een Ofjening naar 
de hoogste partij- en regerings-
funktiea Maar het zou ook een 
misrekening kunnen worden. En 
dan zal de met de helm geboren 
Hans-Jochen voor lange tijd in de 
grijze anonimiteit verdwijnen. 

Zwanezang van Mitterrand 
RSA/FranQois Mitterrand heeft 
voorgoed de handschoen opge
nomen. De „eeuwige verliezer", 
sinds 1971 leider van de Franse 
socialisten, is op 24 januari jl. te 
Créteil door een speciaal partij-
kongres met 83,64 % van de 
stemmen tot kandidaat aangewe
zen voor de presidentsverkiezin
gen van 26 april en 10 mei e.k. Na
dat Michel Rocard zijn kandida
tuur had ingetrokken kon niet lan

ger twijfel over die ontwikkeling 
bestaan. Van zodra de partijleider 
zelf zijn eigen kandidatuur had 
voorgedragen was ook het heen
gaan van Rocard onvermijdelijk 
geworden. Onder de leiding van 
Mitterrand was de F'SF, die lang in 
de schaduw van de Franse KP 
militeerde, tot de sterkste partij 
van Frankrijk uitgegroeid. Het is 
Mitterrand die de partij heeft ge
boetseerd. Zonder hem zou ze 

allicht het verwinterd allegaartje 
uit de naoorlog zijn gebleven. 

Is driemaal scheepsrecht? Het is 
alvast de derde keer dat Mitter
rand zich waagt aan een gok naar 
het Elysée. Na het overlijden van 
Pompidou was hij in april 1974 de 
enige kandidaat van links maar 
werd door Giscard d'Estaing ver
slagen. De eerste keer moest hij 
het opnemen tegen de Gaulle. Hij 
bracht de generaal een ogenblik in 
verlegenheid, wat goeddeels de 
„schuld" was van de kandidaat van 
het centrum Lecanuet, wiens op
treden het burgerlijke kamp had 
verdeeld. Twee keer hebben de 
kommunisten Mitterrand „onvoor
waardelijk" gesteund. Ze hebben 
hem hierbij niet eens bestookt met 
muggezifterij chicanes en ander 
beuzelachtig gekibbel zoals bij de 
parlementsverkiezingen van 1978, 
die verdeeld links in het zicht van 
de overwinning verloor Dit keer 
zal Mitterrand de kommunistische 
partijsekretaris Marchais op zijn 
weg vinden. En het blijft een open 
vraag of hij het leeuwedeel van 
diens kiezers kan aantrekken. De 
taak van Mitterrand is biezonder 
moeilijk: hij moet proberen het 
hele linkse front (wat men zo 
noemt) te mobilizeren en tegelijk 
misnoegden en tegenstanders 
van Giscard naar zich toehalen. 
Misschien kan hij zijde spinnen 
van het Gaullistisch Rassemble-
ment dat voorlopig in verspreide 
slagorde optreedt (Chirac, Debré, 
Marie-France Giraud). 

Onlangs nog verklaarde Mitter

rand dat hij gewoon niet weg te 
denken is uit het politieke land
schap van Frankrijk. Dit zal wel 
niemand betwisten. Voor een par
tij waarin gedifferentieerde strek
kingen schuilgaan — van verkapte 
kommunisten tot niet onmiddellijk 
lokalizeerbare sociaal-demokraten 
— komt de taal van Mitterrand die 
alle hoeken afrondt en alle tegen
stellingen in antiseptische watten 
verpakt voortreffelijk aan. Het eer
ste gebod blijft echter: overwin
nen. Mocht Mitterrand hierin sla
gen dan zou hij voorzeker de 
Assemblee ontbinden en vanuit 
zijn versterkte positie in triomfalis
tische voortvarendheid nieuwe 
verkiezingen uitschrijven. Maar 
zover zijn we nog niet De kansen 
van Mitterrand hangen zoals in 
„IF" van Rudyard Kipling af van 
vele imponderabilia: mocht hij erin 
slagen de centristische kliënteel 
van Michel Rocard te winnen en te 
behouden, mochten de andere 
„centristen" niet tijdig inzien dat 
het manifest van Créteil een her
ziene bloemlezing is van het des
tijds beruchte Gemeenschappelijk 
programma, mochten de kiezers 
(en kiezeressen) niet tijdig en vol
doende beseffen dat Mitterrand 
de gevangene blijft van Marchais 
en zijn kommunisten, dan zou de 
weg naar het Elysée misschien 
voor hem open liggen. Maar, voor
lopig ziet het er naar uit dat Gis
card dEstaing zichzelf zal opvol
gen in weerwil van Bokassa's 
edelstenen en spijt recente, voor 
Mitterrand vrij gunstige, opiniepei
lingen. 
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Rechtvaardigheid 
en vrijheid 
zijn ondeelbaar 
op 17 januari II. stapten een paar duizend mensen door de natte, 
verwaaide straten van Schaarbeek en Brussel, tussen hen de VU-
kamerleden Jan Caudron en Willy Kuijpers. Ze waren blijkbaar de 
enige parlementsleden die op de uitnodiging van het El SaWadorko-
mitee waren ingegaan om hun zaterdagnamiddag protesterend door 
te brengen tegen de 9.000 Salvadoriaanse vermisten en vermoorden. 
Waar zaten de „hoge vooraanstaanden' die nog voor een jaar met 
akademische luister, zoals dat heet, de Salvadoriaanse vermoorde 
bisschop Romero aan de KU te Leuven een eredoctoraat toekenden? 
intussen is het aantal slachtoffers wel verdubbeld; een paar van het 
tiental Vlaamse religieuzen verlieten El Salvador met een kogelvrije 
wagen tot het militaire vliegveld; de VSA hebben hun gedode 
missiezusters, ontwikkelingshelpers en raadgevers al vergeten en de 
even gestopte hulp wordt ten belope van 600 miljoen fr.(ekonomie) en 
150 miljoen fr. (wapens) verder gezet 

mj 

Kamerlid Willy Kuijpers interpel-
leerde reeds op 10 december 
1980 de kristen-demokratische mi
nister van Buitenlandse Zaken 
Charles-Ferdinand Nothomb; 
maar diens bleke antwoord werd 
dadelijk door de Vlaannse zende
lingen ter plekke in San Salvador 
weerlegd! Dan nnaar twee „open 
brieven" geschreven — onderte
kend door de VU-kamerfraktie en 
Karel Dillen. Tot op heden: geen 
antwoord! 
Kuijpers ontving een oproep van 
mgr. Arturo Rivera Damas (Rome
ro's opvolger) om in Vlfuanderen 
een ander aspekt van de diktatuur 
nl. de kerkvervolging in B Salva
dor ean te klagen. De „verdwij
ning" van tientallen parochiepries
ters, zusters en katechisten be
dreigt het enige vrije en denkende 
kader van dit volk Euro-kamerlid 
Maurits Coppieters ontktkte in 
Straatsburg door zijn nrK>tie, de 
tweespalt tussen de socialistische 
fraktie die hem gedeeltelijk volgde 
en de kristen-demokraten die te
genstemden of buiten 't halfrond 
bleven tijdens de stemming. 

Waarover gaat het? 
Reeds 50 jaar houden de Salvado
riaanse militairen met Noordameri-
kaanse steun de macht over deze 
achtste grootste koffievoortt>ren-
ger in handen. Een 6-tai grote 
families vormen met hun Spaans-
inheemse nanrien de kleine Salva
doriaanse tx)venk!as8e. En de rest 
van dit ± 5 miljoen personen 
tellend volk wordt in de pas ge
houden door de paramilitaire orga-
nizatie „Orden". In de bergen en 
op het platteland moest een volks
legertje, genoemd naar Farabundo 
Marti (de vrijheidshekl tegen de 
militaire staatsgreep van 1931) 

* voortijdig de strijd met het officiële 
leger aanbinden... Tevergeefs ech
ter. En natuurlijk willen de eeuwige 
links-rechts-etikettenklevers dit al

les tot een nietszeggende — maar 
voor 't Westen emotioneel gang
baar — beekl herlekjen. 
De vrije werekj, en wij dus ook, 
hebben er alle baat bij om het 
volkenrecht en de demokratie 
overal ter werekl als de resultante 
van het westers denken en hande
len te beklemtonen. Evenmin als in 
Vlaanderen (met zijn 1,8 % kom-
munistische stemmen D waart er in 
B Salvador een kommunistisch-
totalitair spook bij deze reeds eeu

wenlang gekersterKie mengbevol-
king rond-
Dat dit in Noord-Amerika niet in 
een ander samenwerkingsbeeM 
wordt omgezet is onvergeeflijk en 
onbegrijpelijk 

Evenzo voor Tindemans' EVP-
steun aan de hukJige junta, waar
van de kristendemokraat Napo
leon Duarte meer en meer het 
strooien boegbeeki is. 

Toon Van Moerbeke 

De KU van Leuven maakte aartsbis
schop Romero doctor honoris causa, 
•en jaar geleden. Nu wordt mat geen 
woord meer gerept over zijn geweld
dadige dood. Studenten protesteer
den daartegen, deze week. 

PERS pektie f 
De neo-unitaire regeringspartijen maar ook de liberafe oppositie blij
ven van de daken schreeuwen dat het staaldosiier een nationale zaak 
is. Daarmee bedoelen ze: Waiionië krijgt nieuwe miljardoninvesterin-
gen, die door Vlaanderen worden betaald. Bovendien mogen de Wa
len autonoom beslissen wat ze met hun staal doen. En als Sidmar dan 
de continu-gieterij krijgt waar het recht op heeft dan schreeuwen de 
Walen moord en brand. De verklaring van de Waalse eerste minister 
en kemphaan Dehousse dat Wallonië vóórgaat op Vlaanderen wordt 
door CVP en SP zomaar geslikt Zij reageren niet 

HET ACV-blad Het Volk voelt 
blijktiaar aan dat er t>ij de 

Skimararbekters groot ongenoe
gen bestaat over de gang van 
zaken. Daarom reageert Het Volk 
ook heftig. „Wat men in Wallonië 
zou moeten weten is: 1. dat, indien 
de Vlamingen er niet mee hadden 
ingestemd om zulks te voorko
men Cockerill al lang failliet zou 
zijn geweest: 2. dat de enige (vol
gens ons trouwens billijke) verant
woording voor verdere investerin
gen in Cockerill van sociale aard is 
en niet tieantwoordt aan de eko-
rmmische wetmaügheki; 3. dat 
Sidmar na de eerste Ronde Tafel-
konferentie reeds zijn ontwikke
ling vertraagd zag; 4. dat een 

verdere afremming van Sidmar 
zou hdruisen niet aKeen tegen de 
ekormmische wetmatigheki maar 
ook tegen de sociale rechtvaan^ 
h&d, want de Gentse arbekiers 
zip even goed arbekiers als de 
Waalse: 5. dat de investeringen in 
Skimar g^seuren door auto-fin&i-
ciering en dat een ton staal er 
2.000 fr. minder kost dan in WaUo-
nië, en 6. dat de meerderhekl var? 
het tjelastinggeki dat in de nog 
nationale nijverheidstekken wordt 
gestort uit Vlaanderen komt Wan
neer men dan de minister voor het 
Waalse Gewest Dehousse hoort 
zeggen dat de continu-gieterij van 
Chertal voorrang moet krijgen en 
dat SkJmar maar moet wachten, 
dan kan men zulks slechts een 
verregaande arrogantie en een 
ontstellend gemis aan arbeiders-
solidariteit noemen, waaraan een 
einde moet komen. 
Zoniet, dan zal er in Vlaanderen 
een stroming ontstaan om een 
andere weg op te gaan." 
Nou ja de stoere taal van Het Volk 
is eigenlijk niet zo stoer. Het komt 
erop neer van: hou me tegen of ik 
bega ongelukken. En de ACV-
krant zal zich graag laten tegen
houden om de Belgische belangen 
te dienen. ' 

WANT aan Vlaamse zijde 
heerst alleen maar passivi

teit Een vaststelling dat niet alleen 
de Vu maakt maar ook Manu Ruys 
in De Standaard. 
„Intussen slaagt Wallonië erin, via 
stakingen en andere afdreigingen. 

het Belgische kapitaal maximaal te 
moMizeren voor het instandhou
den van een Waeis-regk3neie 
staalnijverfiekJ. De nattonale kre
dieten dienen voor de oplxxjw 
van een Waafee indusbiepoBtiek. 
Vlasnderen beta^ een hoge prijs 
voorde versteviging van de Waal
se autonomie, en heeft intussen 
geen gekJ voor de omschakeling 
en de overleving van de eigen 
ekonomie. 
De Belgische staat die zk:h laat tje-
sturen door de belangerigroepen, 
maar het stuur zelf niet meer in 
handen heeft, waarborgt de 
Vlaamse gemeenschap niet langer 
dat haar toekomst nog beve^gd is. 
Het is een benauwende vaststel
ling dat de Vlaamse regeringspar
tijen dat lijdzaam ondergaan." 
Wel beste Manu, laat ons eens 
konsekwent zijn: Je schrijft dat de 
Belgische staat niet langer de toe
komst van de Vlaamse Gemeen
schap kan beveiligen en dat CVP 
en SP maar laten betijen. Waarop 
wacht je dan nog, om in volgende 
artikels radikaal stelling te nemen 
tegen die regeringspartijen én 
voor echt Vlaams zelfbestuur? 
Want nu ervaart Vlaanderen aan 
den lijve dat de mini-staatshervor
ming van Martens geen Iota verarv 
dert aan de miljardenstroom van 
Vlaanderen naar Wallonië. Waar
op wacht De Standaard om dat 
aan te klagen? Of is haar pen 
mikJer geworden nu de VU niet 
meer in de regering zit? 

7 ELFS een unitair-voelend man 
^ als Hugo C^mps In Het Be
lang van Limburg protesteert er
tegen dat Vlaanderen weer de 
duimen moet leggen voor Walk>-
nië. 
„Daarom: sdklariteit is voor ons 
geen punt maar dan niet ten koste 
van de Vlaamse welvaart en toe
komst De staalkemen in Vlaande
ren mogen niet mee „gecockerilli-
zeerd" worden. Dat zou dan geen 

kwestie meer zijn van soBdariteit, 
maar van zelfvernietiging." 
En dan is er nog Brussel waar óle 
Franstalige partijen een zogezegd 
referendum hebben gehouden, 
dat door pientere Vlamingen in 
ArKJerlecht op een kxJieke manier 
is gesaboteerd. 
De Morgen reageert op die grap. 
„Het bewijst alleen maar dat het 
gekJ dat aan de voksraadple^ng 
werd besteed, gewoon wegge-
gookJ is. De resultaten zijn door 
het sHagen van de grap niet meer 
te interpreteren, niet meer te ge
bruiken. Het geeft de Vlamingen in 
heel de hoofdstad het argiMnent m 
handen om de resultaten van de 
raadpleging in het gesprek rond 
Brussel van tafel te vegen 
Het zal de Franstaligen die niet 
wikJen onderdoen voor de FDF-
stunt in de toekomst een les we
zen. 
En f)et zal fwn in het Brussels 
gesprek dat nu echt wel in de 
starü^okken gezet wordt, geraden 
zijn ernstiger te werken en te 
denken, willen ze hun gekx)fwaar-
digfieki, echt iets voor Brussel te 
wUlen doen, niet rmg meer kwijt
spelen." 

pmJSSEN, wordt er aan Frans-
' talige zijde toch maar front ge
vormd inzake Brussel. En wat 
doen de Vlarmigen? Moet ook 
hier geen front ontstaan? Die 
vraag steh Gazet van Antwerpen. 
„Voorarleer de diakx)g aan te 
gaan, willen de Franstaligen over
leg onder elkaar Dadelijk rw de re
ferendums, graag volgende week 
al. Ze willen samenspannen, we
tend dat ze dan sterker staan. 
Waar wachten de Vlaamse partij
en op om in de schoot van de 
Vlawnse Raad, ons deelparlement, 
ook een werkgroep op te richten, 
die f)et Vlaamse standpunt zou 
vastleggen?" 
Met passievelingen van CVP en 
SP een front vormen-
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Een opinie 
over primaire 
energiebronnen 
Industriële ontwikkeling brengt vraag mee naar grote hoeveelheden 
energie. Vanaf de vorige eeuw en in de eerste helft van deze eeuw 
waren kolen de voornamste energiebron. In de tweede helft van deze 
eeuw is er overwicht ontstaan in het gebruik van olie, en later heeft 
aardgas een bijdrage geleverd. Slechts de laatste jaren begint 
kernenergie enige betekenis te krijgen. Al deze primaire energiedra
gers zijn in het laatste kwart van deze eeuw sterk in prijs gestegen, 
een prijsdaling is voorlopig niet in zicht 
De alternatieve energievormen, zonne-energie, energie van bewe
gend zeewater, biomassa en wind-energie zijn als primaire energie
dragers gratis. Ondanks hun toevallig karakter en lage energiedicht
heid worden ze geleidelijk konkurrentieel met de klassieke energie-
dragers. 

De briefwisseling die de re-
daktie ontvangt omtrent de 
„leefmilieubladzijde" is vrij 
groot Een bewijs dat de 
„WIJ"-lezer zeer begaan is 
met alles wat rond dit vraag
stuk beweegt Wij danken de 
lezers daarvoor. 
Een van hen stuurde de re-
daktie twee bijdragen die wij 
de lezer niet willen onthou
den. 

Deze week de eerste die 
handelt over „de alternatieve 
energie". Een volgende over 
„de luchtvervuiling". Wie over 
deze bijdragen van gedach
ten wil wisselen handelt met 
de auteur: Jos Van Briel, 
Vinkstraat 9 te 3570 Peer. 

Gebruik van alternatieve 
energie 
in het verleden 
In zijn ganse ontwikkeling heeft de 
mens gebruik gemaakt van de 

energie van de zon onder een of 
andere vorm: 
— rechtstreekse zonbestraling 
waardoor het leefbaar klimaat ont
staat; 
— hout voor verwarming; 
— windkracht bij zeilvaart 
In de landen van de Europiese 
laagvlakte werd vanaf de middel
eeuwen de windmolen gebruikt 
als motor voor het drijven van 
werktuigen. De oude Vlaamse 
windmolen weid in de vorige 
eeuw ontwikkeld tot een half auto
matisch werkende machine. 
Speurwerk naar gebruik van zon
ne-energie werd reeds lang ge
daan aan universiteiten van landen 
met zonrijke zomers. 
Moerasgas Is In de vorige eeuw 
op beperkte schaal gebruikt voor 
verwarming. 

Speurwerk naar nieuwe 
energievormen 
Naast de reeds genoemde nade
len van onbestendigheid en lage 
energiedichtheid, hebben de nieu
we energievormen het nadeel niet 

Milieurama, nieuw groen wapen 

Deze week werd door de Bond Beter Leefmilieu te Brussel het eerste nummer voorgesteld van „Milieurama", 
een onafhankelijk algemeen mllleutijdschrlft van de milieubeweging In Vlaanderen. In 1981 zal voor het eerst 
een volledige jaargang verschijnen van'dit populair mllieumaandblad. 
De publlkatle telt 44 bladzijden op handig formaat Is rijk geïllustreerd en werd gedrukt op kringlooppapier. De 
eerste aflevering bevat ondermeer artikels over milieu en politiek, ollevogels en energieverspilling, mllieu-ef-
fekt-rapportering, de konventie van Washington en een dossier weekeindverblijven. In volgende afleveringen 
komen sluikstorten en kernafval aan de beurt. 
Een jaarabonnement kost 300 fr., te storten op rekening 427-9082201-48 van BBL-Vlaanderen. Een gratis 
proefnummer wordt op eenvoudig verzoek verzonden. „Milieurama", Aarienstraat 25 te 1040 Brussel (02-
230.94.10). 

als ooriogswapens te kunnen ge
bruikt worden. Dit geeft hen min
der kans op toelage voor speur
werk dan bijvoorbeeld nucleaire 
energie. In België wordt onder
zoek naar de mogelijkheden van 
nieuwe energie slechts gesteund 
sinds het midden der zeventiger 
jaren, dus na de energiekrisis van 
1973. De doorbraak op dit gebied 
werd gebracht door R. Vande-
kerckhove (VU), minister van We-
tenschapsbelekl van 1977 tot 
1979. 

Zonne-energie 
Hiervoor zijn enige honderden mil
joenen fr. voorzien. Speurwerk 
wordt gedaan aan de Universitei
ten van Leuven en Brussel. De 
vlakke koliektor voor energle-kon-
versle op lage temperatuur werd 
grondig onderzocht en momen
teel wordt aandacht besteed aan 
de toepassing van nieuwe mate
rialen die betere resultaten geven. 
Voor sanitair warm water Is de 
vlakke koliektor reeds nu konkur
rentieel. 
Aan de Universiteit van Leuven 
loopt een belangrijk researchpro
gram voor direkte omzetting van 
het zonlicht in elektriciteit De na
druk ligt op het veriagen van de 
kostprijs van deze solarcellen. 

Biomassa 
Dit beslaat een uitgebreid domein. 
Bepaalde plantsoorten leveren 
voldoende suiker voor omzetting 
In alkohol (Methanol) die geschikt 
zijn voor verbrandingsmotoren. 
Voor West-Europa met zijn rela
tief kleine bebouwbare oppervlak
te heeft dit niet veel betekenis. 
Bovendien kan men zich afvragen 
of het moreel verantwoord is gro
te landoppervlakten te gebruiken 
voor deze teelten zo lang meer 
dan de helft der wereldbevolking 
onvoldoende gevoed Is. 
Dieriljke excrementen kunnen ge
bruikt worden voor de produktie 
van brandbaar gas. Deze techniek 
Is reeds lang bekend. In België 
wordt ze niet toegepast Bij alge
meen gebruik zou hiermee een 
hoeveelheid termisch vermogen 
kunnen verkregen worden dat 
overeenkomt met 1 tot 2 % van 

de ingevoerde hoeveelheid ruwe 
olie. Na de gasextraktie heeft het 
behandelde mest niets van zijn 
bemestingswaarde verioren, maar 
het is reukvrij geworden. Deze 
techniek brengt dus tegelijk de 
oplossing voor de reukoverlast in 
de omgeving van sommige bio-
industrieën. 

Windenergie 
Het hoge vakmanschap van de 
oude Vlaamse windmolenbou
wers werd In België niet verder 
ontwikkeld met de middelen der 
moderne aërodynamica. De Inves
teringskosten van wlndgenerato-
ren worden veel vlugger afge
schreven In gebieden met hoge 
gemiddelde windsnelheid: zeekust 
en hooggebergte. Vlaanderen Is 
op deze twee gebieden bena
deeld. De totale jaaHijkse hoeveel
heid energie die met de huidige 
technische middelen uit de wind 
zou kunnen gehaald worden In 
België Is 60 % hoger dan de totale 
produktie aan elektrische energie. 

Energie uit 
de beweging van 
het zeewater 
Hierover wordt In België geen 
onderzoek gedaan. Recent onder
zoek In het buitenland wijst uit dat 
de hoeveelheid energie hiermee 
verkregen in dezelfde grootte
orde ligt als voor de andere nlet-
konventionele energievormen. 
Ondervraging van meer dan hon
derd hulsgezinnen in één streek 
van Vlaanderen leverde volgende 
antwoorden op: 
Ongeveer 50 <Vb is voorstander 
van het gebruik van kernenergie. 
Ruim 95 Wo meent dat het gebruik 
van alternatieve energie moet 
bevorderd worden. 
Van 1965 tot 1980 werd door de 
Belgische overheid 25 miljard be
steed aan speurwerk naar kern
energie (statistisch jaarboek). 
Aan alternatieve energie is nog 
geen half miljard besteed. 
Nieuwe energievormen vergroten 
de onafhankelijkheid van de ge
bruiker in zijn energievoorziening. 
Dit is een versterking van de 
demokratie. 
Zeker In het begin is de fabrikatie 

van apparatuur voor het winnen 
van alternatieve energie arbeidsin
tensief. 

Voorstellen 
Voor alle gebieden van de alterna
tieve energie moet de overheid 
een programma voor speurwerk 
financieren. 

Het gebruik van alternatieve ener
gie Is sterk afhankelijk van de 
mogelijkheid van akkumulatie. 
Daarom moet een apart program 
opgezet worden. 
Indien de besparingsmaatregelen 
van de overheid de financiering 
van het onderzoek belemmert 
moeten middelen bestemd voor 
nucleaire energie aangewend 
worden voor niet-konventlonele 
energievormen. 

De resultaten van het onderzoek 
moeten niet alleen ter beschikking 
komen van de Industrie, maar 
moeten toegankelijk gemaakt 
worden tot aan de doe-het-zelver. 
Het rendement van de gebruikte 
machines is hier van minder be
lang dan bij klassieke energiedra
gers. Eenvoudig gebouwde machi
nes kunnen hun bijdrage leveren. 

De bestaande wetgeving bij het, 
oprichten van gebouwen moet' 
aangepast worden aan het ge
bruik van de natuurlijke energle-
fluxen. 
Het gebruik van de natuuriijke 
energlefluxen vereist een zware 
investering. De gebruiker zou kun
nen geholpen worden door de 
onderneming door vermindering 
van bijdragen voor de sociale ze
kerheid. 

De Individuele persoon moet een 
deel van de pensioenbijdrage die 
voor hem betaald wordt In eigen 
handen ontvangen. De natuurlijke 
energlefluxen zijn onuitputtelijk. 
Globaal gezien betekent het ge
bruik ervan dus zorgen voor de 
toekomst 
Aan de universiteiten moet een 
discipline Ingesteld worden na
tuuriijke energlefluxen. Via hier 
gevormde academici kan de ken
nis en de mentaliteitsverandering 
doorgegeven worden aan de 
technische scholen. 
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DIT 
<ï NOOrr MEEGEMAAKT! 

B wanneer? 
dit uitzonderlijk aanbod 
is s lechts 9 dagen geldig 

van donderdag 5 februari t€it en 
^ met zaterdag ^ 

14 februari 

KORTING 
Op alle getekende prijzen 

in de ruime showroom 
van 

Succes Kleding Meyers, de grote belgische mode 
zaak, wil in deze ekonomisch zware tijd ieder
een de kans geven modieus gekleed te gaan. 
Daarom dit enig, onvoorstelbaar en nooit gezien 
aanbod: 50% korting op alle getekende prijzen. 
Tienduizenden artikelen tegen halve prijs. Dit u-
niek aanbod geldt zowel de winterkleding als de 
nieuwste lente- en zomermodellenvoor dames, 
heren en kinderen. Kom zien en overtuig u van de
ze enige en slechts 9 dagen durende aanbieding. 

SUCCES KLEDING MEYERS 
BOOMSESTEEN WEG 35 A A D T S F L A A R 
TPL 031.87 38 42 P ^ # ^ l ^ I . J E k # i % ^ % l % 
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Groot was de verwondering 
bij de Spitaels-administratie 
toen de gemeente Asse in 
Vlaams-Brabant om de 
indienstneming van een... 
oudheidkundige verzocht 
In april 1978 kon deze 
oudheidkundige, in feite een 
jonge vrouw, te Asse met 
opgravingen beginnen. 
Zo ging een oude droom in 
(gedeeltelijke) vervulling. 
Te Asse werden al lang 
geleden overblijfselen 
gevonden uit de Romeinse 
periode. De eerste 
gedateerde vondst stamt uit 
1717. 
Kort na de Belgische 
omwenteling deed een rijke 
Assenaar, een zekere A. 
Crick, de grond omwoelen 
op een dicht bij de huidige 
dorpskom gelegen plaats. De 
Kalkoven geheten. 
Hij haalde een rijke oogst 
binnen, waarvan de sporen 
zo goed als verdwenen zijn. 
Zijn zonen herbegonnen het 
werk nog eens, een dertigtal 
jaren later, en haalden op 
hun beurt heel wat boven: 
aardewerk, bronzen beeldjes, 
150 munten (van kort na 
Caesar tot aan de 
volksverhuizingen), 50 
paardenbeeldjes enz... 
Wij weten echter niet in 
welke percelen dit alles 
verborgen lag. 
Naast deze bekende 
opgravingen hebben heel wat 
inwoners in de loop der 
jaren, ter gelegenheid van 
het steken van een steenput 
het leggen van kabels of het 
bouwen van huizen (die 
werden daar vroeger 
uitgekarreeld), voorwerpen 
uit de Romeinse tijd 
opgedolven. 
Veel ervan is uit 
onwetendheid of gebrek aan 
belangstelling vernietigd; 
andere stukken zijn in privé 
bezit en natuurlijk niet 
aangegeven. 

WTi Reportage 

Eindelijk een 
wetenschappelijke 
aanpak 
Alhoewel daar vóór 1950 
nooit stelselmatig, 
wetenschappelijk 
verantwoorde opgravingen 
hebben plaats gehad, gold 
Asse als de belangrijkste 
vindplaats van Romeinse 
voorwerpen ten noorden van 
de taalgrens (vermoedelijk 
met uitzondering van 
Tongeren). 

In 1950 werden opgravingen 
verricht door prof. dr. J. 
Mertens, in de eerste 
zeventiger jaren door prof. 
dr. M. Marien en nu dus, van 
1978 tot 1980, door lic. Erika 
Scheltens, in samenwerking 
met een geestdriftige ploeg 
vrijwilligers, vooral uit de 
heemkring Ascania. 
Het CVP-VU-
gemeentebestuur heeft blijk 
gegeven van een niet 
alledaagse belangstelling voor 
geschiedenis. 

Onder impuls van 
kultuurschepen Lode 
Pletinckx (VU) werd de kans 
aangegrepen, een BTK- -" 
medewerkster aan het werk 
te stellen. Het dient gezegd 
dat zij op ruime steun 
vanwege het 
gemeentepersoneel heeft 
kunnen rekenen. 
Op 24 januari II. werd in de 
kapel van het oude Gasthuis 
een tentoonstelling geopend, 
waar alles te zien is waarop 
aan Romeinse vondsten de 

hand kon worden gelegd. 
Niet^lleen de recente maar 

'OcüCde oudste (in het bezit 
van afstammelingen van de 
familie Crick) staan daar 
deskundig en mooi opgesteld, 
begeleid met foto's,, kaarten 
en plannen. De 
tentoonstelling blijft open tot 
15 februari. 
Was het wel zo nodig, te 
Asse opgravingen te 
verrichten? 

Urne met dijfkleurige deklaag met 
zandbestrcK>iing. Vooraan, paardje 
met amulet en halssnoer 

De site van Asse: A = grafveld, B = hoofdbaan, C = vicus, D = straat 
of secundaire baan. 
(kaart van J. Mertens uH de catalogue van de tentoonstelling, biz. 1) 
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In het 
Oud-Gasthuis 
De tentoonstelling kan be
zocht worden tijdens de 
werkdagen van 9 tot 16 uur, 
woensdag tot 20 u en in het 
weekend kan men er terecht 
van 10 tot 13 en van 14 tot 17 
u. Tot 15 februari 
De bezoekers worden ver
gast op een diamontage met 
alle archeologische wetens
waardigheden. 
Er IS een gids ter beschikking 
op donderdag en zondag om 
14 uur. Groepen en scholen 
uitsluitend op aanvraag: tel. 
02^52.87.40. 

Voor de doorsnee-Assenaar 
Is het weliswaar 
vanzelfsprekend dat In de 
grond nog heel wat 
Ronneinse voorwerpen 
steken, zodat gericht graven 
veel kansen biedt op 
vondsten. Maar is Asse dan 
zo belangrijk? Zijn daar 
antwoorden te vinden op 
geschiedkundige vragen van 
nneer dan plaatselijke aard? 
Inderdaad. Al zijn alle 
vondsten welkom, de 
grootste aandacht gaat naar 
het Ftomeinse wegennet dat 
Asse aandeed. 

Met zekerheid weet men dat 
er een heirbaan gelopen 
heeft (op hedendaagse 
kaarten nog gemakkelijk 
terug te vinden), van Bavai 
(Bavacum) tot Asse (Asca). 

De vraag is: was Asse een 
eindpunt (met al wat dit kan 
betekend hebben als 
vooruitgeschoven post)? Of 
liep die baan noordwaarts 
verder en tot waar? 

De jongste opgravingen doen 
vermoeden dat ze inderdaad 
voortliep. Of dit dan de baan 
was naar Utrecht 
(Ultrajectum) is nog een 
andere kwestie. 

Hoe belangrijk 
was Asca? 
Aan gebouwen heeft men 
nog niets noemenswaardigs 
gevonden. 

Wel met zekerheid een 
grafveld (met urnen, ex-voto's 
enz.) en een versterkt kamp 
(ter plaatse genaamd 
Borgstadt). Oudere 
geschiedschrijvers vermeiden 
zich in de gedachte dat dit 
wel eens het kamp van 
Quintus Cicero zou kunnen 
zijn, waarvan sprake in 
Caesar's de bello Gallico. 

Romeinse pottenbakkersstempel 
op de gevonden woprwerpen 

(uH da catalogus) 

Ook werd lange tijd beweerd 
dat Asca hoofdplaats zou 
geweest zijn van Belgica 
Secunda. 

Wat de aarde aan 
betrouwbare gegevens — 
opleverde wijst in een veel 
bescheidener richting: een 
marktvlek, waarschijnlijk 
bewaakt door een Roipeinse 
wachtpost 
Asse was hoe dan ook 
bestaande en dus veel ouder 
dan bv. Brussel. Wat het 
kamp betreft dit is 
vermoedelijk eerder een 
inheemse versterking 
geweest Dat het een 
strategische ligging heeft 
staat vast: het ziet uit op 
twee flankvalleien en langs 
éne zijde op een andere 
diepte. Het ligt op het 
uiteinde van wat ruw 
geschetst een landtong zou 
kunnen heten, als men van 
de huidige dorpskern 
vertrekt 

Nochtans ware het een 
zwaar anachronisme, met 
deze kern in dit verband 
rekening te houden. Die is er 
namelijk slechts in de 
middeleeuwen gekomen, 
terwijl er een Frankisch 
centrum zou bestaan hebben 
aan wat nu de Wijndruif 
heet d.i. de splitsing van de 
steenweg naar 
Dendermonde en die naar 
Gent Vaststaat dat de 
dorpskern ten tijde van de 
Romeinen zich uitgestrekt 
heeft over een terrein tussen 
de oude Dendermondse 
steenweg (nu Prieelstraat) en 
Borgstad (nabij de Putberg. 
waar Wies Moens jaren lang 
gevi^oond heeft). Deze 
omgeving heet de Kalkoven. 

Gallo-Romeinen? 
Wie waren de Assenaren 
van die tijd? Nerviërs, zegt 
men. Bij de opgedolven 
munten zijn er Nervische (uit 
circa 50 tot 30 jaar voor 
Kristus). 
Doch wat bewijst dit? Er zijn 
er ook uit Efese en zelfs een 
Westgotisch. 
Trouwens, wie waren de 
Nerviërs: Galliërs (Kelten) of 
Germanen ? Of behoorden zij 
tot die door Caesar Belgae 
(d.i. bondgenoten) genoemde 
volksstammen uit Noord-

Gallië, van wie hij mededeelt 
dat sommigen Gallisch waren 
met Germanen als 
aanvoerders? 
Daarover weten wij nog 
niets. 
Zeker is dat de titel van de 
tentoonstelling Asse, waar de 
Romeinen thuis waren 
weliswaar goed bedacht is 
maar niet helemaal juist Zij 
waren hier niet inheems, 
maar als veroveraars 
aanwezig. Zij waren een — 
toonaangevende — 
minderheid en genoten... 

Paardebeeldjes (getuigd) uit wit
gele pijpaarde gevonden in het 
grafveld van de vicus Asse-Kalk-
oven. 

facilitates. Men is geneigd te 
bedenken, na 1900 jaren: 
Romeins, geromanizeerd, 
Romaans of Frans, 't is één 
pot nat! 
Laat ons hopen dat de 
Frankische Germanen, die 
het nu in Asse voor het 
zeggen hebben, het roer 
nooit uit handen geven. 

JJ. 

Foto's: Paul Van den Abeele. 

Schepen Lode Pletinckx^ 
„Het verleden van onze gemeente 
een beetje dichter bij ons brengen 

Lode Pletinckx: „Uit ver
scheidene publikaties van ge-
zaghebtyende auteurs bleek 
dat onze gemeente op ar-
cheologisch gebied waarde
vol moest zijn. 
Het hoeft dan ook niet te 
verwonderen dat onze ge
meente herhaaldelijk ten 
prooi werd aan „gravers" die 
vermoedelijk veel het>t}en ge
vonden, maar die verzuimd 
hebben het werk te systema-
üzeren, hun vondsten te hka-
lizeren ̂ en... te beveiligen. 
Sd)reef de heer Verbesselt 
in zijn werk „Het ontstaan en 
de ontwikkeling van Asse" 
(uitg. 1960. p. 6) niet: „Wijzijn 
ervan overtuigd dat er, on
danks de puttengravers, nog 
altijd voldoende materiaal en 

gelegenheid is om het werk 
ernstig aan te vatten, al zé 
dat wellicht veel tijd en ge-
dukJ vragen"? 
Toen het Rijk ons de moge
lijkheid bood om via het Bij
zonder Tijdelijk Kader werk 
te laten uitvoeren dat eigen
lijk — ook omwille van de 
financiële implicaties ervan 
— onmogelijk kon worden 
aangepakt, grepen wij deze 
unieke kans aan om een 
„Projekt Archeohgie" in onze 
gemeente op touw te zetten. 
Onze arcfieologe, Erika 
Scheltens, die in Asse varmf 
1978 aan de slag ging, kon 
van mei tot eind november 
78 en van juni tot eind okto
ber 79 opgravingen onderne
men op het Gallo-Romeinse 

grafveld en ook in de omge
ving van de VKU& 
Naarmate de eerste opgra
vingscampagne vorderde en 
overvhedig Romeins mate
riaal werd bovengehaerid en 
geinventarizeerd, njpte het 
plan om deze vondsten ten
toon te stellen, liefst in een zo 
ruim mogelijk perspektief 
Vmidaar dat deze tentoon
stelling ook een plaats inruimt 
aan het uiterst interessaite 
werk dat prof Mertens in de 
jaren vijftig in onze gemeente 
verrichtte, aan fraaie vond
sten als de beekJjes uit de 
verzameling Cnck, en aan het 
verdienstelijk werk dat onze 
plaatselijke Heemknng Asca-
nia sedert jaar en dag ook op 
archeokjgisch vlak hvert" 
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14 TV-programma's Wi 
I 

Zaterdag 
FEBRUARI 

BRT 1 
1400 Open school — 1600 Rock 
in gevangenis (musicaO — 1800 
Doctor Snugglea — 1805 Varen, 
het rode hert (jeugdfilm) — 1900 
Lachertjes — 1905 Vnjebjdste-
ma's — 1945 Nieuws. — 2010 De 
Kollegas (O — 2045 Terloops. — 
21 30 De Guyana-tragedie het ver 
haal van Jim Jones, (tv film) — 
2305 Nieuws. - 2315 EK Kunst-
njden op de schaats in Innsbruck 
(tot middernacht) 

NED. 1 
1900 Woody Woodpecker (stnp) 
- 1914 De Hulk (fJ - 2000 
Showbizzquiz. — 21 37 Nieuvi/s — 
21 55 Demck (fJ — 2255 Aan ons 
de keus (Info) — 2345 Nieuws 

NED. 2 
18.57 Nieuws — 1859 Sinbad de 
zeeman — 1925 Onder een dak. 
— 2000 Nieuws — 2027 Shoes
tring - 21 20 Brandpunt - 21 55 
Sport op zaterdag — 2225 Huis
bezoek (fJ — 2250 De tafels van 
tien — 2315 Nieuws — 2320 
Nieuws voor gehoorgestoorden 
— 2325 Studio sport extra 

RTB 1 
1930 Nieuws — 1955 Le jardin 
extraordinaire — 20 25 Le gendar
me en balade (film) — 21 55 Ine-
dits (magazine) — 2230 Nieuw« 

ARD 

2000 Nieuws - 2015 Astro-
show — 21 45 Nieuws — 2205 
Wider den tienschen Ernst (over 
karnaval) — 21 50 Nieuws (dokj 
— 21 55 Flucht und Vertreibung 
— 22 55 Leven in een ouderiingen-
tehuis (dok) — 2355 Nieuws 

ZDF 
12 00 Programma-overzicht — 
1900 Nieuws — 1930 Testament 
einer Jugend (f J — 2015 Nimm's 
leicht mama (film) — 2145 
Nieuws — 2150 Das aktuelLc 
Sport-Studio — 2300 EK schaat
sen — 2345 UnE(Bwohnliche Ge-
schichten von Roald Dahl — 0010 
Nieuws 

D. 3 
19 55 Gewestelijke aktualiteiten — 
2000 Nieuws — 2015 Musik aus 
Ungam — 21 30 Madame Bovary -
das bin ich (tv-film) -- 2245 Expe-
nmente (muziek) — 23 05 Nieuws 

LUX. 
1900 Nieuws. - 1930 Switch (fJ 
— 20 30 ConXre une poignee de di-
amants (spionagefilm) — 2225 
Place au rythme (musical) 

F. 1 
1945 Les Paris de TF 1 (spel) — 
2030 Numero un (vanete) — 
2130 Dallas (fJ - 2230 Tele-
foot 1 — 2320 Nieuws 

A 2 
2000 Nieuvw — 2035 Rnale des 
chiffres et des lettres - 2200 
Hommage a Femandel (portreO — 
2255 EK. Kunstschaatsen — 
2340 Nieuws. 

F. 3 
20 00 Les jeux de 20 heures (spel) 
— 2030 Histoires extraordinaires 
(dokJ — 21 30 Les enfants du 
jazz. 

Zondag 
8 FEBRUARI 

BRT 1 
10 00 Euchanstievienng vanuit Tie

nen — 11 00 Konfrontabe (debaO 
— 1200 Nieuws voor gehoorge
stoorden — 1430 Voor boer en 
tuinder (Open schooO — 1500 
Sesamstraat — 1525 Roodkapje 
(Jeugdfilm) — 1700 EK kunstnj-
den op de schaats. — 1800 Sport
uitslagen — 1830 Doctor Snug
gles — 1835 Leven en laten 
leven — 1945 Nieuws — 2000 
Sportweekend — 20 30 Shirley (f) 
— 21 20 Peter Ustinov over Lenin
grad (dokJ — 2210 bed van mijn 
land (Vlaamse lied) — 2240 
Nieuws 

NED. 1 

1900 Nieuws — 1905 De natuur 
en de mens (natuurdokj — 20 00 
Ton van Duinhoven in het gat in de 
muur — 20 55 Late, late ben show 
— 21 55 De achterkant van het 
gelijk (debat) — 2255 Waarom 
nief? (film) — 2325 Nieuws 

NED. 2 
1530 Nieuws. — 1535 't Spant 
erom (show) — 1625 De rode 
ballon — 1705 Studio sport 1 — 
1745 Spitsbergen 79° NB (dokJ 
— 1830 Sesamstraat — 1845 
Sprekershoek — 1900 Studio 
sport 2 — 2010 Horizon — 2040 
Humanistisch verbond — 2045 
Pim — 21 05 Vals plat (kritiek) — 
21 50 B Traven, A Mystery Solved 
(dokJ - 2250 Nieuws - 2255 
WK schaatsen dames 

RTB 1 

1500 Visa pour le monde (kwis) 
— 16 55 Timide et sans complexe 
(f) — 17 45 Docteur Snuggles — 
1750 Lynquement vótre — 1845 
Sportweekend — 1930 Nieuws 
— 2000 TIC Tac show - 21 10 
Moviola CTV-film) — 22 45 Nieuws 

ARD 
1800 Nieuws — 1920 Weltspie-
gel - 2000 Nieuws — 2015 
Tatort (f) - 21 45 Der 7 Sinn -
2335 Nieuvi/s. 

ZDF 
1900 Nieuwra — 1910 Bonner 
perspektven — 1930 Die fleissi-
gen Japaner — 2015 Tod eines 
Schuiers (f) - 21 15 Nieuvi». -
21.30 Heinnch VIII und seine sechs 
Frauen (f) — 2330 Nieuws. 

D3 
19 55 Gewestelijke aktualiteiten — 
2000 Nieuws — 2015 Televisio-
nen (dok) — 21 00 Auslandsstu-
dio — 21 45 Kontaktmagazine — 
2230 Musikszene — 2315 
Nieuws. 

LUX. 
1930 Cine-Remo (filmnieuws) — 
2000 Dröles de Dames (f) — 
21 00 C ômme un Boomerang POIH 
tiefilm 

F1 
1925 Les arvmaux du monde 
(dokJ - 2000 Nieuws. - 2030 
La canonniere du Yang-Tse Oor-
logsfilm — 2335 Nieuws. 

A2 
2000 Nieuws — 2035 Franken
stein (TV-film) - 21 50 Par elles-
mémes (dok. over de vrouwelijke 
pres van Usland) — 2235 EK 
kunstschaatsen — 2330 Nieuws. 

F3 
2000 Benny Hill Otomsch pro
gramma) — 20 30 Une hstoire de 
la medecine (dokJ — 2125 
Nieuvra — 21 40 L'lnvite de Fr 3 
— 2230 Man Hunt Avonturenfilm 

Maandag 
9 FEBRUARI I 

BRT1 
1400 Schooltelevisie - 1800 
Doctor Snuggles — 1805Majade 
bij (stnp) — 18 30 Bonjour la Fran
ce (Open SchooD — 1900 Israeli-
ösch-godsdienstige uitzending — 
1945 Nieuws — 2015 Het ge
slacht Rius (fJ - 21 10 Sport-
show — 21 55 Ommekaar (info) 

RTB1 

19 30 Nieuws - 19 55 Le cheval è 
vapeur (film) — 2300 Nieuws 

RTB 2 

1830 The Muppet show 

NED1 

1830 Nieuws voor de jeugd — 
1836 Sesamstraat - 1850 Klem 
(info) - 1900Heidi - 1925 Hier 
Panjs, hier Jan Brusse — 1935 
Wie van de dne' (kwis) — 2010 
De Shillingbury fanfare (tv-film) — 
21 37 Nieuws — 21 55 Een kijkje in 
de studio — 2202 Music gallery 
- 2300 Socutera - 2315 
Nieuws 

NED 2 
1857 Nieuws - 1859 De vijf (fJ 
- 1925 Angie (fJ - 20O0 
Nieuws - 2027 Dubbelspel -
2125 De Levkas man (fJ - 2215 
Aktua tv — 22 50 Tros sport extra 
— 2340 Nieuws 

LUX. 

1945 Entre chiens et chats — 
1955 RTL-flash (spel) - 1957 
L argent pratique — 2000 Mannix 
(fJ — 21 00 Lempreinte de Fran-
kenstein (griezelfilm) 

TF1 

1920 Gewestelijke aktualiteiten — 
1940 Les pans de TF 1 (spel) -
20 00 Nieuws - 20 30 Le chaud la-
pin (film) — 2230 (Questionnaire 
(gesprek) — 2320 Nieuws 

A2 

19 45 Top club —20 00 Nieuws — 
20 35 Aktualiteitenmagazine — 
21 55 Les nouveaux papes (dokJ 
— 2245 Premiere (koncert) 

F3 

20 00 Les jeux de 20 heures (spel) 
— 2030 L'homme qui aimait les 
femmes (film) — 2220 Nieuws. 

ARD 

2000 Nieuwa — 2015 Unter der 
Tnkok)re (fJ — 21 15 Kontraste 
- 2Z00bebei8tdoof (fJ - 2230 
Tagesthemen — 2300 Die junge 
Frau (film) 

ZDF 

1900 Nieuws - 1930 Muzikaal 
programma — 2015 Bier, 
Schnaps und Video. — 21 00 Heu-
te-Joumal — 2120 Signonna Ma-
falda (tv-film) — 2300 Die unsicht-
bare Drohung (reportage) — 
2345 Nieuws. 

D3 
19 45 Gewestelijke aktualiteiten — 
2000 Nieuws - 2015 Montag-
abend im Dntten (dokJ — 2200 
Hande weg von meinem Kind 
(film) - 2330 Nieuwa 

Dinsdag 
10 FEBRUARI 

BRT 1 
1400 Schooltelevisie - 1805 Se
samstraat — 1835 Ik lees, jij leest 
ZIJ (nog) niet (Open SchooO — 
1905 Toets (sabre) - 1945 
Nieuws. — 2010 Jamea Last Star
parade (show) — 21 (£ Verover 
de aarde - 21 55 IQ (kwe) — 
2220 James Galway speelt Bach 
— 2255 Nieuwa 

BRT 2 
2010 Het geheime leven van de 
dieren (dokJ — 2035 De tweede 
geboorte van Oinsta Klages (film) 
— 22 05 Bonjour la France (Open 
School) 

NED 1 
1830 Nieuws voor de jeugd — 
1836 Sesamsfraat - 1900 EO-
kinderkrant - 1930 bcht voor 
Soweto (dokJ — 2020 Ronduit 
(jeugdmagazine) — 21 00 God wil 
wonen bij de mensen (bijbelstu
die) - 21 25 EO aktief - 21 37 
Nieuws — 21 55 Den Haag van

daag — 2210 Op zicht (kunstma
gazine) — 2245 Nieuws — 2250 
Nieuws voor gehoorgestoorden 

NED 2 

13 00 Nieuws voor gehoorgestoor
den - 1827 Teleac - 1857 
Nieuws - 1859 Hotel ,De Witte 
Raaf (fJ - 1925 Van de hak op 
de tak - 2000 Nieuws - 2027 
Verscheurde stad (fJ — 2120 
Minivoetbalshow — 2210 Hier en 
nu — 22 50 Afgoden van deze bjd 
(bedenking) — 2310 Nieuwa 

RTB 1 

19 00 Waalse gewestelijke aktuali-
teiten - 1930 Nieuws - 1956 
Nana (fJ — 2050 Au nom de la loi 
(info) — 21 50 Magie de la danse 
(dokJ — 22 .^ Nieuws 

RTB 2 

1830 The Muppet show - 1955 
Visa pour le monde 

ARD 
2000 Nieuws — 2015 Wunsche, 
die ich mir erfulle (show) — 21 00 
Akhialiteiten — 21 45 Hagen (fJ 

— 2230 Tagesthemen — 2300 
beder & Leute (show) - 0000 
Nieuws 

ZDF 

1900 Nieuws — 1930 Ein Vogel 
auf dem Leim (TV-film) - 21 00 
Heute-Journal — 2120 ,Japani-
sche Erfolge - Deutsche Angste" 
(dokJ — 2205 Als Jim Dolan kam 
(western) — 2345 Nieuws 

D3 
19 45 Gewestelijke aktualiteiten — 
2000 Nieuws —2015 Galene — 
2^J0O Porb-ait — 21 15 Eerste lief-
deszorgen — 21 45 Schauplatz. — 
22 30 Sene over vooroordelen — 
2300 Nieuws 

LUX. 

1900 Nieuws — 1926 Le coffre-
fort (spel) — 19 45 Enb-e chiens et 
chats - 2000 Dallas (fJ - 21 00 
Le chouchou du professeur (film) 

F1 

1920 Gewestelijke aktualiteiten — 
19 40 Les pans de TF 1 (spel) — 
2000 Nieuws — 20 30 (Dommissai-

re Moulin (f J - 21 55 I 
se veiligheid — 2240 
memoire (dok) — 23 

A2 
2000 Nieuws -20401 
sur la TV (film met deba 
Nieuws 

F3 
20 00 Les jeux de 20 he 
— 2030 Le vengei 
(western) — 21 40 Ni€ 

Woens 
11 FEBF 

BRT 1 
1530 Open school -
het Schildpadplein — 
klem kleutertje — 18 
Snuggles - 1820 Di 
een twee dne (dok) — 
Smith en Jones (f J — 1 
punten (CVP) - 1 9 4 5 
2015 Arnold (f) - 20 
aan de St-Aldegondisk 

iraciVi : 
Z A T E R D A G CZ febrJ - In de namiddag draait 
BRT een film die de fans van Elvis Presley zeker zal ple
zieren Rock in de gevangenis (Jailhouse rock), met de 
op 16 augustus 1977 overleden Elvis Presley in de rol 
van de ex-gevangene Vince Everett De film dateert uit 
1957, het jaar waann ook „Loving you" werd gereali-
zeerd In dat jaar scoorde de in 1935 in Tupelo 
(Mississippi) geboren Elvis Aaron toppen met „Too 
much", „All shook up", „Jailhouse Rock" e a Regie Ri
chard Thjorpe — De weekendfilm op BRT is gebaseerd 
op gruwelijke waar gebeurde feiten De Guyana-
Tragedie Het verhaal van Jim Jones (The Guyana Tra
gedy the story of Jim Jones), een Amenkaanse TV-film, 
met als onderwerp de aanloop naar en de feiten zelf van 
de tragedie van de sekteleden van de „Peoples Tempte" 
in Jonestown Hoe het allemaal begon Op jeugdige 
leeftijd wordt bij Jim Jones de basis gelegd van het 
gevoel goddellijk uitverkoren te zijn Hij trouwt en begint 
een loopbaan als zendeling Hij breekt met de kerk en 
stcht zijn eigen sekte „Peoples Tempte" De 3de 
aflevenng van ^an ons de keus, een reeks waann de 
omstreden ekonoom Mifton Fnedman (Nobelprijswin
naar Ekonomie) zijn persoonlijke visie geeft over het 
ekonomisch bestel, handelt over de inflatie (Ned 1-
Tros) — Wie van een humonstische langspeelfilm 
houdt moet afstemmen op RTBF In de reeks „Le gen
darme " komt op deze zender „Le gendarme en balade 
&en Franse komische film van Jean Girault (1970) met 
Louis de Funes, Michel Galabru, Jean Lefevre e a De 
gendarme Cruchot van Saint-Tropez is beroemd Tot 
zijn grote schande wordt hij door zijn overste betrapt 
op het moment dat hij in zijn kantoor een dutje doet 
Meteen wordt hij, samen met zijn maats, aan de deur ge
ze t 

Z O N D A G C8 febrJ — In de reeks dokumentaires 
op BRT met beroemde mensen die bindingen hebben 
met beroemde steden, prezenteert vanavond Peter 
Ustinov de dokumentaire over Leningrad Peter Ustinov 
over Leningrad — Het vrouwenmagazine van de Vara 
Kijk Haar begint een vaste waarde te worden in het 
Nederlandse TV-aanbod In dit magazine worden onder
werpen aangepakt die de vrouwen interesseren (Ned 
1) — In De achterkant van het gelijk, een reeks 
diskussie-programma's waann een antwoord wordt 
gezocht op de vraag „Wat zoudt u doen in die situatie'?", 
worden o a de burgemeesters van Rotterdam (A van 
der Louw) en van Amsterdam (W Polak) op de rooster 
gelegd Een kijkstip voor alle burgemeesters in Vlaande
ren' — Op Ned 2 begint de NOS een 4-delige reeks 
over een tak van de Nederlandse visserij die nogal wat 
welstand bezorgd heeft aan de Nederlandse zeevaart
en zeevissenjwereld de walvisvangst (Spitsbergen 
79° NB) - Vanavond (20u 15) draait BBCI de 
muzikale/biografische film The Glenn Miller Story van 
Anthony Mann (1954) met James Stewart in de rol van 
de geliefde verongelukte militaire bandleider Glenn 
Miller 

M A A N D A G C9 febrJ - Ommekaar, het sociaal
maatschappelijk magazine van BRT gaat vanavond over 
Afasie, een hersenletsel waarbij vooral het spraakcen-

trum en het begripsvermogen wc 
IS dit letsel een gevolg van een or 
vroeger gezond zijn geweest b 
nogal wat psychische problemen 
venng van „Ommekaar" wordt o t 
toneelstuk „Het verloren parad 
ervanngen van een afeisie-patien 
avond met De Levkas Man, een 
seerd op een werk van de suksi 
Innes dat werd bewerkt door Pe 
personen die ook al betrokken \ 
van de suksesvolle reeks ,The G 
rrard ontvlucht Hamburg en zet k( 
Zijn vader, de beroemde archeok 
blijkt in Griekenland spoorloos vc 
wil zijn vader zoeken, en trekt me 
de Gnekse polibe op zich_ (Nee 

DINSDAG (10febrJ-Le. 
samen met Frank Dingenen het r 
zine 7bets, dat door de BRT zelf 
nsch magazine over aktuele jong 
aangeboden Wat zit er zoal in \ 
gen? Wat is een knap meisje*?, I 
m o d e ' W I J kijken uit hoe de BR 
tisch-satinsche vorm zal gieten (B 
een film die de aandacht trekt De 
Chnsta Klages (Das zweite Ei 
Klages), een Duitse film van IV 
(1977), met Tina Engel, Silvia Reu 
e a Chnsta Klages pleegt een b 
haar het enige middel lijkt or 
kinderdagverblijf voor sluiting de 
hoeden Tijdens haar vlucht vooi 
kontakt met verschillende pen 
uiteenlopende ervanngen — Jaf 
de Westeuropese industrie ZDF 
taire over de zwakke punten 
industne die door de Japanners 
Japanische Erfolge) 

WOENSDAG f//feörj 
huis aan de St-Aldegondiskaai 
BRT-produktie in regie van Teres 
werk van Rose Gronon Met C 
Petersen, ü a Lee, Rita Lommee, 
e a Amanda bezoekt nog eens 1̂  
de St-Aldegondiskaai nav hei 
broer Dit bezoek maakt herinner 
— BRT 2 prezenteert de door A 
seerde dramatische rolprent Ik h 
tuin tieloofd (1 never promised 
deze film speelt Kathleen 0 ^ 
zestienjarige Deborah Blake die 
ging in een psychiatrische msti 
bracht De film volgt het verloop > 
behandeling gedurende haar d 
instelling Deborah is een uiterst 
strenge opvoeding lijkt haar scht 
gevoelens te hebben bezorgd — 
door een debat over psychiatne 
een herhaling de Bntse TV-film 
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TV-prog ra mm a's 15 

:fj. - 21.55 De Europe-
Sid. - 22.40 Traits de 
dok.) - 23.10 Nieuws. 

ws. — 20.40 Main basse 
film met debat). — 23.30 

eux de 20 heures (spel). 
Le vengeur solitaire 

— 21 40 Nieuws. 

>ensdag 
11 FEBRUARI 

sn school. - 17.00 Op 
padplein. - 18.00 Klein, 
tertje - 18.15 Doctor 
— 1820 De natuur in 

drieCdolO - 18.32 Alias 
ionesCfJ - 19.22Stand-
VP).-19.45 Nieuws.-
3ld (f J - 20.40 Het huis 
-Aldegondiskaai (tv-film). 

— 2210 Weet je wat het betekent 
New Orleans te moeten missen? 
(Gouden Roos). — 2245 Nieuws. 

BRT 2 

20.15 Ik had je nooit een rozentuin 
beloofd (film en debat). 

NED. 1 

10.00 Schooltelevisie. — 15.30 
Poppenkraam. — 16.00 Maja de bij. 
- 16.25 Kinderspel. - 17.10 
Hooggeëerd publiek (dokJ — 
1825 Nieuws voor gehoorgestoor
den. — 18.30 Nieuws voor de 
jeugd. — 18.36 Sesamstraat — 
18.55 Toeristische tips. — 19.00 
Van gewest tot gewest — 19.50 
Politieke partijen (WD). — 20.00 
Cinevisie. — 20.20 Kleur bekennen 
(tv-film). - 21.37 Nieuws. - 21.55 
Den Haag vandaag. — 22.10 Pano-
ramiek — 22.40 Studio Sport — 
23.10 Nieuws. — 23.15 Nieuws 
voor gehoorgestoorden. 

NEO. 2 

18.57 Nieuws. — 18.59 Thuiskomst 
(jeugdfilm). — 20X)0 Nieuws. — 
Socutera (info). — 20.32 Count
down. — 21.10 Mooi Nederland 

(dokJ — 21 35 Het vergif (eenak
ter). — 21.45 IJsland, ik hou van jou 
(muziekspecial). — 2220 Info TV. 
— 23.02 Teleac. Voorlichtings
programma Antieke Wereld. — 
23.22 Nieuws. 

RTB 1 
19.00 Waalse gewestelijke aktuali-
teiten. - 19.30 Nieuws. - 20.00 Le 
Mécréant (tv-film). — 21.45 Point 
de mire. — 22.45 Nieuws. 

RTB 2 
18.30 The Muppet show. - 19.55 
Sportmagazine. 

ARD 

20.00 Nieuws. — 20.15 Mit gewis-
sen Haftigkeit (dokJ. — 22.00 Al
pen - Apokalypse (dokJ 

ZDF 
19.00 Nieuws. - 19.30 Der Sport-
Spiegel. - 20.15 ZDF-Magazin. -
21.00 Heute-Joumal. - 21.20 Die 
Füchse (f J — 2210 Portret van Dr. 
Elisabeth Selbert - 23.00 Mein 
Leben selber bestimmen (tv-film). 
— 0.30 Nieuws. 

srnfiogen worden aangetast Vaak 
I van een ongeluk. Bij mensen die 
geweest brengt deze handicap 
problemen met zich. In deze afle-
ir" wordt o.a. aan de hand van het 
Dren paradijs" Ingegaan op de 
fasie-patiënt — Tros begint van-
® Man, een nieuwe reeks, geba-
an de suksesschrijver Hammond 
rkt door Peter Yeldham, de twee 
Detrokken waren bij de realizatie 
eks „The Golden Soak". Paul Ge-
irg en zet koers naar Griekenland, 
ide archeoloog dr. Pieter Gerrard, 
poorloos verdwenen te zijn. Paul 
en trekt meteen de aandacht van 
z ich. CNed. 1) 

FebrJ — Leen Persijn prezenteert 
genen het nieuwe jongerenmagei-
Je BRT zelf als humoristisch-sati-
iktuele jongerenproblemen wordt 
er zoal in: Wat is een mooie jon-
p meisje?, Hoe uit zich dat in de 
hoe de BRT dat in een humoris-
:al gieten (BRT 1). Op BRT 2 komt 
;ht trekt: De tweede geboorte van 
, zweite Erwachen der Christa 
film van Margaretha van Trotta 
'I, Silvia Reize, Katharina Thalbach 
leegt een bankoverval omdat dit 
del lijkt om haar anti-autoritair 
r sluiting door geldgebrek te be-
vlucht voor de politie komt zij in 
llende personen en beleeft zij 
gen... — Japan is de boeman voor 
ustrie. ZDF brengt een dokumen-
ke punten van de Westduitse 
Japanners wordt bedreigd (ZDF, 

i a 1 febrJ - Op BRT wordt Het 
sgondiskaai herhaald, een eigen 
3 van Teresa van Marcke naar het 
ion. Met Cara van Wersch, Ann 
:a Lommee, Rudi van Vlaanderen 
nog eens het oudeHijke huis aan 

li n.a.v. het overiijden van haar 
akt herinneringen aan vroeger los. 
t de door Anthony Page geregis-
olprent Ik had je nooit een rozen-
promised you a rosegarden). In 

jthleen Quinlan de rol van de 
1 Blake die na een zelfmoordpo-
trische instelling wordt onderge-
let verloop van haar geval en haar 
ide haar driejarig verblijf in de 
een uiterst gevoelig meisje. Haar 
<X haar schuldgevoelens en angst-
bezorgd. — De film wordt gevolgd 
)sychiatne. — Op Ned. 1 komt ook 
tse TV-film Kleur bekennen (Co

ming out) over de suksesvolle auteur Lewis Duncan, 
een homoseksueel die het beu is verstoppertje te 
spelen met zijn omgeving en met zichzelf en besluit 
openlijk ervoor uit te komen wat hij is (NOS). — De po
pliefhebbers kunnen hun hart ophalen op Ned. 2 (VOO). 
In het popmagazine Countdown zit o.a. een uitgebreide 
show rond de 36-jarige Rod Stewart een eerbare 
huisvader geworden sinds hij is getrouwd met Alana 
Hamilton. Nog op Ned. 2: een kort en erg leuk TV-filmpje 
Het vergif naar een verhaal uit de bundel „Het damesor
kest en andere stadsverhalen" van Herman Pieter de 
Boer. 

D O N D E R D A G C12 febrJ - De aflevering van 
de lessenreeks „Milieuproblematiek" in Schooltelevisie 
gaat over „Het verdronken land van Saaftinge". Van 
18.00 tot 19.12 is de jeugd meester van het BRT-scherm 
met om 18.30 het gevarieerd jongerenmagazine Een 
vinger in de pap, waarin o.m. een portret van een 15-jari-
ge internaatsstudent — BRT 2 brengt n.a.v. het 10-jarig 
bestaan van het Belgisch Luchtvaartmuseum in Brussel 
een 3-delige dokumentaire reeks van Hubert Haesen-
donck over luchtvaart: Met het museum de lucht in. 
Vanavond deel 1. — De dokumentaire film De witte 
dood (.Ned. 1 /KRO) gaat over een aan drugs verslaafde 
jongen. Deze Belgische produktie van Jef Snollaert 
haalde de 1ste prijs op het Benelux-filmfestival 1980 
voor amateurs. Na de film maakt Wil van Neerven de 
balans op van de drugbestrijding in Nederiand. — Wie 
Fernandel nog eens aan het werk wil zien moet 
afstemmen op RTBF 1. In de film Le voyage du père 
speelt Fernandel een dramatische rol: een eenvoudige 
boer uit de Jura gaat in Lyon op zoek naar zijn oudste 
dochter die in twee jaar al niet meer thuis is geweest De 
goedgelovige vader is in de vaste veronderstelling dat 
zijn dochter een drukke kapperszaak heeft.. Regie: 
Denys de la Patellière (1966). Lili Palmer speelt de rol 
van de moeder. 

V R I J D A G (13 febrJ - In de film Meestertijke 
doder CThe Killer Elite) zitten nogal wat dramatische ele
menten en veel aktie. De .vroegere scenarioschrijver 
Sam Peckinpah is de regisseur van deze prent (1975) 
waarin James Caan en Robert Hill de hoofdrollen 
vertolken. Mike Locken, een zware jongen, die vuile kar
weitjes opknapt voor een privéfirma die in dergelijke 
klusjes gespecializeerd is wordt door zijn vriend en ven
noot George Hansen kreupel geschoten. In het zieken
huis komt Locken te weten dat Hansen een verrader is 
en ervandoor is gegaan. Locken wil zich wreken. Hij 
weigert zijn handicap te aanvaarden en met een 
verbeten wilskracht werkt hij aan zijn wederoptreden... 
(BRT). — In Curriculum (BRT 1) een reeks portretten 
van interessante personen, komt vanavond een portret 
van de Vlaamse uitgever Albert Peickmans. — Voor 
filmliefhebbers en laatopblijvers: ARD draait / want to 
live (zw./wJ, een Amerikaanse film van Robert Wise 
(1958), met in de hoofdrol Susan Hayward als de aan la
ger wal geraakte jonge vrouw Barbara Graham die door 
toedoen van een dubieuze kroongetuige van moord 
wordt beschuldigd en ter dood wordt veroordeeld. De 
journalist Ed Montgomery (Simon Oakland) zet een 
perscampagne op het getouw om het meisje van de 
dood te redden... 

D 3 

19.45 Gewestelijke aktualiteiten. — 
20.00 Nieuws. — 20.15 Mittwochs 
in... — 21.45 De kroning van de 
Poolse madonna (dokJ — 22.15 
Die barfüssige Grafin (film). — 0.20 
Nieuws. 

LUX. 

19.00 Nieuws. — 19.26 Le coffre-
fort (spel). — 19.45 Entre chiens et 
chats. - 19.55 RTL-flash. - 20.00 
Hit-parade. — 21.00 Chapagua 
(avonturenfilm). 

F 1 
19.20 Gewestelijke aktualiteiten. — 
19.45 Les Pans de TF 1 (spel). — 
20.00 Nieuws. — 20.30 C^ monde 
est merveilleux (tv-film). — 21.55 
Boekenmagazine. — 23.05 Nieuws. 

A 2 
20.00 Nieuws. — 20.35 C^llaro 
show. — 21.40 Grand stade (sport-
reportage). — 22.40 Zig-zag (ma-
gazine). — 23.10 Nieuws. 

F 3 
20.00 Les jeux de 20 heures (spel). 
— 20.30 Diabolo Menthe (film) — 
22.05 Nieuws. 

Donderdag 
12 FEBRUARI 

BRT 1 
14.00 Schooltelevisie. — 18.05 
Boomer (f J. — 18.30 Een vinger in 
de pap. — 19.00 Popeye. - 19.15 
Standpunten (PVV). - 19.45 
Nieuws. — 20.10 Dubbel Dobbel. 
— 20.55 Panorama — 21.45 Dallas 
(f J. - 22.30 Sporttribune. - 23.00 
Nieuws. 

BRT 2 

20.10 De Kollega's (fJ. - 20.45 
Met het museum de lucht in (dok3. 
— 21.35 Première. 

* 
NED 1 
18.30 Nieuws voor de jeugd. — 
18.36 Sesamstraat - 19.05 
Speedy Gonzales (strip). — 1920 
De avonturen van Ivanhoe (f J. — 
19.45 De BB-show (kwis). - 20.50 
De witte dood (amateurfilm). — 
21.37 Nieuws. — 21.55 Den Haag 
vandaag. — 22.10 Denkbeeld 
(dokJ. — 2300 Gelet op Europa 
— 2350 Nieuws. 

NED 2 
18.57 Nieuws. - 18.59 Don Qui-
chot (strip). — 19.25 Met Jeffery 
Boswall op safari in Thailand (dokJ. 
— 20.00 Nieuws. - 2027 Hoe 
bestaat het (satire). — 2045 Malu, 
een vrouw (fJ. — 21.45 Ombuds
man (info). — 22.15 Zeg 'ns ,AAA'' 
(f J. — 22.40 Achter het nieuws. — 
23.35 Nieuws 

RTB 1 
19.00 Waalse gewestelijke aktuali
teiten. — 1930 Nieuws — 1955 
Autant savoir (info). - 20.20 Le 
voyage du père (film). — 21.40 Le 
carrousel aux images. — 2240 
Nieuws 

RTB 2 
18.30 The Muppet show. - 20.00 
(k>ncerts en contrastes. — 21.50 
De periode van de Hooggotiek 
(dokJ 

ARD 
20.00 Nieuws. - 20.15 Drei 
Bauem unter einem Hut (dokJ. — 
21.00 TV-diskoteek. - 21.45 Kaba-
ret (Dieter Hildebrandt). - 22.30 
Tagesthemen. — 23.00 Richard 
Strauss: Tod und Verklarung. — 
23.45 Nieuws. 

ZDF 
19.00 Nieuws. - 19.30 Hallo Peter 
(show). — 20.30, Erben will gelemt 
sein (fJ - 21.00 Heute-joumal. — 
2120 Die Bonner Runde. — 22.20 
Heartbeat (TV-film). 

D3 
19.45 Gewestelijke aktualiteiten. — 
20.00 Nieuws. — 2015 Pete Kelly's 
Blues (gangsterfilm). — 21.45 Film-
magazine. — 22.30 Europa: een
heid in ongelijkheid. 

LUX. 
19.00 Nieuws. — 19.26 Le coffre-
fort (spel). — 19.45 Magazine over 
dieren. - 19.55 RTL-Rash. -
20.00 Super Jaimle (SF-f J. - 21.00 
Madame le juge (f J. - 22.30 La 
lanteme magique. 

F1 
19.20 Gewestelijke aktualiteiten. — 
19 40 Les Paris de TF 1 (spel). — 
20.00 Nieuws. — 20.30 Pause café 
(fJ. — 21.15 Aktualiteitenmagazine. 
— 2225 Monsieur Vauban, hom-
me de guerre, homme de paix (TV-
film). - 23.20 Nieuws 

A2 
20.00 Nieuws. — 20.35 Un dessert 
pour Ckjnstance (TV-film). — 21 35 
Coups de théêtre. — 22.35 Bande 
a part (Galière). — 23.05 Nieuws. 

F3 
20.00 Les jeux de 20 heures (spel). 
- 20.30 Nais (film). 

Vrijdag 
13 FEBRUARI 

BRT 1 
14.00 Schooltelevisie. — 18.00 
Oum, de witte dolfijn. — 18.15 
Klem, klein kleutertje. - 18.30 La
chertjes. — 18.35 Op zoek naar 
werk (open school). — 19 05 Gast-
programma (Protestants). — 19.45 
Nieuws. — 20.15 Mesteriijke doder 
(film). — 22.05 Curriculum: Albert 
Peickmans, uitgever — 22.55 
Nieuws. 

BRT 2 
20.15 Van tijd tot tijd (show). — 
20.40 Dieren in de hoofdstad 
(dokJ. — 21.30 Gastprogramma: 
KTRO. - 2200 Dag aan dag. 

NED 1 
19.00 Stedenspel. - 2030 Ander 
nieuvi«. — 21 10 Hennnenngen 
aan Amsterdam. — 21.37 Nieuws. 
— 21 55 U zijt de glorie (zang) — 
22.35 Praten met de minister-presi
dent — 22.45 Humanistisch ver
bond. — 2320 Nieuws. 

— Jailhouse rock, of Elvis 
Presley in de nor Een ouwetje 
(1957) voor de fans van de 
„King"... 
Zaterdag 7 feb. om 16 u. op 
BRT 1 

NED 2 
18.57 Nieuvw. — 18.59 Doctor 
Snugglea — 19.05 Avro's toppop. 
— 20.00 Nieuws. — 027 Telebingo 
II Ootto). — 21.30 Aktueel en infor
matief — 22.15 De deserteur 
(western). — 23.55 Nieuws. — 
00.00 Nieuws voor gehoorgestoor
den. 

RTB 1 

19.00 Waalse gewestelijke aktuali
teiten. — 19.30 Nieuws. — 19.55 A 
suivre Onfo). — 21.15 Cet obscur 
objet du désir (film). - 22.55 
Nieuws. 

RTB 2 
19 55 Jo Gaillard (f J. - 20.55 Ven-
dredi sports. 

ARD 
2000 Nieuws — 2015 Drei Mann 
in einem Boot (film). — 21 45 Die 
Roboter kommen (reportage). — 
22.30 Tagesthemen. — 23.00 Ta-
tort (f J. — 0.30 Nieuws. 

ZDF 
19.00 Nieuws. — 19.30 Auslands-
journal. - 2015 Der Alte (fJ. -
21.15 Wiedersehn macht Freude 
(fragmenten). — 22 00 Heute-jour-
nal. — 22.20 Kultureel magazine. — 
22.50 Sport am Freitag — 2320 
Lasst mich lelaen (film). — 1.15 
Nieuws. 

D 3 
19.45 Gewestelijke aktualiteiten. — 
20.00 Nieuws - 20.15 Politiker 
fragen Schriftsteller antworten 
(diskussie). — 22.00 Tagebuch ei
nes Hirtenhundes (f). — 22.55 
CkKTiputers op vier wielen. — 
23.400 Nieuws. 

LUX. 
19.00 Nieuws — 1929 Le coffre-
fort (speO. — 19.45 Dierenmagazi
ne. - 19.5 RTL-flash (spel). -
20.00 Marcus Welby (fJ. - 21.00 
Ivanhoe (film). — 22.35 Automaga
zine. 

F 1 
1920 Gewestelijke aktualiteiten. — 
19.40 Les pans de TF 1 (speO. — 
20.00 Nieuws. - 20.30 Un de la ca-
nebière (operette). — 22.35 Les 
comiques associés. — 23.05 
Nieuws 

A 2 
2000 Nieuws. - 20.30 Le mytho-
mane (f J — 21.40 Boekenmagazi
ne. - 22.55 Nieuws - 23 05 Nous 
ne vieillirons pas ensemble (film). 

F 3 
20.00 Les jeux de 20 heures (speO 
— 20 30 Le nouveau vendredi (re
portage) — 21.30 L'ange gardien 
(tv-film). — 2225 Nieuws.' 
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De operawereld is — 
jammer genoeg — voor 
de meesten onder ons 
een gesloten kringetje 
dat zich te Brussel, Ant
werpen en Gent manifes
teert in een aantal opvoe
ringen die misschien wel 
verdienstelijk zijn, maar 
zelden het hoger Euro
pees peil benaderen. De 
teeveekijker kent verder 
de charmante Eva-Maria 
die met gepolijste Ween-
se glimlach de operette, 
musical of opera voor het 
kleine scherm voorstelt 

Muziekteater is kunst, 
met een traditionele gro
te „K", tot hiertoe blijft 
deze kunst toegankelijk 
voor een aantal ingewij
den. En er is veel geld en 
veel hartstochtelijke dis-
kussie mee gemoeid. 
Reeds jaren bestaan al
lerlei plannen en voor
stellen om het muziektea
ter in Vlaanderen te reor-
ganizeren, om de kwali
teit van de opvoeringen 
te verhogen en de be
stede gelden rationeler te 
gebruiken. 

Het is niet overdreven te bewe
ren dat de Antwerpse opera met 
een verouderd ensemble vege
teert dat de Muntschouwburg te 
Brussel zéér veel geld opslorpt 
(laten we hopen dat de kersverse 
direkteur Gerard Mortier erin 
slaagt de zaak terug op poten te 
zetten) en de Gentse Opera zit 
volledig in de impasse. 
Even op een rijtje de pogingen 
om tot een koherent operabeleid 
te komen: 

— in 1957 begon men met de 
kommissie Van Hemelrijck aan 
hervormingsplannen, 
— in 1963 bracht de kommisse 
van Elslande een verslag uit, 
waaruit je de nefaste werking van 
het internationaal impresariaat te 
Brussel vernam, 
— in 1966 verscheen een studie 
waarin gepleit werd voor een 
struktureel en geografische ratio-
nalizatie van het op>erabeleid, 
— in 1967 hield de Kultuurraad 
voor Vlaanderen een colloquium 
waarin gepleit werd voor het sa
mengaan van de Antwerpse en 
Gentse opera, 
— in 1970 verscheen het plan 
Mortier, hierbij had je de akties 
van de Jeugd-Opera te Gent en 
te Antwerpen (die de latere werk
groepen voor Muziekteater wer
den) en die aandrongen op een 
kwalitatieve verbetering en een 
zeer dringende aanpassing van 
de verouderde gebouwen..., 
— in 1972 kwam het plan Van 
Eiewijck uit een „Toekomst voor 
de Opera" getiteld. Dit voorzag 
een biep)erkte samenwerking tus
sen de Gentse en de Antwerpse 
opera's, met t>eperkte uitwerking 
van produkties. Hetzelfde jaar 
kreeg je het tegenrapport van 
Ray De Bouvre, voor een ge
meenschappelijke en centrale 
opera-instelling, 
— in 1972 gaf de toenmalige 
minister Van Mechelen de op
dracht een enquête te organize-
ren over het operabezoek te Ant
werpen, 
— in 1974 verklaarde de nieuwe 
minister van Nederlandse Kui

tuur, De Backer, dat de opera in 
Vlaanderen slechts toekomst 
heeft indien Antwerpen en Gent 
hun lyrische muziekteaters ten 
dienste stellen van de Opera van 
Vlaanderen, 
— in 1974 kwamen voorstellen 
van dekreet van de volksverte
genwoordigers Van Eiewijck en 
Van Herreweghe-
Van dan af zijn de perskonferen-
ties, de interpellaties in de toen
malige Nederlandse Kultuurraad, 
in provincie- en gemeenteraden, 
de verklaringen van ene of ande
re „autoriteit" daaromtrent niet 
meer te tellen. 

De Gentse bom 
In 1980 (drieëntwintig jaar nè de 
eerste polemieken) barstte te 
(Sent de bom. Aan het hoofd van 
de Koninklijke Opera Gent 
(KOCa) stond (en heb je nog 
steeds) Luigi Martelli, waarvan 
de aanstelling aanleiding gaf tot 
woedende kommentaren omdat 
de man geen Nederlands kent 
Deze artistiek-bekwame Italiaan 
heeft (ondanks de sussende ver
klaringen van hogerhand) nog 
steeds geen Nederiands kunnen 
leren_. in het licht van de huidige 
gebeurtenissen een detail, dat er
gens wel haar praktisch belang 
heeft 
In november 1980 besloot Mi-
chellne Heyse, voorzitster van 
de werkgroep Muziekteater, en 
voor de Volksunie lid van de 
Raad van Beheer van de KOG, 
klacht in te dienen bij de Gentse 
onderzoeksrechter De Knibber, 
naar aanleiding van -een nogal 
zwaarwegende groepsverzeke
ring die twaalf mensen van de 
Gentse operatop in 1979 afslo
ten. Naast deze zaak had je de 
onrust bij het personeel aan de 
KOG verlxMiden. Dat zijn in het 
totaal 200 werknemers, tech
nisch, artistiek en administratief 
werkzaam. In december reageer
de tenslotte het publiek, door op 
haar beurt haar mistevredenheid 
(in heuse nooit-geziene manifes
taties) te uiten. Eén en ander had 

Waarheen met het 
muziekteater 
in Vlaanderen? 

te maken met de vrees Martelli 
(waarvan het mandaat hoe dan 
ook in 1981 afloopt) vervangen te 
zien door heren die wel flink voor 
zichzelf intrigeerden, maar waar
van sommigen veronderstellen 
dat ze de Gentse Opera zo snel 
mogelijk willen herleiden tot een 
receptief teater... Dit wil zeggen: 
een instelling die geen eigen pro
dukties meer zou brengen, maar 
als* ontvangstkader zou dienen 
voor de voorstellingen van ande
re gezelschappen. Dit zou het 
afdanken van het grootste deel 
van het personeel met zich mee
brengen; natuuriijk namen de be
trokkenen het niet en het traditio
nele Gentse publiek evenmin. 
In een eerste interpellatie voor de 
provincieraad in oktober 1980 
wees ondergetekende reeds op 
de zich steeds opstapelende 
moeilijkheden (de provincie Oost-
Vlaanderen is, samen met het Rijk 
en de stad Gent de „inrichtende 
macht"). Tijdens de zitting van 19 
januari van de Gentse gemeente
raad, kwam Hugo Waeterloos, 
VU-gemeenteraadslid en even
eens lid van het de Raad van 
Beheer van de KOG, op zijn 
beurt tussen over de daar heer
sende wantoestanden. Hij be
perkte zich tot de onregelmatig
heden die tietrekking het)t}en op 
het niet — of slecht — funktione-

ren van de Raad van Beheer. Hij 
herinnerde aan het feit dat de 
begroting 1980-1981 vier maal 
werd herwerkt (door de beheer-
raadsleden) maar de algemene 
vergadering* (bestaande uit drie 
leden) hield geen rekening met 
de bezwaren door de Raad van 
Beheer geopperd. Dezelfde raad 
benoemde iemand, die als „niet-
benoemd" werd genotuleerd, met 
alle gevolgen vandien. Er rijzen 
alleriei konflikten tussen de Raad 
van Beheer, de direktie en de 
algemene vergadering, dat kan je 
uit de enkele voorbeelden opma
ken. De dienstdoende voorzitter 
van de raad hield een perskonfe-
rentie, zonder de andere leden 
van de raad te kennen of te 
verwittigen. Deze voorzitter is de 
schepen van Kuituur van de stad 
Gent, de heer Vandeweghe. De 
perskonferentie hield verband 
met de klacht ingediend bij de 
gerechtelijke instanties omtrent 
het financieel beheer van de 
KOG. Het dagelijks bestuur (dat 
uiteindelijk toch de KOG zou 
moeten runnen) is sedert juni 
1980 niet meer samengekomen. 
De dienstdoende voorzitter wei
gerde de Raad van Beheer sa
men te roepen, sedert het indie
nen van de klacht en ondanks het 
deugdelijk geformuleerd verzoek 
van een aantal beheerraadsleden. 

Het gevolg van één en ander kan 
je raden: de toekomst van de 
KOG is zéér onzeker, daarmee 
, rijzen tal van vragen omtrent de 
toekomst van het Vlaamse mu
ziekteater überhaupt. Er is geen 
programma voor 1981 -1982 en er 
is nog steeds geen nieuwe direk
teur. 
Het geschetste verhaal illustreert 
de situatie van onze kultuurpoli-
tiek. Er zijn teveel onbekwamen 
(ook hier..J die zich, op basis van 
hun politieke verbondenheid, op
werpen als beheerders van vzw's 
of andere verenigingen, daar een 
leidende rol gaan spelen, zich 
bezondigen aan vriendjespolitiek 
en erger en op deze wijze de 
zaak die zij zouden moeten die
nen naar de haaien helpen. 
Steeds meer worden wij met de 
nefaste invloed van de verpoliti-
zering van de kulturele sektor 
gekonfronteerd. Je kan je ter
loops ook vragen stellen omtrent 
de kwaliteit van het politiek per
soneel dat de leidende partijen in 
het land naar voren schuiven. Eén 
en ander kost ons niet alleen veel 
geld, maar dreigt ook onze kultu
rele ontplooiing te schaden of te 
belemmeren. En tenslotte: de kul
turele onafhankelijkheid is de éni
ge die Vlaanderen tot hiertoe 
werkelijk bezit.. 

Huguette De Bleecker 

De Vlaamse kinderjaren van 
Marguerite Yourcenar tentoon 

Rond leven en werk van de Frans-Vlaamse schrijfster Marguerite Youcenar (Cleenewerck de 
Crayencour) die op donderdag 22 januari werd opgenomen In de Académie fran^aise, is een 
boeiende tentoonstelling opgebouwd. Deze tentoonstelling werd reeds gebracht te Sint-
Janskapel waar ze haar kinderjaren op de Zwarteberg doorbracht en te Belle waar ze in die 
kindertijd veel bij familie op bezoek kwam. Nu wordt ze geopend te Kemmel langs de Vlaamse zij
de van datzelfde Heuvelland. Het is een gelegenheid tot kennismaking met deze grote schrijfster 
die voor veel Vlamingen jammer genoeg omwille van de taal onbekend is. 
Over deze schrijfster en vooral over haar band met deze streek werd een klein schriftje opgesteld 
dat op deze tentoonstelling (van 7 tot 15 februari) te verkrijgen is. Wie interesse heeft neemt kon-
takt op met V W Westvlaamse Bergen, Streekhuis Malegijs, 8948 Kemmel, (057- 44.47.10). 
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Kritisch bekeken 

Vlaamse danseres in India 

mi 
In de Vlaamse danswereld be
hoort Jetty Roels beslist tot een 
van de merkwaardigste figuren. 
Niet alleen door haar talent en 
beroepsernst waarmee zij dit als 
het ware belijdt maar vooral door 
haar eigenzinnige en kompromis-
loze wijze waarop zij daarin het 
avontuur geenszins schuwt Zij is 
dan ook een van de weinige blan
ke danseressen die het aandurf
den om in het Zuidindische Ma
dras zelf de moeilijke discipline 
van het Baratha-Natya dansen te 
gaan instuderen. Jetty Roels leidt 
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boeiende als verhelderende uitleg 
af te wisselen. Uit de voordracht 
die een van Jetty's recentste op
tredens begeleidde, distilleerden 
wij een beknopte beschrijvende 
schets. 

Van de tempel 
naar het podium 
Bharata-Natya ontstond eeuwen 
geleden als een zuivere tempel
dans. Volgens de overlevering 
werden vroeger de mooiste en 
intelligentste jonge meisjes uitver

televisie en in de vele populaire 
films die in Indië gedraaid worden. 
Kortom, Bharata-Natya is een uit 
het sociale leven van Indië niet 
meer weg te denken werkelijk
heid. 
Maar hoezeer deze dans ook ver
wereldlijkt werd, toch blijven de 
religieuze tema's er volop in aan
wezig (de verhaaltjes vertellen 
voornamelijk situaties uit het leven 
van oppergod Krishna, en de god 
van de dans Shiva is altijd onder 
de vorm van een bewierookt 
beeld met vier of meer armen op 

Jetty Roels danst én vertelt 
Bharata-Natya 

te Gent het stilaan genoegzaam 
bekende Centrum voor Dans en 
Beweging „d'Oude Kapel". Zij ge
noot een opleiding in mime (Etien-
ne Decroux, Parijs), klassieke (Lea 
Daen, Antwerpen) en moderne 
dans (Martha (jlraham, New York) 
en traint nog steeds de klassieke 
discipline bij Paul Grinwis te Gent 
Maar haar grote en voor een 
Europese toch wel vrij unieke spe
cialiteit is beslist het Bharata-
Natya dansen dat zij zich tijdens 
tot dusver drie 3-maandelijkse kur-
susperiodes in India eigen maakte. 
Vrij lang al geeft Jetty Roels hier 
Bharata-Natya recitals en hoezeer 
deze voorstellingen om hun intrin
sieke schoonheid en dans-charme 
ook gewaardeerd werden, toch 
bleef er bij sommige toeschou
wers soms een vaag gevoel van 
onvoldaanheid. Immers, hoe fraai 
en vormgaaf deze exotische dan
sen ook zijn, hun dieF>ere zin en 
betekenis bleven voor totaal-onin-
gewijden te vaak één groot vraag
teken. Jetty Roels heeft daaraan 
nu verholpen door haar dansen 
telkens met een korte, maar even 

koren om in de tempels zorg te 
dragen voor de godenbeelden. 
Deze meisjes brachten hun gebe
den en aanroepingen, uit eerbied 
voor de bovenaardse goden, niet 
met de ontoereikende wereldlijke 
woorden, maar met een soort van 
sakrale mime-taaL. kortom, zij 
dansten hun gebeden met het 
aangezicht naar de beelden ge
richt en dus met de rug naar het 
publiek gekeerd. Later werd deze 
dans evenwel meer een doel op 
zichzelf, kreeg een heleboel be
haagzieke trekjes mee (de tempel
danseressen waren overigens niet 
zelden de minnaressen van de 
priesters) en werd, ook al ten 
dienste van de Moorse heren, 
stilaan helemaal geprofaneerd. Tij
dens de Britse overfieersing was 
het Bharata-Natya (hoe onbegrij
pelijk ook) verboden, en het was 
dan ook normaal dat deze dans — 
uit fundamentalistische reaktie 
wellicht — nadien een ware revi
val kende. Nu wordt Bharata-
Natya in speciaal daartoe uitgerus
te teaters gedanst en is zelfs een 
konstante op de jonge Indische 

Toon Hermans zoekt weer 
zijn feestneus 
Toon Hermans zit terug op de 
zwarte schijf. Voor een woordkun
stenaar als hij moet het niet moei
lijk zijn geweest er een goeie titel 
voor te vinden. En „11 Fonkelnieu
we feestliedjes -l- 1 goeie ouwe" 
(op Showbiz-label, verdeeld door 
WEA op nummer WEAN-58266) 
spreekt voor zichzelf. Die „goeie 
ouwe" is dan wellicht tot vreugde 
voor velen „Mien waar is mijn 
feestneus" geworden, een van 
Toons meest representatieve sin
geltjes. Voorafgegaan door een 
drietal meestamfjers in dezelfde 
stijl. 

Waarna „Sullewe... dan" en „Als ik 
maar zing" meer naar zijn lichte 
kleinkunstnummers reiken, terwijl 
op de ommekant „Kom dichterbij 
Sophie", „Ze had van die oogjes 
(van bluejean-blauw) en vooral de 
f)oëtisch-weemoedige afsluiter „Ik 
heb zo'n idee" net verhinderen dat 
het niks dan hoempa is. En Toon 
de gevoelige snaar laat trillen. Mis
schien bedoeld voor het uitdeinen 
in de late uurtjes, bij het spreek
woordelijke laatste glaasje, dat 
meestal ook melancholisch 
'smaakt Een typische Toon Her
mans-plaat voor de uitbundige da

gen en... nachten. Zonder tekst
blad binnenin, maar met kleurig 
briefje omtrent het waarom van de 
plaat op de achterkant Voor lief
hebbers van Toon die wat ambian
ce of de gevoelige noot betreft 
niet moet onderdoen voor muzika
le clown André Van Duyn of onze 
Strangers. Zij het wel met minder 
show en iets méér fijngevoelig
heid. 

Na eind vorig jaar de premiere van 
Bram Vermeulen en zijn Toe
komst is ook zijn kompagnon van 
het betreurde „Neerlands Hoop" 
Freek de Jonge terug. Hij stond 
reeds eerder in het seizoen op de 
planken van het Amsterdamse 
„Carré", maar heeft wellicht eerst 
willen uitproberen en fijnschaven 
voor h j lpnze kontreien wou aan
doen: Épi dat gebeurt dan op vrij
dag 2^,'(^n zaterdag 28 februari e.k. 
in de 1 Brusselse Beursschouw
burg, waar hij zijn nieuw solo-
teater „De Tragiek" komt voorstel
len. Volks variété, literaire absur
diteiten, existentiële angst ge
niaal verzonnen kunst propvol 
betekenissen op een verbluffen
de teatrale manier met elkaar in 
verband gebracht" Een omschrij

ving uit het Handelsblad waar wij 
Freek herkennen uit zijn beste 
nummers, teen met Neerlands 
Hoop. Reserveren lijkt noodzake
lijk, en kan op nummer 
02-511.25.25 van de Beurs
schouwburg, Ortsstr. 22, Brussel. 

De jongste spruiten van de pop>-
generatie in eigen landeke zijn op 
een verzamelplaat getiteld 
„Sprouts" samengebracht door Al-
fie Faickenbach en Piero Kenrol. 
Behalve een paar zijn ze ongetwij
feld representatief voor wat er 
alhier inzake popgebeuren vorig 
jaar is waargemaakt enkele belof
tevolle nieuwkomers inkluis. Naar 
ons gevoel ontbreken hier wel de 
Oostendse groep T.C. Matic en 
de Leuvense Rick Tubbax, maar 
dat is wellicht te wijten aan kon-
traktuele verplichtingen. 
Aan Jo Lemaires versie van „Li
ving doH" wordt het nog steeds 
even wennen en ze kan niet zo 
makkelijk Cliff Richard doen ver
geten. Bucks Danny en ex-Once 
More, nu Luna Twist komen vrij 
gematigd over en hebben onge
twijfeld betere nummers. De Bow
ling Balls teren nog steeds op hun 
zij het dan uitermate geslaagde 

singeltje „When you walk in the 
room", en bij de oudere poprak
kers zijn Rocking Roberto met 
zijn stuwende „Rocky road blues" 
en Machlavel met „Wind of life" 
een goede keuze. Zwakste num
mer van de plaat is Frishway's 
bijdrage op de ommekant en de 
Everse groep Klang mag er even
als de Antwerpse Toy bij. „Dan
cing" was voor ons het beste 
singeltje van het jaar en rechtvaar
digt de Antwerpse Kids op deze 
plaat Country is hier de vreemde 
eend in de bi j t en als een van de 
twaalf komt het overeen met het 
geïnteresseerde en platenkofjend 
publiek. En „Love and kisses" van 
John Lauwers was de Beste Keu
ze. Nieuwkomer Nessie rondt de 
plaat af met een verrassend bizar 
en bijna Zappa-grappig „Head in 
ihe sand". Beloftevol zonder twij
fel! Sorgiu. 

het fXKJium aanwezig). Bharata-
Natya bestaat dan ook uit twee 
duidelijk onderscheiden delen: 
enerzijds een ritmisch, puur dans
gedeelte en anderzijds een meer 
verhalend gedeelte dat vooral 
door een sterke gelaatsmimiek en 
de bekende mudra's (handbewe
gingen die telkens een specifieke 
betekenis hebben) veruiterlijk 
wordt De meeste van deze mu
dra's worden door het Indische 
publiek vaak meteen begrepen, 
terwijl ook de gedanste verhalen 
veelal door allen bekend zijn, zo
dat het volgen van de dansen voor 
de Indiërs doorgaans geen pM-o-
bleem stelt Dankzij de verklarin
gen die Jetty Roels telkens geeft 
is dat nu ook voor ons geen 
onoverkomelijke hinderpaal meer. 
Bharata-Natya wordt door de Indi
sche meisjes van op zeer jonge 
leeftijd aangeleerd, waardoor ze 
vaak een uitzonderlijke virtuositeit 
bereiken. Dat Jetty Roels erin ge
slaagd IS om een zelfs door Indiërs 
gewaardeerd peil te halen, dankt 
zij wellicht aan haar lange dansop
leiding en haar sterk mimisch ver
mogen. Bharata-Natya is een solo
dans die uitsluitend door meisjes 
gedanst word t met begeleiding 
van een meestal vijfkoppig orkest 
met uiteraard traditionele Indische 
instrumenten. De leraars (guru's) 
zijn evenwel meestal (hoewel niet 
altijd) mannen, die ook in het or
kest een plaats innemen om „hun" 
danseres een optimaal op haar 
kunnen afgestemde begeleiding 
en haar vertrouwde improvizatie-
motieven mee te geven. De vier 
dansen die Jetty Roels in haar 
voorstelling brengt zijn in die zin 
dan ook geen stereotiefje, be
staande dansen, maar werden 
sp>eciaal voor haar op band gezet 
Dit avondvullende programma van 
zowat één en 'n kwart uur is vooral 
geschikt voor een geïnteresseerd, 
niet te groot publiek van zowat 40 
tot 100 toeschouwers (inlichtingen 
hierover zijn te bekomen bij de 
vzw „d'Oude Kapel", telefoon 091 / 
25.44.18). Nic van Bruggen 

De V.Z.W. Trefcentra Schaarbeek werft een 
staffunctionaris aan. 
Indiensttreding: april 1981. 

Voorwaarden: 
— de bepalingen opgenomen in 
het K.B. van 26 oktober 1976 be
treffende de aanwerving, het sta
tuut en de weddetoelagen van 
staffunctionarissen van de er
kende Nederlandstalige culture
le centra, met uitzondering van 
de hierin opgenomen ervarings-
en minimum leeftijdsvereisten. 
— ten minste 21 jaar iijn. 

— bij voorkeur in de Brusselse 
agglomeratie wonen. 
Barema: rang 22. 
Personen die voor deze betrek
king wensen te solliciteren kun
nen hiertoe een inschrijvingsfor
mulier aanvragen bij: vxw. Tref
centra Schaarbeek, ta.v. de heer. 
R. Vandenbuerie, Gallaitstraat 
80, 1030 Brussel. Het ingevulde 
inschrijvingsformulier wordt 
<fó6r 9 maart 1981 ingewacht op 
hetzelfde adres. (Ady. I7) 
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Het kind en het doopwater 
Waar begint en eindigt sfXJrtjour-
nalistiek? Die vraag wordt in 
Vlaanderen door de media uiteen
lopend beantwoord. 
Je hoeft er „Het Nieuwsblad" en 
„Het Laatste Nieuws" maar op na 
te slaan om tot de bevinding te ko
men dat beide kranten totaal ande
re opvattingen huldigen. „Het 
Nieuwsblad", vorige week in de 
persoon van Frangois Colin te
recht gehuldigd met de persprijs 
van het Gemeentekrediet streeft 
naar objektieve benadenng en 
persoonlijke standpunten. De re
portagereeksen die worden ge
bracht .zijn meestal het lezen 
waard. Zo vertoefde Frangois Co
lin vorige week in Engeland en 
bracht gewaardeerde bijdragen 
over Van Gooi, Coventry en Ips
wich. Het was of „Het Laatste 
Nieuws" daarop gewacht had om 
een „giller" van ongewoon formaat 
op zijn lezers los te laten. De 
reportage van Gino Gylain over 
Michel D'Hooghe, clubarts en be
heerder van de FC Brugge. Wat 
had dit nog met sportjournalistiek 
te maken? Een lofzang die op de 
lachspieren werkt en die de inwo
ners van Brugge verplicht het 
standbeeld van Jan Breydel en 
Pieter De Coninck naar beneden 
te halen en te vervangen door 
borstbeelden van de voornoemde 
dokter en oud-burgemeester Van 
Maele. De twee pnnsenkinderen 
van blauw-zwart 
Gino Gylain weet blijkbaar niet dat 
de bedoelde dokter bij de naar 
objektiviteit strevende sportjour
nalisten een alles behalve gunstige 
reputatie geniet De man ver
draagt gewoon geen kritiek. Hij 
verwacht dat sportjournalisten 
hem en zijn vereniging naar de 

,mond „schrijven" en voedt ook 
nog een aantal persoonlijke rancu
nes tegen schrijvelaars die in de 
loop der jaren het met hem 
oneens waren. 

Desbetreffend geen enkele op
merking van Gino Gylain. Integen
deel, hij meldde fier dat de dokter 
destijds met blauw-zwart water 
werd gedoopt (is dit geen reden 
voor de paus om ook eens naar 
Brugge af te zakken?) en verkon
digde even trots dat de dokter in 
één nacht „gratis" het levensver
haal van Raoul Lambert neerpen-
de. Feiten die het uitzicht van de 
sportwereld ten gronde veran
derd hebben en die om onbegrij
pelijke redenen pas nu onthuld 
worden. Waarvoor dan ook onze 
oprechte dank. 

Wi j hebben ons zondag ander
half uur lang geërgerd aan de 
door Anderlecht en Standard te 
Sclessin opgevoerde vertoning. 

Hoog waren onze verwachtingen 
weliswaar niet gespannen maar 
we hadden toch méér verwacht 
Van beide ploegen. Anderlecht 
mikte, zoals kon worden voor
zien, op de drawn. Het ruilde nog 
voor de aftrap zijn enige echte 
puntaanvaller in voor een bijko
mende verdediger. Het speelde 
buitenshuis zoals gewoonli jk: 
gedegen, vli j t ig, gekoncentreerd, 
gedisciplineerd, hard. Standard 
bleek niet bekwaam daar veel 
tegenover te zetten. Die ploeg 
mist duidelijk intrinsiek talent Ze 
is wel bereid tot inzet en veel 
loopwerk. Maar dit zijn verwor
venheden die de aanleg moeten 
ondersteunen en niet omge
keerd. Bovendien konden wij nu 
zelf vaststellen dat Simon Taha-
mata — een behoorlijke maar 
geen grote voetballer! — gelijk 
heeft wanneer hij stelt dat Stan
dard vaak gehandicapt aan een 
thuiswedstri jd begint De staat 
van het veld is inderdaad erbar
melijk — na een kwartier spelen 
is Sclessin in de winterperiode 
een- doorploegde akker — en 
remt de aanvalsakties. Een dege
lijk georganizeerde verdediging 
heeft op Standard al vooraf half 
gewonnen spel. De thuisploeg 
wordt immers verplicht lucht
bruggen te slaan en wanneer 
Edström dan afwezig blijft is suk-
ses zo goed als uitgesloten. 

De topmatch ergerde ons ook 
omdat de tekortkomingen van de 
hedendaagse arbitrage weer dui
delijk aan het licht kwamen. 

Scheidsrechter Peetere verloor 
vroeg zijn greep op het gebeu
ren. Tw«e spelers werden uitge
sloten. Juan Lozano en Asgeir 
Sigurvinsson. Toevallig weer 
twee voetballers van het zuiver
ste water. Knapen die doorgaans 
uiterst zwaar belaagd worden — 
wat Lozano van Gerets heeft 
moeten verdragen tart de ver
beelding — en die dan „in de re-
aktie" op rood getrakteerd wor
den. Sigur vloog buiten omdat hij 
Arie Haan, de absolute groot
meester in de provocatie, wilde 
duidelijk maken dat bomen beter 
in het bos worden omgehakt-
Door de toch wel verrassende 
0—1 thuisnederlaag schijnen de 
Rouches nu helemaal uitgescha

keld in het t i teldebat Indien An
derlecht zaterdag met Beveren 
afrekent staat het erg dich^ bij 
een zeventiende landstitel. Maar 
zover is het nog niet Zeker niet 
indien Beveren, dat niet minder 
sterk kan counteren dan de hui
dige leidersploeg, ooit op voor
sprong moest geraken. Want dan 
zou Anderlecht het spel moeten 
maken en valt het zeer te bezien 
of de paars-witten in hun huidige 
gedaante daartoe in staat zijn. 

Lokeren en Standard hebben het 
niet getroffen in de loting van de 
kwartfinales om de Uefacup. De 
Waaslanders botsen op AZ '67. 
De ploeg uit Alkmaar regeert mo
menteel het Nederlands voetbal 
met ijzeren hand. De klub wordt 
geleid door ene Georg Kessler, de 
Duitse Hollander, die destijds An
derlecht naar een dubbelslag — 
kampioen en bekerwinnaar — 
voerde maar voortijdig moest op-
kramen omdat zijn trainingen en 
de daaraan vastzittende orde en 
tucht niet strookten met de verlan
gens van o.a. Paul Van Himst 
Kessler was in zekere zin een 
voorloper van Ivic. Waarmee de 
kleine Joegoslaaf meteen weet 
wat hem op langere termijn te 
wachten staat 

Standard wordt gekonfronteerd 
met de 1. FC Köln. De prestigieuze 
klub uit de domstad kan niet de 
vergelijking doorstaan met het 
suksesrijke team dat Hennes 
Weisweiller er voor een paar jaren 
op het veld zette. Maar sinds de 
komst van Rinus Michiels schijnt 

er opnieuw beterschap ingetre
den. De dubbele ontmoeting tus
sen Standard en Köln wekt onge
woon veel belangstelling in de 
Nederlandse pers. Rinus Michels 
tegen Ernst Happel. De twee me
dicijnmannen van Oranje tegen
over elkaar. 

Geen Engelse tegenstander dus 
voor de Belgische klubs. Al zou dit 
niet per definitie een onoverkome
lijke hindernis gevormd hebben. 

Oit bewijzen de uitslagen van „the 
league" overduidelijk. Zaterdag jl. 
werd Liverpool in eigen stadion 
onderuit gehaald door Leicester 
City, een tegen degradatie strij
dend team. 1 —2. De eerste thuis
nederlaag sinds 21 januari 1978. 
85 keer bleven de reds overeind 
op Anfiel Road. Een onwaarschijn-
lijki'rekord. Maar toch sloeg Enge
land niet achterover van verba
zing. In voetbal kan alles. Zeker 
wanneer een ploeg „ouder" wordt 
en jarenlang de suksessen opsta
pelde. Liverpool zal in de komende 
maanden wel gaan „vernieuwen". 

De beste van negentien 

In Vaux-sous-Chèvremont is Ro
land Liboton voor de tweede maal 
in successie nationaal veldritkam-
pioen bij de beroepsrenners ge
worden. Roland Liboton, die op 22 
februari in Spaans Baskenland 
CTolosa) ook opnieuw wereldkam
pioen kan worden, is een akrobaat 
op de fiets. Hij is de waardige 
opvolger van de gebroeders De 
Vlaeminck, die om uiteenlopende 
redenen van topwedstrijden zon
der... financiële vergoeding weg 
blijven. 
Liboton ondervond weinig of geen 
weerstand. Zijn gevaarlijkste kon-
kurrent, Paul de Brauwer uit Wet-
teren, reed immers bij de interna
tionale amateurs en troonde er 
eveneens boven alle tegenstand. 
Liboton werd in kunnen het dichtst 
benaderd door zijn ploegmaat 
Bertje Vermeire. Deze is de dertig 
al lang gepasseerd, fietst al zeven
tien seizoenen in het veld en ver
zamelde acht nationale titels bij de 
amateurs. 

Waarmee we enkel willen gezegd 
hebben dat vernieuwing uitblijft in 
het veldrijden. Het zware labeur 

en het gevaarlijke akrobatenwerk 
schrikken af Zo vond de KBWB 
het nodig de profs en de nationale 
amateurs in één enkele wedstrijd 
te laten uitkomen. Er kwamen niet 
meer dan negentien A-veldrijders 
aan de start Daarvan eindigde de 
vijfde (Jan Teugels) op meer dan 
vijf minuten van de winnaar Waar
mee in feite alles is gezegd. 
In de gegeven omstandigheden 
wekt de enorme publieke belang
stelling verwondering. Met duizen
den waren ze naar het Waalse 
dorpje afgezakt Voer voor psy
chologen dus. Want er zal wel 
niemand geweest zijn die zich aan 
een spannende strijd verwachtte. 
De bekommernis om de toekomst 
van het veldrijden neemt overi
gens toe. Enkele belangrijke or-
ganizatoren en gespecializeerde 
journalisten hebben de koppen bij 
elkaar gestoken om „sanerings
maatregelen" uit te werken. Het is 
immers een publiek geheim (alleen 
de belastingontvanger mag het 
niet weten) dat de vedetten vor
stelijke startpremiës opstrijken — 
vijftigduizend frank en meer, waar

van een groot gedeelte in het 
„zwart" —, waardoor topwedstrij
den vrijwel onmogelijk worden. 
Geen organizator kan ze allemaal 
tegelijk „vergoeden". Of hij dient 
de al even geldgeile buitenlanders 
te negeren of hij dient een paar na
tionale grootheden op hun honger 
te laten. Daarom wil men in het vel
drijden, zoals bij wegwedstrijden, 
beschermde wedstrijden of, wat 
beter klinkt, klassiekers creëren. 
Enkele in een seizoen. De vedet
ten zouden dan voor een hoog 
„prijzenbedrag" kunnen rijden. Zij 
zouden loon krijgen naar werken. 
De heren zien het natuurlijk liever 
andersom. 

Op zichzelf is het initiatief lovens
waardig. Maar de vraag rijst of de 
wielerbond zal willen meespelen. 
De geldhonger van dit organisme 
overtreft nog in ruime mate die 
van zijn betere renners. De bond 
verzuimt al jarenlang de wegwed
strijden uit te dunnen om toch 
maar voldoende organizatierech-
ten te kunnen opstrijken. Waarom 
zou hij zijn houding tav. het veld
rijden dan veranderen? 
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NJIaams Nationaal l/l/eekbbd ^r^. 

Taalklachtenbus op volle toeren 
Een firma uit Kortnjk is zo grof op een 
in het Frans" teruggestuurde check 
door een klant te antwoorden dat als 
hij de in het Frans opgestelde check 
niet kan aanvaarden, de firma bereid is 
in het Nederlands te antwoorden als hij 
het geld bij haar komt afhalen. 
Groffer kan het niet Wij hebben de fir
ma een bnef geschreven en haar 
gemeld dat wij haar naam zullen be
kend makea De klanten zullen dan hun 
konklusies trekken. 

a 
Een filiale van een Duits bedrijf, geves
tigd te Brussel, dient een klacht in bij 
de postontvanger te Dilbeek omdat 
een postbode een bnet waarop de 
straatnaam in het Frans werd gesteld, 
had teruggezonden met de melding 
„adres onbekend". 
Ikzelf heb ooit als voorzitter van het 
VVO, een bnef met Nederlandstalige 
straatnaam naar Wallonië gestuurd. 

Deze brief werd mij prompt terugge
stuurd met de lieve uitdrukking „merde 
aux flamingants". De klacht van mij liep 
op mets uit 

WIJ waarschuwen dus de Posterijen in 
geval van eventuele tuchtmaatregel. 
WIJ hebben eveneens een bnef aan de 
Duitse firma geschreven om, in haar 
b>elang, haar Brusselse filiale te wijzen 
op de verplichtingen die voortspruiten 
uit de taalwetgeving. 

D 
Wij kregen antwoord van Prémaman 
(Brussel) die meedeelt dat sommige 
proefbestellingen, folders, nota's, met 
steeds in de twee nattonale talen wer
den gedrukt doch zij doen hun best 
en bieden hun verontschuldigingen 
aan onze briefschrijver aan. 
Blijkbaar heeft Prémaman ons ver
keerd begrepen Onze klacht sloeg op 
de filiale te Gent V/aar met de pen 
Franstalige bestellingen werden inge
schreven op een eentalige bestelbon. 
Wij sturen een nieuwe brief aan de fir
ma. 

D 
Het wisselkantoor aan de grens te 
Vroenhoven, tussen Tongeren en 
Maastncht afhangend van de Krediet
bank te Antwerpen, levert een uitslui
tend in het Frans gesteld wisseldoku-

ment af. Eén woord komt in het Neder
lands voor nl. Schoenmarkt De rest is 
uitsluitend Frans. 

Met genoegen stellen wij vast dat er 
meer bewustzijn komt in Vlaanderen. 

Hoewel tweetalige formulieren in ver
band met schadegevallen worden ge
bruikt krijgen wij meer en meer aan
vragen om bij de Verzekeringsmaat
schappijen aan te dringen dat zij 
zouden gebruik maken van eentalige 
fomrulieren in Vlaanderen. 

R. Vandezande. 
senator 

Taal
klachtenbus 
P o s t b u s 73 
9000 Gen t 12 

VUJO's dagelijks bestuur vernieuwd 

Op zaterdag 17 januan II. koos de nationale Vujo-raad een nieuw dagelijks t>estuur. Om te weten wie wie is hier een foto van 
het tiental. Zittend van links naar rechts Hans Bracquené, Jons Roets (pol sekretans), Ivo Osninx (adm. sekretans), Dirk 
Verheyen. Thor Bergers. Staand van links naar rechts- Bart Staes, Kns Bovin, Bert Anciaux, Erwin Pnem en nat Vujo-voorzit-
ter Freddy Seghers. Good luck, jongelui I (foto Studio Dann) 

Beschikbaar op het VNS-sekretariaat 

Vlaamse steun 

aan 
de randgemeenten 
De VU-afdeiIngen van de Brusselse randgemeenten hebben 
het zeer lastig. In samenspraak met het arrondissementeel be
stuur van Halle-Vilvoorde hebben zij het initiatief genomen om 
op geregelde tijdstippen een publlkatle te verspreiden in de 
randgemeenten. 

Daartoe ontbreken echter de nodige financièle middelen. Het 
moet iedereen nochtans duidelijk zijn dat het lot van de rand
gemeenten en de VU-aanwezigheld daar gans Vlaanderen 
aanbelangt! 

Oe algemene VU-voorzitter en het voltall ig partijbestuur 
stellen dan ook voor dat elke afdeling een vrijwil l ige 
belasting van minimum 1.000 fr. zou storten om de VU-afde-
lingen van de Brusselse periferie te steunen. 

Een verplichting kan natuurlijk moeilijk op)gelegd worden. Toch 
verzochten zij met de grootste aandrang deze steun niet te 
weigeren. Ondertussen liepen de eerste stortingen reeds 
binnen en brengen wij een eerste overzicht 

Eerste lijst 
VU-Lommel 
vu-Herent 
VU-Liedekerke ... 
VU-Veurne 
VU-Mortsel 
VU-Wommelgem 
VU-Herenthout ... 
VU-Hove 
VU-Hofstade .... 

VU-Kaulille .. 
VU-Vossem .. 
VU-Assenede 
vu-Geel 
VU-Voeren 

VU-Bellegem HP 

Eerste totaal 

1.000 f r. 
2.000 fr. 
1.000 fr. 
lOOOfr. 
5.000 fr 
2.000 fr. 
2.500 fr. 
1.000 f r. 
2.000 fr. 
1.000 fr. 
1.000 f r. 
LOOOfr. 
1.000 f r. 
3.000 fr. 
2.000 fr. 

26.500 f r. 

De storting kan gebeuren op rekening 430-0206131-94 van 
het Vlaams Nationaal Hulpfonds, Barrikadenplein 12 te 1000 
Brussel met vermelding „Oproep randgemeenten". 

Wetsvoorstel tot invoering van deelgemeenteraden 
Dit wetsvoorstel werd ingediend door 
v/olksvertegenwoordiger 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 adviesbevoegcj; 
heid maar bovendien kan de gemeente 

hen met de uitvoering van een vrij te 
bepalen aantal begrotingsposten ge
lasten, zodat ZIJ werkelijk binnen hun 
gebiedsomschnjving een effektief be
leid kunnen voeren. 

Zonder afbreuk te doen aan de ge
meentelijke autonomie wordt op die 
wijze de korrigerende 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 bericht als onbe
staande beschouwen U zal de tekst 
eeriang ontvangen Andere mandata-
nssen kunnen de nota verkrijgen na 
schriftelijke of telefonische aanvraag 

B lb i io teek-

dekree t 

WIJ wijzen onze mandatanssen ten 
slotte graag op het volgende werk 
„het biblioteekdekreet begeleided 
handboek bij het dekreet en zijn 
uitvoeringsbesluiten'. Dit boek bevat 
naast de integrale tekst van het de
kreet en van alle uitvoenngst)esluiten 
ook een duidelijke en bevattelijke 
samenvatting. 

Het werk is te verknjgen bij het minis-
tene van Nationale Opvoeding en Ne-
deriandse Kuituur - Dienst Opent>aar 
Biblioteekwerk, Sainctellettesquare 13 
te 1000 Brussel, door overschnjving 
van 200 fr op fHDstrekeninq 
000-2006259- 08 van het Fonds voor 
Kulturele Promotie 

In l i ch t i ngen : 

VNS-sekretanaat Bamkadenplein 12 
1000 Brussel (02-2194930), Lutgart 
De Beul of Lieve Schoofs. 
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20 m Wij in de Volksunie 

VU-Mol rouwt 
De VU-afdeling Mol werd tijdens de maand januari zwaar ge
troffen door het overlijden van twee trouwe leden. Inderdaad 
Wies Hembrechts, afdelingsvoorzitter, en Mil Geuens overle
den kort na mekaar. 

Mil Geuens 
Mil Geuens, echtgenoot van Bertha 
Van Hoof en schoonvader van Jan 
Bollen, VU-bestuurslid. De overiede-
ne werd op 2 septentber 1906 gebo

ren en overieed onverwachts in zijn 
huis op 13 januari 1981. 
Mil Geuens was vanaf zijn jeugd 
verbonden en vergroeid met het 
Vtaams-Nationaiisme. Hij onder
schreef het ideeën-goed van de 
Vlaamse Oud-strijders. Hij was om-
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akademlsch 
ziekenhuis 
:J r 

Het Akademisch Ziekenhuis Antwerpen van de 
Universitaire Instelling Antwerpen werft aan (voor 
indiensttreding in 1981 en voor de wervingsreserves): 

1. NACHTTELEFONIST-
RECEPTIONIST 
a studieniveau: in het bezit zijn van het diploma van lager 
secundair onderwijs; D bereid zijn nachtdienst te verze-
l<eren en in ploegenstelsel te werken. 

2. ERGOTHERAPEUT 
o studieniveau: in het bezit zijn van het diploma van 
gegradueerde in de ergotherapie; D t>ereid zijn om in 
ploegenstelsel te werken en week-end diensten te verze
keren ; D ervaring m.b.t. de funktie strekt tot 6iant>eveling. 

3. APOTHEKER 
,*•*• D studieniveau: in het bezit zijn van het diptoma van 
•^•* apotheker(es) en het getuigschnft van ziekenhuis-

apotheker(es) 

4. TECHNISCH INGENIEUR 
ELECTRONICA 
(VOOR DE DIENST Radio-Isotopen) 
n studieniveau. in het tiezit zijn van het diptoma van 
technisch ingenieur electronica; D mm. 2 jaar ervanng met 
gammacamera's en computers voor nucleaire genees
kunde bezitten; O kennis vereist i.vm . programmeren, 
onderhoud van de toestellen, uitvoeren van in vivo onder
zoeken. 

5. SOCIAAL WERKER 
D studieniveau: in het tiezit zijn van het diptoma van 
gegradueerde maatschappelijk assistent(e) of sociaal 
verpleegkundige; O ervaring i.v.m ziekenhuisprotsle-
matiek strekt tot aant)eveling; D tevens bereid zijn om 
art>eldsprestaties te leveren i.v.m. een eventuele afwijking 
van het normaal uunxmster. 

6. INFORMATICUS 
D studieniveau: diploma van burgertijk ingenieur; diploma 
van handelsingenieur; diploma van landtiouwkundig 
ingenieur; diptoma van ingenieur scheikunde en voor 
de landtx>uwindustneen, diploma van industrieel ingenieur, 
richting electriciteit; diptoma van licentiaat in de weten
schappen , diploma van licentiaat in de economische 
wetenschappen; diploma van licentiaat in de handels
wetenschappen ; diploma van licentiaat in de toegepaste 
economische wetenschappen; dipk>ma van licentiaat in de 
informatica; D mm. 3 jaar ervanng in de informatica. 

Bijzondere voorwaarden: 
De funktie vermekJ onder punt 1 staat - gezien de aard 
van de funktie - enkel open voor mannelijke kandidaten. 
De funkties - vermeld onder nummer 2,3,4,5 en 6 -
staan open voor mannelijke en vrouwelijke kandidaten. 
Algemene voorwaarden: 
De sollicitanten dienen: O de 3elgische nationaliteit te 
t>ezitten; D bij eventuele indiensttreding te t>eschikken 
over: een bewijs van goed gedrag en zeden, een getuig-
schnft waaruit blijkt dat men voldoet aan de militie-
verplichtmgen, D de vereiste lichamelijke geschiktheid 
te bezitten; D m het t)ezit te zijn van het vereiste diploma -
zoals vermeld in de vakature - afgeleverd door een neder-
landstalige innchtmg, opgericht, gesubsidieerd of erkend 
door de Staat of door een van regeringswege samen
gestelde examencommissie. 

Kandidatuurstelling: 
D de kandidatuurstelling dient te gebeuren op het daartoe 
bestemde sollicitatieformulier en persoonlijk of aange
tekend overgemaakt te worden aan het Akademisch 
Ziekenhuis Antwerpen, Dienst Personeel, Aanwerving 
en Beheer, Wilrijkstraat 10,2520 Edegem, uiterlijk op 
20 februari 1981 om 17 00 u 
Dit dokument dient men aan te vragen bij deze dienst 
(eventueel tel. 031/29.11.11 - toestel 1170 - maandag tot en 
met vrijdag van 8 u tot 17 u - met op zaterdag en zondag). 
D de preselektieproeven zullen plaatshebben op 
zaterdag 28 februari 1981 m de voormiddag 
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streeks de dertiger jaren erg aktief in 
de rangen van de Vlaams-Nationalis
ten en een erg graag geziene en 
gewaardeerde figuur in het rijke soci-
aal-kulturele leven dat in die tijd in 
vele Vlaamse huizen van de Kempen 
groeide «n bloeide. Het was in de pe
riode dat Thomas de Backer, Karel 
Pelgroms samen met Edmond Van 
Dieren en zovele trouwe medewer
kers doorheen gans de Kempen het 
Vlaams-Nationalisme met sukses 
propageerden onder de leuze, JVIIes 
voor Vlaanderen en Vlaanderen voor 
Kristus'. 
Mil Geuens is deze gedachte steeds 
trouw gebleven. 
Dit lezen wij op zijn doodsprentje, in 
een treffend gedicht van hemzelf: 
"k Wou U spreken van troost en van 
op God te betrouwen. 
Van ome kinderen en hoe 't verder 
toe moest gaan. 
Van mijn liefde en van mijn eeuwige 
trouwe. 
Mijn hart alleen kon spreken, toch 
hebt gij mij verstaan. 
De na-ooriogse hetze tegen al wat 
Vlaams was heeft ook Mil Geuens 
getroffen. Hij wist er zich kranig 
doorheen te slaan en bouwde een 
bloeiend en alomgekend bouwbedrijf 
op. Zo wist hij voor zijn gezin — één 
zoon en vijf dochters — door hard en 
veel werken een zekere welstand te 
bereiken. 
Mi! Geuens volgde het politiek ge
beuren in Vlaanderen op de voet Zijn 
goede vrouw Bertha las hem de 
laatste tijd uit dagblad en tijdschrif
ten voor want Mil sukkelde met zijn 
ogen. 
Ook de kinderen van Mil Geuens en 
zijn aangetrouwde kinderen, leven 
aktief mee met de Vlaamse ontvoog-
dingsstrijd. 
Van zijn welstand deelde Mil Geuens 
mild mee. Wij in de Volksunie moch-

ANTWERPEN 
FEBRUARI 

7 WILflIJK: 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 Maritt om 20 u. 30 vierde 
bal van de studenten. Orkest „The Musicals" met Walter 
Vandersmissen. Avondkledij gewenst Studenten géjset en 
gelint 
EINDHOUT: Toespraak door kameriid Hugo Schiltz over ekono-
misch federalisme. Om 20 uur in zaal Het Bieke. 
NIJLEN: Winterkoncert door VU-fanfare & drumband „Kempen-
land". Om 19u.30 in zaal Nova, Stattonsplem. Olv. Guido 
Andries. 
EDEGEM: Tweede eikenavorxl: tema: ,/TiekxJietjes van gisteren". 
Org.: VNSE Vanaf 20 u. 30. 
EDEGEM: F W twzoekt fieemkundige kring van Edegem. 
WOMMELGEM: Vierde kursus Vte»mse Beweging niet als 
onderwerp: De Vlaamse Bewegir>g van na Wereldooriog II tot 
heden, door Walter Luyten. Om 20 a in k>kaal Den Klauwaert 
Org.: VU en Dosfelinstituut 
ANTWERPEN: Avorxifeest „Vroeger en Nu" in de Harmonie, 
Mecfielsesteenweg. Dansorkest: The Musnals. Avondkledij ge
wenst Inkom: 350 fr. 
WOMMELGEM: 3de kaasavorxi voor leden en sympatizantea In 
k>kaal Den Klauwaert Dasstraat 23. 
BORGERHOUT: Maandelijkse VU-tedenvergadering in zaal De 
Passer, Tumfioutsebaan 34 om 20 u. 30. Gastspreker: Paul Van 
Gremt>ergea 
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ten steeds rekenen op zijn gulle en 
milde steun. 
Sedert Jaren was Mil ook aktief in zijn 
parochie Mol-Sluis. Meer in 't biezon-
der trok hij zich de werking van de 
Missiekring aan. Zovele van Vlaan-
derens-zonen en dochters, werkzaam 
in de missie, zijn Mil hiervoor dank
baar. Op Mil Geuens deed men nooit 
vergeefs tieroep. In 1976 stelde hij 
zich op ons verzoek kandidaat op de 

Wies Hembrechts 
Wies Hembrechts, echtgenoot van 
Lieve De Smet en vader van Jan en 
Mieke. Wies was oud-oostfrontor, ge
boren te Mol op 4 februari 1916 en 
daar overieden op 24 Januari 1981. 
Wies was voorzitter van de VU-
afdeling MoL 
Wies is van ons heengegaan naar de 
Eeuwigheid. Wij wisten sedert maan
den dat hij ziek was. Wij hoopten 
Wies na zijn heelkundige behande
ling vlug terug in ons midden te 
hebben. Wies had het aanvankelijk 
ook zo verwacht Het is anders verio-
pen. Wies herstelde niet Het ging 
slechter met zijn gezondheid. Ge
neeskundige hulp kon niet meer ba
ten. Wies wist en besefte dat hij 
ongeneeslijk ziek was. Hij heeft zijn 
ziekte en zijn lot moedig en beheerst 
aanvaard. Wies is rustig gestorven in 
het Elisabeth Ziekenhuis te Geel, in 
aanwezigheid van zijn goede vrouw 
en flinke kinderen, vroeg in de mor
gen van zaterdag 24 Januari 1981. 

Enkele bestuursleden van de Volks
unie bezochten Wies korte tijd voor 
zijn heengaan. Wies was blij met het 
bezoek. Hoewel erg ziek vroeg hij 
geïnteresseerd naar de huidige gang 
van zaken in de VU-afd. MoL Wij 
hebban op een serene en vriend
schappelijke wijze afscheid geno
men van hem, met pijn in het hart 
want Wies was een goeie en fijne 
man, een echte trouwe vriend. 
Beste vriend Wies, als Vlaams Natio
nalist ben je altijd trouw gebleven 
aan de leuze: Jolles voor Vlaanderen, 
Vlaanderen voor Kristus'. Je eer was 
trouw en rechtlijnig. Steeds heb je de 
Vlaamse ontvoogding op veleriei wij
ze gesteund en met ter daad vooruit 
geholpen. Door Je belezenheid, erva
ring en nuchtere kijk was Je een 
goede raadgever die het waarheen 
en het waarom precies kon aantonen. 
Je bezat ook de gave om op een spit
se en speelse wijze de moeilijkheden 
te benaderen en zelfs te voorkomen. 

VU-liJst bij de gemeenteraadsverkie
zingen. 

Wij blijven Mil Geuens dankbaar ge
denken voor zijn inzef en zijn steun 
en bieden aan zijn echtgenote en 
gans de familie Geuens onze blijken 
van deelneming aan bij het overlijden 
van een zorgzame en steeds bezorg
de vader, een echte Vlaamse volks
vriend. 

Wij waren gelukkig toen Je als voor
zitter van de VU-afd. Mol, tussen ons 
en met ons de politieke zorgen en 
problemen van elke dag hielp oplos
sen. 
Wies, wij treuren om je heengaan en 
blijven aan Ja denken, want Je blijft 
voor ons allen een goede kameraad 
en een allertieate vriend, die wij heet 
erg missen. Wij danken U voor al hot 
goede en schone dat je deed. Voor Je 
flinke vrouw Lieve, Je kinderen Jan en 
Mieke en gans Je familie, weze onze 
gevoelens van genegenheid en grote 
waardering voor Je fijne persoonlijk
heid sterkte en troost 

vu-Mol 

Openbaar 
Centrum voor 
Maatschappelijk 
Welzijn van 
Antwerpen 
Plaatsen van bode-autobestuur
der 
De bediening van bode-autobe
stuurder wordt openverklaard. 
Ze stfiat open voor mannelijke en 
vrouwelijke kandidaten. 
Aanvangswedde: 30.087 fr. of 
31.080 fr. bruto per maand, naar
gelang de kandidaten gerechtigd 
zijn op standplaatsvergoeding of 
op haardtoelage. 
Leeftijdsvoorwaarden: de leeftijd 
van 21 jaar l)erelkt hebben en de 
leeftijd van 40 Jaar niet over
schreden hebben op 23-2-1981. 
Toepassing wetten van 3-8-1919, 
27-5-1947 en 27-7-1961. 
De kandidaten moeten het be
wijs leveren van drie jaar prak
tijk als autobestuurder en in het 
bezit zijn van een geldig rijbewijs 
B. 
Volledige voorwaarden en ver
plicht Inschrijvingsformulier te 
bekomen op de 7de Afdeling/ 
Personeelszaken van het Open
baar Centrum voor Maatschap
pelijk Welzijn, Lange Gasthuis
straat 39, Antwerpen (tel. 32.98.35 
en 31.09.70). 
De aanvragen dienen op het Se-
kretariaat. Lange Gasthuisstraat 
33, Antwerpen toegekomen te 
zijn uiterlijk op 23-2-1981. 

(Adv. 14) 
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Overstromingsgevaar in het 
Mechelse en in Neteland? 
In het verleden kwam kamerlid Joos 
Somers meerdere malen tussen voor 
een betere bescherming tegen het 
permanent aanwezig overstromings
gevaar door de rivieren en waterlo
pen van het Westerscheldebekken. 
Vooral het Mechelse, de streek rond 
Lier en Klein-Brabant kregen zijn 
biezondere aandacht Hij kloeg ook 
het uitblijven van de betaling van de 
waterschade aan en hij slaagde er in 
grote mate in de financiële tegemoet
koming hiervoor tot stand te bren
gen. Uiteindelijk kon hij ook de rege
ling betreffende het aanvullende her
stelkrediet waarop de geteisterden 
kunnen aanspraak maken, afdwingen. 
Na verscheidene parlementaire tus
senkomsten werden immers de pas
sende ministeriële besluiten getrof

fen om dit herstelkrediet ter beschik
king te kunnen stellen. 
Blijkbaar is het overstromingsgevaar 
nog niet geweken, zodat kamerlid So
mers opnieuw via parlementaire weg 
tussenbeide Is gekomen om een vol
gehouden versteviging van onze dij
ken te realizeren. 

Sigma-plan 
De reeds uitgevoerde werken van het 
zogenaamde „Sigma-plan" hebben op 
15 en 16 januari jongstleden kunnen 
verhinderen dat vroegere bedreigde 
gebieden nu niet getroffen worden; 
andere streken ontkwamen echter an
dermaal met aan de wateroverlast 

Dienaangaande stelde de volksverte
genwoordiger aan de minister van 

Nieuwjaarsreceptie van 
VU - Arr. Antwerpen 
Op zaterdag 24 januari ontving het 
nieuwe arr. bestuur zijn parlementsle
den, provincieraadsleden, partijraads
leden, oud-voorzitters en uittredende 
bestuursleden. 
In een gelegenheidstoespraak beklem
toonde Frans Kuijpers, arr.voorzitter, 
de zorg van de VU om de toekomstige 
fusie-operatie Groot-Antwerpen. Hij 
verwees naar het wetsvoorstel André 
De Beul die de oprichting van deelge
meenteraden voorziet daar de V U 
bekommerd is vermits de voorziene 
fusie onvermijdelijk de kloof tussen het 
beleid en de bevolking angstwekkend 
groot zal maken met alle daaraan 
verbonden nadelen. Ook verzette hij 
zich tegen het verlenen van stemrecht 
aan vreemdelingen. 
Wel dienen wij ervoor te zorgen dat in 
een geest van waarachtig volksnatio-
nalisme de integratie van vreemde 
alhier gevestigde bevolkingsgroepen 
op optimale wijze zal worden gereali-
zeerd. 

Het arrondissement dient verder blij
vend oog te hebben voor de verwe
zenlijking van ons Vlaams-nationaal 
programma Frans Kuijpers verwees 
hier naar het recente schandaal i.v.m. 
de Waalse staalnijverheid en de over
heveling van gemeenschapsgelden 
enerzijds en de onwil van de overheid 
om bedrijfssektoren In het Vlaamse 
land te redden anderzijds waardoor 
overduidelijk bewezen wordt dat de 
strijd voor Vlaams zelffc>estuur nog 
lang niet gestreden Is. 

De arr.voorzitter wees verder op onze 
plicht onverminderd te blijven ijveren 
voor een algehele en onvoorwaardelij
ke amnestie en besloot met een war
me oproep opdat 1981 voor alle 
Vlaams-Nationalisten eenheid zou 
brengen onder de gemeenschappelij
ke noemer van het volledige VU-pro-
gramma: sociaal, federaal en demokra-
tisch. 

B.L 

Openbare Werken enkele parlemen
taire vragen. 
In hoeverre heeft het Sigma-plan ver
traging opgelopen en voor wanneer is 
de volledige voltooiing van dit plan 
voorzien? 
Welke voorlopige maatregelen heeft 
de minister getroffen voor de gebie
den die telkens door wateroverlast 
worden getroffen? 

Stormstuw in 
de Schelde 
In verband hiermee vroeg hij tevens 
aan de minister wanneer de bouw van 
de geplande stormstuw in de Schelde 
een aanvang zal nemen en tegen 
welke datum de werken zullen voltooid 
zijn. 
Ook wilde ons kamerlid weten of er 
geen tekort aan kredieten bestaat en 
welke invloed de ultvoenng der wer
ken zal hebben op de begroting. 

Rouw te Borgerhout 
Op donderdag 29 januari jl. werd de 
35-jarige Eddy Lenaerts, woonachtig 
te Geel, het slachtoffer van een dode
lijk ongeval. Eddy was de broer van 
Chris Lenaerts, aktief bestuurslid 
van Nele Borgerhout, aangesloten bij 
de F.V.V, en zwager van Toon Van 
Doren, voorzitter van de VU-afdeling 
Borgerhout 

Langs deze weg willen wij aan de 
echtgenote, het dochtertje en de ou
ders van de overledene en in het 
bijzonder aan Chris en Toon onze 
deelneming in het smartelijk verlies 
betuigen. 

VU arr. 

Turnhout 

koos nieuw 

Nieuw VU-bestuur Meerhout bestuur 
Op het voorbije tedenfeest werd in aanwezigheid van onze gastspreker Willy 
Kuijpers en zijn sekretaris een nieuwe bestuursploeg gekozen. Liefst zeven
tien kandidaten hadden zich aangemeld om de VU-kar hier in Meerhout rollend 
te houden. Na afloop van de stemming mochten we ons nog meer verheugen. 
Niemand van de kandidaten werd door de aanwezige leden te licht bevonden, 
zodat de VU-werking in Meerhout in de toekomst kan geschraagd worden op 
zeventien schouders. Alle kandidaten ontvingen veertig stemmen van de een
enveertig aanwezige leden waarvoor wij nogmaals al de leden danken. Dit is 
voor ons het mooiste bewijs van het in ons gestelde vertrouwen. 

Struktuur* 
Op de laatste algemene bestuursver
gadering van december werden de 
funkties en taken verdeeld. 
Voorzitter; Gaston Craps. 
Sekretaris: Lucien Beyens. 
Penningmeester: Johan Van de Craen. 
Propaganda: Jos Deckers. 
Vorming: Sooi Daems. 
Organizatie: Door Wouters. 
Vlanat: Jan Ermgodts. 

Werkgroepen 
Feestkomitee 
Voorzitter Vlaamse Vrienden: Door 
Wouters. 
Penningmeester: Mil Lommeien. 
Verantwoordelijken: Sooi Beyens, Jef 
Beyens, Jos Geypens, René Beyens. 
Kuituur: Sooi Daems, Jos Deckers. 
Vlamat: Jan Ermgodts. 
Sekretariaat 
Briefwisseling, ledenadministratie: Lu
cien Beyens. 
Verslaggeving: Herman Engelen. 
Verzending ledenblad: Jef Beyens. 
Verzending kaartjes: Francis Dox. 
Dienstbetoon 
Lucien Beyens, Willy Van Eysendeyck, 
Johan Van de Craen, Elvire Jonssen. 
Ruimtelijke ordening (ecologie, wel-
zijn.J 
Lucien Beyens, Gaston Craps, Jos 
Deckers, Herman Engelen, Wllly Neys, 
Manu Dox, Ronny Sterck, Willy Van 
Eysendeyck. 

Propaganda 
Jos Deckers, Manu Dox. Ronny 
Sterck. 
Dagelijks bestuur 
Gaston Craps. Lucien Beyens, Sooi 
Daems, Jos Deckers, Herman Engelen. 
Johan Van de Craen. 
„Katoogje" (streekpers) 
Redaktie: Lucien, Sooi, Willy. 
Montage: Gaston, 
Typewerk: Willy of Hilda Engelen. 
Verantwoordelijke plooien, verzen
ding: Mil. 
Deze hele ploeg beantwoordt met vol
ledig aan de statuten, daar het vrouwe
lijk element ontbreekt Toch vinden we 
bij de losse medewerkers een aantal 
vrouwen terug. Hierbij dient ook opge
merkt te worden dat een specifieke 
verantwoordelijke voor de jongeren
werking is weggevallen. In het bestuur 
zetelen meer dan de helft jongeren, 
wat alle hoop op de toekomst wett igt 
Ondertussen zijn de werkgroepen op
nieuw van start gegaan. Het jongste 
..Katoogje" van het jaar werd gedrukt 
en in de drukke eindejaarsdagen door 
ons bestuur nog gepost Iedereen gaat 
opnieuw aan de slag met hernieuwde 
moed en met het vaste vertrouwen 
een verkiezingsoverwinning in '82 te 
behalen. Aan al onze medewerkers 
veel frisse werkkracht een onverdro
ten Inzet maar toch vooral een kom-
merioos en voorspoedig nieuwjaar. 

Lucien Beyens 

Zoals de statuten voorschrijven 
worden om de drie jaar alle besturen, 
gaande van de afdelingen tot de partij
top, opnieuw gekozen. 

Tijdens de maanden oktober en 
november werden in het ganse arr. de 
nieuwe afdelingsbesturen gekozen, 
alsook de afgevaardigden In de arr. 
raad. 

Deze nieuwe arr. raad koos In de
cember dus haar bestuur voor de 
volgende drie jaar. 

De nieuwe ploeg is sterk gewijzigd 
en vooral verjongd wat erop lijkt dat de 
VU-arr. Turnhout met de nieuwe en 
jongere mensen andere paden wil 
gaan bewandelen en dat in dit arr. 
allicht de generatiewisseling ernstig 
werd ingezet 

Als voorzitter werd Hugo Draulans, 
tandarts, uit Dessel gekozen. Volledig 
nieuw Is de verkiezing van Lucien 
Beyens, leraar, uit Meerhout die sekre
taris van het arrondissement word t 
Deze laatste was tot voor kort arr. 
voorzitter van VUJO. 

Verder werden de volgende uittre
dende bestuursleden herkozen: Staf 
Driessen (ingenieur, uit Herenthout); 
Rob Geeraerts (Ingenieur, uit Laakdal); 
Suzanne Meynen (huisvrouw, uit MoD; 
Diane Taelman (huisvrouw uit Kaster-
lee). 

Nieuwe bestuursleden zijn: Ludo 
Helsen (postbode, uit Laakdal). Jules 
Verachtert (werkman, uit Herentals) 
en Jan Vervecken (bediende, uit Kas-
teriee). 

De drie laatste zijn aHen jongeren 
wat alleszins niet voor iedereen een 
verrassing was. Daardoor werd alvast 
een andere aanpak duidelijk. 

W" 

VOORAF VOLLEDIGE VOORLICHTING 
Wees met tevreden met wat algemene dokumentatie_ daar schiet U in feite 
weinig mee op Wi] kennen immers uw smaak, levensstijl en ideeën niet en 
leveren met uit voorraad. Beter maken wij voor U — heel speciaal voor Ui — 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 méér dan alleen 
maar een dak-boven-'t hoofd, méér dan een goede belegging, méér dan een 
prestigeobjekt méér dan een gemakkelijk onderhoud en brandstofbespanng. 
Het waarborgt U ook een behaaglijke erf gezonde woning. Dat garandeert ook_ 
geen moeilijkheden achteraf en geen onvoorziene pnjsverhogingen. 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 
gratlsi 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 niet onze eerste 
klant en wij zorgen er wel voor dat U ook niet de laatste zult zijn. 

Vraag gratis a b o n n e m e n t 
<€Bouw- en immot i jd ingen» 

^ 

ALGEMEEN BOUWBEDRIJF 

KUNNEN 
Wilrijk — Prins Boudewijnlaan 323 tel. 031-49.39.00 
Brussel - Koloniënstraat 50 lel. 02-219.43.22 
Genk - Winterslagstraat 22 iel. 011-35.44.42 
Gent - Onderbergen 66a tel. 091-25.19.23 
Leuven - Brusselsestraal 33 tel. 0)6-23.37J5 
W E E K D A G E N V A N 9-18 u. Z A T E R D A G V A N 10-13 u. 

600 ARBEIDERS - 1001 MOGELUKHEDEN 

Drukke VU-maand 
te Wommelgem 
De maand februari dient zich aan met 
een goedgevulde aktiviteitenkalen-
der, behalve een bestuursvergade
ring, een voorbespreking van de 
raadszitting, en de raadszitting zelf 
staat het volgende op de menu: 

Dienstbetoon 
Op zondag 8 februari 1981 in lokaal 
Den Klauwaert van 11 u tot 12 u. 
starten onze VU-mandatanssen een 
nieuw initiatief. Wie met administratie
ve-, belastings- en andere soclaal-kul-
turele moeilijkheden zit opgeschept 
kan dan terecht bij één van onze 
mandatanssen. Henri Vande Weghe 
bijt de spits af en is beschikbaar om 

samen met u een oplossing te zoeken 
voor uw problemen. Voor vertrouwelij
ke of te omvangnjke moeilijkheden 
kan daar ook met hem afspraak ge
maakt worden om ten „huize van" uw 
zaak te bespreken. 

Op zondag 1 maart 1981 is het dan de 
beurt aan een tweede VU-mandataris 
(waarschijnlijk Constant Geel) en zo 
voor t elke eerste zondag van de 
maand in beurtrol tot allen de proef 
hebben doorstaan. Steeds in Den 
Klauwaert van 11 tot 12 uur. Gratis, be-
langloos en voor iedereen i Bij voldoerv 
de belangstelling, kan de proef defini
tief worden. Het hangt dus van u af. 
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Referendums = francofoon racisme 
Van de Brusselse referendums kan gezegd worden dat ze zijn zoals de 
mosselen, er wordt zolang over geroepen tot ze er eindelijk toch zijn Na de 
jammerli jke valse start van burgemeester Thys van Jette (2.500 antwoorden op 
65000 uitnodigingen) en na de voorproef van de FDF-burgemeesters Defosset 
van Etterbeek en Persoons van Sint-Pieters-Woluwe zijn ook in de overbl i j 
vende zestien gemeenten van de hoofdstedeli jke agglomeratie de Belgische 
inwoners uitgenodigd om op zeven vragen te antwoorden 
Het zijn vernuttig uitgekiende doelge- mogelijke gebiedsuitbreiding en die 
richte vragen waarop enkel met ja of 
neen moet geantvsioord y^oröen en die 
zo zijn o|}gesteld dat men met de 
ellebogen aanvoelt waar de vragen
stellers naartoe willen in die zin heb
ben de Brusselse referendums mets te 
verwijten aan de Hitlenaanse volks
raadplegingen waarop ook met ,ja 
Oder ja kon worden geantwoord Die 
gemeentelijke druksels geven everv 
wel aanleiding tot heel wat bedenkin
gen WIJ nemen daarbij als voortjeeld 
de oproep die de Anderlechtse kiezers 
in hun brievenbus hebben gekregen 
In de aanhef van die brief luidt het on
dubbelzinnig dat de bevolking ver
zocht wordt ,haar advies te laten ken
nen over de toekomst van de gemeen
te" 

Vraag 1 „Moet de gemeente zichzelf 
blijven, wat iedere fusie met een van 
de andere thans t>estaande gemeen
ten van de Brusselse agglomeratie 
uitsluiff" Voor wie tussen de regels 
kan lezen betekent dit dat een even
tuele fusie met een gemeente of wijk 
buiten de huidige agglomeratie wel tot 
de eventuele mogelijkheden behoort 
Maar reeds met de tweede en volgen
de vragen wordt de t)edoeling van het 
gehele opzet duidelijk daann is geen 
sprake meer van de gemeente maar 
wel van het Brussels gewest Vraag 2 
,Moet er bij de afbakening van het 
Brussels gewest rekening gehouden 
worden met de wil van de burgers van 
de betrokken gemeenten ' " Welke die 
betrokken gemeenten zijn, kan men 
gemakkelijk raden het zijn de facilitei
ten- en andere randgemeenten die 
wettelijk in de Vlaamse deelstaat lig
gen Hier gaan de vragenstellers duide
lijk hun boekje te buiten het Brussels 
gewest beperkt zich tot de huidige 
negentien gemeenten en daarbuiten 
heeft de Brusselse kiezer mets te 
zeggen noch te wensen 

Vraag 3 Moeten er in de aldus 
afgebakende gemeenten van Brussel 
taaigaranties worden toegekend op 
het gemeentelijke vlak aan de Fransta-
ligen en aan de Vlamingen'^ De uit
drukking aldus afgebakende gemeen
ten van Brussel heeft geen zin tenwa
re men in het achterhoofd speelt met 
de gedachte van de in vraag 2 vervatte 

kan men dan best ook maar vergeten 
In vraag 4 gaat het weer over het ge
west Brussel dat dezelfde rechten 
instellingen en tievoegdheden moet 
hebben als de twee andere gewesten 
(van plichten wordt natuurlijk met ge
sproken) en dat moet beschikken over 
aangepaste financiële middelen Vei
ligheidshalve IS het woord dezelfde 
hier vervangen door aangepaste In 
feite betekent dit dat de twee deelsta
ten, Vlaanderen en Wallonië moeten 
bijspnngen om de megatomane gekj-
verkwisting en de financiële afgrond 
van Brussel te helpen financieren Hier 
zou evenwel toch iets kunnen inzitten, 
vermits volgens de francofonen de 
verhouding Franstaligen/Nederiands-
taligen 85/15 is zou eventueel kunnen 
overwogen worden dat het tekort van 
de failliete aggk)meratie zou gedekt 
worden naar rato van 85 % door de 
Waalse deelstaat en van 15 % door de 
Vlaamse deelstaat 

Met vraag 5 keren we terug naar 
Brussel „Moeten de Brusselse instel
lingen op alle n/veaus worden ingericht 
op demokratiscfie wijze volgens tiet 
beginsel een kiezer = een stem''" 

Natuurlijk wordt verwacht dat de arge
loze antwoorder „ja" zal zeggen en dan 
kan daaruit tnomfantelijk worden afge
leid dat panteit in de beleidvoenng uit 
den boze is en dat vijftien Vlamingen 
onmogelijk evenveel mogen te zeggen 
hebben als vijfentachtig Franstaligen 
(let wel, WIJ aanvaarden die verhouding 
van 85/15 met en beweren dat er te 
Brussel 42 a 50 % Vlamingen wonen O 
Hoe dan ook aan de hand van dat fran
cofone beginsel moeten wij vanzelf
sprekend de Vlaams-Waalse pariteit 
op het nationale vlak verwerpen Wat 
waar is voor Brussel, moet ook gelden 
voor België 

Vraag 6 of de Franstalige en Vlaamse 
inwoners van Brussel in hun respektie-
ve gemeenschappen over dezelfde 
rechten en voordelen moeten beschik
ken als de Franstaligen van Walk3nie 
en de Vlamingen van Vlaanderen" 
noopt tot geen biezondere kommen-
taar, maar met vraag 7, de laatste, gaan 
de vragenstellers helemaal de racisti
sche toer op Die vraag luidt „Vindt u 
dat de Vlamingen en de Franstaligen in 

de Brusselse openttare besturen moe
ten onthaald worden door ambtenaren 
die deel uitmaken van hun gemeen-
sc / i ap ' " Dit k>etekent duidelijk dat een 
Waal (of Franstalige) nnoet ontfiaaki 
worden door een Waal met uitsluiting 
van Vlaamse tweetaligen Dit is regel
rechte discnminatie ten opzichte van 
de fjerfekt twee- en meertalige Vlamin
gen ten voordele van eentalige Walen 
Als dit geen racisme is dan heeft dit 
woord elke betekenis verioren Zo 
kunnen de Brusselse gemeentebestu
ren ertoe komen in de overheidsdien
sten 85 % eentalige Walen te benoe
men Het stelsel dat de francofone 
racisten willen invoeren, is een beledi
ging voor de duizenden Vlamingen die 
zich de moeite hebben getroost Frans 
te leren, verdienstelijke Vlamingen die 
door de oud-burgemeester van Vors t 
senator Lepaffe in de Senaat k>etiteM 
werden als parasieteni Het enige l o ^ 
sche beginsel is dat in de wettelijk 
tweetalige hoofdstad van een tweele
dig land iedereen door iedereen in zijn 
taal moet kunnen te woord gestaan 
worden 
Ons tiesluit de zeven vragen van het 
Brussels referendum kunnen met 
weerstaan aan een togische en gefun
deerde kntiek De Brusselse vragen
stellers zouden er goed aan doen 
eerst orde te stellen op eigen zaken, 
hun belat>berde finarKiele positie te 
saneren en de door koning Altiert 
t)ekx>fde „gelijkheid in rechte en in 
feite' in hun eigen gemeenten te ver
wezenlijken, alvorens zich te be
moeien met zaken die alleen de Vlaam
se deelstaat aangaan 

Geen sukses ! 
Intussen is het referendum achter de 
rug Het is geen sukses geworden „Le 
Soir" bk>klettert „Meer dan 30 o/o 
deelnemers", maar vermits de franco
fonen alt jd beweren dat zij op z'n 
minst 85 % van de Ijevolking verte
genwoordigen t)etekent dit dat minder 
dan 1/3 van de bevolking en amper 
30 % van de francofonen zich door de 
organizatoren van het referendum op 
sleeptouw heeft laten nemen 
Mevrouw Spaak heeft als haar mening 
te kennen gegeven dat er geen enkele 
reden is om te duklen dat over de toe
komst van Brussel door met-Brusse
laars wordt beslist 
W I J maken die gedachtengang van 
mevrouw Spaak tot de onze en zeg
gen dat er nog minder reden is om te 
dukjen dat er over de toekomst van 
Vlaamse gemeenten rond Brussel 
door de Brusselaars wordt beslist 

MV.d.B 

MEUBELEN 

„Ï ÏR SCHOOTE" 
TONY WATERSCHOOT 

BIJ ons kunt U terecht voor tradi
tionele, ambachtelijke kopieën in 
massief, edel hout vervaardigd in 
eigen atelier 

VERDELER: 

JEAN ROCHE, 
DE SEDE, 
POLTRONA FRAU, 
GIORGETTI, 
GEEREBAERT e.a. 

Eegenen 105 
(Steenweg Wetteren-
Dendermonde) 
9328 Schoonaarde 
Tel. 052-42.21.56 

Donderdag s lu i t ingsdag 
Open t i jdens weekends 

BRABANT 
FEBRUARI 
5 SCHERPENHEUVEL-ZICHEM Gemeenteraad in het gemeente

huis van Scherpenheuvel Het spektakel vangt aan om 20 u Inl bij 
gemeenteraadslid M Gemoets (771798) en Rob Janssens 
(773240) 

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-jang 
parlementair mandaat van Willy Kuijjaers Vanaf 20 u 30 in het 
Sport- en Ontspanningscentrum Winksele Orkest Stan Philifjs 

7 KEERBERGEN 7de Vlaamse nacht van Keertiergen In zaal Qub 
te Keerlaergen-Oentrum vanaf 20 u 30 Orkest William and The 
Jets. 

7 KAMPENHOUT Jaarlijkse kaartavond voor kip en pensen in 
cafe Scherpe Zavel, Statie-Kampenhout vanaf 17 u. 

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 (3rganizatie VUJO 

21 KAPELLE Optreden met Rick Tubbax and The Taxi's in St-Jo-
zefsknng om 20 u 30 Org VUJO (korting voor leden) 

21 DILBEEK Voorjaarseetmaal vanaf 18u in zaal Centrum, Roe-
landsvekistraat 40 Org Dilbeeks Studie- en Informatiecentrum 
Ook op zondag 222 van 11 u 30 tot 20 u 

21 ROTSELAAR-WERCHTER-WEZEMAAL Nacht van de V U in 
parochiezaal Heikant-Rotselaar om 20 u 30 Orkest The Flaming 
Stars. 

28 HULDENBERG: Uitstap naar Brussel met o A bezoek aan het 
parlement (issn andere VU-afdelingen uit het arr Leuven) 

CVP-Tervuren: 
geen amnestie 
30 december 1980 laatste gemeente
raadszitting van 1980 
Kan men een mooiere gelegenheid 
indenken om te spreken over amnes
tie, over vergeven' ' Zijn Kerstmis en 
nieuwjaar daarvoor niet de gep>aste 
omstandigheden'? Daarom had de VU-
f raktie van Tervuren het gepast gevon
den een motie over amnestie voor te 
leggen aan de gemeenteraad Het punt 
werd tijdig ingediend bij het schepen-
kollege De tekst van de motie werd er
bij gevoegd zodat onze meerderheids
partner, de CVP voor geen onbeken
de tekst werd geplaatst Als fraktie-
voorzitter mocht ik de motie verdedi
gen en verklaren 
Ondanks alle argumenten pro, on
danks de verwijzingen naar de oproep 
van het Belgisch episkopaat naar de 
oproep van de voorzitter van de 
Vlaamse Raad, de heer Boel ter gele
genheid van 11 juh '80, bleef de CVP 
onvermurwbaar CVP-burgemeester 
Vanfraechem haalde de klassieke 
koeien uit de gracht het is geen 
gemeentelijke aangelegenheid, dus 
kunnen wij of mogen wij ons daarmee 
met t>ezighouden, de gemeenteraad 
mag met funktioneren als een druk-
kingsgroep 
Alleen CVP-burgemeester Vanfrae
chem nam het woord, de ovenge 
raadsleden zwegen, ook de jongeren' 
Vergeven is nochtans een teken van 
knstelijke naastenliefde doch die stel
regel gekit alleen voor CVP-mensen 
als het in hun kraam past' 
VU-schepen Depre drong nog even 
aan en verwees naar andere gemeen
teraden waar moties over amnestie 
wel werden ontvankelijk verklaard en 

Vlaams 
vriendenfeest 
te Koekelberg 
Voor de derde keer reeds grijpt te 
Koekelberg in het Trefcentrum aan de 
Pantheonlaan 14 (bij het Elisabeth-
park) het Vlaams vnendenfeest plaats 
van VU-gemeenteraadslid Wim 
Meyers Met dezelfde formule een 
hartstikke lekkere zuurkoolschotel of 
een stevige koude schotel voor 175 fr 
(apentief wordt met veel plezier gratis 
aangeboden) Dat lekkers kan je krij
gen op zaterdag 7 februan 1981, vanaf 
18 u en op 8 februan van 12 tot 15 u 
Inschnjvingen liefst vooraf (om geen 
teleurstelling op te lopen) bij Jan 
Nieuwlandt J Jacquetstraat 36 1080 
Brussel (tel 42615 53) of Wim Meyers 
Huidevetterijstraat 26, 1080 Brussel 
(tel 4286414) Hartelijk welkom' 

nadien goedgekeurd door de raad Het 
bleef boter aan de galg' 
De stemming over de ontvankelijkheid 
gaf het volgende ja 6 V U , neen 10 
CVP, 1 SP 1 PVV en 3 FDF, onthou
ding 2 SP afwezig 1 CVP, 1 FDF 
Een CVP-raadslid verweet ons dat wij 
zo knstelijk waren' Staat dat adjektief 
met voor hun naam"? Of zijn het alle
maal witgekalkte graven, uiterlijk 
maar- zoals in de bijbel s t a a f 
Het IS toch tekenend hoe stug de CVP 
van Tervuren zich opstelt wanneer het 
over problemen gaat die de Vlaamse 
mens danig aanbelangen Moties dler^ 
aangaande worden door CVP SP en 
PVV stelselmatig weggestemd (Ko
men, de Voer, Vlaamse Beweging, 
Amnestie) 

Doch de knstelijke en humamstiscfie 
leden van de V U geven met af Met 
Kerstmis 1981 keren wij terug en 
vragen nogmaals, 37 jaar na de feiten, 
om amnestie' 

Al«x 

Openbaar Centrum 
voor Maatschappelijk 
Welzijn van Aarschot 
werft aan voor zijn verzorgings
instellingen 
— Gebrevetteerde verple(e)g-
(st)ers 
— Gezinshelp(st)ers ten huize 
— Verpleegassistenten 
— Gasthuishelpsters 
— Onderhoudspersoneel 

Algemene voorwaardeni 
— Belg, minimum 18 jaar en 
maximum 50 jaar, van onbenspe-
lijk gedrag en lichamelijk ge
schikt zijn, 
— voor de mannelijke kandida
ten aan de militiewetten voldaan 
hebben 
De kandidaturen moeten, per 
aangetekend schrijven, gericht 
worden aan de heer Voorzitter 
van het O C M W , Begijnhof 21, 
3220 Aarschot en ten laatste op 
vnjdag 20 februan 1981 ter post 
afgestempeld worden 
Aanvullende inlichtingen betref
fende aanwervingsvoorwaarden 
en de reglementaire voorziene 
proeven zijn te bekomen op het 
secretariaat van het O C M W , 
Begijnhof 21, alle dagen van 9 tot 
12 u en van 13 tot 17 u - tel 016-
567921 
Namens de Raad voor Maat
schappelijk Welzijn 
Bij bevel. 
De Secretaris, 
Robert Nyssen 

De Voorzitter, 
Willy Laeremans 

(Adv. 161 
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^ \ lepel & vork... ^%^ 
Restaurant 

KAPELLEKESHOEF 
Kapelstraat 1 

TONGERLO-WESTERLO 
Tel. 014/54.40.07 

Vlaandag gesloten - Rustieke 
sfeer 

Steeds welkom in 

K R E K E L H O F 

Drankhuis met sfeer. 

Brusselbann 11, GOOIK 
Tel 054/334857 

Uw tweede thuis! 

Lokaal «T S C H U U R K E » 

Oude Graanmarkt 25 

1000 BRUSSEL • 

Tel. 02-51325.64 

Waar Vlamingan THUIS zifa 

RESTAURANT T U L 
Grote Steenweg 71 

9260 Oordegem 
Tel. 091/69.28.74 

Specialiteit ribstuk op hout 

Dinsdagavond en woensdag 
gesloten 

Industriële 
brood- en banketbakkerij 
Roomijs 

W l i f r i ed B L A N C Q U A E R T 

Grote Kouter 47 
UITBERGEN 

Tel. 091-67.57.12 

m âlmslnitó 
WEKEUJKSE RUSTDAG 
VRUDAG TOT ZATERDAG 
18 UUR 
JAN PAUWELS-
OEBRAUWER 
D* famWazMk tiM traditie. 

9328 SCHOONAARDE 
Oude Brugstraat 16 
052-42.32.46 

JAARLUKS VERLOF 
DECEMBER 

FEESTZAAL 

« E D E L W E I S S .. 
Vossemberg 13. I«81 VOSSEM 

Tel 02/767 45.76 

Alle feestelijkheden. 
Mogeli jkheid tot huren van 

bestekken. 

SPECIALIST VOOR 
A l UW FEESTEN 

Verzorgde keuken. 
[^lUlUff] Demokratische prijzen 

Uitgelezen dienstbetoon. 

Kcssol&tcenweg 38 
2260 Ni)ten - Tel 031/8188.41 

Café «'t Leeuwke» 
Kruittorenwat 2 

3690 BREE 
Tel. 011-46.34.51 

Waar een Vlaming thuis is! 

Maandag gesloten. 

Beauvoordse specialiteit 
Pannekoeken en wafels 

Mevrouw 

Pauwetyn- Duquesne 

WuJverIngemstraat 18 
8486 BEAUVOORDE 
tel. 058/2994.91 

Gestoten; vrijdag, behalve in seizoen 

Europ Supermarkt 
Winderickxpleln 

Alsemberg 

(Huis van vertrouwen) 

Restaurant 

BRAKELHOF 
Rondplein 5, Brake! 

Tel. 055/42.41,07 
Feestmaal voor alle 

gelegenlieden. 

V o e d i n g s w a r e n 

„PETRA " 
Godelieve Polfllet 

Georges Smet 
Driegaaien 110 - 2700 St-Niklaas 

Tel. (031) 76.60.64 

- gespecializeerd in fijne vlees
waren 

- groenten en fruit 
- bestelling ten huize (weekerid) 

DRANKHUIS-FEESTZAAL 
-DE RODENBACH» 

Zuidstraat 16 
8800 Roeselare 
Tel. 051-20.09.07 

Mogelijkheid tot snacks 
Gezellige Vlaamse sfeer 
Maandag gesloten. 

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

Levert kwaliteKskoffie bij u thuis! 

Wijnhandel 
& likeuren 
Johan Van de Craen 

Gasthuisstr. 1 
Meerhout 
Tel. 30.00.30 en 30.85.11 

• Gratis verhuur van glazen 

CAFE-FRITUUR 
DE SNOECK 

Elie van Laere 
en Marcella Naessens 

Lokaal Volksunie 
Gontrode Heirweg 49 

9230 IVIelle 
TeL 091-30.06.53. 

FEESTZALEN - S A L O N S 

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

A.'inrK.'rlKT Viifi nllc f(.'(?st(:n 
Ook v(;fhunn(j Vtin ttlfckjcriof 

Schtkl(?rstrn.it 33 
2000 Anlwi.'ipon 
T(.l 031 37 45 72 

DE PUS 
GEBROEDERS 
Lambroeckstraat 89 
9320 OUDEGEtVI 
Tel. 052/21.16.06 

Algemene vo«ding. bieren, wijnen, H-
keuren. Rechtstreeks invoer Duitse 

en Franse wijnen. 

Welkom 

IN DE GROENE POORT 

Dorpsstraat 31, 1686 Gooik 
Tel. 02-532.54.81 

Lokaal van de Volksunie 

Restaurant P A L M H O F 

Tafelhouder 
Specialiteit gerookte vis 

Goede wijn hoeft geen krans 
Schoolstraat 52 

Kapelle-op-den-Bos 
Tel. 015/71.19.40 

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

COR'fflALS 
UW KOFFIEHUIS 
Het Koffiehuis der 
Denderstreek 

Kat tes t raa t 20, A A L S T 

SPECIALITEIT 
van WAFELS 
en IJSROOM 

Banketbakkerij 
AIMTWERPIA 

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

Steeds welkom in 

KREKELHOF 

Drankhuis met sfeer 

Drie Egyptenlaan 11, 
Gooik 

Tel. 054-33,48.57 

Uw tweede thuis! 

Wijnimport HERMAN 
Douane - stpelhuis 

Menenstraat 376 
WEVELGEM 

Tel 056-412922 
056-418168 

Invoer Bourgondtë- en Bordeauxwijnen. 
Alle grote wijnen 

rechtstreeks uit de kastelen. 
Degustaties en verkoop: 

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

en op afspraak. 

Maak ook eens kennis met 
de gezellige sfeer in 

Cafè-Restaurafnt 

iEtiUTTERStiaF 
Dorpsstraat 10 

2922 RAMSDONK 
TeL: 015-71.15.49 

DE O U D E KRING 

Cifc VUiok.Kil 

Dol j)s|)l(-'in. Hoiisdon Limbiirt) 

Dr.ink- en eethuis 

« W A L T R A « 
Ardmnka.ni 2 (bij KVS) 

1000 Brussel 
Tel.: 02/219.52.12 

De vier rrocven van de W.illr.t 
/ Vf.i.tms in 't h.irt v.in Brussel 
2 Je hun er nlti/d parkeren 
3 Je kn/gl er nihid tv.it Ie eten 
4 Ov pnizen zijn soci.jnl 

ZO€K^RC}€ 
D Dringend gezocht voor Aalst, 
betrekking van werkvrouw, vol
tijds en ingeschr. 50 jaar, zeer 
werkzaam en betrouwt>aar. Zeer 
dringend wegens sociale toe
stand. Inl. bij Willy Alkx) 
(053-21.86.60 tussen 17 en 19 uJ. 

22-jange tecfmisch regent spe
cialiteit elektriciteit met ook A2-
dip>k>ma elektriciteit en speciali
teit industriële elektronika, vrij 
van legerdienst - zoekt een ge
paste betrekking eventueel zelfs 
als handelsreiziger. Voor inlthtin-
gen zk;h wenden tot Volksverte
genwoordiger dr. J. Valkeniers, 
tel. 569.16.04. 

D Jongedame uit Sint-Katelijne-
Waver, diploma hoger middel
baar ekonomische, zoekt 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 Dringend uitbater gezocht voor 
Vlaams bkaal (met woning). Kand. 
aan G. C^arpentier, Pokierstraat 67, 
Zwijndrecht (031/5i70.70). 

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

• 28-jarige jongeman met diplo
ma A2 en 7 j . ervaring in verzeke
ringen zoekt een betrekking in 
het Brusselse. Voor intehtingen 
zkrfi wenden tot volksvertegen
woordiger Dr. J. Valkeniers, (tel. 
569.16.04). 

a 23-jarige jongeman zoekt een 
betrekking als bode-kamerbe-
waarder of klasseerder op de 
driefioek Brussel-Nlrx>ve-Aalst 
Voor inlk:htingen zkdi wenden 
tot volksvertegenwoordiger Dr. 
J. Valkeniers, (tel. 02/569.16.04). 

D 22-jarige jongeman met dipk> 
ma A6 Handel-Eioekfiouden, miït 
dienstpicht vervukl, kennis Ne-
deriands-Frans-Duits-Engels, 
zoekt een gepaste betrekking in 
Brussel of Halte-Vilvoorde, Voor 
inHchtingen zkrfi wenden tot 
volksvertegenwoordiger Dr. J. 
Valkeniers, te. 02/569.16.04. 

5 FEBRUARI 1961 



24 m Wij in de Volksunie 

FILMTHEATERS 

studio 
WEEK VAN 

6 TOT 12 FEBRUARI 1981 

TERVUREN 
Vrijdag, zaterdag 20 u. 30. 
Zondag 15 u. K.T. 

I am for the Hippopotamus 
Film van Italo Zingarelll 

met Ter. Hill en Bud Spencer. 

Zondag 18 u. 
Dinsdag, woensdag 20 u. 30. 

The big red one 
Film van Samuel Fuller 

met Lee Marvin en Mark Hamill. 

Zondag, maandag 20 u. 30. K.N.T. 
An unmarried woman 

Film van Paul Mazursky 
met Jill Clayburgh en Alan Bates. 

NIVWF 
Donderdag 20 u. 30 K.N.T. 

Hardcore 
van Paul Schrader 

met George C. Scot t 

Referendum Jette 

LEUVEN 1 
K.T. 17 u. 45 achtste week 

The blues brothers 
met Dan Aytroyd en J. Belushi 

20 u. vierde week K.T. 
Le dernier métro 

van Francois Truffaut 
met Catherine Deneuve 
en Gerard Depardieu. 

1 6 u . - 2 2 u . 15 KT. 
Première België 

Het einde van de reis 
van Peter Simons 

met Caroline Vlerick 
en Chris Lomme. 

1 4 u . - 2 4 u K.T. 
Grote Prijs Avoriaz 1981 

The elephant man 
van David Lynch. 

LEUVEN 2 
13 u. 15 tweede week K.T. 

Little lord Fauntleroy 
met R. Schroder en A. Guiness. 

20 u. KT. 
The blue lagoon 

van Randal Kleiser CGrease) 
met Brooke Shields. 

1 7 U . 4 5 - 22 u. 
Brubaker 

van Stuart Rosentjerg 
met Rot)ert Redford. 

15U.45 - Ou. 15 
La cage aux folies 

(Deel twee) 
met Ugo Tognazzi 
en Michel Serrault 

K.T. 

K.T. 

TIENEN 
Zondag 13u. 30 KT. 

Buggs Bunny, road runner 

Zondag 15u. 30 K.T. 

Flash Gordon 

Vrij-, zater-, zondag 22 u. K.N.T. 
Cruising 

van William Friedkin (Exorcist) 
met Al Pacino. 

Vrijdag 20 u., zondag 18 u. KN.T. 
Maan-, dins-, woensdag 20 u. 30. 

Friday the 13th 
van Sean Cunningham 

Zaterdag, zondag 20 u. KT. 
Kramer vs. Kramer 

NIVWF 
Donderdag 20 u. 30 K.N.T. 

Death in Venice 
van Luchino Visconti. 

KURSAAL TURNHOUT 
Vrijdag 20 u. ' 
Zater-, zondag 15 u., 20 u. 
Woensdag 15 u. KT. 
Een rare klabak 
met Ter. Hill en Bud Spencer. 

Zaterdag, zondag 18 u. 
Maandag, dinsdag 20 u. 
Woensdag 18 u. 

Bruce Lee in Las Vegas 
Vrij-, zater-, zon-, maan-, dinsd. 
22 u. - Dond. 20 u. 30 K.N.T. 

Vri jdag de 13de 

NIVWF 
Woensdag 11 febr. 20 u. 30K.N.T. 

Hardcore 
van Paul Schrader 

met George C. Scot t 

Gemeente schrapt 
subsidies aan 
socio-kulturele raad 
Als reaktie op de organizatie van het 
anti-Vlaamse referendum te Jette 
heeft de sociaal-kulturele raad aldaar 
een tweetalig pamflet aan al de inwo
ners laten geworden. 

In dat pamflet wordt er vooral op de 
niet verplichte deelname aan het refe
rendum gewezen. Verder staat dat het 
stemgeheim niet van kracht is gezien 
naam en adres vermeld staan op de 
envelop waarin de vragenlijst kon te
ruggestuurd worden, dat heel wat 
Franstalige prominenten en perstui 
deze „farce" afgekeurd hebben, dat 
een meerderheid van Franstalige ge
meenteraadsleden van Molenbeek ge
weigerd heeft er aan deel te nemen. 

Wat de PSOburgemeester Thijs in het 
verkeerde keelgat geschoten is was 
de verwijzing naar zijn gelijkaardige 
vragenlijst in 1980 verstuurd en waar
aan slechts 4 % der inwoners gevolg 
heeft gegeven. Ook met de verwijzing 
naar de kostprijs en de herinnering aan 
het huidig deficit van 322 miljoen mede 
met de opmerking dat geen enkele 
vraag handelt over de ekonomische en 
sociale toekomst van Brussel heeft de 
SKR roos geschoten. 

Zo raak zelfs dat op de gemeenteraad 
van 28 januari de woede van de 
Franstaligen niet op kon. FDF-woord-
voerder Matteme kreeg bijna een hart
aanval en de andere Franstalige meer-
derheidsleden, burgervader Thijs op 
kop, snelden hem snel te hulp door de 
130.000 fr. aan subsidies voor de SKR 
uit de begroting van 1981 te schrap-
fjen. De 9 Vlaamse gemeenteraadsle
den verlieten hierbij de vergadering. 

De VU-af deling van Jette verzet zich in 
een persmededeling tegen deze be
slissing. 
De SKR die voor donderdag 5 februari 
een perskonferentie belegd heeft dien
de reeds klacht in bij de goevemeur en 
bij de voorzitter van het Brussels 
executief. Tevens zal het aan parle
mentsleden vragen in het parlement 
tegen deze beknotting van de vrije 
meningsuiting te reageren. 
Zijn vertegenwoordigers in de ge
meenteraad. Jan De Berlangeer en Vik 

Zaterdag 7 februari 1981 
in he t Spor t - en On tspann ingscen t rum te Winkse le , 
v ie ren w i j het T IENJARIG parlennentair mandaat van kamer l id 

Wjlly Kuijpers 
m e t e e n 

grote dansavond 
A l g e m e e n VU-voorz i t t e r V . Anc ieux heef t be loo fd aanwez ig te 
zi jn. 
V o o r ons spee l t he t o r k e s t van S tan Ph i l i ps , ja ren amuse
men tso r kes t van d e BRT e n een van d e g e k e n d s t e V laamse 
danso rkes ten . 
T o e g a n g s k a a r t e n : 50 fr. bi j v o o r v e r k o o p , 70 fr. aan d e ingang. 
Zoa ls elk jaar w o r d t e e n reuzen tombo la georgan izeerd me t als 
SUPERPRIJS : 8 D A G E N V O L P E N S I O N IN HET L E C H T A L 
( O o s t e n r i j k ) , g e s c h o n k e n d o o r „Sint-Paulus Jeugdre izen" . 

Van Aelst die reeds bij de goevemeur 
tegen de organizatie van het referen
dum klacht hadden ingediend, zullen 

VU-Jette: protest 
tegen afschaf 
De VU-afdeiing van Jette, in 
spoedvergadering bijeen op za
terdag 31 januari, protesteert 
met klem tegen de beslissing 
van de gemeenteraad om de 
subsidies aan de Sociale Kultu-
rele Raad af te schaffen. 
Men zal zich herinneren dat de 
Soc. Ku l t Raad in verband met 
het . referendum' een tweetalig 
pamflet verspreid heeft waarin 
de visie van de Nederlandstali
ge gemeenschap aan de inwo
ners nader werd toegelichL 
De Franstalige leden van het 
kollege verwijten de Soc. Ku l t 
Raad hiermede aan polit ieke ak-
tie te doen. 

De Volksunie meent dat de 
SKR, die een 40-tal verenigin
gen overkoepelt en als dusda
nig door de gemeente erkend is, 
als taak heeft de Vlaamse be
langen te verdedigen en keurt 
dan ook haar dktie tegen het 
anti-Vlaams referendum goed. 
De VU-gemeenteraadsleden 
van Jette, Jan De Berlangeer en 
Vic Van Aelst, die reeds bij de 
provinciegoeverneur tegen het 
referendum protest hebben 
aangetekend, zullen niet nalaten 
de nodige maatregelen te tref
fen om de beslissing van de 
gemeenteraad ongedaan te ma
ken. 

Een verjongd bestuur 
te Scherpenheuvel-Zichem 
Als nieuwe voorzitter hebben wij de 
eer een gemiddeld jonge, dynamische 
ploeg voor te stellen. Een ploeg die 
goed gestoffeerd is in alle deelge
meenten. We danken allen voor de 
tjereidwillige inzet en hopen op een 
vruchtbare aktieve samenwerking 
voor de komende drie jaren. Met als 
hoofddoel een degelijke voorbereiding 
van de gemeenteraadsverkiezingen 
van 1982. 

Als eerste daad willen we hulde bren
gen aan onze uittredende stichter
voorzitter André Crabbé en diens 
vrouw. Een aandenken vanwege de 
afdeling die hem zoveel verschuldigd 
is, voor de jarenlange inzet, is hier 
terecht verdiend. Zonder veel omhaal 
en eerlijk gemeend bedankt André. 
Het leeuwe-brandglasraam zal onge
twijfeld een ereplaats krijgen in zijn 
woning, en met de toekenning van het 

Robert Janssens, de nieuwe voorzitter 
van VU-Scherpenheuvel-Zichem. 

erevoorzitterschap hopen we André 
steeds in onze kring te behouden. 
Nogmaals dank UI Een woord van 
waardering verdient terecht ons ge
meenteraadslid Marcel Gemoets. En 
dit voor z'n jarenlange, vruchtbare en 
oversaagde ijver op gemeenteraads-
vlak en met in het minst met z'n sociaal 
dienstbetoon. Talloze mensen vonden 
baat bij zijn tussenkomsten. De afde
ling hoopt nog lang op Marcel te 
mogen rekenen. 

Ons eerste aktiepunt wordt een 
toeristische zoektocht in Scherpen
heuvel-Zichem, naar voort)eeld van de 
geslaagde zoektocht te Diest Daar
voor rekenen we op eenieders mede
werking. 

Robert Janssens, voorzitter 

D e n i e u w e p l o e g 

De bestuursverkiezing te Scherpen
heuvel-Zichem, Averbode-Testelt en 
Messelbroek-Kaggevinne ging door 
eind november 1980. Kamerlid Jaak 
Gabriels zorgde voor de inleiding. Hij 
bracht ons op gevatte wijze een over
zicht over de geschiedenis van de 
Voerstreek, het zorgenkind van onze 
partij. Vervolgens werd een film ver
toond over de Voerstreek. 
Hierna werd de uitslag van de be
stuursverkiezing kenbaar gemaakt 
Tot slot dankte ons eigen kamerlid, 
Willy Kuijpers iedereen voor de gele
verde inspanningen en sprak de hoop 
uit dat onze afdeling in goede ver
standhouding en met veel energie haar 
taak zou vervullen. 

T a a k v e r d e l i n g 

Vanzelfsprekend was het voomaam-
ste punt van de agenda de voorbije be
stuursverkiezing. Hierna volgt de lijst 
van de verkozen bestuursleden met 
hun taak. 
Voorzitter; Robert Janssens, Lobben-
se Molenweg 9, Scherp.-Zichem 
(013-77.32.40). 

Ondervoorzitter en organizatie: Cle
ment De Vos, Lobbensestraat 111, 
ZichemI (013-7720.18 of 77.35.15). 
Sekretaris: Mevr. Marie-Thérése Van 
Hyfte, Vosselaar 36, Scherp.-Zichem 
(013-77.28.64). 
Penningmeester: Francis Guerry, Mi
chel Janssensstr. 8, Scherpenheuvel. 
Propaganda en dienstbetoon: Marcel 
Gemoets, Noordervest 38, Scherpen
heuvel (raadslid), (013-77.17.98). 
Organizatie: Alfons Jans, Stationsstr. 
3, Testelt (medevoorzitter), 
(013-7712.44). 
VUJO: Mevr. Simonne Brie, Lobbense 
Molenweg 9, Scherp.-Zichem. 
Andere tiestuursleden: Jan Biese-
mans, Aver ixxleweg 21, Zichem; Willy 
Joris, Markt 38, Zchem (013-77.19.18); 
Willy Katokerinos, P.R. Van De Wou-
werstr. 35, Zichem; Norbert Mües, 
Vest 94, Zichem; Godelieve Rijnders, 
Diestsestr. 268, Kaggevinne 
(013-33.29.08); T.E. Scherpenheuvel; 
Frangois Van Den Berghe, Molen
straat 14, Scherpenheuvel 
(013-77.27.62). 
Gemeenteraadslid Marcel Gemoets, 
Noordervest 38, Scherpenheuvel 
(013-77.17.98). 

^of tctt C'cnljoottt 

t Restaurant 
Feestzaal Café 

Uitbating: 
Erna Van Dóoren 
Keierberg 25 

1700 Asse Tel. 02/452.95.15 
Maandag gesloten 

nu ook, in samenwerking met de SKR, 
het nodige doen om deze besilissing te 
vernietigen. •;. i;-,." ; 

D Zoek een gekleurd en een 
niet-gekleurd eksemplaar van 
„Hoe de zwarten in de hemel 
kwamen", door Filip Den Duvel 
(Filip de Pillecyn), Uitg. Luctor 
1980. J.M. van Dooren, Moei-
straat 28, 9830 St-Martens-La-
tem, tel. 091-82.38,54. 

Q Jong gehuwd koppel sociaal 
assistenten (Poststraat-Brussel) 
zoeken (samen of apart) passen
de betrekking. Wagen ter be
schikking. 

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

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

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

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

D Jongeman, vrij van leger
dienst en met ekonomische hu
maniora als opleiding wil werk 
liefst in het westen van Brabant 
Heeft goede kennis van het 
Frans en noties van Engels en 
Duits. 

D Jonge vrouw, 29 j , die mét 
naald en draad weet om te sprin
gen, zoekt werk in Vlaams Bra
bant 

O 33-jarige nnan wil werk als 
onderhoudsman of iets derge
lijks, in de westkant van Brussel. 
Voor inlk:htingen zich wenden 
tot Volksv. dr. J. Valkeniers, tel. 
569.16.04. 

D Jongeheer uit de omgeving 
van Mechelen (Hombeek), diplo
ma LMO, zoekt dringend een 
betrekking in de omgeving van 
Mechelen-Brussel-Antwerpen. 
Belangstellenden kunnen zich 
wenden tot volksvertegenwoor
diger Joos Somers, Liersesteen-
weg 11 te 2580 Sint-Katelijne-
Waver, of telefonisch op het nr. 
015-21.79.00, ref. nr. 2275. 

DE BRUSSELPOORT 
B o e k - e n d a g b t a d h a n d e l 
B r u s s e l s t r a a t 4 5 - 4 7 , H A L L E 
T e l . 02 -356 .85 .78 

L O T T O - T O T O - B E L G I S C H E P . M . U . 
D A G B L A D E N - T I J D S C H R I F T E N - R O O K W A R E N 
S C H O O L B E N O D I G D H E D E N - B O E K E N 
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Nog toekomst 
voor onze Kempense steenkolen 
WINTERSLAG-GENK - In het Parkhotel belegde op vri jdag 23 januari j l . de 
VU-afdeling Genk een avond, gewijd aan een aktueel Limburgs probleem- de 
steenkolen. Ruim 150 belangstellenden werden er verwelkomd door de 
plaatselijke voorzitter Hugo Olaerts. Onder hen Maurits Coppieters, l id van 
het Europees Parlement en de parlementairen dr. J.R. Vandekerckhove en 
Wil ly Desaeyere. Spreker van de avond was Maurits Coppieters. Hij had het 
over „De Kempense steenkoolproblematiek in België en Europa". 

De Europese Gemeenschap, zo be
toogde hij, kende in 1979, voor het 
eerst sedert jaren, een toename van 
het steenkolenverbruik (met 1 0 % ) 
Wat te wijten is aan een verhoogde ak-
tiviteit in de ijzer- en staalnijverheid en 
aan de pnonteit die de elektnsche 
centrales bij hun energieproduktie 
hebben verleend aan de steenkolen 
(gevolg van de steeds stijgende olie
prijzen) Met het oog op een verminde-
nng van de olie-invoer primeerde de 
doelstelling verhoging der produktie 
en verbruikskapaciteit van de steen
kool Een ommekeer, die én voor Euro
pa én voor Limburg rechtstreekse 
gevolgen heeft De steenkoolvalonza-
tie dient ook voorrang te hebben op de 
kernenergie Hier dient gewezen op 
projekten met het oog op de vergas
sing en vloeibaarmaking van steenko
len 

In tegenstelling met Denemarken, 
Duitsland en Franknjk, bezit België 
geen energieprogramma Dus ook 
geen plan voor energiebespanng 
Toch IS het een feit dat er in ons land 
een gunstig klimaat t o v de steenkool 
IS ontstaan Dat geeft aanleiding tot 
een kijk op de toekomstmogelijkheden 
van het Kempens steenkolenbekken 
Daaromtrent zette Coppieters dne 
standpunten uiteen 

Dat van de Volksunie, die aandnngt op 
een maximale benuttiging van de in 
'eigen land aanwezige energiebronnen 

Verder onderzoek omtrent vergassing 
en vloeibaarmaking van de steenkool 
en de vermmdenng van de milieuhin
der 

Meer aandacht voor de carbochemie 
probleem der vervanving van de pe
troleum als basisgrondstof in de che
mische nijverheid door steenkool 
Schatting van de totale Kempense 
steenkolenreserves, en dit in funktie 
van grotere onafhankelijkheid van 
vreemde energieleveranciers 
Vervolgens citeert Coppieters de be
langrijkste besluiten uit een verslag 
van de „Dienst voor Nijverheidsbevor-
denng" over de toekomst van de Kem
pense steenkolen NI steenkolenre
serves voor een exploitatie van meer 
dan 20 jaar, onderzoek naar eventuele 
fusie tussen Winterslag en Water
schei, dinamischer beleid bij de Kem
pense Steenkolenmijnen, doorbraak 
van de steenkolen in de energiekon-
sumptie, vernieuwing van het cokes-
ovenpark, steenkolencentrale van 600 
M W vanaf 1984, bovengrondse steen-
kolenvergassing, geen sluiting van 
Kemfjense mijnen zonder vervangen
de tewerkstelling 

Uit de beleidsopties van het Energie
wetboek van het ministene van Ekono-
mische Zaken wijst Coppieters, wat 
het Kempens bekken betreft o m op 
een jaarproduktie van 7 miljoen ton tot 
1985, afzet en valorizatie van de Lim
burgse Jiolen door cokesproduktie en 

verbruik door elektnsche centrales, 
onder- en bovengrondse steenkool
vergassing en cartx3chemie, expkiitatie 
van steenbergen (zoals in zuiderisek-
ken) en herstrukturenng der Kemperv 
se Steenkolenmijnen 
Na dit werkelijk wetenschappelijk en 
realistisch betoog, waarvoor biezonde-
re aandacht werd betoond, komt 
volksvertegenwoordiger Desaeyere 
aan 't woord In verband met de ener-
gieknsis wijst hij op de noodzaak van 
een grotere steenkolenproduktie, een 
verhoging van de pnjs der cokeskolen 
en der kolen voor de elektriciteitscen
trales, de opnchting van een cokesfa-
bnek in Limburg, de bouw van een 
steenkolencentrale van 600 M W voor 
de carbochemie 
Waarna senator Vandekerckhove, 
met zijn bij iedereen bekende bekom
mernis voor de tewerkstelling in Lim
burg, op overtuigende en welspreken
de wijze pleit met alleen voor het 
behoud, maar ook voor de expansie 
van de Limburgse mijnen Wan t zo 
zegt hij, de werkloosheidsgraad in Lim
burg, thans 20 %, vertoont geen nei
ging tot dalen, wel integendeel 
Naargelang de energiekrisis intenser 
word t zal blijken dat wij het met mis 
voorhebben met te ijveren voor een 
nieuw" steenkolentijdperk in Limburg 
Met het oog op de bestnjding van de 
werkloosheid zullen wij dit probleem 
verder bestuderen en met nalaten 
druk uit te oefenen op de centrale 
regenng en de eigen deelregenng 
Na de officiële afloop van deze belang-
njke vergadenng, waarvoor Hugo 
Olaerts zijn dank uitsprak aan alle 
aanwezigen, werd er natuurlijk nog 
wat gezellig nagepraat Hetgeen ook al 
bij velen opheldenng bracht voor het 
een en ander probleem 

Jos Jaenen 

Achter de coulissen 
van de Koninklijke Opera Gent... 
GENT — Niettegenstaande de korte 
dagorde waarmee het nieuwe jaar 
werd ingezet kende de Gentse ge
meenteraad van maandag 19 januari 
een rumoerig veHoop. Niet in het 
minst dank zij de VU-mandatarissen 
die, hun goede voornemens indach
tig, op diverse punten interpelleer-
den. 
Aimé Verpaele (VU) handelde over 
het nolenngsplan voor Gentbrugge Hij 
wees erop dat de geraamde kostprijs 
van 577 miljoen geen rekening hield 
met belangnjke opbrekingen van be
staande wegen en met de noodzakelij
ke onteigeningen In die zin diende hij 
een amendement in Tevens hennner-
de hij aan de mogelijke subsidienngen 
door rijk en provincie 
Na een „aandoenlijke" tussenkomst 
van CVP-raadslid Van Belle (dixit 
schepen MonsaerO i v m de recente 
overstromingen in het Gentse, stelde 
schepen Monsaert raadslid Verpaele 
in het gelijk en werd het voorgestelde 
amendement aanvaard 
Raadslid Verpaele had ook interesse 
voor de herziening van het BPA „Lust-
hofwijk" te Gentbrugge teneinde onbe
zonnen verkavelingen tegen te gaan 
en de groenzones te vnjwaren Sche
pen Monsaert kon ook hier het VU-
voorstel volgen, doch kaderde de ge
hele herziening in het struktuurplan dat 
thans in de maak is 
De beginbalans en de rekeningen 
1979 van het havenbedrijf ontlokten 
enige kommentaar bij de oppositie 
VU-raadslid Waeterloos onthield zich 
bij de stemming omdat naar zijn me
ning het afschrijvingspercentage te 
laag is, de balanswaarde van de pos
ten onjuist berekend is en er géén post 
dubieuze debiteuren voorkomt Wijn-
acker (PVV) informeerde naar de re-
daktie van het rapport-Anselin inzake 
de Gentse haven Burgemeester De 
Paepe voorzag dit op 26 januan e k en 
zal daarna een onderhoud met de 

regenng vragen om dit rapport te 
bespreken 
Het personeelsbeleid van de stad 
ij^erd tjesproken naar aanleiding van 
de kaderaanpassing voor diverse dien
sten, o m voor de technische dienst 
schoolgebouwen Alhoewel het pnnci-
pe van de kaderaanpassing werd 
goedgekeurd, zijn verschillende vraag
tekens gezet achter de afvloeiing van 
300 tewerkgestelde werklozen 
Raadslid Verpaele (VU) kloeg de 
tweeslachtigheid aan van de perso
neelspolitiek van het kollege Ofwel, 
meende hij, zijn er thans 3(K) perso
neelsleden te veel, ofwel zijn er na de 
afvloeiing 300 te kor t Door diverse 
raadsleden werden nog vragen ge
steld naar de financiële implikaties van 
het personeelsbeleid, terwijl de heer 
Storms (VU) het gebrek aan gekwalifi
ceerd personeel nog even aanstipte 
Schepen Kerckhove bevestigde het 
streefcijfer van 300 afdankingen bij de 
tewerkgestelde werklozen, noodzake
lijk ingevolge een nationale beslissing 
hieromtrent Het grootste deel van de 
in stadsdienst aangeworven tewerkge
stelde werklozen werd ecnter aange
worven voor nieuwe diensten of met 
het oog op toekomstige kaders Zij 
knjgen nu via eksamens een kans in 
het kader opgenomen te worden 
Schepen Van Eeckhout bevestigde 
deze tesis en t)enadrukte de thans 
bestaande wanverhoudingen tussen 
vast personeel en tewerkgestelde 
werklozen, vooral bij het geschoold 
personeel 

KOG-kritiek 
Ten slotte belandde men bij het punt 
waarvoor het merendeel van het pu
bliek naar de zitting gekomen was de 
interpellatie van VU-raadslid Hugo 
Waeterloos over de werking van de 
raad van beheer van de vzw Koninklij
ke Opera te Gent (KOG) Hugo Wae-
terioos schetste vooreerst de moeilij

ke situatie waann de bestuursorganen 
van de KOG verzeild zijn de raad van 
beheer wordt systematisch buiten spel 
gezet door de algemene vergadenng 
(3 personen!) en de direktie en is 
sedert 18 november 1980 met meer 
samengekomen, het dagelijks bestuur 
heeft sedert 16 juni met meer verga
derd ' 
Vervolgens klaagde hij de toestand 
aan die sedert 18 november ontstaan 
IS Ondanks het verzoek van een vol
doende aantal leden, weigert waarne
mend voorzitter (tevens schepen) 
Vandeweghe de raad van beheer sa
men te roepen, wat een inbreuk is op 
de statuten Herhaalde bneven aan de 
schepen, waann op deze toestand 
wordt gewezen zijn zonder gevolg 
gebleven of met beantwoord Dit niet
tegenstaande het feit dat belangnjke 
punten te bespreken zijn de vervan
ging van de direkteur, het pwogramma 
1981-82, de betwiste verzekenngspo-
lissen 
Waeterloos vraagt dan ook de ge
meenteraad een motie goed te keuren 
waann de voorzitter van de raad van 
beheer van de KOG verzocht wordt 
onmiddellijk het nodige te doen om de 
raad bijeen te roepen Burgemeester 
De Paepe oordeelt dat zulke motie 
buiten de bevoegdheid van de ge
meenteraad valt HIJ wordt hienn ge
steund door verschillende raadsleden 
van de meerderheid, niettegenstaande 
ZIJ ook bedoelde raad van beheer 
terug willen zien samenkomen 
Schrans ( P W ) voelt zich diep ge
schokt door de onwettigheden en on-
regelmatigdheden in de KOG Hij zal 
zijn fraktiekd dat zetelt in de raad van 
beheer opdracht geven zich te wen
den tot de voorzitter van de rechtbank 
van eerste aanleg Tevens meent hij 
dat de gemeenteraad, als lastgever 
van schepen Vandeweghe bevoegd is 
zich over de voorgestelde motie uit te 
spreken 

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

aan de „Khebos" 

Denderend F W -
Driekoningenfeest te Lommei 
Als middelpunt van haar jaarwerkirig 
en ook om de kinderen en de mannen 
erbij te betrekken, hield de FVV-Lom-
mel op zondag 4 januan haar Dneko-
ningenfeest in zaal 't Leukenhof te 
Lommel-Bamer 
De PVV IS een onafhankelijke, pro
gressieve, Vlaamsgezinde vrouwenbe
weging, die er op minder dan een jaar 
in geslaagd is een regelmatige en 
interessante werking op het getouw te 
zetten en reeds een vijftigtal leden te 
groeperen 
De FVV besloot dus om terug aan te 
knopen met een eigen Lommelse tradi
tie die van het Dnekomngenfeest als 
typisch kinderfeest Uitgenodigd wa
ren vooral de kinderen van de leden en 
natuurlijk ook hun mama's en papa's -
en het was een voltreffer i 

Een vijftigtal kleintjes werden onthaaki 
op chocolademelk en koek, en de dne 
die de boon vonden in hun koek 
werden plechtig tot komngOn) ge
kroond Daarna was er poppenkast 
een kwis en allerlei spelletjes, door de 
leden zelf allemaal in elkaar gezet Dit 
alles was gekruid met een paar grappi
ge voorvallen die een kinderfeest juist 
zo leuk maken 
Ten slotte kreeg elk kind nog een flinke 
zak gevuld met fruit en koeken Ook 
de mama's en papa's kwamen bij koffie 
en bier goed aan hun trekken, zodat 
het feest wel een stuk langer uitliep 
dan gepland was Maar ja . is er een 
beter bewijs dat dit initiatief werkelijk 
een schot in de roos is' ' 

mevr Smeulders-De Vroede, 
voorzitster FW-Lommel 

Voetbaltornooi VU-afd. Peer, 
nieuwe uitgave 
Het jaarlijks voetbaltornooi ingencht 
door de VU-afd Peer, zal dit jaar 
plaatshebben, op zaterdag 23 mei e k 
Op de terreinen van FC Breughel, 
Kaulillgrweg te Grote-Brogel Peer, zul
len de wedstnjden worden gespeeld 
Inschnjvingen worden verwacht op 
het sekretanaat van de afd voor 
25 maart e k De afdelingen die willen 
inschrijven voor het voetbaltornooi, 
dienen samen met hun inschrijving. 

een waarborgsom te storten van 
500 f r , op rekening van VU-Peer 
335-0350750-44, met vermelding „voet
baltornooi" De waarborgsom zal op de 
dag van het tornooi, worden terugbe
taald aan de deelnemers 
De 11 eerst ingeschreven ploegen 
zullen aan dit tornooi kunnen deelne
men Inschnjvingen worden verwacht 
op het sekretanaat Kaulillerweg 15, 
3572 Peer (ümburg) 

OOST-VLAANDEREN 
FEBRUARI 
6 

13 

13 

13 

14 

20 

27 

ST-DENIJS-WESTREM en AFSNEE: Jaariijks vnendenmaal in 
het Gildenhuis, Kerkstraat St-Denijs-Westrem Om 20 u Eregas
ten Maunts Ck)ppieters en zijn opvolger Jaak Vandemeulebrou-
cke (Europees ParlemenO Inschnivingspnjs 400 fr per persoon 
DESTELBERGEN Spreekbeurt door Maunts Coppieters over 
Europa de E V A om 20 uur in de raadszaal van het gemeente
huis, Dendermondse steenweg 460 
BELSELE' Voordrachtavond „Het ekonomisch federalisme - een 
oplossing om uit de knsis te geraken" door kamerlid Willy 
Kuijpers Om 20 u in het gemeentehuis Org Amedee Verbrug-
genknng 
BEVEREN: De Nacht van Beveren in zaal Oud Beveren, 
Stationsstraat 40 Om 2 0 u 30 Inkom 120 fr 
HAMME: FVV „Haarverzorging bij kinderen en volwassenen" 
Inlichtingen door mevr Delva, deskundige op dit vlak Om 19 u 30 
in Vlaamse Schouwburg Nadien gezellig samenzijn Leden 
gratis Niet-leden 20 fr 
ST.-NIKLAAS Bijna-het-einde-van-de-winter-fuif van de Wase 
Jonge Leeuwen ( W J U in zaal het centrum. Grote Mark t Om 20 
uur Inkomt WJL-leden 39,5 fr Niet-leden, 49,5 fr 
AALST Voordracht door Paul Ghijsels over Ontwikkelingssa
menwerking om 20 uur in het lokaal Gulden Vlies, Esplanade 
Org vzw „De Vnendschap" 
GERAARDSBERGEN: Eetmaal en gezellig samenzijn van 17 tot 
20 uur in feestzaal „De Vlasschaard", Gentsesteenweg, Hemel-
veerdegem Ook op 15 februan van 11 tot 15 u en van 17 tot 20 
uur Volwassenen 200 fr en kinderen 100 fr 
MEERBEKE: Ledenfeest VU-Groot-Ninove om 19 u 30 in zaal 
Hemelnjk Muziek Ene Vemaillen Eregast sen Bob Maes Pnis 
275 fr 
STEKENE: Bruegelfeest georganizeerd door Amedée Vertjrug-
genknng Om 20 u in de Technische School, Nieuwestraat 15 
Toespraak door sen Walter Peters over aktuele problemen en 
het schandaal van de pensioenen Muzikale omlijsting door Wies 
Mortier en Kinderen 

Schepen Vandeweghe, herhaakJe ma
len onderbroken door gejouw vanuit 
de publieke tnbune, acht de raad en 
het kollege onbevoegd zich te mengen 
in de interne aangelegenheden van de 
KOG Volgens hem zijn de moeilijkhe
den te wijten aan een lid van de raad 
van beheer die zogezegd de solidari
teit heeft verbroken door de „schen
ding van het beroepsgeheim" en het 
neerleggen van een klacht (tegen on
bekenden, met tegen leden van de 
RvB) zonder de algemene vergadering 
hiervan op de hoogte te stellen 

Het verwijderen van enkele mandata
rissen uit de raad van beheer acht hij 
de enige oplossing om uit de impasse 
te geraken Op het voorstel van raads
lid Rasschaert (SP) om zich tegenover 
de gemeenteraad te verbinden de 
raad van t>eheer samen te roepen, 
wenst hij met in te gaan 
De motie van Hugo Waeterloos wordt 
dan ook meerderheid tegen minder
heid als onontvankelijk terzijde ge
schoven Het wachten is nu op het vol
gend hoofdstuk over de Gentse ope-
•^1 Carta Brion 
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VU-kamerlid Emiel Vansteenkiste: m Wij in de Volksunie 

„Een NMBS-groep West-Vlaanderen 
nodig voor toekomst Zeebrugge" 
Ons Oostends kamerlid Emiel Vansteenkiste hield onlangs (21 januari jIJ in de 
kamer een vurig pleidooi voor een Westvlaams beleidsorgaan voor de 
Belgische Spoorwegen (NMBS). Het ontbreken van een eigen Westvlaams 
beleidsorgaan voor de NMBS heeft voor de provincie nadelige gevolgen op 
sociaal-ekonomisch vlak. Daarnaast heeft de sanering van de NMBS vooral in 
West-Vlaanderen voor een sterke afbouw van het spoorwegnet gezorgd. Het 
ontbreken van een Westvlaamse NMBS-groep brengt een overbelasting van 
de groep-Gent en van de top mee, wat op zijn beurt een onvoldoende belang
stell ing voor West-Vlaanderen veroorzaakt 
De NMBS groep-Gent bedient nu on- NMBS groep-Gent slechts 18,7 t h van 
geveer een kwart van het reizigersver-
voer, terwijl voor de rest van het land 
zeven groepen werkzaam zijn, waar
van vier in Wallonië Bovendien telt de 

het totale [jersoneei De Gentse groep 
moet dan ook het dubbele presteren 
van de andere groefjen, terwijl er een 
grote onderbezetting in het perso-

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

ziekenhuisverpleegkundige; 
2) Gegradueerde 

kinderverpleegkundigej 
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 
bij een andere overheidsdienst, 
geldt, inzake deze leeftijd de vol
gende regeling 
op 65-jarige 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-
pleegkundige - gegradueerd kin
derverpleegkundige - gegradu
eerd vroedvrouw - gegradueerd 
psychiatrisch verpleegkundige) 

De kandidaat-gegradueerd ver
pleegkundigen, die het laatste 
studiejaar volgen voor het ver-
weiden 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 101981 van het voorgeschreven 
diploma of een getuigschrift dat 
voornoemd diploma behaald 
werd 
4 Slagen voor het vergelijkend 
aanwervingsexamen 
Weddeschaal tegen indexcijfer 
208,07%: 155 (eindwedde 177) 
419 053-790025 in 27 jaar 
Inschrijvingsgeld: 200 frank stor
ten op PR nr 000-0099581-59 van 
het AZ St-Jan, Ruddershove 10 
te 8000 Brugge, vóór 24 februari 
1981 met vermelding „Inschrij
ving examen voor gegr&dueerd 
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 
schoolgetuigschrift waaruit 
blijkt dat het laatste jaar gevolgd 
wordt voor gegradueerd ver
pleegkundige 

(Adv. 12) 

neelskader is De situatie is dan ook 
schrijnend, vooral voor de werkver
schaffing, terwijl de enige centrale 
werkplaats, nl te Roeselare, nog in 
afbouw blijkt te zijn 
Miei Van Steenkiste: „De Vlaamse 
arbeiders worden op schandelijke wij
ze benadeeld De Westvlaamse eko-
nomische opgang is merkwaardig Tij
dens de jaren 1956-1979 heeft West-
Vlaanderen in de nijverheid 23000 
arbeidsplaatsen bij gekregen, terwijl 
het Rijk een verlies noteerde van 
256000 
Ook het goederenvervoer in West-
Vlaanderen ging in stijgende lijn Het 
spoorwegverkeer haalde daar voor
deel uit Groep-Gent, die in 1968 meer 
dan 5 miljoen ton haakte, boekte in 
1979 meer dan 13 miljoen ton De 
behoefte om groep-Gent te splitsen 
groeit dus Een Westvlaamse groep 
dringt zich op In het raam van de 
decentralizatie zouden nog nieuwe be
voegdheden naar Gent kunnen over
geheveld worden Dit zou voor die 
groep ondraaglijk worden 
Het ontbreken van een tieleidsorgaan 
in West-Vlaanderen zou nefaste gevol
gen kunnen hebtien gezien om de 
verwachtingen inzake containerver
voer Tijdens de voorbije jaren steeg 
dit te Zeebrugge van 77200 stuks 
naar 110000 stuks De groei van de 
veertMten ging van 292000 ton naar 
482000 ton De evolutie van Zeebrug
ge met de nieuwe zeesluis, die in 1982 
in gebruik moet worden genomen en 
de industrializatie van de achterhaven, 
moet op de voet gevolgd worden, en 
de mogelijkheden dienen uitgetiaat 
De splitsing van de NMBS groep-Gent 
IS dus noodzakelijk Ook al omwille van 
de ontwikkeling van de haven van 
Zeebrugge en de overbelasting te 
Gent" 

Hoopgevend 
In zijn antwoord op deze goed gestof
feerde en terechte vraag, antwoordde 
Guy Spitaels, minister van Verkeer en 
in zijn vnje tijd ook nog vice-eerste mi
nister (en kandidaat PS-voorzitter) 
„Voor 1940 tiestonden er binnen de 
NMBS zeven groepen In 1940 werd 
een nieuwe groep-Brussel en in 1946 
werden te Brugge en te Aarlen nieuwe 
groepen opgericht In 1952 werden 
deze twee laatste groepen echter af
geschaft Het gaat hier om een interne 

WEST-VUU\NDEREN 
FEBRUARI 

5 IZEGEM: Europees debat „Voor of tegen kernenergie'" geleid 
door Jan Schodts (BRT), met de Europese parlementsleden 
Marcel Colla (SP), Maunts Coppieters (VU), Karel De Hucht 
( P W ) en Jan Verroken (CVP) Om 20 uur in Muziekauditonum, 
Kruisstraat 15 Toegang gratis Orgahizatie VSVK 

6 BLANKENBERGE: 20 jaar VU-vienng Om 20 u in het Brouwers
hof, Grote Mark t 

7 BRUGGE (kern): Kamavalvienng in het St-Retershof, Blanken-
bergsesteenweg Aanvang om 20 u 30 

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

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

12 BRUGGE: Arrondissmentele raad „Wapenhandel en transport" 
Inleiding kamerlid Willy Kuijpers 

14 IZEGEM: Voordracht door Paul Sergier over de Komense 
Vlamingen en de toestanden in Komen In het Oud Gemeente
huis, Emelgemseplein, Emelgem-lzegem Om 17u. 30 Org Bae-
kelandtkomitee en VTB-VAB 

20 lEPER: A Borms-avond georganizeerd door het V V I Om 20 u in 
't Zweerd, Grote Markt Voordracht door dichter en auteur An
dnes Bogaert over blijvende betekenis van A Borms, daarna dia
montage over leven en werk van A Borms in de Vlaamse Bewe
ging 

21 BRUGGE-TORHOUT: Dag van de arr werking in aanwezigheid 
van Willy De Saeger en Vic Anciaux De studiedag heeft plaats 
van 9 u 30 tot 17 u 30 in het Breydelhof, Joz Suveestraat 2 te 
Brugge Voor alle bestuursleden 

21 HARELBEKE-BAVIKHOVE-HULSTE: Jaarlijks VU-ledenfeest 
22 IZEGEM. Kolportage met het weekblad „Wij" Samenkomst om 

10 u aan het Vlaams Huis, Grote Mark t 
28 IZEGEM: Wandeling te Lendelede o I v Johan Degroote Vertrek 

om 13 u 30 aan het Vlaams Huis Org Wandelklub Vlaams Huis 
28 MOORSLEDE-SLYPS-DADIZELE: VU-bal van volksvertegen

woordiger Lode Van Biervliet Om 20 u in het gasthof D'Hoeve te 
Dadizele, Kleppestraat 110 DJ Molly, met diskobar Kiekeboe In
kom 60 fr 

28 MIDDELKERKE: Jaarlijks VU-bal om 21 u in zaal van het (Dasino 

NMBS-aangelegenheid 
De indeling in sutigewestelijke groe
pen moet ter gelegenheid van de fusie 
tussen de NMBS en de NMVB wor
den onderzocht Een van de tielangnjk-
ste oogmerken is immers de decentra
lizatie, waardoor de efficiëntie ver
hoogd wordt 
Het Mang van dit probleem is met aan 
de aandacht ontsnapt De werkgroep, 
opgencht bij de NMBS, tiesloot vier 
groepen op te nchten in Wallonië, vier 
in Vlaanderen en één te Brussel Aan 
deze groepen zullen bevoegdheden 
gedelegeerd worden om tot meer 
commercieel dynamisme te komen 
Over die delegatie viel evenwel nog 
geen tieslissing De gewettigde belan
gen van West-Vlaanderen zullen niet 

over het hoofd worden gezien, al hoeft 
de provinciegrens met noodzakelijk 
overeen te komen met de grens van 
subgewestelijke diensten" 

Totdaar het ministeriele antwoord dat 
zoals Miei Vansteenkiste het in zijn 
korte repliek noemde, „voorzichtig 
maar hoopgevend is" Miei kennende 
zijn WIJ er zeker van dat hij de uitvoe
ring van de beloften scherp in het oog 
zal houden Wetende dat ook de West
vlaamse Ekonomische Raad ook voor
stander IS van de uitbouw van een 
volwaardige „groep West-Vlaanderen" 
zal hij het bij dit geruststellend ant
woord met laten Er hangt zoveel van 
af voor de ekonomische toekomst van 
onze kustprovincie' 

Aanbevolen huizen 
M E U B E L E N M O E N S 
Markt 28 
TERNAT 
Tel 5821055 

Specialist primitief -
sti|lmeubelen en modern 

ETN. BERT 
Assesteenweg 117 TERNAT 

Tel 02 582 13 12 

VERDEtER VOtKSWAGEN-AUDI 

VERVOER-VERHUIZINGEN 

taadruimte van 30 tot 50 m3 

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

Tel 02 26814 02 

WASSEN VAN ALLE RUITEN 

Aalsterse G l a z e n w a s s e r i j 

Gebr. A L L G O 
Raphael en Wil ly 

Tel bureau 0 5 3 2 1 7 2 ) 2 

Heropmaken oude ijzeren poor
ten en balkons en allertei smeed
werk 

D « v o s Luc 
Centra leweg 27 

2260 Nijlen 
Tel. 031-81.77.06 

Grali* prijaoffert* 

KUNSTGEBITTEN 

HERSTELLINGEN 

Tandheelkundig Laboratorium 
VAN PER KLEUN 

Chazallaan 83 
1030 Brussel (Schaarbeek) 

02 734 0643 
Na 18 u 4254642 

•Mü l l ' J i f ^^ 
EN IROEKEN 

f moeilijke maten, i 
vakkundige retouche \ 

meestrrktecrmaker / i 
* « / • 

t 
Vermees 

,^ijj.i|.|.ii[i..jj.uiiJ.4i.«in.T;j~j;i;rJl 
^ 

ANTIEKZAAK 
Marcel Asselman 

Rollebeekstraat 45, 
1000 Brussel Tel.- 5116133 

Pnve. 5690318 

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

PVBA J BORREMANS-COCK 
a KINDEREN 

Algemene Bouwondernemingen 

Gentsestraat 238 
9500 GERAARDSBERGEN 

Tel 054 412589 

d 
DURASONKEUKENS 

F I R M A S O N C K GEBR. 

Wi| bouwen voor u sleutel op de deur 

Anderenbroek 24 
9480 Denderhoutem 
Tel 053 219325 

L E O N K E S T E L O O T -
V E R M E Y L E N 

Begrafenissen - Krematies 

Pannestraat 211 
8480 VEURNE 

Tel 058 31 1909 

L U K O S p v b a . 

Ringmappen dokumenthouder -
pochetten • snelhechters offerte 
mappen 

Forlsiraat 27 
2510 MORTSEL 
Tel 031 49 3507 

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

begrafenisonderneming 

Hoogstraat 20 

LEDE 

Tel 053 2136 36 

Firma M UYTDEWILGEN 
TV HIFI VIDEO ELECTRO 

Wouter Haeckinan 6 2100 Oeurne 
Tel 031/216699 

Julius De Geylerstraat 204 Antwer
pen Tel 031/2907 87 

Jeroom E V E N E P O E L 
DECORETTE 
Alle schilder-, k>ehang- en dekora-
tiewerken 
A De Cockstraat 42 
D E N D E R L E E U W 
Tel 053-667408 

GALERIJ DE KEIZER 
Exc lus i v i t e i t : s a l o n s k l e i n m e u b e l e n 

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

l us t re r i e Zaakvoerder 

O p e n i n g s u r e n : Staf K.esekoms 
Keizerstraat 2 

Dinsdag, woensdag en vrijdag TERNAT 
van 13 tot 20 u. Donderdag van Tel 02-582 22 22 
9 tot 20 u. Zaterdag van 9 tot 20 u. 
Zondag van 14 tot 18 u. Maandag gesloten 

KONFEKTIE-DISCOUNT 
Jos LAGRING-

VAN DAELE 
"VERKOOP AAN 
FABRIEKSPRIJZEN» 

lustrerie 

B R O E K t N ( J r . i n s t n 
K A S BLOFSONS 

n(l< r, ) PAR 
ANOHAKS 

Tri 053 66 /3 33 
Stf f nwf <j 11 i.ir Nrnovi /6 
9170 D E N D E i n t E U W 

mare 
de vriese 
bar ruzettelaan 56c brugge 
0 5 0 / 3 5 / 4 04 
baan brugge-kortr i jk 

A N T I E K Z A A K 

Mev r . J u l l e n S C H E R R E N S -
GHEKIERE 

Nederweg 113, 

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

\ 
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Aanbevolen huizen 

PVBA VAN IMPE & Zonen 
Steen- en marmerhouwerii 
Bnlstraat 41 
HAALTERT 

Tel 053 212248 

Alle werken in marmer en natuur
steen 
Open haarden Grafzerken 

KEUKENS - SANITAIR 
VERWARMING 

VAN DER CRUYS 
Assesteenweg 65 TERNAT 

Tel 58214 41 
Toonzaal alle dagen open 

van 9 19 u Zondag gesloten 

VAKANTIE 
Samen met Uw gezin op vakan
tie bij Vlaamse boeren In Zuld-
Frankrijk. Zon en sneeuw, op 
45 min ri|den van een bekend 
ski-oord. Ook zeer geschikt 
voor zomervakantie. Inl. tel. 
011-43.68.0Z 

MATRASSEN PLAHEAU 
Alle maten alle soorten ook medrka 
ie en anti allergische matrassen 

Plalteau Lievens Portugeesstraat 9 
1780 Teralfene 
Tel 053 66 74 56 

BLOEMEN .ERIKA> 

Kerkstraat 23 
2650 B O O M 
Tel 031 880160 

Alle bloemen en planten 

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

BINNENHUISINRICHTING 
STROOCA 

Gnieni de G.H'.ierI". 
Molenstraat 45. 9300 Anist 
T..| 053 7032 19 

Meubelmagazijnen 
DE KLEINE WINST 
te Niel 
Antwerpstroat 164 177 

Stijlmeubelen -f kleinmeubelen 

Ed Cloessenlaan 50 52 

alle moderne meubelen 

Tel 031 881316 

Meer dan 3000m2 toonzalen 
s Maandags gestoten 

STUDIO 
DANN 

02-4286984 

— Industriële fotografie 
— Mode/archilektuur 
— Huweli|ksreportage«. 

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

Valerius De Saedeleerstraat 99 
9300 Aalst 
tel 053/217138 

DRUKKERIJ WAEGEMAN 
dé oplossing voor al uw drukwerk in typo en offset. 
Specialist in meerkleurendruk. 

Preulegem 150-152, 9400 Ninove, 054/33.14.24 
H. Verrieststraat 64, 9470 Denderleeuw, 053/66.41.40 

PVBA GABRIEL 
Vrijdagmarkt 47, 9000 GENT 
Tel 091-256405 
Boelare 10, Eekio 
Tel 091-771312 
Nieuwi De eerste elektronische 
naaimachines ter wereld met ge-
heugen dat naait en schnjft 

Dames en heren in uw belang 
wendt u voor uw 

SCHILDER-BEHANGWERKEN 

en VLOERBEKLEDINGEN 

lol mannen van het vak 

ADOLF CLAES EN ZONEN 
Kerkweg 8 1760 Roosdaal Strijtem 

Tel 054 333756 

Zaadhandet 

PVBA DE MOOR-LATEUR 
PELGRIM 9 
9258 SCHELDEWINDEKE 

Alles voor land- en tuinbouw 

Tel 091-62 514Z 

v^ 

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

Verwarming - stoom sanitair 
Alle herstellingen 

Lederwaren-Parfumene 
VAN REETH 
Antviierpsestraat 44 
2640 NIEL 
Tel 031 8811 19 

Kleinlederwaren handtassen 
reisartikelen regenschermen 
handschoenen 

NV Reinigingswerken 

PEETERMANS 

Onderhoud en restauratie 
gebouwen 

WIJiMgemstraat 40 
2220 Wommelgem 

Tel 031 539530 en 53 75 75 

Molenvest 50 
HERENTALS 

tel 014/21 1207 

KLEDING LENDERS 

Sitit D.iniiaanstraat 41 
W O M M E L G E M 
Tel 031 53 70 39 

Dames heren en kinderkleding 

PVBA DAMA 
Stationsstraat 107 
9540 BURST ERPE MERE 

Vloeren -

Open haarden 

Iel 053-623765 

LEYS-VERACHTERT 

Kunstsmedenj. trapleuningen, 
koperwerk open haarden Bevnj-
dingslaan 87 IV1EERHOUT 

Tel. 014-30.90.74 

O m I e s p a r e n , te l e n e n of v o o r e e n v e r z e k e r i n g . 

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

Fons Prinsen 
Kan too rhoude r van de g roep ARGENTA 

Be t tendnes iaan 22 - 1 7 1 1 I t t e r b e e k - D i l b e e k 
Kantooruren alle werkdagen van 9 tot 12 u. en op afspraak. 
T e l . 0 2 - 5 6 9 1 1 1 7 

Waar de Vlaming zich thuis voelt. 

Th WILLEMS 
Schnjnwerk en meubilenng 

Jan de Windtstraat 57 
9300 Aalst 

Tel 053-218390 

B -I- M 
Bouwpromoloren en 
daklimmerwerkan 

Meester Hunninckstraat 47 
9472 DENDERLEEUW 
Tel 053 6689 73 

V 

STEENKAPPERIJ 
Juchtmans-Dox 

Vervoortpl 21 
3290 DIEST 

Telefoon 013-331523 

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

Marcel VAN den BULCKE 

Wiirmstraat 7 
SLEIDINGE 
lel 091 /573146 

Firma EBO-LYBAERT 

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

Polenstraat 165, 9940 Sleidinge 
Tel 091-573333 

riSregels 
Lindenstraat 30, Kaerbargan 

Telefoon 015-5135.71 
Zelfimport — tieste pnjs 

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

Maandag gestoten 

Boekhande l S t u d i c o 
Dr Vandeperrestraat 141 
2440 GEEL 
Tel 014-586085 

Boeken 
schrijfmachines 

schoolgenef 

W I J t jouwen voor u 

— sleutel op de deur 
— en zonder problemen 

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

Van d. Branden pvba 
Wui tens laan 39, 9 1 6 0 H a m m e 

Tel 0 5 2 - 4 7 8 8 0 9 

Gratis voorstudie en pnjsofferte 

Leon Theodorstraat 36 
1090 Brussel 

l ü t L - Tel 011 534349 

Gfclegctiht'idsyr.ifiek Hiiwcli|k - d 
boorte Zelfklevende pl.ikb.ind e 
etiketten Houten drukletters - Rekl, 
Miekalenders 

FRANSSENS OPTIEK. 

Silhouette 
Marwilz 
Rodenstock 

Merentalsebnan 340 
Dei i rneZ Tel 210896 
Kerkstraat 44 Antwerpen 
Tel 3565 75 

PVBA G. BRUNEEL TOONZAAL 
• DEN DUVEL-BANKELINDEWEG I t 

8984 KROMBEKE-POPERINGE 
Badkamers # Keukens # Centrale 
verwarming • Houtkachels • Inbouw | 

ooenhaarden • Gasradiatoren • Af 
was- en wasautomaten • Fngo's en 

Diepvne.zers | 

ALLE LAS- EN 
SrviEEDWERKEN 
Speciaal herstelling van kipbakken 

GEORGES GROENINCKX 
Letterkunde 244, 2610 WILRIJK 
Tel. 0 3 1 - 2 8 9 3 1 4 . 

OOSTDUINKERKE 
VAKANTIE AAN ZEEI 
Grote keus bemeubelde villa s appar 
tementen en studio s te huur 

Op aanvraag gratis kataloog met 
foto s 

WEST-LITTORAL 
Leopold II laan 212 
8458 Oostduinkerke 
Telefoon 058 51 26 29 
(Woensdag gesloten) 

DROOGKUIS WASSERIJ 

BEDRIJFSKLEDIJ ST PIETEfl 

Kollegestraat 33 2400 MOL 

014 311376 

DE KERAMIEKKELDEÏ1 

Plet VRANKEN 
Hoornstraat 2 
HALLE 

Vloer- en wandtegels 
10 % korting voor VLMeden 

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

Gentsestc. 155 
9300 AALST 
Tel 053/21 19.21 

Fr Craeybeckxiaan 69, 
2200 DEURNE 
Tel. 031/24.5330 

Mechelse str. 59 
1800 VILVOORDE 
Tel 02/251.81.66 

THEO BARBIER 
installatiematenaal 
huishoudtoestellen 
draad en kabel 
akkumulatie 

HUWELIJKSLIJSTEN 
Antwerpsestraat 47 
2640 Niel 
Tel 031-882531 

Machines SMITS pvba 

Boshoek 7 

2260 NIJLEN 

Tal. 031-81.82.69 
014-513533 

Hogedrukrainigera FRANK 
Tranaportmateriaal 

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

MARK BERGHMAN 

/ / Uilenspiegel deed mee 
aan referendum, 

ANDERLECHT (Brussel) - „In 
verband met de raadpleging van 
de bevolking om haar advies te 
kennen omtrent de toekomst van 
de gemeente, hebben wij de eer 
ter kennis te brengen van de 
inwoners van Belgische nationa
liteit, woonachtig te Anderlecht 
op 31 december '80 en geboren 
vóór 1 januari '63 dat zij zich op 
zondag 1 februari '81, tussen 8 en 
13 uur, met hun identiteitskaart 
kunnen aanmelden in het hieron
der aangegeven lokaal ten einde 
er de vragenlijst neer te leggen 
die hun te dezer gelegenheid zal 
worden overhandigd en die zij er 
kunnen aanvullen. 
Lokaal: oud-gemeentehuis, Dap-
perheidsplein 7. 
De toegang is gemakkelijk voor 
gehandicapten en een verfris
sing is voorzien. (_) Het Kollege 
der Organizators." 
Vorige zondag werden de Ander-
lechtenaren door de Uilenspie
gels van de Vlaamse sociaal-
kulturele raad vergast op een 
kwajongensknipoog- Francofo-
nen die het niet namen dat op 
deze wijze de draak werd gesto
ken met hun als ernstig bedoelde 
volksraadpleging in het Brussel
se kwamen na een poos aan het 
Vlaams Trefcentrum zélf onder 
de invloed van de olijke bedoe
ning en legden nauwelijks nog 
een ziertje herrie in de weg voor 
het suksesvolle verloop van de 
anti-referendumaktie van de 
Vlaamse Anderlechtenaren. 

— „Sport is belangrijk voor de 
gezondheid van de burgers. Moet 
de RSC Anderlecht dit jaar kam
pioen worden?" 
— ;,Moeten de nationale feestda
gen van Vlaanderen en Wallonië 
een verlofdag zijn voor alle Brus
selaars?" 
— „Bent U er tegen dat één mil
joen Brusselaars evenveel belas
tingen zouden moeten betalen als 
drie miljoen Walen en vijf miljoen 
Vlamingen?" 
— „Vindt U dat er openbare toi
letten moeten komen voor de 
Brusselse huisdieren?" 
'Deze en andere vragen stelde de 
sociaal-kulturele raad van Ander
lecht bij een vermeend referen
dum — in een overigens tweetalig 
perfekt misleidende uitnodiging — 
aan de stemgerechtigde inwoners. 
Misleidend? Nu ja, vooral de la-
chebekken waren van de partij. 
Mark Berghman: Geheel de tijd 
van het referendum was door 
onze ludieke aktie de verwarring 
in Anderlecht groot Uiteindelijk 
blijken wij in bepaalde mate mede
verantwoordelijk te zijn voor het 
laag percentage uitgebrachte 
stemmen in Anderlecht Vandaag, 
dinsdag, vernemen wij dat met de 
officiële stembrieven er 7.100 gel
dige stemmen werden uitgebracht 
en 300 ongeldig. Dit betekent dat 
ongeveer 9 op de tien van de 
stemgerechtigde Anderlechtena
ren de klucht van de referendum
bedoening tijdig hebben ingezien. 
Diegenen die wél hun referendum-

brief kwamen bussen stemden 
haast voor 100 procent „ja", met 
uitzondering voor de vragen over 
fusie van Brusselse gemeenten en 
over de tweetaligheid die voor 90 
procent positief werden beant
woord. Voor wie politieke konklu-
sies behoeft: het is nogal duidelijk 
dat vrijwel alleen francofonen het 
de moeite waard vonden om aan 
de stembusgang deel te nemen. 
Hun percentage in Anderlecht is 
dan meteen ook gekend. 
Aan ons ludiek referendum-alter
natief namen ongeveer evenveel 
mensen deel..." 

Papierslag 
De sociaal-kulturele raad van An
derlecht was er vorige zondag niet 
op uit om te boycotten, of om een 
protestaktie op het getouw te zet
ten. • 
Mark Berghman: „ Wat zouden we 
ons geërgerd voelen over dit mis
lukt referendum. Voor ons was dit 
van meet af aan een klucht Uilen
spiegel stoort zich niet aan een 
grap meer of minder Als zelfbe
wuste Vlaamse gemeenschap 
hebben wij gisteren en jaren voor
heen nogal wat betere staaltjes 
van inspraak van de bevolking 
zonder veel politieke tamtam ten 
beste gegeven. 
Wij hebben met dit Brussels refe
rendum een flinke beet kunnen 
lachen." 
— In andere gemeenten, zoals 
Sint-Reters-Jette, heeft het refe
rendum-gebeuren de gemeentelij
ke Vlaamse raad wél verbitterd. 
Omdat de betrokkenen het aan
durfden de bevolking in een twee
talig schrijven erop te wijzen dat 
dit referendum geenszins een ver
plichtend karakter had en boven
dien een .politiek-francofoon ma
neuver is, besliste de gemeente
raad venijnig een pak van de 
normaal toegekende subsidies 
aan het Vlaamse verenigingsleven 
te schrappen... 
In Anderlecht kende de Vlaamse 
Uilenspiegel daarentegen over 
heel de lijn eeri flinke meevaller. 
Zo pakte de jeugdraad uit met een 
papierslag, die beter dan welke 
motie-veldslagen ook bij de An-
derlechtenaar het verspillend ka
rakter van het referendum over
duidelijk maakte. 
De Vlaamse jeugdraad stelde 
tweetalig in een huis aan huis 
bedeling: „Dat mensen inspraak 
krijgen kunnen wij alleen maar 
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toejuichen. Maar, deze raadple
ging gaat de gemeentelijke be
voegdheid te boven. Wij vragen 
ons af waarom plots over zo'n 
problemen wél naar het oordeel 
van de Anderlechtenaren ge
vraagd wordt doch niet als het 
lokale aangelegenheden betreft 
We denken hierbij aan het aanleg
gen van parken, straten, groen
voorzieningen, dienstverlening 
vanuit de gemeente... Een deel van 
de gemeenschapsgelden wordt 
met dit referendum verspild. Daar
om organizeren wij een papier
slag. Wij zullen het door ons verza
melde papier aan de gemeente 
aanbieden met het verzoek het te 
recycleren en er een ernstige in
spraakprocedure mee op gang te 
brengen met betrekking tot pro
blemen die de inwoners van onze 
gemeente zelf daadwerkelijk aan
belangen... " 
In een persbericht wordt daaraan 
toegevoegd: „Nergens werd en 
wordt de mening van de Ander
lechtenaren gevraagd over pro
blemen in hun wijk, hun straat, de 
lokale werkgelegenheid... 
Over de toekomst van belangrijke 
volkswijken als Neerpede en Ku-
regem, over de metro-bouw, de 
dorpskernvernieuwing, de open
bare hulpverlening, het onthaal 
van inwijkelingen en dies meer 
werd nooit de mening van de 
ingezetenen gevraagd..." 
Het sukses van het Uilenspiegel
referendum van de sociaal-kultu
rele raad In Anderlecht Is minder 
te danken aan de verwarring die 
zou gerezen zijn (wat een pracht 
van tegelijkertijd klowneske én 
fXJiitlek-sarkastlsche vragen wer
den Immers niet gesteld!) dan wel 
aan het feit dat dit Vlaams sociaal 
opbouv«(verk in Anderlecht nu 
reeds meer dan tien jaar diepe 
wortels heeft gegraven. 
Destijds werd er gestart met een 
Kulturele raad die het vooral 
moest hebben van de grote K. 
Vandaag is de werking in alle 9 wij
ken van Anderlecht uitgegroeid 
tot een felgewaardeerde welzijns
zorg. Over deze welzijnszorg, de 
samenlevingsopbouw en nog an
dere sociologische suksestema's 
werd vrij veel gepraat, maar er 
werd nog veel meer konkreets 
verwezenlijkt. Zonder tamboerge-
roffel. 

Mark Berghman: „De blijvende on
derbouw van onze werking zijn de 
(niet minder dan) 85 Vlaamse ver-

enigingen die in Anderlecht leven 
en beweging brengen. 
Waar de Vlamingen mekaar een 
tijd geleden vooral opnieuw her
ontdekten in de gekende traditio
nele verenigingen, zien we tot ons 
genoegen de jongste tijd opnieuw 
de informele bijeenkomsten toe
nemen. Om maar iets te noemen: 
de werking van de Mustach-boys 
is iets... 
In de Anderlechtse wijken is on
derhuids immer de hunker naar 
verregaande sociale aktiviteiten 
aanwezig gebleven. 
•Anderlecht is een stukje Brussel; 
zeer zeker 
Maar Anderlecht is in behoorlijk 
veel wijken nog steeds net-geen-
stad of bijnatnog-platteland geble
ven. 
Vandaar uiteraard ook dat de 
Vlaamse aanwezigheid hier nog 
biezonder merkbaar is. 
Vandaar dat wij hier niet kramp
achtig Vlaamse festiviteiten hoe
ven te organizeren. 
In een eerste faze van de aktie van 
de Vlaamse raad kende het volks
festival meteen een ver-uitdeinend 
groot sukses. 
Nu zijn we toe aan waarachtige 
samenlevingsopbouw. 
Een groot woord, ik weet het Bij 
ons gebeurt dit „stoemelings". Wij 
moedigen informele groepjes die 
samentroepen in ontmoetingshui
zen aan, wij hebben een inter-
scholenaktie voor sport en kwis-
kompetities, we hebben voeling 
met handelaarsverenigingen. 
Al die mensen weten ons wonen; 
zij komen ons zelf opzoeken." 

DAG-menseti-
U meent dus voeling te hebben, 
niet alleen met de bestaande en 
aktieve verenigingen en hun leden, 
maar ook met de zogenaamde 
niet-georganizeerden... 

AIENSB^ 
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Mark Berghman: „Och, met ons 
maandblad „DAG mensen" berei
ken we toch telkens zo'n 7.500 
Vlaamse gezinnen. We bussen 
niet alleen bij de leden van vereni
gingen, maar bij alle gezinnen die 
ons hun adres toespelen, of waar
van we (onder meer in het geval 
van inwijking) weet krijgen. 
Ons tijdschrift heeft een aktivitei-
tenkalender, maar ruimt voorna
melijk plaats voor problemen en 
inzichten waarmee de Anderlech
tenaren dag-op-dag ingenomen 
zijn: de huisvuilophaling en -ver
werking, het onderwijs en begelei
ding in de scholen, de bejaarden
hulp, de leefbaarheid van onze 
gemeente voor minder-validen, de 
flagrante urbanistische ingrepen in 
landelijke wijken als Neerpede en 
dies meer... 
We schrijven er niet alleen over; 
verscheidene vrijwilligers van bij 
ons doen er ook daadwerkelijk 
wat aan. 
Zo zullen we bij voorbeeld mor
gen de vruchten plukken van een 
bezoekersgroep die bejaarden 
thuis helpt; hen opnieuw op straat 
en naar de winkels begeleidt 
Er groeit ook een zekere solidari
teit tussen minder-validen en hun 
vrijwillige helpers. 
Dat de overheid eens een referen
dum zou organizeren over wat de 
Anderlechtenaren nu verwachten 
van de politici die na de gemeente
raadsverkiezingen in '82 het roer 
in handen zullen nemen... Voor ons 

, hoeft zulks natuurlijk niet 
Wij doen het alvast op onze ma
nier Wij brengen de politici rond 
de redaktietafel van „DAG men
sen" en wij drukken hun tjeleidsin-
zichten af in onS tijdschrift 
— En hoe is het gesteld met de 
Vlaamse macht ten aanzien van 
de destijds felbesproken per
soonsgebonden materies...? 
Stelt de Vlaamse raad eisen ten 
aanzien van de gemeentelijke be-
leldslnstanties? 
Mark Berghman: „Wij moedigen 
konkrete initiatieven aan. Zoals dit 
van de vereniging van Vlaamse 
huisartsen in Anderlecht die de 
zogeheten eerstelijns-werkers bij 
mekaar roept en de gezondheids
zorg in samenspraak tracht te 
verbeteren. Maar we stellen op dit 
ogenblik geen gebruuskeerde ei
sen ten aanzien van de politieke 
overheid. We betrachten eerst 
konkrete werking; geen sociologi
sche en politieke palavers. 
Op het gepaste moment zullen we 
dan niet meer tegen de (politieke) 
bierkaai hoeven te vechten." (hds) 
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