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... bij voorbeeld: het kernkabinet besliste verieden week vrijdag opnieuw 1,6 miljard toe te kennen aan de 
Driehoek van Charleroi; 731 miljoen aan UTM; 3,5 miljard aan Cockerill; 485 miljoen aan Clabecq; 140 mil
joen aan Jemappes. Deze kredieten zijn bedoeld om de cash drain van de betrokken Waalse bedrijven te dek

ken. Ze zijn uitdrukkelijk bestemd voor het boekjaar 1980... 

vmat mmmi-r. ̂M g 

De kleur van 
de beddelakens 

Het was dinsdagavond al geen verrassing meer, dat 
het Verbond van Belgische Ondernemingen zich 
uiteindeli|k bereid verklaarde om met de vakbonden 
te onderhandelen over een nieuw interprofessioneel 
akkoord. De mogelijkheid van zo'n akkoord hing al 
dagen in de lucht. Er werd zelfs reeds voorspeld op 
welke datum — 14 februari — het zal getekend 
worden. 

Op korte termijn en in het licht van de onmiddellij
ke situatie houdt het afsluiten van een vergelijk 
tussen patroons en vakbonden voordelen in. Men 
kan niet blind voorbijgaan aan het syndikale stand
punt, dat de bestaande koUektieve arbeidsovereen
komsten niet eenzijdig door de regering op de helling 
mogen gezet worden. Een interprofessioneel ak
koord, dat de matigingswet van Martens op een 
aantal punten zal vervangen, zou dan ook normaler
wijze moeten leiden naa r een ontspanning op het so
ciale front. Dat is een onbetwistbaar voordeel: socia
le onrust en stakingen zijn een slecht uitgangspunt 
voor het herstel van een land, dat reeds zo zwaar 
aangeslagen is. Daarenboven versnelt de sociale 
onrust het op zichzelf reeds onrustwekkende tempo 
van onze industriële en ekonomische ontmanteling. 

Op langere termijn echter worden de vooruitzich
ten nauwelijks gunstiger. Het herstel van de sociale 
vrede — of het sluiten alvast van een voorlopig 
sociaal bestand — zou het politiek gezag moeten toe
laten een moedig globaal herstelplan krachtig ter 
hand te nemen. Dat zit er echter niet in. Het weken
lange gehakketak tussen herstelwetten of interpro
fessioneel akkoord heeft precies aangetoond dat er 
geen krachtdadig politiek gezag meer is. De regering 
heeft haa r houding voortdurend afgezwakt. Ze joeg 
h a a r herstelwetten weliswaar met bekwame spoed 
door het reeds sinds lang lamgeslagen parlement. 
Maar na deze kortademige demonstratie van 
machtsvertoon bleef ze hijgend uitkijken naa r een 
akkoord, dat haa r bloedeigen wetten buiten kracht 
moet zetten. Martens IV doet denken aan de bange 
lefgozer, die al met één voet op de stoep staat, maar 
toch nog in de kroeg blijft roepen van hou-me-tegen-
of-ik-doe-ongelukken... 

Een machteloze regering die de sociale vrede 
afkoopt met het bewijs van haa r eigen overtolligheid, 
een parlement dat gehanteerd wordt als drukkings-
groep: het zijn slechte uitgangspunten voor het be
stendigen van de sociale vrede, vooral als straks — 
omtrent Pasen — de volle omvang van matiging en 
herstel voor iedereen duidelijk zal worden. Het is een 
veeg teken als de sociale vrede slechts kan gevestigd 
worden op het gedeeltelijk verzaken aan een politiek 
en aan maatregelen, die men als essentieel gepredikt 
heeft. Voor zover het bewijs nog moest geleverd 
worden, blijkt thans duidelijk dat Martens IV het 
bestaan slechts kan rekken door het regeren over te 
laten aan anderen... 

Dit alles speelt zich af tegen de sombere achter
grond, zoals die zopas nog getekend is geworden in 
het verslag van de Nationale Bank. Het gehakketak 
over herstelwetten of interprofessioneel akkoord 
doet dan ook denken aan een diskussie over de kleur 
van de beddelakens, terwijl de doodzieke patiënt in 
de koude gang ligt te wachten. 

De taal der cijfers wordt er niet door veranderd: de 
koortsmeter blijft stijgen... v̂o 

Het hoeft niet altijd slecht nieuws te zijn- In de grote 
middengang van het Vlaams Kultureel Centrum te Komen wor
den de nieuwe ladingen boeken even opgestapeld, alvorens te 
verhuizen naar de biblioteek. Een groot aandeel in deze 
verdienstelijke solidariteitsaktie ten bate van de Komense Vla
mingen wordt geleverd door de Westvlaamse BRT-zender, de 

Gewestelijke Omroep Kortrijk. 

De staalbaronnen bijeen 

Er is 
een uitweg 
uit de iirisis 

BIz. 5 
a«.: 

Verleden zaterdag hebben de 
Belgische en Luxemburgse 
staalbaronnen hun violen op 
mekaar afgestemd, tijdens een 
urenlange vergadering op Her-
toginnedal. Op het eerste zicht 
lijkt het akkoord tussen Arbed-
Sidmar en Cockerill-Sambre 
een acute staaloorlog te voor
komen. Bij nader toekijken is 
dat echter ver van zeker. Er 
blijven zich, vooral vanuit 
Vlaams standpunt, een stapel 
vragen stellen. 

Het akkoord, met een looptijd 
tot einde 1988, vervangt ge
deeltelijk of vult gedeeltelijk 
het vroegere plan-Claes aan, 
dat zou lopen tot einde 1983. 
Het akkoord vertrekt van de 
veronderstelling dat de fusie 
tussen Luik en Charleroi door

gang zal vinden. Op dit ogen
blik is zulks echter slechts een 
veronderstelling. Daarenboven 
weet niemand, hoe hoog de 
rekening voor deze zoveelste 
reorganizatie van het Waalse 
staal zal belopen. 

Sidmar krijgt enkele voor
zichtige toezeggingen. De pro-
duktiekapaciteit blijft echter 
beperkt tot 2,5 miljoen ton. 
Sidmar heeft op Hertoginnedal 
niet het minimum verkregen 
dat nodig is om konkurrentieel 
te blijven op de wereldmarkt 
en om de tewerkstelling te 
verzekeren, met name: naast 
een continu-gieterij de toela
ting om de koudgewalste plaat 
te veredelen enerzijds en een 
derde staaloven anderzijds. 

Het Limburgs bedrijf ALZ-

Genk werd op Hertoginnedal 
gewoonweg vergeten! 
Er is dus geen enkele reden 
om viktorie te kraaien voor het 
Vlaamse staal, wel integen
deel! De Waalse eisen zijn 
geredelijk ingewilligd. En alles 
werd klaargemaakt om, met 
een nieuwe miljardeninjektie, 
Cockerill-Sambre boven de 
doopvont te houden en zo het 
in feite reeds gefaalde Cocke
rill onder de zuurstoftent te 
leggen. 

Bij deze besprekingen is 
Vlaanderen of is de Vlaamse 
deelregering op geen enkele 
wijze betrokken geweest. Ten
zij men de aanwezigheid van 
de nationale en bovendien nog 
unitair-denkende minister 
Claes als dusdanig zou willen 
verslijten... 

Wilt u meewerken aan de volgende tv-uitzending 
van de Vlaams-Nationale Omroep Stichting? 

Lees dan de oproep op biz. 19 



VK| Brieven 

GRENZELOOS NAÏEF? 
In een hier zeer onlangs gepubliceerde 
lezersbrief (W.D., Kortrijk) wordt de 
oproep die de VU van het arrondisse
ment Dendermonde tot zijn leden en 
sympatizanten heeft gericht om bij 
ACW-organizaties waarvan ze lid zijn 
te protesteren tegen het feit dat die or-
ganizaties zich bij de gemeenteraads
verkiezingen van oktober 1982 achter 
de CVP gaan scharen, grenzeloos 
naïef genoemd. De enige reaktie die 
telt is volgens W.D.: „lid worden van ei
gen en bevriende organizaties". 
Mij moet hij hierin niet overtuigen, die 
enige reaktie heb ik al 20 jaar in prak
tijk omgezet! Is het niet W.D. die 
grenzeloos naïef is en in sloganvorm 
denkt zoals anderen in de Vlaamse 
Beweging? Want wat zijn de feiten? 
Die zijn dat veel mensen uit de Vlaam
se beweging in het algemeen en uit de 
VU in het biezonder, lid zijn van één of 
meerdere ACW-organizaties. 
Waarom? Omdat ze daar een betere 
materiële dienstverlening hebben of 
die menen te hebben, omdat ze in hun 
omgeving geen soortgelijke Vlaams-
nationale organizaties vinden. 
Want buiten de Vlaamse Ziekenkas
sen, hier en daar een Vlaamse gepen
sioneerdenbond en Vlaamse vrouwen
verenigingen, hebben wij niet zoveel. 
Aak vakorganizaties zelfs helemaal 
niets. 
Men kan dat betreuren. Maar intussen 
zijn de zaken wat ze zijn en stellen dat 
Vlaamsgezinden die ACW-organiza
ties maar moeten verlaten heeft nog 
niet zoveel ofjgeleverd en is boven
dien te gemakkelijk. Daarom is de 
oproep tot „onze" ACW-aangeslote-
nen helemaal niet naïef. 
Als wij er in slagen onze idee, die erin 
bestaat dat partijpolitiek en socio-kul-
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turele verenigingen niets met elkaar te 
maken hebben te doen doordringen, 
zal al heel wat bereikt zijn. Dat zal zeer 
moeilijk blijven maar het dienst in elk 
geval voortdurend geprobeerd. 
Het niet vermengen van partijpolitieke 
en sociale aktie is altijd de visie van de 
VU geweest en voor zover ik weet is 
die nog niet gewijzigd. 

H. V.d.A, Schoonaarde 

HEKSENJACHT 
De Vlaams Nationale Studentenunie 
(VNSU) protesteert ten stelligste te
gen de heksenjacht-mentaliteit die te
gen de militante Vlaamse Beweging 
ontwikkeld wordt naar aanleiding van 
het VMO-proces te Antwerpen. 
Zij stelt hierbij vast dat de Belgische 
strafwet slechts in één richting ge-
brwkt wordt: de Vlaamse militant 
wordt om de minste pekelzonde ver
volgd terwijl bendeleider Happart en 
zijn kornuiten die op Vlamingen schie
ten ongemoeid worden gelaten. 
Hierbij schrikt men er niet voor terug 
het meest elementaire demokratische 
recht — het recht op vrije meningsui
ting — grondig aan te tasten. Verschil
lende beschuldigden wordt alleen het 
deelnemen aan een toegelaten beto
ging tegen het stemrecht voor gastar
beiders ten laste gelegd. Deze vervol
gingen omwille van het uiten van een 
gedachte vormen de echte bedreiging 
voor de demokratle. 
De Belgische Liga voor de Rechten 
van de Mens van haar kant verliest 
elke geloofwaardigheid door zich ener
zijds naast de Waalse terrorist Hap
part burgerlijke partij te stellen, maar 
anderzijds met geen woord te reppen 
over de racistische aanslagen van de 
Action Fouronaise. 

VNSU, Gent 

LEREN VAN DE 
FRANKSIUONS 

Mijn zeer ongelukkig geschrift heeft 
de letterzetter een deel van mijn brief 
CWIJ" van 29-1) een andere wending 
gegeven. Mijn Vilvoordse vrienden 
waren er ongelukkig om. Ik schreef in 
mijn brief dat het FDF in Vilvoorde veel 
meer stemmen haalde omdat het kor
te, bondige en duidelijke teksten ge
bruikt en dat het geen beroep doet op 
idealisme en verstand. In „Wij" ver
scheen dat zij wel beroep doen op 
kjealisme en verstand. Dat doen de 
Franskiljons nooit en als ze zich daar
op beroepen dan is er leepheW, be
roep op hebzucht en imperialisme mee 
gemoeid. 

Wij zijn in onze teksten vaak diepzin
nig, wekken onbewust herinneringen 
op aan ooriogsgebeurtenissen (zwar-
ten-witten) of laten de indruk dat we 
dwepende idealisten zijn. Nu weet 
iedereen toch dat op die manier vaak 
misprijzen, lachlust of medelijden wor
den opgewekt en dat de grote massa 
(en hun stemmen krijgt het FDF los) zo 
niet kan gewonnen worden. 

Onze sterkste troef zal uiteindelijk nog 
het uithalen van Uilenspiegelstreken 
zijn, de mensen doen lachen met de 
Franskiljons, zelfs schateriachen zo 
het mogelijk is. De zwans van de 
volksraadpleging in Brussel had nu 

voor onze talrijke kuituur- en strijdver-
enigingen (zo aktief ten tijde van Eg-
mont) een reden moeten zijn om weer 
aktief te worden en de Brusselaars al 
lachende te overtuigen dat de PSC, de 
PS en de PLP met dit referendum 
werden belachelijk gemaakt door het 
FDF. 
In Anderiecht hadden de Vlamingen 
het begrepen. Ze hebben zelf ook 
zeven zotte vragen rondgestuurd en 
daarmee de Franskiljons in hun blootje 
gezet De Uilenspiegelprijs voor 1981 
gaat, wat ons betreft naar Steven Van 
Haelst en zijn verstandige medewer
kers. 
Minder zure, hopeloze moties, minder 
inspanningen en vaak nutteloze beto
gingen, die de tegenstanders ophitsen 
en sterker maken. (Denk maar aan de 
Marsen... op Brussel, die het FDF de
den onstaani). Meer nuchtere, diep
gaande bewerking van de massa en 
onthouden dat „de lacher meestal ge
lijk haalt" en de azijnp... en scherpslij
per het tegen hem niet kan halen. 

M.V„ Vilvoorde 

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-
269.2570 of 51Z98.00, toe
stel 1299. 

AKTIEVER WORDEN 
Sidmar wordt door de wallingantisch-
belgicistische regering van ex-revolu
tionair Wilfried Martens te kort ge
daan. De nog overblijvende Vlaamse 
textiel staat er ook niet al te rooskleu
rig voor, enz... 
Waar blijft nu een reaktie van de VU? 
Slaapt de VU misschien? Het gaat niet 
op om enkele persmededelingen de 
wereld in te sturen of om een alterna
tief VU-herstelprogramma voor te stel
len. Zo zal men het lamlendige Vlaam
se volk niet wakker schudden. Neen, 
de VU moet terug de straat opl Er 
moet een grote VU (of Vlaamse) beto
ging komen te Zelzate voor ekono-
misch federalisme. De partij moet hier-
rond daadwerkelijk de straat op om te 
ageren, om iets los te weken bij de be
volking zodat de frankofone macht
hebbers in Brussel beginnen te beven! 
De partij heeft in het verleden al 
bewezen dat zij dat kan. Zij voerde in 
1970 twee maanden een prachtige 
strijd voor de belangen van de Lm-
burgse mijnwerkers tegen de belgicis-
tische vakbonden (ABVV & ACV) in. 
Elektoraal werd dit toen beloond. 
De partij bezit de mogelijkheden om 
terug tot zo een situatie te komen op 
voorwaarde dat zij niet aan een winter
slaap bezig is, wat ik meen vast te stel
len. 

Heel het VU-kader moet de straat op. 
jong en oud, hoog en laag, mannen en 
vrouwen. In alle Vlaamse steden en 
gemeenten moeten er akties gevoerd 
worden; prikakties, betogingen, info-
standen bij volkstoelopen, pamfletten-
akties, bezettingen... We zullen het ons 
daarna zeker niet beklagen! ledere 
VU-afdeling moet nu tot besluiten ko
men. 

L VDW, Hove 

OPEN DEUR INSTAMPEN 

De kamerieden Paul de Vlies (CVP) en 
Vansteenkiste (VU) stampen een 
open deur in. Zij zouden een wets
voorstel hebben opgesteld waarbij op-
peroffocieren gedwongen worden Ne-
deriands en Frans te kennen. 

Zo zij de legertaalwet en de bijhorende 
besluiten een beetje aandachtig nale
zen, dan zullen ze vaststellen dat wijlen 
minister Spinoy in 1955 deze wet 
grondig deed aanpassen en zo alles 
ernstig nageleefd en toegepast wordt 
geen enkele officier opperofficier kan 
worden zonder de kennis van onze 
taal. 

Deze taalwet is zeker een van de 
beste, want het princiep dat de chef de 
taal van de ondergeschikte moet spre
ken zat er duidelijk in. 

Zo deze parlementsleden gevallen 
kennen van officieren die, naargelang 
de graad die ze bekleden de legertaal
wet niet naleven, hoeven ze enkel een 
klacht in te dienen bij de Kommissie 
voor Taalinspektie — AGC — Konin
gin Elisabethkwartier te Evere (Brus
sel 14) en de betrokkene zal zeer vlug 
op zijn vingers worden getikt 

Zo lang echter ons leger nationaal 
blijft kan aan onze legertaalwet niet 
veel verbeterd worden, behalve wel de 
vastlegging bij wet dat de taaiverhou
ding 80N/40F moet zijn. Dat ware zeer 
nuttig, want het ongeluk wil dat naar 
het rampzalige voorbeeld van de be-
stuurstaalwet waarvoor Paul de Vlies 
medeverantwoordelijk is, de Vlamin
gen bestolen worden door een 50/50-
verdeling in de hogere graden. 

L C Brussel 

RIJKSWACHT, 
ONZE VRIEND? 
Op zondag 1 januari 1981, waren wij 
(beiden Vlaamse Kraainemnaars) per 
toeval vanuit de wagen getuigen van 
een TAK-aktie aan het gemeentehuis 
te Kraainem. Hierbij kwam het op het 
einde tot een kort handgemeen tussen 
Franstaligen en TAK'ers. 

Even na het vertrek van TAK ver
scheen de rijkswacht die onmiddellijk 
omringd werd door dezelfde Franstali
gen. Op hun aanwijzing volgde er een 
stormloop van 3 rijkswachters naar 
onze wagen. Op een agressieve wijze 
werd ons bevolen hen hun identiteits
papieren te overhandigen. De eerste 
evenals de tweede rijkswachter vertik
ten het hierbij om Nederiands te spre
ken. Onze identiteitskaarten werden 
door de overste aan de aanwezige 
Franstaligen overhandigd ter „identifi-
katie". 

Ondertussen werd onze auto op een 
schandalige wijze overhoop gehaald. 
In ons bijzijn werd vervolgens onze 
identiteit genoteerd en wist men ons in 
het Frans te zeggen, dat indien er een 
gevolg kwam aan deze zaak, wij rK>g 
van hen zouden horen. 
Onze bedenkingen hierbij: 
Nederiandsonkundige rijkswachters 
hoeven in onze Vlaamse gemeente de 
wet niet te vertegenwoordigen. 
Hun Franstalig-zijn gaf hen blijkbaar 
het recht om op een boerse en onbe
schofte wijze op te treden en even
eens het privé-bezit die onze identi
teitskaarten zijn, te overhandigen aan 
al wie geïnteresseerd was. 

Dit uitdagend optreden hoort thuis 
in politiestaten en geenszins in het 
zogenaamd demokratisch België. 

LV.E. en F.V.. Kraainem. 

W I J ontvangen graag brieven van' 
onze lezers, als ze ondertekend zi|n. 
Naamloze brieven gaan de scheur
mand in. evenals scheld- en smaad-
brieven De andere publiceren wij. 
naargelang er plaats beschikbaar is. 
Wij 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 opinte, vertolkt in een lezersbrief, 
IS niet noodzakelijk de onze. 

De redaktie 

Deze week in 

Taal-
klaciitenbus 
Postbus 73 
9000 Gent 12 
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Mensen Hq 
Nothomb en de bom 
Loslippigheid heeft Charles-Fer
dinand Nothomb in het verleden 
al vaker moeilijkheden bezorgd. 
Thans is er een rel ontstaan 
omdat onze minister van Buiten
landse Zaken, op reis in Afrika, 
daar een kompromitterende ver
klaring over de neutronenbom 
heeft afgelegd. Ondervraagd 
door een journalist over het 
nieuws dat de VS eventueel de 
neutronenbom toch zouden aan
maken, antwoordde Nothomb 
dat België geen enkel bezwaar 
zou hebben tegen de opslag van 

deze bom op zijn grondgebied. 
Deze ministeriële verklaring, af
gelegd tussen neus en lippen 
ti jdens een reis in het buitenland, 
zorgde in België onmiddelli jk 
voor heel wat deining. Het kabi
net van de minister heeft dan ook 
getracht, te loochenen dat No
thomb de verklaring zou hebben 
afgelegd. En eerste minister Mar
tens distantieerde er zich van. 
Het is echter weinig waarschijn
lijk dat de journalist te Lagos zó 
foutief uit de ministeriële mond 
zou geciteerd hebben. Zodat we 
blijven vermoeden, een minister 
van Buitenlandse Zaken te heb
ben die het Amerikaanse staats-
sekretariaat van Defensie be
dient op diens wenken. 

Heeft 
Glinne kans? 
De strijd voor het voorzitterschap 
van de PS en de opvolging van 
André Cools is zeker nog niet 
beslecht. Waar vice-premier Spi-
taels — steunend op het apparaat 
van Cools en omringd door de 
macht van de kabinet-clans — een 
sterke start maakte, heeft Ernest 
Glinne sindsdien een aantal troe
ven in handen weten te krijgen. Hij 
heeft de steun van Leburton: een 
tegennatuurlijk bondgenootschap, 
geschraagd door beider afkeer 
voor Cools. Ook Debunne heeft 
zich achter het vaandel van Glinne 
geschaard. Leburton, met achter 
zich de ziekenbonden, en Debun
ne, met achter zich de vakbond, 
zijn twee belangrijke steunpilaren. 
Wie deze machtsstrijd met een 

3-r; Cr], 

onrustig oog volgt is in de eerste 
plaats Wilfried Martens. Over Glin
ne moet hij zich geen illuzies ma
ken: die wenst de eenheid binnen 
de SP te herstellen door een 
oppositiekuur. En wil Spitaels het 
halen, dan zal die zoveel ballast 
over boord moeten werpen dat 
hem geen gewicht meer dreigt 

Deze week dit... 
Eén van de weinig fraaie 
kenmerken en tevens bewijzen 
van de gennge diepgang van de 
meeste bewindvoerders is de 
„etiketten"-politiek. Zij komen 
graag uit met een affiche. Zij 
plakken met veel ijver 
zelfklevers op de problemen. 

Niet is meer oppervlakkig, maar 
zij hebben toch hun aandacht 
getoond. Zo krijgt sedert enige 
tijd elk jaar een naam; jaar van 
de vrouw, jaar van het dorp, jaar 
van het kind enz. 1981 is het 
„Jaar van de gehandicapte". 
Miljoenen zullen wellicht besteed 
worden aan grote 
aanplakbrieven. Duizenden 
brochures worden opgesteld en 
verspreid. Colloquia worden 
ingericht Dit jaar zullen we 
tientallen keren kunnen horen en 
lezen wat we allang weten. 

Intussen zal het lot van de 
gehandicapten niet veel 
veranderen. Degenen die 
weerbaar zijn of goed omringd, 
zullen verder verkrijgen wat ze 
nu ontvangen, zonder toelagen 
en materiële hulp — hoe weinig 
ook — als vrienschap en liefde. 

Maar zij die weerloos zijn, die 
niet omvat zijn door mantelzorg, 
die uitgestoten leven aan de 
rand van de maatschappij, zullen 
marginaal blijven, eenzaam en 
uitgesloten. Zij zullen verstoken 
blijven van een menswaardig 
bestaan. De etiketten-campagne 
zal hen niet helpen. 
Ik denk dan vooral aan de 

duizenden sociaal-gehandicapten, 
waarvan er trouwens zeer vele 
licht of halfzwaar mentaal 
gestoord zijn. Mensen, wat is er 
nog armoede! 
Ook in onze dierbare Vlaamse 
gemeenschap. Weinig Vlamingen 
zijn zich daarvan bewust. De 
welstand en de welvaart hebben 
ons volk dermate opgeheven, 
dat velen niet meer over de 
rand kunnen, willen of durven 
kijken. Wie de moed opbrengt 
om buiten zijn normale 
welstellende leefkring te treden 
zal, vooral in de steden, tot zijn 
verbazing ontdekken dat er een 
andere, tragisch-droevige 
samenleving bestaat 
We hoeven dan niet in opstand 
te komen. Hoezeer ik me ook 
erger aan een maatschappij die 
beweert het proletariaat te 
hebben afgeschaft en intussen 
een subproletariaat van armoede 
en totaal gebrek aan 
levenskansen laat voortbestaan. 

Vóór een paar dagen heb ik de 
avond doorgebracht in 
gezelschap van dr. Jan 
Vermeiren. Sommigen hebben 
vorige week over hem een 
artikel kunnen lezen in de krant 

Twintig jaar geleden genoot hij 
een grote bekendheid. Hij werd 
befaamd door zijn merkwaardig 
boek over seksuologie. Dank zij 
hard werken en een drukke 
praktijk vergaarde hij zelfs 
rijkdom. Tot hij plots in elkaar 
klapte. Het ligt niet in mijn 

bedoeling zijn levensverhaal te 
vertellen en een psychologische 
analyse te maken over zijn 
gemoedstoestand. Feit is dat hij 
na enkele jaren innerlijke strijd 
en bezinning terug openbloeide. 
Maar dan ais een andere mens. 
Nu leeft hij in Franciskaanse 
armoede te midden van de 
sukkelaars in de Marollen van 
Brussel. Hij tracht met enkele 
medewerkers en biezonder 
weinig middelen te voldoen aan 
de basisbehoeften van deze 
sociaal-gehandicapten. Hij geeft 
hen eten, drinken, kleren, 
onderdak. Maar vooral 
vriendschap, liefde, veiligheid. 
Hij is geen affiche aan de 
oppervlakte. Hij DOET het in de 
diepte. Tot dit werk is de 
bureaukratie van een O C M W 
niet in staat Het zou onzinnig 
zijn te vragen zijn voorbeeld te 
volgen. Deze beslissing kunnen 
slechts weinig mensen nemen. 
Wel meen ik dat voor de 
Volksunie-Jongeren van de 
steden hier een Vlaams-nationale 
opdracht ligt Zou het zoveel 
gevraagd zijn b.v. éénmaal in de 
maand wat schoonmaak- en 
opknapwerk te gaan doen, 
zieken te bezoeken, eten klaar 
te maken; in één woord wat 
vriendschap te brengen? 

Vic ANCIAUX 

over te blijven om het in de rege
ringsbalans te gooien. 
Wordt 22 februari de rechtstreek
se of onrechtstreekse inzet van 
een regeringskrisis? 

Andriessen en 
Willy Claes 
De Europese kommissans voor 
Konkurrentie, de Nederlander An
driessen, heeft zich een paar da
gen geleden genoopt gezien om 
minister Willy Claes publiekelijk en 
op niet mis te verstane wijze de le
vieten te lezen. 
Andriessen bekloeg er zich over 
dat België schromelijk te kort 
schiet in zijn informatieplicht te
genover de Europese Kommissie. 
Zo verzuimde onze regering, de 
Europese Kommissie behoorlijk in 
te lichten over de Waalse staalfu-
sie, over de besprekingen desaan-
gaande en over de nieuwe inves
teringsplannen. 
Bij gebrek aan informatie vanuit 
Brussel maakte de Europese kom
missie een vragenlijst over aan het 
ministerie van Ekonomische Za
ken. Daar geraakte die vragenlijst 
echter zoek, zodat Andriessen 
moest zorgen voor een nieuw 
eksemplaar. 
Kommentaar in de wandelgangen 
van de Europese kommissie: Bel
gië schiet vooral opvallend te kort 
wanneer het om gewestelijke aan
gelegenheden gaat Konklusie in 
die wandelgangen: de Belgische 
regering en haar minister van Eko
nomische Zaken hebben iedere 
vat op de gewestelijke ontwikke
lingen verloren... 

Moureaux in 
opspraak 
Minister van Justit ie Moureaux 
heeft al eerder de verdenking op 
zich geladen, dat hij het niet al te 
nauw neemt met de scheiding 
der machten en dat hij zich zou 
mengen in de werking van de 
gerechtelijke instanties. Alge
meen werd zijn overhaaste ver

klaring na de moord te Laken — 
met name zijn bewering dat het 
een racistische moord betrof en 
dat de bestraffing daar moest op 
inhaken — als een lapsus be
schouwd. 
Hij heeft het thans aan de stok 
met prokureur-generaal Van 
Honsté, die voornemens zou zijn 
om een aantal abortus-dossiers 
op te duiken; Moureaux acht dat 
niet opportuun. 

Dat een minister van Justit ie 
overleg pleegt met de magistra
tuur Is niet abnormaal. De rucht
baarheid rond zijn meningsver
schil met de prokureur-generaal 
Is echter minder normaal. Gebrek 
aan ministeriële diskretie? Of 
een oprisping bij de magistra
tuur, die zwaar bli jft til len aan het 
emeritaat en het Ingekort pen
sioen? 

De brieven 
van Thierry 
De frankofone LInkebeekse bur
gemeester R. Thierry beweert 
dat 91,79 t h . van de bevolking 
van zijn gemeente zich uitge
sproken heeft voor aanhechting 
bij Brussel. 
De waarde van Thierry's referen
dum kan mede afgemeten wor
den aan het fe i t dat spuiters — 
of vervalsers — er in slaagden, 
2.800 valse stembrieven te doen 
toekomen in de verkiezingsur
nen. 
Objektlvitelt gewaarborgd! 
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De sociale onrust vertolkte zich de jongste dagen in Vlaanderen vooral door akties in bedreigde 
ondernemingen of van bedreigde werknemers, met daarnaast syndikale prikakties om druk te zetten op het 
afsluiten van een interprofessioneel akkoord. Het hoofdkenmerk is echter de stille radeloosheid van honderd
duizenden, die desnoods wel willen matigen en zodoende investeren in hun toekomst, maar die alle 

vertrouwen verloren hebben in het politiek gezag en de traditionele belangengroepen. 

Zware 
hypoteek 
De meest zwartgallige cijfers over 
de huidige ekonomische en flnan-
ciéle krisis van dit land, werden zo
pas door de Nationale Bank be
kendgemaakt. Uit dit rapport blijkt 
duidelijk in welke mate de gemid
delde Belg boven z'n stand leeft. 
Met andere woorden geld uitgeeft 
dat hij eigenlijk niet verdiend heeft, 
maar geleend in het buitenland. 
In 1979 werd er reeds 9fr . ge
leend in naburige landen van elke 
100 fr. die wij verbruikten. In 1980 
is dat geleend bedrag opgelopen 
tot 12fr. 
Terecht wijst de Nationale Bank 
erop dat dergelijke politiek moeilijk 
kan verder gezet worden, te meer 
daar wij de komende generatie 
onnoemelijk zwaar aan het belas
ten zijn. Enkel begrijpen wij niet 
goed waarom de goeverneur van 
de Nationale Bank zich enkele 
jaren geleden zo fel verzette te
gen een lichte matiging van zijn 
toch niet gering p)ensioen. 

Geen 
probleem? 
Aan het geduld van de Antwerpe
naars lijkt een einde gekomen te 
zijn. De Antwerpse kamerleden 
Schlltz, Grootjans, Cauwen-
berghs en Van Elewijck hebben 
gezamenlijk een voorstel van re
solutie Ingediend om de regering 
tot spoed aan te zetten Inzake de 
drie ontwerp-waterverdragen 
met Nederland. 

Normaal kan de behandeling van 
deze resolutie geen problemen 
opleveren. Vooreerst vinden we 
In alle regeerakkoorden sedert 
jaren de vrome wens terug, om 
zo snnel mogelijk met Nederland 
de verdragen inzake Schelde en 
Maas tot een goed einde te bren
gen. 

Daarenboven heeft pas onlangs 
de CVP aangedrongen op een 
spoedige behandeling en afwik
keling van dit dossier. Of was dat 
een zuiver elektorale verklaring? 

Anti
fascistisch! 
Weinig VU-militanten zullen niet 
het Gentse café „Roeland" ken
nen, sinds generaties het verga
der- en stemlokaal van de Gent
se Vlaams-nationalisten. 
Verleden week was dit lokaal het 
mikpunt van een dertigtal perso
nen, die even voordien met het 
Anti-Fascistisch Front hadden 
gemanifesteerd tegen racisme, 
fascisme en apartheid. Ondanks 
een snel polit ieoptreden werd er 
heel wat materiële schade aan
gericht en werd daarenboven de 
cafébaas gewond. 
Voorwaar een uiting van anti-
fascisme! 

Claes 
en textiel 
Om over de korrekte uitvoering 
van het textielplan te waken, heeft 
minister Claes het nodig geoor
deeld twee nationale raden in het 
leven te roepen. Bij de installatie 
waarschuwde Claes voor een 

communautanzenng van het tex
tielplan. De enige geldige criteria 
zijn volgens hem de selektiviteit 
de specifieke problemen van re
gio's en de erfenis van het verle
den. Wanneer iemand als Claes 
dergelijke waarschuwing uit, 
Vlaanderen let dan op uw zaak. 
De Walen hebben in ieder geval 
reeds een minimale steun van 
20 t.h. geëist. 

Wakkere 
deelregering 
Zopas heeft de Vlaamse deelre
gering beslist om op 20 februari 
het Vlaams Ekonomisch en So
ciaal Overlegkomitee (VESOC) 
bijeen te roepen. Op de agenda 
staan onder meer de werking van 
het komitee zelf en de oprichting 
van een Vlaams planbureau. 

Met deze samenroeping maakt 
de Vlaamse deelregering zich 
meer dan ooit belachelijk. Noch 
bij de voorbereiding, noch bij de 
behandeling van de mini-mati-
gingswet en de herstelwet heeft 
één Vlaams minister het nodig 
geoordeeld dit Komitee te raad
plegen. Laat staan te praten over 
een eigen Vlaamse aanpak van 
de sociaal-ekonomische krisis. 
Vandaag wenst men de eigen 
werking en de oprichting van een 
planbureau onder de loep nemen. 
Waartoe kan dit alles dienen, 
zolang „bij hoogdringendheid" al
les nationaal bedisseld blijft en 
de Vlaamse ministers er als gar
nituur bij lopen? 

Kabinetchefs 
promoveren 
Te midden van de onuitputbare 
sociale, ekonomische en financiële 
rotzooi heeft de kabinetsraad toch 
nog even de tijd gevonden voor 
een gezelliger opdracht: de be
noeming van de ambtenaren die 
de gewestelijke- en gemeen
schapsadministraties zullen leiden. 
Veel kopzorgen hebben de minis
ters zich daarbij niet gemaakt. Ze 
hebben het netjes gehouden bij 
de meerderheidspartijen, zonder 
al te veel rekening te houden met 

bekwaamheid en organizatorisch 
talent 
Het voorbeeld van de Vlaamse 
administratie maakt dit duidelijk. 
Deze 7.a\ geleid worden door een 
sekretaris-generaal, zijnde de kabi
netschef van minister Geens. In 
zijn omvangrijke taak zal hij bijge
staan worden door drie adminis
trateurs-generaal. Daarvoor viel 
het regeringsoog op de kabinets
chefs van minister Galle en minis
ter De Wulf. De derde komt toe 
aan de CVP, maar daar is een 
gebrek gerezen aan kabinets
chefs... 

Met zeven aan tafel.. Zeven bankdirekteurs die almaar zwarte cijfers 
zien dansen. 

„Ik koesterde reeds lang het voornemen, niet te 
willen sterven in een draaistoel met wieltjes aan de 
Keizerslaan; acht jaar voorzitterschap volstaan 
ruimschoots." André Cools zit zelden verlegen om 
een kernachtige uitdrukking. De termen waarin hij 
zijn afscheid aankondigde, waren even plastisch 
als duidelijk. 
Reeds bij herhaling had Cools het inzicht te 
kennen gegeven, terug te willen keren naar de ba
sis en Flémalle. Het uiteindelijke adieu is toch nog 
bruusk gekomen. En de ironie van het lot heeft 
gewild, dat de omstandigheden van het afscheid 
sterk deden terugdenken aan die van het begin 
van de loopbaan. Maar dan in omgekeerde zin en 
met verhangen bordjes. Cools sloeg de deur toe 
— „de partij is thans overgeleverd aan bangerik
ken en lafaards' — omdat de parlementsfraktie 
hem niet wilde volgen in de bestraffing van haar 
leden, die tegen de herstelwet hadden gestemd. 
Precies twintig jaar geleden, ten tijde van de grote 
staking onder Renard, begon het toen nog jonge 
parlementslid André Cools aan zijn steile politieke 
opgang met eenzelfde vergrijp: samen met een 
paar rebellen weigerde hij, tegen de partijtucht in, 
de wet op de ordehandhaving goed te stemmen. 
Op verzoek van het partijbureau werd hij gestraft 
Een van zijn mede-rebellen destijds was Ernest 
Glinne, thans tegen de zin van André Cools 
kandidaat voor de opvolging-
In de twintig jaar tussen deze twee incidenten is 
André Cools gegroeid naar de rol die hij de 

jongste tijd onafgebroken speelde: steunpilaar 
van de regering, voorstander van een samengaan 
met de CVP, bestrijder van syndikale excessen. Hij 
ontwikkelde de eigenschappen die doorgaans — 
door sommigen met bewondering, door anderen 
met minachting — betiteld worden als staats
manszin. De linkse rebel, de gebrevetteerde orde
verstoorder anno 1960 predikte aan heleinde van 
zijn voorzitterlijke loopbaan een gematigde so-
ciaal-demokratie en discipline bij de arbeid. Hoe 
een dubbeltje rollen kan-

Vlaanderen koesterde lange tijd de gedachte in 
Cools een onverzoenlijke vijand te hebben. Deze 
zoon van een Kempense gastarbeider — zoals hij 
zich onlangs nog uitdrukkelijk betitelde — was 
stellig geen vriend van Vlaanderen. Maar had voor 
Vlaanderen niet de kille minachting of de warm
bloedige afkeer, die in zijn omgeving schering en 
inslag zijn. Hij was sinds jaren de prediker van een 
eenvoudige, rechtlijnige gedachte: regionalizatie, 
Waals lot in Waalse handen opdat de Walen niet 
langer meer zouden toegeven aan de neiging, hun 
neergang en hun kwalen en hun misère toe te 
schrijven aan de Vlamingen. Het is zijn magistrale 
misrekening geweest, van het soort regionalizatie 
a la Martens-l l l de oplossing te verwachten. 

Tussen het vele goed en kwaad dat over hem te 
vertellen valt, zijn vriend en vijand het eens over 
één ding: Cools is steeds een man van het 
gegeven woord geweest Een eigenschap die 
eerder zeldzaam is in de politiek. 

Voor de rest bleef hij, ook in zijn hoge funkties, een 
warmbloedige plebejer, een beoefenaar van het 
hoge woord en het artistieke scheldproza. De 
greep die hij onbetwistbaar gehad en jarenlang ge
handhaafd heeft op zijn volgelingen, was mis
schien precies daarom zo stevig: door de kracht 
van de natuur en van het instinkt was Cools een 
volksman gebleven. Welke socialistische proleet 
beneden Waver zou zich niet herkend hebben in 
de man die tijdens het debat zijn sigaretje rolde, 
om dan opnieuw met een grap of een grol de te
genstander te lijf te gaan? 
Alvast „Face a la presse" zal er bij ver l iezen. 
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...door een eigen 
Vlaamse aanpak 

Niet alleen ons land zit met han
den en voeten vast in de greep 
van de recessie. Nagenoeg alle 
Westerse staathuishoudens wor
den getroffen door de ekonomi-
sche krisis. Maar, op zijn minst in 
drie opzichten staat ons land er 
ongunstiger voor dan de andere 
industriestaten: 
— De toestand van de over
heidsfinanciën is katastrofaal 
geworden. 
— Het tekort op de betalingsba
lans tast ons vermogen aan. 
— Met de werkloosheid klop
pen we een triest rekord in West-
Europa. 

Er is een uitweg 
Onderhand heeft elke minister 
van bij ons de mond vol met 
waarschuv»^ingen voor de dag van 
morgen. 
De regeringsleden blijken mekaar 
te willen overtreffen In vermanen
de verklaringen aan het adres van 
jan-publiek. Maar er wordt nauwe
lijks iets gedaan om het ontij te ke
ren. Matigingswetten, aftopping, 
inlevering... Fundamentele ekono-
mische ingrep)en blijven evenwel 
uit 
Nochtans is er een uitweg uit de 
krisis. Het Is nu onderhand al méér 
dan een jaar geleden dat VU-
voorzltter Vic Anclaux opriep tot 
een Vlaams krisisberaad. Destijds 
is er enige fxjsitieve reaktie op 
gekomen. Maar uiteindelijk bled< 
nauwelijks iemand in de politieke 
en ekonomische wereld bereid om 
daadwerkelijk het krisisberaad op 
gang te helpen. Integendeel. 
Niets werd gewijzigd aan het be
leid; aan de fatale menigvuldige 
kontradiktles van het beleid, zoals 
financiën-minister Eyskens heeft 
toegegeven. Behalve de ekonomi
sche speldeprikken van ollesjeiks 
en andere zondebokken van de 
krisis, heeft de Vlaamse gemeen
schap ook nog onverminderd last 
van vervalsing in de konkurrentie-
kracht van de bedrijven, als gevolg 
van de uitzichtloze subsidiëring 
van onder meer de zieltogende 
Waalse staalnijverheld. 
Vorige week heeft de Volksunie 
op een perskonferentle vijf kracht
lijnen geschetst voor het opnieuw 
gezond maken van de Vlaamse 
ekonomle. 

Solidariteit? 
Geen blanco-check-
De Volksunie Is van mening niet al
leen dat de matiging van de Inko
mens van de burgers gepaard 
moet gaan met de drastische mati
ging van de overheid, maar dat 
daarenboven de aldus vrijkomen
de middelen oordeelkundig moe
ten worden aangewend en niet 
verder verspreid zoals tot nog toe 
gebruikelijk. De Volksunie is van 
oordeel dat louter konjunkturele 
maatregelen, zoals die worden 
voorgesteld door de regering, 
geen oplossing bieden en uitein
delijk zelfs zullen lelden naar een 
averechts resultaat 
• Het vernieuwd industrieel be
leid moet uitgetekend worden 
door de Vlaamse deelregering, In 
samenwerking met de Vlaamse 
vakregionales en de bedrijfswe
reld. Het moet het ganse dossier 
omvatten van de land- en tuin

bouw, van de textielnijverheKl en 
de havengebonden Industrie 
(scheefjswerven, staalnijverheld 
en petroleumverwerking), alsme
de de energiedossiers a<emener-
gie en steenkool) en de water
voorziening. 

Dat Vlaanderen de hefbomen 
voor zijn eigen toekomst in han
den krijgt betekent echter niet dat 
het zou verzaken aan de normale 
federale of konfederale solidariteit 

De gedwongen solidariteit die tot 
nog toe de verhouding van Vlaan
deren met Waltonië heeft geken
merkt en die Vlaanderen tientallen 
miljarden kost moet echter ver
vangen worden door een vrijwilli
ge solidariteit steunend op nabuur
schap, op wederzijds welbegre
pen eigen belang en eigen verant
woordelijkheid. 

• De subsidiëring aan zieke en 
onleefbare bedrijven moet volle
dig stop)gezet worden en vervan
gen door een beleid van algemene 
maatregelen, die onze expxjrtin-
dustrie opnieuw konkurrentieel 
maken. Het vernieuwd Industrieel 
beleid moet vooral gericht worden 
op de bedrijven die, in het kader 
van de nieuwe internationale ar
beidsverdeling, wezenlijke levens
kansen hebben en die onze reser
ves aan menselijk kapitaal en ver
nuft maximaal benutten. 
Al te vaak wordt de oorzaak van 

onze huidige krisissltuatie te uit
sluitend toegeschreven aan de 
energiefaktuur. Er moet opnieuw 
een belangengemeenschap opjge-
bouwd worden tussen vertegen
woordigers van arbeid en kapitaal, 
tussen werkgever en werknemer, 
tussen zelfstandige, arbeider en 
bediende, wetende dat onze geza
menlijke Inspanning van mekaar 
afhangt 

De vrucht van de arbeid, zowel 
van de ondernemer als van de 
werknemer, moet geëerbiedigd 
worden. In de noodzakelijke nieu
we sociale consensus moet de 
onderneming als een belangenge
meenschap worden beschouwd, 
waarin medebeheer en participa
tie werkelijkheid zijn. 
• De transferten van de over
heid naar het bedrijfsleven moe
ten doelgericht aangewend wor
den voor rendabele en konkurre-
rende projekten en initiatieven in 
de marktekonomische sektor. 
In het licht van de nieuwe soclaal-
ekonomische situatie die de tachti
ger jaren zal beheersen, zal de 
moed dienen op)gebracht te wor
den om alle bestaande verbinte
nissen, zowel tegenover het 
marktekonomisch gedeelte als 
vooral tegenover het beschermde 
deel van onze industrie, te herzien. 

• België is te klein voor een 
|X>litiek van vraagstimulering naar 
Keynesiaans recept dat een ge

sloten ekonomie veronderstelt 
Ons draagvlak is te smal om een 
gesloten planekonomie te organi-
zeren en om het behoud van de 
koopkracht der burgers te verze
keren. 

Dit houdt in dat we Inzake loonni
veau, werktijdverkorting, behoud 
van koopkracht en geldpolitiek in 
toenemende mate ruggespraak 
houden met en ons richten op het 
beleid dat gevolgd wordt door 
onze Europese konkurrenten op 
de wereldmarkt 

Anderzijds is een louter deflatoire 
politiek van lonen en prijzen, die 
uitmondt in een loon- en prijzen-
ooriog tussen de Europese part
ners, evenzeer te mijden. Het Is 
geen lichtvaardig vermoeden te 
veronderstellen, dat de huidige 
herstelplannen van de regering en 
de daaruit voortvloeiende inleve
ring van de burgers de aanloop 
vormen tot een deflatoire spiraal, 
waarbij zowel de ekonomische ak-
tiviteit en dientengevolge de te
werkstelling en het staatsinkomen 
verder neerwaarts tuimelen. 

• In een eerste faze en met 
name voor de eerste periode van 
de tachtiger jaren dienen een aan
tal algemene maatregelen getrof
fen om het aanbod op de arbeids
markt te beperken. Bij wijze van 
voorbeeld weze vermeki: de in
voering van een systeem van be

taald educatief veriof; de veralge
mening van vervroegd pensioen, 
met toelating tot verdere arbeid 
buiten de strikt konkurrentiële 
sektor; het uitvoeren van arbeids
intensieve werken van openbaar 
nut die indirekt en op lange ter
mijn de ekonomie van het land ten 
góéde komen; het onbetaald ver
lof voor zelfwerk; de veralgeme
ning van stages en systemen van 
leren-ofj-het-werk, enz. 

In de marktekonomische sektor 
die voor de uitvoer werk t zal 
arbeidsbesparing vooralsnog on
vermijdelijk zijn. In de beschutte 
sektor van onze ekonomie die niet 
openstaat voor de internationale 
konkurrentie, moet de tewerkstel
ling voorrang krijgen. 

Deze krachtlijnen en het in handen 
nemen door Vlaanderen van zijn 
eigen lot en verantwoordelijkhieid 
zijn van aard om opnieuw vertrou
wen te schenken aan de schep
pende mens en om een maximaal 
gebruik te maken van de grote 
troeven die de onze zijn: onze 
ligging op de wereWkaart onze 
traditie, onze ervaring; de hoge 
graad van geschooldheid van 
onze arbeiders, bedienden en on
dernemers; dezelfde discipline en 
motivering die er In het verieden 
voor gezorgd hebben dat In Vlaan
deren de hoogste produktlvlteit 
werd bereikt 

Als het dak 
invalt 
Minister van financiën Mark Eys
kens blijft beeldnjke alarmtaai In 
interviews ten beste geven. Zo 

^ * alweer vorige dinsdag in de krant 
„De Standaard" waarbij hij het 
onder meer had over „Als het dak 
invalt is alles samendrukbaar. Of
wel wachten we tot het invalt en 
tellen we de slachtoffers, en het 
zullen allemaal waarschijnlijk on
schuldigen zijn. Ofwel stutten we 
het dak" 
Ekonomist Eyskens zei ook nog 
andere dingen, waarbij (eindelijk) 
een bekentenis van groot formaat: 
„Eén van de grote oorzaken van 
de werkloosheid is de hoge rente, 
en die is het gevolg van de menig
vuldige kontradiktles van ftet be
leid in Belgié". Wijze woorden aan 

,s^ het adres van minister Eyskens... 
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Eindeksamen voor de Spaanse demokratie? 
RSA — Premier Adolfo Suarez 
van Spanje (48) heeft 29 jan. jl. on
verwacht ontslag genomen als re-
genngsleider en als leider van zijn 
regerende Centrumpartij, de 
UCD. Hij deed dat met dezelfde 
besluitvaardigheid, zelfverzekerd
heid en., ontoegankelijkheid waar
mee hij vier en een half jaar gele
den als eerste premier van een 
nieuw demokratisch Spanje in de 
openbaarheid trad. Onder Franco 
was hij sekretaris-generaal van de 
franquistische „moviemento". Aan 
die omstandigheid heeft koning 
Carlos zich toen niet gestoord. 
Meteen stond Suarez aan de top 
van een operatie die de overgang 
van diktatuur naar demokratie 
moest doordrukken. Achteraf be
schouwd kan men zeggen dat de 
Spaanse koning een voortreffelij
ke keuze heeft gedaan. Met takti-
sche vaardigheid en enorme per
soonlijke inzet heeft Suarez die 
historische opdracht volbracht Of 
hij ooit [persoonlijk in de nieuwe 
demokratisch orde heeft geloofd, 
is zijn geheim gebleven. Suarez 
was niet loslippig, hij had het land 
aan luidruchtige verklaringen. Hij 
leidde de demokratie als een ma
nager, zoals hij dat ook met een 
bank zou gedaan hebben. Zijn 
voorkeur voor eigenwijze besluit
vorming kun je rasecht Sp)aans 
noemen. Misschien ontleende hij 
aan die eigenschap ook de moge
lijkheid om de nieuwe strukturen 
voor „al te demokratische" ver
scheurdheid te behoeden, een 
hebbelijkheid die de Spaanse poli
tiek voor de burgeroorlog meer 
dan eens noodlottig is geworden. 
En toch heeft de regering Suarez 
in het politieke bedrijf van alledag 
geen hoge topfjen geschoren. Het 
ontbrak haar gewoon aan open
heid. De autoritaire stijl van Suarez 
heeft de konflikten met de veel
kleurige autonomisten niet gunstig 
beïnvloed. Die stijl was evenmin 
geschikt om de scherpe verdeeld
heid binnen zijn eigen regerings
partij, de Unie van het Demokra
tisch Centrum, op te vangen. 

Vandaag weten we nog niet waar 
de jonge Spaanse demokreitie 
zonder Suarez zal belanden. Wij 
weten niet eens waeirom hij is 
heengegaan. Om strikt fjersoonlij-
ke redenen? Had hij genoeg van 
Los Criticos binnen zijn eigen par
tij? Kreeg hij een stille wenk van 
de Spaanse militairen? Als die 
laatste veronderstelling opgaat 
dan doet zich de ongezellige vraag 
op hoe groot de bewegingsruimte 
is die de krijgsmacht voor een 
nieuwe regering in petto houdt 
Ook een nieuwe regering zal im
mers gekonfronteerd worden met 
de golf van terreur die Spanje als 
een armageddon teistert, ook zij 
zal de decentralizerende tenden
sen het hoofd moeten bieden die 
almaar gevaarlijker aankomen 
voor het staatsnationalistische 
denken van een unitanstisch be
stel. 

Het heengaan van Suarez kan 
alleen dan heilzame gevolgen heb
ben als hij op)gevolgd wordt door 
een premier die in staat is de 
interne partijtwisten af te breken 
en nog genoeg zuurstof over
houdt om een dialoog aan te gaan 
met de gevarieerde strekkingen 
buiten de UDC. Over de identiteit 
van die opvolger kan vandaag niet 
langer twijfel bestaan. Het wordt 
Leopoldo Calvo-Sotelo (55) 
vriend en vertrouwensman van de 
afgetreden premier, want zondag 
jl. heeft Suarez op het partijkon-
gres van de UCD te Palma de Mal-
lorca zijn cnticos (rechtervleugel 
van de knsten-demokraten binnen 
de partij) de wapens doen strek-

Leopoldo Calvo-Sotelo, de nieuwe premier Adolfo Suarez, premier af 

ken. Niet alleen is hij (met formele 
beloften) ingegaan op hun eis tot 
demokratizering van de partij (met 
meer inspraak voor de diverse 
partijorganen), maar ook het hete 
hangijzer van de echtscheiding op 
grond van wederzijdse toestem
ming, een wetsontwerp dat de 
kristen-demokratische rechter
vleugel deliriums bezorgde, heeft 
hij in de kortste keren van tafel ge
veegd en voor herziening naar 

juttemis verschoven. Meteen ligt 
de weg voor Calvo-Sotelo naar 
het premierschap open. Suarez 
kan nu als gewoon lid van het 
partijbestuur het hele apparaat 
kontroleren en van hieruit met zijn 
vertrouwensman als eerste minis
ter en via nieuwe verkiezingen zijn 
comeback voorbereiden en force
ren. Dit wordt dan het tweede 
tafereel: de aanstaande verrijzenis 
van Suarez of hoe de politieke 

koehandel het nog altijd doet 
En Calvo-Sotelo zelf? Komt hij 
tegemoet aan de gestelde voor
waarden? Hij is een koele techno-
kraat en ekonoom. Hij kent het 
knallen van de zweep. Was vroe
ger al handelsminister, minister 
van openbare werken en verant
woordelijk voor de Spaanse be
trekkingen met De Europese Ge
meenschap. Hij was het die de 
UCD organizeerde en haar triomf 

bij de eerste grondwetgevende 
verkiezingen van 1977 mogelijk 
maakte. Hij is een bevoegd, om
zichtig, vlijtig manager, gespeend 
van charisma, zonder redenaarsta
lent en beslist niet demagogisch 
ingesteld. Met Suarez als advizeur 
in zijn buurt zal hij beslist geen 
amok maken. Hij is ook direkteur-
generaal van de Spaanse spoor
wegen geweest Hij kent de signa
len. 

Karl-Heinz Hansen schopt herrie 
RSA — Alle politieke partijen heb
ben vanouds hun outsiders die om 
de haverklap gaan dwarsliggen. 
Zo zit de Bondsrepublikeinse SPD 
opgezadeld met linkselaar Karl-
Heinz Hansen, kamerlid voor 
Nordrhein-Westfalen, kieskanton 
Niederrhein. Ik denk dat be
roepspsychologen aan Karls uiter
lijke verschijning een vette kluif 
hebtien. Onder een gehypertro-
fieerd voorhoofd zijn sporen 
merkbaar van spottende ironie, 
van misprijzen en arrogantie. Naar 
mijn gevoel ziet een evenwichtige 
persoonlijkheid er anders uit Hoe 
dan ook die Karl-Heinz heeft het 
bestaan in het gauchistisch blad 
„Konkret" van leer te trekken te
gen de politiek van de Bondsrege
ring. Hij veroordeelt er de geplan
de leverantie van twee Duitse 
duikboten aan het Chili van'Pino
chet en de leveringen van pantser
wapens aan Saoedi-Arabië die 
nog te Bonn op de agenda staan. 

Zonder verpinken schrijft hij dat 
Schmidts buitenlandse politiek 
een „Schweinerei" van jewelste is 
en dat alles wat Schmidt vandaag 
t>ekokstooft onverenigbaar is met 
de principes van de sociaal-demo-
kratie Op 2 januan jl. heeft het par-
tijbestuur van de SPD, onder 
voorzitterschap van Willy Brandt 
en in aanwezigheid van Helmut 

Schmidt, de houding van de retjel 
afgekeurd. Achttien parlementa
riërs van de socialistische linker
vleugel hebtien in een open brief 
het voorbeeld van hun partijtje-
stuur nagevolgd. Fraktievoorzitter 
Wehner deed een hartstochtelijke 
oproep tot solidariteit Tegelijk 
wees de „eminence grise" van de 
SPD op het niet denkbeeldig ge
vaar dat de DDR-kommunisten 
met de hele Hansen-affaire hun 
voordeel zouden doen. De beslis-
s/hg of Hansen nu wordt uitgeslo
ten, „vrijwillig" ontslag neemt of 
gewoon een blaam oploopt ligt bij 
de SPD-verantwoordelijken van 
het kieskanton Niederrhein. Maar 
hun uitspraak, radikaalofin watten 
gehuld, zal weinig veranderen aan 
de omstandigheid dat morgen de 
hele linkervleugel met ideologi
sche gewetensproblemen wordt 
gekonfronteerd. 

Karl-Heinz Hansen zelf is „halb so 
schlimm", een fantast wiens politie
ke biografie op zichzelf al een 
soort chronique scandaleuse is. Al 
in 1974 gispte, hij de „politieke 
onbetrouwbaarheid" van de Bun-
deswehr Maar, zijn artikel in „Kon
kret" tjezorgt hem een uitstraling 
die hem anders als backtiencher 
ware ontzegd. Een enfant terrible 
onder of boven, daar komt het 
voor de SPD niet op aan. Erger 

wordt het als ook andere geënga
geerde linkselaars gaan beseffen 
dat het gewoon niet opgaat de 
politiek van Schmidt en zijn koalitie 
nog langer door dik en dun te 
verdedigen. De groeiende afstand 
tussen hun persoonlijke overtui
ging en de trouw aan partij en re
gering heeft veel van hun zenu
wen gevergd. Toegegeven: je zou 
er als rasechte socialist schizo
freen van worden als je, om de re
gering welgevallig te zijn, almaar 
de kompromisserige toer op moet 
'in het volle t>esef nog wel dat je 
daardoor het sociaal-demokra-
tisch imago van je partij in de 
grond helpt boren. Niet alleen Han
sen vraagt zich af of de rode vlag 
nog langer de lading dekt Hoe zou 
het anders kunnen bijzoveel, door 
de omstandigheden opgedrongen, 
dubbelzinnigheid? Traditiege

trouw heeft de SPD zich.ingezet 
voor een politiek van vrede .en 
ontspanning, dit terwijl ze zich 
genoodzaakt ziet met de dag 
meer vernielingswapens op eigen 
Duitse bodem te toleren. Ze be
loofde haar kiezersbestand een 
zinnige energiepolitiek met voor
rang voor de Westduitse kolen-
produktie om zodoende de op
gang van de atoomenergie af te 
remmen. En wat zien we? Inmid
dels is de, al of met op te richten, 
kerncentrale van Brockdorffal uit

gegroeid tot een autentieke testfa-
ze voor het verder participeren 
van de SPD aan de bewindsvoe
ring — niet alleen te Hamburg of in 
Schleswig Holstein, maar te Bonn 
zelve. De werkloosheid? Die blijft 
maar stijgen in plaats van af te ne
men zoals de regering, tegen alle 
gezonde sociaal-ekonomische 
prognoses in, had beloofd. De 
regering zelf gelooft niet meer dat 
het nOg zin heeft nieuwe konjunk-
tuurprogramma's te financieren. 

Federaal financieminister Mattho-
fer (van onverdacht sociaal-demo-
kratischen huize) heeft zich verie-
den week in zijn begrotingsrede in 
onverbloemde t>ewoordingen af
gekeerd van de politiek van te
werkstelling zoals de regering die 
met ingang van haar legislatuur 
o.m. voor de art>eiders uit de staal-
en kolenindustrie had gegaran
deerd. Summier is de toestand zo: 
moet het deelnemen van de SPD 
aan de regering prioritair blijven — 
zoals het leeuwedeel van de partij: 
leden en van de socialistische kie
zers dat vandaag nog altijd wil — 
dan zal die meerderheid vroeg of 
laat afscheid moeten nemen van 
de minderheid, die de prijs voor 
verdere participatie te hoog vindt 

Al bij al weinig t>emoedigende 
vooruitzichten voor Helmut 
Schmidt en zijn koalitie. 
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het ontslag van André Cools als PS-voorzltter heeft de lont 
aangestoken aan de t i jdbom die nu onder het kabinet Martens ligt te 
tikken. André Cools heeft zich in Vlaanderen niet erg geliefd gemaakt, 
want hij is het symbool geworden van het warmbloedige Wallonië dat 
de vijand is van Vlaanderen. Maar wat kan je Cools eigenlijk 
verwijten? Hij was inderdaad een Wallingant en een federalist en als 
Wallingant gingen de belangen van zijn volk boven alles. Dat is de les 
die de mossel-Vlamingen van CVP, SP en P W van André Cools 
moeten leren! Maar aan dat belangrijke facet van André Cools heeft 
de zogezegde Vlaamse pers geen aandacht besteed. 

W EL heeft Manu Ruys het in 
De Standaard met zichtba

re voldoening over de aftakeling 
van de socialisten: „Het konflikt 
gaat niet allen de socialisten aan. 

De ambtswisseling aan de PS-top 
kan een rechtstreekse weerslag 
hebben op de regering, want Glin-
ne staat bekend als een voorstan
der van de oppositiekuur Met de 
benoeming van de rebel tot partij
voorzitter zouden de dagen van 
het kabinet-Martens kunnen ge
teld zijn. De socialistische parle-
mentsfrakties staan nu reeds op
vallend huiverig tegenover de poli
tiek van het kabinet, wat ook blijkt 
uit hun houding ten overstaan van 
de matigingswet. 

De socialistische partij is met de 
jaren steeds verder verziekt. De 
83 kamerzetels van 1961 zijn nu 
verschrompeld tot 58. De achter
uitgang is in alle gewesten merk
baar en konstant De verantwoor
delijkheid van Cools in deze evolu
tie is niet gering. In Vlaanderen 
poogt Van Miert met de moed van 
de wanhoop het tij te doen keren. 

Maar inmiddels vormt de socialisti
sche ziekte een onmiddellijke be
dreiging voor Martens en diens 
herstelbeleid". 

De intenties van De Standaard — 
spreekbuis van de Tindemans-
strekking in de CVP — zijn duide
lijk: hopelijk boeren de socialisten 
achteruit, w/ant dan kan Tinde-
mans (of Eyskens) eindelijk zijn 

droom waarmaken en een rege
ring vormen met de liberalen, zon
der de socialisten. Op die manier 
zet hij zijn partijgenoot Martens 
natuurlijk een mooie hak, maar 
broedersstrijd Is gew/one kost bij 
de CVP. 

OOK Hugo Camps in Het Be
lang van Limburg herinnert 

daaraan: „Vandaag ligt de ontred
dering van het partijwezen open 
en bloot Ook de meest apolitieke 
burger wordt nu met de neus 
gedrukt op de afrekeningswoede 
die de partijpolitieke huishoudens 
danig ontsiert In de CVP is dat 
een permanent verschijnsel, al lijkt 
de verhouding tussen de partij
voorzitter en de kabinetsleider de 
laatste maanden wat serener te 
zijn geworden. Maar ook de ande
re partijen zijn tot bloedens toe 
verscheurd door rivalizerende 
clans, dissidenten en afvalligen. 
Het dieptepunt van deze „burger
oorlogjes" is thans te zien bij de 
Waalse socialisten. Waar ontslag
nemend partijvoorzitter Cools uit 
alle hoeken slagen onder de gor
del te inkasseren krijgt Niet het 
minst van staatsminister Leburton, 
die nu zelfs zijn liberale gedach-
tengoed prijsgeeft om, tegen de 
kandidaat van Cools, samen te 
zweren met gauchist Glinne. Le
burton en Glinne zijn ideologische 
uitersten, maar uit puur pestgenot 
toch bereid tot een monsterver
bond. Met een dergelijke „lynche-

tiek" verliest de politiek elk greintje 
geloofwaardigheid en waardig
heid. Wat overblijft is nog alleen 
walg". 

Glinne en Leburton: het Is Inder
daad een monsterverbond, maar 
vergeet niet dat beiden doorwin
terde unitarlsten zijn. Ook bij de 
Waalse socialisten wordt de klok 
teruggedraaid naar een niet zo 
fraai Belgisch verleden. CVP, SP 
en PVV zijn al lang de unitaire toer 
op, en nu volgen waarschijnlijk de 
Waalse socialisten. Nu: voor ons 
niet gelaten, want een strak unita
risme en centralisme kan de Belgi
sche knoeiboel alleen maar erger 
maken. Dan zal federalisme voor
bijgestreefd worden als oplossing 
voor het volkerenkonfliki en zal 

de publieke opinie drastischer 
maatregelen bepleiten. 

' PSC volgens aloude unitaire 
traditie een ekonomisch herstel
plan uitgedokterd. Ze hebben wel 
lef! Zij zijn de hoofdschuldigen van 
de rotzooi op soclaal-ekonomisch 
vlak en nu komen zIj met plannen 
aandraven. Of toch niet? Want zit 
er wel echt één nieuw element in 
het unitaire CVP-voorstel? 

De Morgen zegt van niet: „Meer 
dan een „akte van hoop"lijkt dit op 
een herkauwen van de oude CVP-
doktrine als medebeheer is wen
selijk en het gezin heeft een sleu-
telplaats in de samenleving. Overi
gens staat ook dit denkwerk in 

tegenstelling met de dagelijkse po
litieke praktijk van de CVP. Er 
wordt immers gezegd dat in deze 
krisis „de sterkste schouders de 
zwaarste lasten moeten dragen". 

Maar waarom verzette de CVP 
zich dan in de recente regerings
onderhandelingen tegen de aarh 
leg van een vermogenskadaster? 

En waarom was er CVP-verzet 
tegen het voorstel van de SP om 
een extra-knsisbijdrage te vragen 
aan inkomens boven het 1,5 mil
joen fr. ? Kortom de berg lijkt een 
muis gebaard te hebben". 

Ach, dat is toch typisch voor de 
CVP ook en vooral op- Vlaams 
gebied: luister naar mijn woorden, 
maar-. 
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VAH HET 
IRONF 

M^ Leefmilieu 

De politiekers en ons leefmilieu 

Luchtverontreining 
en wat er tegen 
te doen is 
Alles wat leeft gebruikt de atmosferische lucht voor het in stand 
houden van zijn levensproces. 
In de vroegste geologische ti jdperken ontstonden organismen die in 
staat waren met behulp van het zonlicht zuurstof vrij te maken. Die 
kon later gebruikt worden door hoger levende wezens, de dieren die 
voor hun instandhouding energie verbruiken. 
Aldus bestaat het natuurlijk evenwicht in de samenstelling van de 
lucht dat door het ingrijpen van de mens dreigt verstoord te worden. 
De steeds stijgende wereldbevolking vraagt vooral in geVndustriali-
zeerde gebieden in toenemende mate naar: grondstoffen, energie en 
kunststoffen. 

De briefwisseling die de re-
daktle ontvangt omtrent de 
„leefmilieubladzijde" is vrij 
groot Een bev«/ljs dat de 
„WU"-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. 
Verleden week handelde 
deze over de energiebron
nen, deze week over de 
luchtvervuiling en wat er te
gen te doen valt 
Wie over deze bijdragen van 
gedachten wil wisselen 
neemt best kontakt op met 
de auteur: Jos Van Briel, 
Vinkstraaat 9 te 3570 Peer. 

De industriële processen om het 
eindprodukt te verkrijgen verlo
pen dikwijls niet in gesloten kring. 
De gasvormige en fijnstofvormige 
bijprodukten komen dikwijls in de 
atmosfeer terecht Raatselijke 
luchtvervuiling is dan ook in ernsti
ge mate begonnen in het indus
trieel tijdperk van de 19de eeuw. 
De stofneerslag was soms zo erg 
dat bij voorbeeld de streek rond 
Charleroi de naam „Le pays noir" 
meekreeg-. 
In de tweede helft van de 20ste 

eeuw is het verbruik van energie 
enorm toegenomen en de fabrika-
tie van kunststof op industriële 
schaal krachtig ontwikkeld. 
Bij verbranding op industriële 
schaal komen de gassen gewoon
lijk in de atmosfeer terecht Behal
ve de hogere schoorstenen is er 
geen verschil met de primitieve 
verbranding van hout zoals de 
mens van oudsher doet Wanneer 
de luchtvervuiling te erg werd is 
de wetgever soms korrigerend 
opgetreden. 

Oorzaken 
De energiewinning en de grond-
stoffenverwerking zijn de belang
rijkste oorzaak van de vervuiling. 
Grote „zwartmakers" zijn: de ver
branding van olie, gas en steen
kool voor woningverwarming; de 
industriële verbranding in klassie
ke elektrische centrales; verbran
dingsmotoren van voertuigen; ver
werken van ruwe olie in petroche
mische industrie; scheikundige in
dustrie en metaalwinnende nijver
heid; kerncentrales. 

De algemene luchtverontreiniging 
bestaat vooral uit zwaveldioxyde, 
stikstofoxyden en koolwaterstof
fen. Raatselijk bevat de lucht ster
ke koncentraties van alleriei me
taalverbindingen Qood en cad
mium, b.vJ. Fluorverbindingen ko
men in de lucht terecht bij het 
gebruik van spuitbussen. 

In Denemarken en in Groot-Brittannië wordt over 
het leefmilieu gewaakt door een super-ministerie, dat 
de normen stelt waarbinnen een aantal andere 
ministeries moeten blijven, ook Ekonomische Zaken. 
Ooit was er in België een staatssekretariaat voor 
Leefmilieu, met Karel Poma als titularis. Sedertdien is 
het steeds bergafwaarts gegaan met het leefmilieu-
bewustzijn in het Belgische politieke milieu. Het 
leefmilieu werd later alleen nog als aanhangsel bij 
Volksgezondheid gevoegd. 
Uit de huidige titulatuur van de minister van Volksge
zondheid is het helemaal verdwenen. Het zit als een 
verweesd onderdeel, bij PSC'er Maystadt minister 

(foto Zafar) 

van Openbaar Ambt en Wetenschapsbeleid, belast 
met de koördinatie van Leefmilieu. 
In het parlement zelf is het geen haar beter. In de Ka
mer van Volksvertegenwoordigers heeft ooit een 
Kommissie voor Leefmilieu bestaan. Op dit ogenblik 
IS er een „Kommissie voor de Volksgezondheid, het 
Gezin en het Leefmilieu". 
Tot voor kort was er wel een in de Senaat Die werd 
begin februari opgedoekt. Ingewijden beweren dat 
het onderwerp „leefmilieu" voortaan geacht wordt te 
behoren tot de bevoegdheid van de nieuwbakken 
„Kommissie voor Sociale Aangelegenheden". Maar 
wie zal dit een zorg zijn? • 

Het meten van de luchtverontreini
ging gebeurt in opdracht van het 
ministerie van Volksgezondheid. 
(Instituut voor Hygiëne en Epide-
mologje). Er is een nationaal zwa-
vel-rook-meetnet met automati
sche meetpunten over het ganse 
land verspreid. Bij de luchtveront
reinigingsmeting zijn ook betrok
ken: de ministerie van Openbare 
Werken en Verkeer en Vlaamse 
Streekekonomie. De meetcam-
pagnes worden dikwijls toever
trouwd aan het Studiecentrum 
voor Kernenergie te Mol. Wan
neer er klachten van omwonen
den over 'n bepaalde fabriek zijn, 
wordt ter plaatste een meetpro
gramma uitgevoerd. 

Alle meetprogramma's zijn langdu
rig en vallen kostelijk uit Er be
staat een beperkte wetgeving ter 
voorkoming van luchtverontreini

ging (kaderwet van 28 december 
1964). 
Deze handelt over het stofgehalte 
in de rookgassen die de schoor
stenen van grote verbrandings
ovens verlaten; over de schoor-
steenhoogte in funktie van het 
warmtevermogen; over het kool-
stofmonoxydeg'ehalte in de uitlaat 
van benzinemotoren en de rook-
dichtheid bij dieselmotoren van 
voertuigen; over de emissienor
men van een paar met name ge
noemde industrieën. 

Voo rs te l l en 
Met de wetgeving op luchtveront
reiniging is in België een aanvang 
gemaakt Deze moet uitgebouwd 
worden tot een volledig systeem. 
Emissienormen moeten voorge
schreven worden voor alle in de 
lucht geloosde stoffen. Bij de pro-
duktie van zeer gevaariijke stoffen 
die in de atmosfeer kunnen te
rechtkomen moeten zeer strenge 
voorwaarden optgelegd worden. 
De wetgever moet zich laten lei
den door wetenschappelijke argu
mentatie, niet door belangengroe
pen. 
Luchtvervuiling is een Europees 
probleem en moet in Europees 
verband bestreden worden. Bij 
het opmaken der Europese wet
ten heeft België een grotere in
breng indien er voorafgaandelijk 
een eigen volledige Belgische wet
geving bestaat 
De kosten van emissieverminde
ring bij de fabrikatie komen tot 
uiting in het eindprodukt Ekonomi
sche wetmatigheid leidt zo tot 
produktiesystemen die minder 
vervuilend zijn. 

Meetcampagnes 
De hoge kosten hiervan zijn ver
antwoord indien ze beter gekoör-
dineerd worden en systematisch 
worden doorgevoerd; de kon-
klusies in wetgeving worden om
gezet. 

Voorl ichting 
De resultaten van de metingen 
moeten beter bekendgemaakt 
worden ook als het om plaatselijke 
metingen gaat waarbij slechts één 
onderneming als de schuldige van 
de vervuiling aangewezen wordt 

Huishoudelijke stookinrlchtln-
gen 

Deze moeten regelmatig van over
heidswege gekontroleerd worden. 
Wat de kosten hiervan betreft kan 
gedacht worden aan een systeem 
waarbij de vervuiler alleen betaalt 
indien zijn installatie een wettelijke 
norm overtreft 

Verbrandingsmotoren 
De algemene luchtvervuiling 
wordt in sterke mate veroorzaakt 
door verbrandingsmotoren. Het 
openbaar vervoer is ten dele ge-
elektrificeerd. Bevordering van het 
openbaar vervoer leidt dus tot 
minder luchtpollutie. Door gepaste 
fiskale maatregelen moet de wet
gever het gebruik van elektrische 
motoren in voertuigen bevorde
ren. 

Groenbeplanting 
De overheid moet meer kontrole 
uitoefenen op het illegaal uitkap-
pen van bomen en struiken en 
nieuwe aanplantingen bevorderen. 
Bermen van wegen en spoorwe
gen kunnen hiertoe een nuttige 
funktie vervullen. 

Spuitbussen 

Wanneer bewezen is dat fluor-
koolwaterstoffen de ozonlaag in 
de bovenste atmosfeer steeds 
meer aantasten, moeten deze ver
boden worden als drijfgas voor 
spuitbussen. 

Nieuwe ondernemingen 

Overheidssteun aan nieuwe pro-
duktie-afdelingen van bedrijven 
moet gekoppeld worden aan nale
ving van de wet op luchtverontrei
niging. 
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Zóhoorfhef 
Een metalen kantoorinrichting is inderdaad 
bijzonder mooi als kwaliteit, vormgeving en 
kleurschakeringen tot en met bestudeerd zijn. 
Dat alles kunnen wij U garanderen. 
En vooral uitgebreid tonen. 
In onze 3.500 m2 toonzalen te Edegem 
(in Brussel staat een kleinere toonzaal te 
uwer beschikking) bent U van harte welkom. 
En mocht U, spijtig genoeg, verhinderd zijn 
om ons te bezoeken, vraag dan schriftelijk 
onze katalogus aan bij ons hoofdhuis. 
Wij sturen U dan meer dan 100 biz. ideeën 
en mogelijkheden en meteen een overzicht 
van ons uitgebreid gamma houten meubilair 

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

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

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

BULO 
KANTOORMEUBELEN N.V. 

UW specialist-
kantoorinrichter 
3.500 m2 toonzalen 
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Sterke dijken voor ze opnieuw bezwijken (Wij, 6 januari 77) 

OOSTERWEEL - De 
ingenieurs en miljarden-
waardevolle plannenmalcers van 
de TVSVKS, van Cockerill, 
Sogetra, de Generale 
Maatschappij van België 
(Société Générale), Traction et 
Electricité- weten alliclit 
Oosterweel net wel liggen. OP 
de Sciielde, een kwinl(slag 
linl(s benoorden Antwerpen. De 
belieerders van de negen 
sociëteiten van de 
bevoorrechte l(ontraktant van 
de Belgische staat (de 
TVSVKS, oef, juist in volgorde 
gezet?) kennen alvast 
behoorlijk hun „raamopdracht". 
Hebben ook alle huidige 
regeringsleden en grote 
spraakmakers van broodnodige 
bezuinigingen, aftoppingen, en 
budgettaire besnoeiingen weet 
van het Oosterweel-avontuur 
dat blijkens zeer recente 
informatie nog immer 
ongestoord 's lands begroting 
in de komende jaren met 
minstens 50 miljard frank extra
uitgaven zal hypotekeren-? 
We brengen natuurlijk begrip 
op voor de initiatiefnemers die 
zich verenigd hebben in de 
maatschappij — 
Stormvloedkering Schelde. 
Maar, of met dit soort 
gigantisch aannemingswerk de 
watersnood en ook de giertijen 
in bij voorbeeld Klein-Brabant 
bij het volgende ontij en jaren 
lang zouden kunnen gekeerd 
worden-

We herinneren ons allemaal de 
„Ramp van Ruisbroek'. 
Op 3 januari 76 werden drie 
bressen geslagen in de Vliet, 
en er waren ook dijkbreuken 
achteraf aan de Dijle waarbij 
het Mechelse Walem blank 
werd gezeL Jammer genoeg 
vieren in dit 
overstromingsgebied wanhoop, 
wrok en ook afgunst nog 
hoogtij-
Want, voor de mensen achter 
de dijk die bij het rampenfonds 
kwamen aankloppen om een 
paar honderdduizend frank 
schadevergoeding te krijgen 
blijkt vooralsnog nauwelijks 
geld in de schatkist 
beschikbaar te zijn. 
Voor de stormstuw, een 
schoolvoorbeeld van 
achterhaald gigantisme in de 
studiebureaus van Openbare 
Werken, worden daarentegen 
wél verschillende tientallen 
miljarden frank gebudgetteerd. 

Geen geld voor dijken 
Op 27 oktober 7 8 werd een 
raamkontrakt ondertekend voor 
de bouw van een stormstuw. Er 
werd niet bij geprecizeerd wat 
voor een soort stuw best zou 
gebouwd worden. 

Vandaag is het trouwens ook 
nog niet honderd procent zeker 
welk type stuw in Oosterweel 
in de komende jaren zal 
gebouwd worden. 

Wat wél zeker blijkt te zijn: er 
komt een stormstuw, één 
stormstuw, een gigantische 
stuw, die nergens anders ter 
wereld een gelijke kent. 

Wat vooral zeker is: de 
overheid is juridisch gebonden 
door een raamkontrakt Mocht 
men vandaag tot de bevinding 
komen dat zo'n stormstuw 
onzinnig is, dan zou de 
kontraktant op de proppen 
komen met een aanzienlijke 

schade-eis voor niet-uitvoering 
van de werken. 
Zodoende-
De overheid verkeert in 
geldnood. Ook voor het 
aanvatten van de bouw van de 
stormstuw blijkt nauwelijks één 
cent voorhanden te zijn. Maar, 
blijkens een bericht in de 
Financieel-Ekonomische Tijd, 
heeft men er dan maar het 
volgende op gevonden: 
in afwachting van het groen 
sein voor de aanvang van de 
bouwwerken werd het projekt-
stormstuw nog maar eens 
verwezen naar een 
studiebureau (van de Leuvense 
universiteit) om het te 
onderzoeken „op zijn sociaal-
ekonomische aspekten'-
Kostprijs van deze bijkomende 
studie? Niet nader bepaald. 
Op de Theems in Engeland, 
stromopwaarts van Londen, 
wordt momenteel „iets 
gelijkaardigs' gebouwd. 
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Martens zoekt 100 miljard extra besparingen 

In Oosterweel 

kan hij alvast meteen de helft ervan vinden 

Een stuw met een 
doorvaarbreedte voor de 
schepen van ongeveer 
60 meter 
Zoals de plannen er nu uitzien 
zou (zou? zal!) op de Schelde 
een stuw gebouwd worden met 
drie doorgangen van elk 
80 meter breedte. 
De hoofdpijlers van de 
stormstuw werden door de 
ingenieurs 120 meter hoog 
getekend-
Kostprijs van dit grapje van 
openbare werken: in 76 was 
dat nog iets meer dan 
5 miljard. Vandaag is de 
minimumraming 25 miljard. 
Het bouwwerk zal op zijn minst 
tien jaar vergen. Zoals we nog 
prijzen van openbare werken 
mettertijd de pan hebben zien 
uitvliegen mag de kost van de 
stormstuw op het moment van 
de oplevering voorzichtig op 
50 miljard geraamd worden. 
Deze overheidsopdracht 
benadert in prijs stilaan de 
omstreden uitbreidingswerken 
van de haven in Zeebrugge. 
De tijdelijke vereniging SVKS 
heeft dus geen klagen over het 
feit dat die werken in 
Zeebrugge aan een ander 
consortium werden toegewezen. 
Inmiddels werden op de nieuwe 
begroting van openbare werken 
de kredieten voor 
dijkverbeteringen in het 
Scheldebekken drastisch 
verminderd. In het kader van 
de bezuinigingen, (hds) 
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Reportage 

Een tweede 
Ronquières-
verkwisting? 

„Minister Olivier heeft onlangs aangekondigd dat de minister
raad binnen afzienbare tijd 2:al moeten kiezen tussen drie mo
gelijkheden: 
1. De tx)uw van een reusachtige stormstuw op de Schelde na
bij Oosterweel; 
2. De bouw van meerdere stormstuwen op de Westerschelde, 
stroomopwaarts van Antwerpen, en aan de monding van de 
Durme en van de Rupel; 
3. Algemene dijkversterkingen en dijkverhogingen. 
Zowel waterbouwkundige ingenieurs als het aktiekomitee 
SOS-Westerschelde, en ook provinciegoevemeur De Kinder 
van Oost-Vlaanderen hebben de stormvloedkering middels gi
gantische stormstuwen reeds als een peperdure grap van de 
hand gewezen: „Is het niet één van die ideeën die al te 
gemakkelijk ontkiemen tijdens de dure dagdromen van inge
nieurs?" 
Inmiddels ziet het er naar uit dat de minister van Openbare 
Werken de bouw van een stormstuw wil doorduwen. Immers, 
op de vooravond van Kerstmis werd op het Koninklijk Paleis in 
Laken een werkvergadering gehouden waarbij minister Olivier 
te kennen gaf dat zijn voorkeur gaat naar de bouw van een 
stormstuw op de Rupel ter hoogte van Niel, of eventueel een 
stormstuw ter hoogte van Oosterweel. 
Aan potpolders en systematische dijkverbeteringen langs-
heen de getijrivieren wordt dus niet meer gedacht LJ 
Wordt de bouw van stormdeuren een tweede Ronquiéreshis-
torie waarbij de gemeenschap miljarden vergooit aan prestige-
projekten die uiteindelijk tot niets dienen?" (uit „Wij" van 6ja
nuari 77) 

Offerte van 2 jaar geleden 
„Na het akkoord van de minister
raad werd de raamopdracht voor 
de studie, het opmaken van het 
ontwerp en het bouwen van een 
stormvloedkering op de Schelde 
te Oosterweem ondertekend tus
sen de heer minister van Openba
re Werken en de T.V.S.V.K.S. 
(Stormvloedkering Schelde), sa
mengesteld uit de NV Boomse 
Metaalwerken, NV Cockerill, NV 
Dredging International, NV No-
bels-Peelman, NV Socol, NV So-
getra, NV Algemene Aanneming 
Stevin, de Algemene Aannemin
gen Van Laere en de NV Soclété 
de Traction et d'Eletricité. CJ 
In deelopdracht 1 is voorzien dat 
de aannemers een maand na de 
ondertekening een tijdsschema 
voor de ontwerpstudie voorleg
gen ter goedkeuring door het Be
stuur. Dit is geschied. 
Het tijdsschema omvat dne delen: 
1. De voorstudie van 1 november 
78 tot 1 mei 79 

2. De variantenstudie van 1 mei 79 
tot 1 januari '80 
3. De ontwerpstudie van 1 januari 
'80 tot 1 november '80. (..J 
Volgende afsluitelementen wer
den in de voorstudie weerhouden: 
verzonken segmentdeuren, klep
deuren, hefdeuren, zinkdeuren, 
bootdeuren, lineaire klepdeuren... 
(...) 
Voor de stormvloedkering komt 
men bij overweging van de moge
lijke en noodzakelijke uitvoerings
fazen tot een termijn van onge
veer 9 jaar. 
De „kering" alleen geeft geen vol
ledige beveiliging van het Schelde-
bekken, daar men moet rekening 
houden met het falen van een 
afsluitelement. 

De overige werken in de Zee-
schelde, namelijk dijkverhoging tot 

TAW -f- 8 meter, en het inrichten 
van overstromingsbekkens, die
nen dan ook te worden verderge
zet. 
De kostprijs van het kunstwerk(l) 
wordt thans, prijspeil begin '79, 
geraamd op 25 miljard frank. (Uit 
een recente ministeriële kommis
sienota). 

23 miljard 
„ Wél houdt Brussel nu alvast reke
ning met een uitgave van 23 mil
jard, terwijl de studie die bij de 
SVKS zopas werd beëindigd (en 
die dus nog wordt voortgezeO, 
nog altijd rekent met 20 miljard..." 
(De Financieel-Ekonomische Tijd 
van 28 januari '81). 

25 miljard 
„Minder dan negen maanden na 
de ondertekening wordt de kost
prijs van de stormvloedkering ge
raamd op 25 miljard frank..." In een 
eerste benadering wordt gere
kend met een uitvoeringstermijn 
van ongeveer 9 jaren. De storm
vloedkering zou dus pas operatio
neel zijn tegen 1990. Hoe dan ook, 
de kering alleen verzekert geen 
volledige beveiliging van het 
Scheldebekken omdat altijd reke
ning moet gehouden worden met 
het falen van een afsluit-element 
In het kader van het Sigmaplan 
zullen de overige werken in de 
Zeeschelde (meer bepaald dijk
verhoging tot boven de 8 meter) 
en het inrichten van overstro
mingsbekkens dan ook worden 
voortgezet.. 
(Het Bouwbedrijf, 27 juli 79) 

m\ 13 

Schema van de toekomstige installaties (bron Tweemaandeli/ks tiidschrllt Cockerill). Minister Defraigne (ja
nuari 76) in „Le Soir' vlak 
na de overstromings
ramp in Vlaanderen: „II 
est en tout aas une chose 
que je veux souligner: il 
n'est pas question que 
j'accepte d'amputer des 
budgets de travaux a réa-
liser en Wallonië, pour 
ren forcer les credits pour 
les digues en Flandre'. 

Minister Jos De Saeger 
(CVP, Openbare Werken) 
in 1966: 
„Binnen vijf jaar zullen 
geen overstromingen 
meer mogelijk zijn. In het 
vijfjarenplan '66-70 is al
les voorzien". 

Dijkverhogingen en kleine stuwen 
„Het is weinig waarschijnlijk 
dat een stormstuw, ter hoog
te van Oosterweel, de besfe 
oplossing is om in de toe
komst overstromingen te 
voorkomen. Dijkverhogingen 
en kleinere stormstuwen, die 
meer in het binnenland liggen. 

Ingenieur Demoen, ministeriële 
rechterhand en dus vastbenoemd 
direkteur-generaal van onze dijklo-
ze waterwegen nam deze duidelij
ke stelling in tijdens een voor
dracht voor de Antwerpse CVP 
(Verslag in „De Standaard" van 
donderdag 29 januari 76). 

De direkteur-generaal van de Wa
terwegen stelde destijds ook nog: 
„Een stormstuw ter hoogte van 
Oosterweel heeft diverse scha
duwzijden. Het kunstwerk (!) zou 
zowat 5 tot 10 miljard frank kos
ten, een ingewikkeld veiligheids
mechanisme vereisen en onge
twijfeld een hinder voor de 
scheepvaart betekenen. 

zijn tietere oplossingen. 
Aldus verklaarde ingenieur 
Demoen, in januari 76 ad-
junkt-kabinetschef van 
Vlaamse Kuituur en in die 
periode ook net benoemd tot 
direkteur-generaal van het 
Bestuur der Waterwegen." 

Ook zou de realizatie van dit 
kunstwerk (O nog geruime tijd op 
zich doen wachten vermits het 
projekt nog enkele tijd in het wa
terbouwkundig laboratorium van 
Borgerhout moet uitgetest wor
den." 

(Aldus hoofdingenieur-direkteur-
generaal Demoen van het Bestuur 
der Waterwegen in januari '76, 
twaalf maanden na de waterramp 
die onder meer Ruisbroek in de 
trieste nieuwsspots hengelde. 

En of ingenieur Demoen ook van
daag nog dezelfde vermanende 
vinger naar de stormstuw-promo-
toren durft uit te steken...?) 

Zal worden 
uitgevoerd 
De „Generale Maatschappij van 
België" — zegge en vertalen de 
Société Générale — berichtte in 
het kwartaaltijdschrift reeds in 
april 79 (pakweg twee jaar gele
den): 
„Om een einde te maken aan de 
rampzalige overstromingen die 
door de Schelde worden veroor
zaakt (foei! nvdr WIJD bij uitzon
derlijk getij zal stroomafwaarts 
van Antwerpen een reusachtige 
stormstuw worden getiouwd. 
Na onderzoek van de technische 
en financiële kapaciteiten van de 
kandidaten voor de uitvoering van 
dit werk, werd tussen minister van 
Openbare Werken, de heer Ma
thot, en een consortium van negen 
ondernemingen een raamkontrakt 
gesloten ter waarde van naar ra
ming 15 miljard frank. 
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14 1"V-programma's VKj 
Zaterdag 

14 FEBRUARI 

BRT 

1400 Open School - 1600 
Vrouw van het jaar (film) — 18 00 
Doctor Snuggles (stnp) — 1805 
De beertjes (jeugdfilm) — 1850 
Dit leuke land (reportages) — 
19 45 Nieuws — 2010 Laveme en 
Shirley (f J — 20 35 Eurosong (pre-
selekties) — 21 35 De Guyana-
tragedie het verhaal van Jim Jo
nes (tv-film) — 2305 Nieuws en 
sportuitslaen 

NED 1 

1530 Nieuws - 1532 Op zoek 
naar de Braziliaanse reuzenotter 
(natuurfilm) — 1620 De dieren 
van het groene woud (stnp) — 
1645 Ren je rot (kinderprogram
ma) — 17 30 Tros jsenalty bokaal 
— 17 45 Or & Zeggenschap (info) 
— 1825 Nieuws voor gehoorge
stoorden — 18 30 Nieuws voor de 
jeugd — 1836 Sesamstraat — 
19 00 Popeye (strip) - 19 05 Pop
krant - 1935 Love boat (fJ — 
2025 Sonjas goed nieuws show 
— 21 37 Nieuws - 21 55 Mike 
Burstyn show — 2245 Voetbal 
'80 - 2320 Simon Carmiggelt -
2335 Nieuws 

NEO 2 

1300 WK schaatsen (reportage) 
— 1827 Teleac - 1857 Nieuws 
— 18 59 Sinbad de zeeman (strip) 
— 1925 Onder een dak - 2000 
Nieuws — 20 27 Shoestnng (f J -
2125 Huisbezoek (f) - 2150 
Sport op zaterdag — 2220 Brand
punt-verkiezingen — 2320 De Fi
lippijnen gezien door tralies (repor
tage) — 2350 Nieuws 

RTB 

1930 Nieuws — 1955 Le jardin 
extraordinaire — 2025 Confiden
ces pour confidences (film) — 
2210 Cinescope (filmmagazine) 
— 2300 Nieuws 

ARD 

2000 Nieuws — 2015 Alte Lebe 
(teater) — 21 50 Nieuws — 2210 
Die Sieben Samurai (avonturen
film) — 045 Nieuws. 

ZDF 

1900 Nieuws — 1930 Testament 
einer Jugend (fJ — 2015 Wetten, 
dass ' (show) — 21 55 Nieuws. 
— 22 00 Das aktuelle Sport-Studio 
— 2310 Uberace — 000 Nieuvi« 

O 3 

19 55 Gewestelijke aktualrteiten — 
2000 Nieuws — 2015 Rlobdus 
Dance Theatre (show) — 2115 
Morder nach Vorschnft (film) — 
2300 Tips fur Leser 

LUX 

1900 Nieuws - 1930 Switch (fJ 
— 20 30 Les jeunes annees d'une 
reine (film) — 2215 My little chi
ckadee (westemparodie) 

F 1 
1920 Gewestelijke aktualiteiten — 
1945 Les Pans de TF 1 (speO -
2000 Nieuws — 2030 Escale au 
centre Georges Pompidou (vane-
te) - 2130 Dallas CfJ - 2230 
Tele-foot 1 (sportreportages) — 
2340 Nieuws 

A 2 
1945 Top Club (spel) - 2000 
Nieuws — 20 35 Le mecreant (tv-
film) — 2230 Intemeiges (spel) — 
2320 Chomolungma (beklimming 
van de Everesü — 23 50 Nieuws 

F 3 
2000 Les jeux de 20 heures (speO 
— 20 30 Le cocu magnifique (tea
ter) 

Zondag 
15 FEBRUARI 

BRT 
915 Voor boer en tuinder — 9 45 
Telegym — 1000 Ommekaar — 
1100 Konfrontatie (debaO -
12 00 Nieuws voor gehoorgestoor
den — 1430 Handel en wandel 
(Open School) — 1500 Sesam
straat — 15 30 Petey op avontuur 
(stnp) - 1600 Handbal (Neer-
pelt—Sasja) — 1635 Taptoe der 
tienduizend (koncert) — 1720 
Sportuitslagen — 1800 Jonger 
dan je denkt - klub — 18 30 Doctor 
Snuggles (strip) — 18 35 Toensü-
sche kwis — 1945 Nieuws — 
2000 Sportweekend - 2030 
Shirley — 21 15 Mezza Musica 
(licht klassiek) — 2205 De goden 
uit het Oosten (dok over Hindoe) 
— 2255 Nieuws 

NED 1 

1900 Nieuws - 1905 Woody 
Woodpecker (stnp) — 1912 Bas-
sie en Adnaan (fJ — 1935 Kies
keurig (verbruikers) — 2005 Ein 
Abend in Wien (operettes) — 
2100 Demck (fJ - 2200 De 
mens en zijn muziek (dokJ — 
2300 Nieuws 

NED 2 

13 00 Nieuws voor gehoorgestoor
den — 1430 Open Schooltijd — 
15 30 Nieuws — 15 35 Sprookjes 
uit verre landen — 15 50 Strijd der 
planeten (strip) — 1610 Jonge 
mensen op het koncertpodium — 
1705 Studio sport 1 — 1735 
Spitsbergen 79° NB (dokJ -
1830 Sesamstraat — 1845 Spre-
kershoek — 19 00 Studio sport 2 
- 20 00 Nieuws — 2010 Oogst in 
beeld — 2040 Humanistisch Ver
bond - 2045 Koot & Bie - 21 30 
Himalaya (Info) — 2240 Ripping 
Yarns (fJ - 2310 Nieuws -
2315 Nieuws voor gehoorgestoor
den 

RTB 

9 30 Interwallonie (p>ara vostro) — 
1000 La revolution silencieuse — 
1030Ulysse - 11 00 Euchanstie-
vienng — 1200 Faire le point 
(debaü — 13 00 Nieuws en weer-
bencht — 13 05 Osncertissimo — 
1400 Sp>ectacle magazine — 
1430 Chantons Frangais — 1500 
Visa pour le monde — 1655 Timi
de- et sans complexe — 1745 
Docteur Snuggles (tekenfilm-
reeks) — 17 50 Lvnquement votre 
— 1845 Le weekend sportif — 
1924 Toto - 1930 Nieuws -
19 55 Chansons a la carte — 21 15 
Moviola — 2250 Nieuws 

ARD 
2000 Nieuws — 2015 Die Un-
heimlichen Lehmschlosser in der 
Serengeb (dokJ — 21 05 Nathan 
der Weise (tv-spel) — 2340 
Nieuws 

ZDF 

1900 Nieuws — 1910 Bonner 
Perspektiven — 1930 Men-
schenskinderi (satire) — 2015 
Tod eines Schuiers (fJ — 21 15 
Nieuws — 21 30 Der Schneider 
von Ulm (tv-film) — 2320 Nieuws 

D 3 
19 55 Gewestelijke aktualiteiten — 
2000 Nieuws - 2015 Televisio-
nen (dokJ — 21 00 Auslandsstu-
dio — 21 45 Kopf um Kopf (spel) 
— 2315 Nieuws 

LUX 

1630 Le justicier de l'Anzona 
(western) — 1800 Reis- en explo-
ratiemagazine (IJsland) — 1830 
Flash-back (speO — 1900 Tele-
Lux-Hebdo — 19 30 Filmmagazine 
— 2000 Dröles de dames (fJ -
21 00 La nuit tous les chats sont 
gns (film) 

F 1 

1925 Les animaux du monde (die
renmagazine) — 20 00 Nieuws — 
2030 Le demier tram de Gunn HHI 
(western) — 2205 Portret van 
Eugene Feuillere — 23 00 Nieuws 

A 2 

2000 Nieuws - 2035 Doctor 
Jekyll and mr Hyde (tv-film) — 
21 50 Document de creation — 
2 45 Le pebt theètre (eenakter) — 
2315 Nieuws 

F 3 
2030 Une histoire de la medicine 
(dokJ - 2125 Nieuws - 2140 
L'invite de FR 3 - 2235 La proie 
du mort (thnller) 

Maandag 
16 FEBRUARI 

BRT 
1400 Schooltelevisie - 1800 
Doctor Snuggles (stnp) — 1830 
Bonjour la France (Open School) 
— 1900 De koningen van Mace
donië (dok) — 1945 Nieuws — 
2015 Het geslacht Rius (f) -
21 10 Sportshow — 21 55 Rapport 
'81 Internaten (dokJ - 2245 
Nieuws — 23 00 Handel en wandel 
(Open School) 

NED 1 

1825 Nieuws voor gehoorgestoor
den — 1830 Nieuws voor de 
jeugd — 1836 Sesamstraat — 
1900 De arena show — 1950 
Lucretia Borgia (film) — 2137 
Nieuws — 21 55 Twee voor twaalf 
(kwis) — 2235 Als een fascist 
ademt - dan liegt ie (dokJ — 23 30 
Nieuws 

NED 2 

1857 Nieuws - 1859 Angie (fJ 
— 19 25 Banana Split (verborgen-
camera) — 20 00 Nieuws — 2027 
De Flip Fluitketel show — 21 25 
De Levkas man (f J - 2215 Aktua 
TV - 2250 Soap (fJ - 2320 
Nieuws. 

RTB 1 

1930 Nieuws - 1955 Reure pas 
la bouche pleine (film en debat 
over liefde) — 2300 Nieuws 

RTB 2 

1830 The Muppet show - 1955 
Li Galant di M'feume (teater) 

ARD 

2000 Nieuws - 2015 Das Gluck 
der Familie Rougon (fJ — 21 15 
48 Stunden (reportage) — 21 45 
Bitte Umblattem (Info) — 2230 
Tagesthemen — 23 00 Blumen der 
nacht (film) — 035 Nieuws 

ZDF 

19 00 Nieuws — 130 Disco'81 — 
2015 Journalisten over hun ziek
ten (dokJ — 21 00 Heute-Joumal 
— 2120 Die Wildente (teater) — 
2350 Nieuws 

D3 
19 45 Gewestelijke aktualiteiten — 
2000 Nieuws — 2015 Die Wan-
derschauspieler (politieke film) — 
2335 Nieuws 

LUX 

19 45 Entre chiens et chats (dieren
magazine) — 1955 RTL-flash 
spel - 2000 Mannix (fJ - 21 00 
Abattoir 5 (film) 

F 1 

2000 Nieuws — 2030 Le jour de 
gloire (film) — 2210 Medisch mei-
gazine — 2310 Nieuws 

A 2 

1920 Gewestelijke aktualiteiten — 

19 45 Top club —20 00 Nieuws — 
20 35 Question de temps (info) — 
21 55 Johannes-Paulus II pelgnm 
van de vnjheid (dokJ — 2245 
Figaro-ci Figaro-la — 2315 
Nieuws 

F 3 

20 00 Les jeux de 20 heures (spel) 
— 20 30 La jument verte (film) — 
2200 Nieuws 

Dinsdag 
[ 17 FEBRUARI 

BRT 1 

1800 Doctor Snuggles (stnp) — 
1805 Sesamstraat - 1835 Ken 
uw recht (open school) — 1905 
Gastprogramma het vnje woord 
- 1945 Nieuws - 2010 Hitring 
(show) — 2105 Kijk mensen 
linkshandigheid — 2155 IQ 
(kwis) - 2220 Nieuws 

BRT 2 
2010 Allemaal beestjes (dokJ — 
2040 Mireille in het leven van 
anderen (film) — 2210 Bonjour la 
France (open school) 

NED. 1 

1825 Nieuws voor gehoorgestoor
den - 1830 Nieuws — 1836 
Sesamstraat — 1900 D'r kan nog 
meer bij — 1910 Tijdsein (dokJ — 
1955 Aapmens, de ontbrekende 
schakel (dokJ — 2030 Ars Musi
ca (pianokoncerO — 21 00 God wil 
wonen bij de mensen (bijbelstu
die) - 21 25 EO-aktief (info) -
21 37 Nieuws - 21 55 Den Haag 
vandaag — 2210 Emmy Verhey 
en Janos Starker in Vredenburg 
(kamermuziek) — 2245 Nieuws 

NED. 2 

1857 Nieuws - 1859 Hotel „De 
witte raaf' (fJ - 19 25 Cum Laude 
(kwis) - 2000 Nieuws - 2027 
Verscheurde stad (f) — 2120 
Hier en nu — 21 55 Niet te geloven 
(dok over sekten) — 22 45 Afgo
den van deze tijd (bedenking) — 

2305 Nieuws - 2310 
voor gehoorgestoorden 

RTB 1 

19 00 Waalse gewestelijke 
teiten - 1930 Nieuws -
Nana (fJ - 2050 TVF-m 
(vrouweninfo) — 21 50 M 
la danse — 2255 Nieuws 

RTB 2 

1830 The Muppet show -
Visa pour le monde (kv 
2155 Clap la fète aux 
(atelier) 

ARD 
2000 Nieuws - 2015 Sus 
21 00 Panorama (aktua) -
Nick Lewis, chief inspectoi 
22 30 Tagesthemen - 23( 
no de Pans (show) -
Nieuws 

ZDF 
1900 Nieuws - 1930 Es I 
Liebe (musical) - 2100 
journal - 2120 Ohne b 
Da war ich glatt erschoss 
2205 Apropos film - 225 

Z A T E R D A G (14 febr) - Vrouw van het jaar 
(Woman of the year) heet de zaterdagnniddagfilm op 
BRT Het IS een Annerikaanse komedie van George Ste
vens (1942/zw -w) met Katharine Hepburn en Spencer 
Tracy in de hoofdrollen Kathanne speelt de rol van de 
veelzijdige Tess Harding columniste, feministe, aktief 
op politiek en karitatief vlak Zij wordt tot Amerika's 
„Vrouw van het Jaar" verkozen Zij trouwt met de sport
journalist Sam Craig (Spencer Tracy), die al vlug moet 
ondervinden dat zijn kersverse vrouwtje op alle vlakken 
sukses haalt, uitgezonderd in haar nieuwe rol die van 
echtgenote Vanavond begint op BRT de selektie voor 
het Eurovisiesongfestival In deze eerste selektie zingen 
twaalf kandidaten elk een nummertje In de volgende 
selekties zingen nog eens tweemaal 12 kandidaten hun 
nummertje Uit deze 36 liedjes worden er tien weerhou
den en uit die tien zal dan uiteindelijk het Vlaamse finale-
nummer worden gekozen (op 7 maarO Na Eurosong 
komt de 2de aflevenng van de tv-film over de tragedie 
van de religieuze sekte „The Peoples Temple" Jim Jo
nes besluit met zijn volgelingen naar Zuid-Amerika uit te 
wijken, waar hij volledig ontspoort en de sfeer schept 
waann de tragedie van de zelfuitroeiing mogelijk wordt 
(De Guyana-tragedie) Tros brengt in de namiddag 
(Ned 1) een gevaneerd en uiterst interessant pakket 
voor de kinderen Entge aandacht verdient hierin het 
programma Dieren van het groene woud, een leerzame 
reeks tekenfilms over het dierenleven in de natuur, be
doeld voor de allerkleinsten 

Z O N D A G (15 febr) - Jonger dan je denkt In 
het ouderenmagazine van BRT zitten vandaag enkele 
interessante onderwerpen De permanente info-beurs 
van Testaankoop in City 2 in Brussel Gesprek met een 
notaris over juridische vragen en als luchtige noot zit er 
de karnavalshit in van de 75-jange Brit Jim Nornson 
Wie van Bntse humor houdt moet kijken naar Ripping 
Yarns, de 3de aflevering van een reeks dolkomische 
situaties, uitgedacht en gerealizeerd door o a Michael 
Palm en Terry Jones (van „Monty Pythons Flying 
Circus") Ditmaal gaat het over de Engelse soldaat Errol 
Phipps die tijdens W O hn Duitse gevangenschap zit Al 
vijfhonderd keer heeft hij geprobeerd om te ontsnap
pen De Duitsers vinden het nu al welletjes en plaatsen 
hem over naar een extra streng bewaakte gevangenis 
HIJ IS zodanig bezeten door de drang om te ontsnappen 
en hierbij zijn medegevangenen te betrekken dat hij niet 
kan laten hen voortdurend lastig te vallen om toch maar 
mee te doen Zijn gezaag werkt hen zodanig op de 
zenuwen dat zij van hem wegvluchten, in groep de ge
vangenis uit (Ned 1/VPRO) 

M A A N D A G ( i e febr) - Rapport 81, het BRT-
magazine waarin onderwerp>en worden behandeld die 
jongeren aanbelangen, heeft als ondertitel „Nog 4 x 
slapen" en is een enquête van Frank Dingenen over hoe 
jonge mensen het internaatsleven ervaren Vara 
(Ned 1) zendt een grappige produktie uit De Arena 
show, een deels geakteerde, deels getekende show 
met Michael Landon (Bonanza, Little House on the Prai
rie, enzJ en zijn gezin Zij ontvingen in de reusachtige 
ontvangsthal van Perth (Australië) tal van gasten De 
rode draad vormen de avonturen van Pebbles, het 
speelse dochtertje van Fred Flintstone, die op zoek gaat 
naar haar knuffeldiertje Dino en tijdens die zoektochten 

allerlei figuren uit de tekenfilms van 
ontmoet (The Flintstones, Scooby 1 
Bear Banana Splits e a Deel 2 k 
Hierna komt de spektakelfilm Lu 
Frans-Italiaanse film van Christian 
Martine Carol in de hoofdrol De fil 
het leven van de dochter van kardir 
de latere paus Alexander VI Volgens 
gen was het haar vader die de z 
lichamelijk knappe Lucretia gebruikt 
zijn politieke ambities Lucretia moei 
en hertrouwen op zijn bevel al ne 
politiek spel Om zijn macht te hanc 
delen goed omkoping, bedreiging i 
de film wordt, om de censuur go( 
kwade geest gelegd in de figuur v 
Cesare in plaats van in de figuur 
kardinaal Lucretia die door al dat 
kort komt, zoekt die in amoureuze e 
dan ook al snel „de mooiste lichtel< 
noemd 

DINSDAG (17 febr) - Op 
besteedt aandacht aan een onder 
aanbelangt de verzekenng Kijk n 
maatschappelijk magazine van BRl 
handigheid Over linkshandigheid g< 
oordelen Is linkshandigheid een gel 
digen minder intelligenf? Moet een I 
handig w o r d e n ' Enz In deze al 
mensen" proberen enkele deskund 
te vinden op die vragen — H 
Allemaal Beestjes is gewijd aan het 
de „Edelste verovenng van de men 
Belgische film Mireille in het leven \ 
reille dans la vie des autres) een pi 
mag zijn Regie Jean-Marie Buchet 
ronique Speeckaert, Chantal Desc 
marque De film gaat over vier jong 
twintig twee jongens en twee meis 
hecht groepje, gaan samen uit en 
over hun probleempjes Mireille i 
kwartet Zij bepaalt het doen en later 
zal hun leven danig beïnvloeden 
deze tijd, een reeks waann ds Yp 
over moderne afgoden en neemt hij 
op de korrel De titel van de afleveni 
slank zijn als je dochter" (Ned 1-h 

WOENSDAG (18 febr)-
internationaal gevoetbald België— 
gelijk dat BRT 1 de wedstrijd recht 
het feit dat rond deze tijd een herh. 
op het programma staat (.Gelukki 
Walter Van den Broeck) laat ons zi 
dat de voetbalreportage er zeker 
een vermeldenswaardige fillri uit 
(Touch of evil), in de reeks „I 
1940-1960" Het is een psychologisc 
Welles, met Charlton Heston, J, 
Welles, Mariene Dietnch, e a Op 
Mexico en de VS wordt een miljoi 
vermoord De Mexicaan Mike Var 
ton), biedt de Amenkaanse inspekt 
Welles) zijn hulp aan Vargas ervaar 
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lam 

KI TV-programma's 15 

i. — 23.10 Nieuws 
estoorden. 

gewestelijke aktuali-
!0 Nieuws. — 19.56 
20.50 TVF-magazine 
. — 21.50 Magie de 
!2.55 Nieuws. 

ppet show. — 19.55 
monde (kwis). — 

a fète aux images 

- 2 a i 5 S u s i ( 0 . -
na (aktua). - 21.45 
lief inspector (f J. — 
Bmen. - 23.00 Casl-

(show). - 0.00 

- 19.30 Es lebe die 
iD. - 21.00 Heute-
.20 „Ohne berater? 
latt erschossen". — 
i film. - 22.50 Deut-

scher Kleinkunstpreis 1980 CdokJ. 

D3 
19.45 Gewestelijke aktuallteiten. — 
20.00 Nieuws. — 20.15 Landes-
spiegel. — 21.45 Nachfrage (de-
baO. — 22.30 Mensen en vooroor-
delen (dok.). - 23.00 Nieuws. 

LUX 

19.45 Entre chiens et chats (dieren
magazine). — 19.55 RTL-flash 
(spel). - 20.00 Dallas (fJ. - 21.00 
Histoire d'aimer (film). — 

F 1 
19.20 Gewestelijke aktualiteiten. — 
19.20 Les paris de TF 1 (spel). — 
20.00 Nieuws. — 20.30 Le grand 
debat (politiek debat). - 21.25 
Virginia Woolf (portreü. - 22.20 
Traits de mémoire. Ontwikkeling 
van de drukkunst tot het stripver
haal. (dokJ. — 22.50 Nieuws. 

A 2 
20.00 Nieuws. - 20.40 Le cheval 
vapeur (tv-film en debat). — 23.30 
Nieuws. 

F 3 
20.00 Les jeux de 20 heures (spel). 
— 20.30 Les blondes défient le 
F.B.I. (film). - 22.15 Nieuws. 

Woensdag 
18 FEBRUARI 

BRT 1 

15.30 Open school. - 17.00 Op 
het schildpadplein: kindermagazi
ne. — 18.()0 Klein, klein kleutertje. 
— 18.15 Doctor Snuggles (strip). 
- 18.20 Popeye (strip). - 18.27 
Alias Smith en Jones (f). — 19.17 
Standpunten (PS). - 19.45 
Nieuws. 
20.20 Arnold CD. - 20.45 Gelukki
ge verjaardag CTV-film) — 21.25 
De Kelten (dok). — 22.20 Nieuws. 

BRT 2 

20.20 Studio vrije tijd. — 21.15 
Dorst naar kwaad (film) tot 23.05. 

enfi lms van Hanna en Barbera 
s, S c o o b y Doo , T o p Cat , Yog i 
I. Deel 2 k o m t o p 16 maart ) , 
akelfi lm Lucretia Borgia, een 
) Chr ist ian J a q u e (1952) me t 
ifdrol. D e f i lm is gebasee rd o p 
r van kardinaal Rodr igo Borgia, 
• V I . Vo lgens de gesch iedkund i -
sr die de z o w e l geestel i jk als 
!tia gebru ik te als we rk tu ig voo r 
icret ia m o e t t r o u w e n , sche iden 
bevel al naar ge lang van zi jn 
icht te handhaven zi jn alle mid-
)edreiging, marte l ing, m o o r d . In 
;ensuur g o e d te s temmen , de 
de f iguur van Lucret ia 's b roer 

de f iguur van hun vader, d e 
loor al da t ges jacher l iefde te 
moureuze avon tu ren . Z i j w o r d t 
Diste l ichtekooi van R o m e " ge-

ibr.) - Open School (BRT 1) 
een o n d e r w e r p da t ons allen 

ring. Kijk mensen, het sociaal-
ne van BRT 1 gaat ove r l inks-
indigheid gaan nogal w a t voor 
le id een g e b r e k ? Z i j n l inkshan-
M o e t een l inkshandige rechts -

In deze af lever ing van „K i jk 
ile deskund igen een a n t w o o r d 
gen. — He t d ie renmagaz ine 
i/ijd aan het paard, de zogezeg-
/an de mens" . Hierna vo lg t een 
I liet leven van de anderen (M i 
res)-, een p roduk t ie d ie er bes t 
j r ie Buchet (1979). M e t o.a. V é -
lan ta l 'Descampagne, Ala in La
ar vier j onge ren van voo r in de 
) t w e e meis jes. Z i j v o r m e n een 
men uit en pra ten me t e lkaar 
5. Mirei l le is d e spil van het 
oen en laten van de ande ren en 
invloeden. — In Afgoden van 
larin ds. Y p e Schaaf het hee f t 
j n neemt hij de afs lank ingsrage 
d e af lever ing luidt dan ook „ Z o 

r" (Ned. 1-NCRV). 

18 febr.) — Vandaag w o r d t er 
d : België—Cyprus. He t is mo-
istr i jd rech ts t reeks u i tzendt en 
d een herhal ing van e e n tv-f i lm 
at (.Gelukkige verjaardag, van 
) laat o n s zel fs veronders te l len 
3 er zeker komt . BRT 2 zend t 
)e filhn ui t : Dorst naar kwaad 
e reeks „Misdaadf i lms U S A 
sycho log isch d rama van O r s o n 
Heston, Jane t Leigh, P r s o n 

; h , e.a. O p d e g rens tussen 
It een mil jonair bi j een aanslag 
1 M ike V a r g a s (Char l ton Hes-
nse insp)ekteur Quin lan ( O r s o n 
rgas ervaar t ech te r da t Quin lan 

k o r r u p t is... Reeds ee rde r had Ve ron i ca A l f r e d Hi tch-
c o c k s spannende thri l ler Psycho o p het p r o g r a m m a ge
zet. I.v.m. de u i tzending van een voe tba lweds t r i j d w e r d 
d ie toen a fgevoe rd . V a n a v o n d b reng t Ve ron i ca nu d ie 
sensat ione le p roduk t ie d ie me t e e n v o o r d ie t i jd ge
w a a g d e l ie fdesscène opent . Ma r i on Crane , een sekre ta-
resse gaat me t het fo r tu in van haar baas o p de vlucht. 

T i jdens e e n n o o d w e e r be landt zij in het mote l van d e 
e n g e N o r m a n Bates. D ieze l fde nach t w o r d t zij bij het 
d o u c h e n o p beestacht ige manier v e r m o o r d . O o k een 
pr ivé-detec t ive d ie haar s p o o r vo lg t w o r d t u i tgescha
keld. D e jacht o p de moordenaa r w o r d t dan g e o p e n d 
d o o r he t zus je en de ve r l oo fde van Mar ion (Drane. In 
e e n sensat ionele e indscène t o o n t H i t chcock zi jn mees
te rschap o p he t vlak van d e spannende misdaadfilm... 
(Ned . 2). 

D O N D E R D A G (19 febr.) - In Een vinger in de 
pap, het k indermagaz ine van BRT 1 z i t ten o.a. vo lgende 
o n d e r w e r p e n : G e s p r e k ove r plageri j , Rober t Palmer, 
Por t re t van een in A n t w e r p e n w o n e n d Koreaans 
meisje. O p BRT 2 k o m t d e W e s t d u i t s e tv-f i lm Prins Frie-
drich von Homburg naar he t b o e k van -He in r i ch v o n 
K le i s t Pr ins Fr iedr ich is impulsief en e igengere id . Hij 
d r o o m t van g r o o t s e militaire ove rw inn ingen en van 
pr inses Natal ie. O m d a t hij in d e st r i jd te o v e r m o e d i g is 
en geb rek heef t aan discipl ine, w o r d t hij voo r d e 
kr i jgsraad gebracht... He t weke l i j ks t e rugke rend pro
g r a m m a Hoe bestaat het? waar in g rapp ige si tuat ies en 
o n g e w o n e toes tanden w o r d e n g e t o o n d is te lkens w e e r 
he t bek i j ken w a a r d (Vara -Ned . 2). 

V R I J D A G (20 febr.) - D e l ie fhebbers van d e 
musical f i lm k o m e n aan hun t r ekk en o p BRT 1. New 
York, New York is een muzikale komed ie van Mar t in 
S c o r s e s e (1977), me t Rober t D e Ni ro e n Lisa Minell i , en 
speel t o p het e inde van W . O . II. D e dag van de 
kapitulat ie van Japan w o r d t u i tbundig fees t gev ie rd in 
N e w York . Saxo fon is t J i m m y Foyle heef t zi jn legeruni
f o r m aan de w i lgen gehangen en gaat o p zoek naar een 
amou reuze versnaper ing . Hij maak t kennis me t Franci-
ne, in d iens t van het Amer i kaanse leger én zangeres... 
T r o s zend t via N e d . 1 een af lever ing uit van een reeks 
weds t r i j den waar in Neder landers de mees t g e k k e 
w e r e l d r e k o r d s p robe ren te halen ( D e eerste de beste). 

O o k n o g o p Ned . 1 : de wes te rn f i lm Something Big van 
A n d r e w V. M c L a g l e n me t D e a n Mar t in , Br ian Kei th en 
H o n o r B rackman . O p N e d . 2 w o r d t o o k een f i lm 
gedraa id : Lady Caroline Lamb ove r he t levensverhaal 
van Lady Caro l ine Lamb, e e n levendige, v r i j gevoch ten 
j onge v r o u w die in d e ar is tok t ra t ische mil ieus in Enge
land v o o r nogal w a t dein ing zorgt . Z i j t r o u w t me t Wi l l iam 
L a m b die de hoogs te funk t ies amb ieerde en raakt in d e 
ban van d e romant ische d ich ter B y r o n me t w ie zij een 
schanda leuze l iefdesaffa i re begint . . Regie Rober t Bolt 
(1973). D e bekende Br i tse au teur Bol t d ie heel w a t best
sel lers e n scenar io 's van b e r o e m d e f i lms o p zi jn akt ief 
heef t , m o c h t real izeren w a t hij d r o o m d e : d e regie van 
zi jn e igen geeste l i jke schepp ing . En in de hoo fd ro l 
p laatste hij zi jn e igen v r o u w : Sarah Mi les. J o n Finch 
speel t d e ro l van haar e c h t g e n o o t Wi l l iam L a m b en Ri
cha rd Chamber la in speel t d e romant i sche d ichter L o r d 
B y r o n (Av ro ) . 

N E D . 1 

15.55 Mr. Selkie: jeugdfilm. — 
16.47 In de dierentuin. - 16.53 
Smeerkees (f). - 16.58 De film 
van Ome Willem. Tot 17.30. — 
18.25 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 (PvdA). - 20.00 
Vlucht naar de planeet Satumus 
(dok.). — 20.30 Het wonderbaarlij
ke leven van Fleur Lafontaine (TV-
film). - 21.37 Nieuws. - 21.55 
Den Haag vandaag. — 22.10 Pano-
ramiek. — 22.40 Studio sport — 

NED. 2 
18.57 Nieuws. — 18.59 De speel-
meters (kortfilm). — 19.25 Ken
merk. - 20.00 Nieuws. - 20.27 
Nieuws. — 20.27 Socutera. — 
20.32 Remmers ontmoet.. Neelie 
Smit Kroes (portret). — 21.10 Psy
cho (thriller). — 22.55 Veronica's 
agenda. — 23.05 Teleac. — 23.37 
Nieuws. — 23.42 Nieuws voor ge-
hoorgestoorden tot 23.47. 

RTB 1 
19.00 Waalse gewestelijke aktuali
teiten. — 19.30 Nieuws. — 20.00 
Satyricon (film). - 22.10 Point de 
mire. — 23.10 Nieuws. 

RTB 2 

18.30 The Muppet Show. - 19.55 
Sports 2. 

ARD 
20.00 Nieuws. — 20.15 Ganz unter 
uns (teater). — 21.30 Bilder aus 
der Wissenschaft (info). 

ZDF 
21.00 Heute-Journal. — 21.20 Ve
gas (f). — 22.05 Einander verste-
hen, miteinander leben (info). — 
22.10 Gott in Australien (reporta
ge). — 22.40 Blauer Himmel, den 
ich nur ahne (dok). — 0.10 Nieuws. 

D 3 

19.45 Gewestelijke aktualiteiten. — 
20.00 Nieuws. — 20.15 Mittwochs 
in... — 21.45 Auslandsreporter — 
22.15 Dr. Seltsam, oder wie ich 
lernte die Bombe zu lieben. — 

LUX. 
19.45 Entre chiens et chats (dieren
magazine). — 20.00 Hit-parade. — 
21.00 Le colosse de Rhodes (film). 

F 1 
19.20 Gewestelijke aktualiteiten. — 
19.45 Les paris de TF 1 (sF>el). — 
20.00 Nieuws. — 20.30 Julien Fon-
tanes, magistrat (f). — 23.10 
Nieuws. 

A 2 
20.00 Nieuws. — 2027 Voetbal 
(Spanje—Frankrijk). — 2220 Ob-
jectif demain (wetenschappelijk 
magazine). — 23.20 Nieuws. 

F 3 

20.00 Les jeux de 20 heures (spel). 
— 20.30 La rose et la fleche (film). 
- 22.15 Nieuws. 

Donderdag 
19 FEBRUARI 

BRT 1 

14.00 Schooltelevisie. - 18.00 
Doctor Snuggles (strip). — 18.05 
Boomer (fJ. — 18.30 Een vinger in 
de pap (jeugdstrip). — 19.00 Er 
was eens., en ook nu nog (dok. 
over de Deense dynastie). — 1927 
Standpunten (KP). - 19.45 
Nieuws. — 20.10 Micro-macro 
(kwis). — 20.45 Panorama. — 
21.35 Dallas (fJ. - 22.20 Sporttri-
bune. — 22.50 Nieuws (tot 23.05). 

BRT 2 

20.10 Prins Friedrich von Homburg 
(tv-film). — 22.30 Première. 

NED 1 

18.30 Nieuws voor de jeugd. — 

18.36 Sesamstraat - 19.00 Wol
lies wereld (f J. — 19.05 Vogel vrij. 
— 19.30 Ja, natuuriijk (kwis). — 
21.05 Lucy en Mr. Mooney (f J. — 
21.37 Nieuws. - 21.55 Den Haag 
vandaag. — 22.10 Nos tribune 

NED 2 
18.57 Nieuws. - 18.59 Met Jeffery 
Boswall op Safari in Thailand 
(dokJ. - 1925 Don Q^'chot 
(strip). - 20.00 Nieuws. - 2027 
Hoe bestaat het? (satire). — 20.45 
Malu, een vrouw (fJ. — 21.35 zeg 
ns ,AAA" (f J. - 22.00 Ondekosan 
(reportage over Japan). 

RTB 1 

19.00 Waalse gewestelijke aktuali
teiten. — 19.30 Nieuws. - 19.55 
De kleine pers (reportage). — 
2020 Un après-midi de chien (film). 
— 22.20 Le carrousel aux images 

RTB 2 

18.30 The Muppet Show. — 19.55 
Contacts. - 20.00 Koncert (o.a. 
Britten) — 20.40 Het romaneske 
en de realiteit (dokJ. 

ARD 
20.00 Nieuws. — 20.15 lm Brenn-
punkt (aktua). — 21.00 Bio's Bahn-
hof (Talkshow) - 22.30 Tagesthe-
men. — 23.00 Der Fangschuss 
(film). - 0.35 Nieuws. 

ZDF 
19.00 Nieuws. - 19.30 Dalli-Dalli 
(spel). — 21.00 Heute-joumal. — 
2120 Nieuws uit Oost- en Wes t — 
22.05 Klavierspiele (tv-film). — 
23.10 Zeugen des Jahrhunderts. 

D 3 

19.45 Gewestelijke aktualiteiten. — 
20.00 Nieuws. - 20.15 Der Mantel 
(film). — 21.55 Medizin im Driften 
(Gehandicapten). — 22.40 Hinter 
den Schlagzeilen. — 2325 Nieuws. 

LUX 
19.45 Entre chiens et chats (dieren
magazine). - 19.55 RTL-flash 
(speO. - 20.00 Super-Jaimie (SF-
0. - 21.00 Operation Thunderbolt 
l'esprit d'entebbe. Gijzelingsdrama 

F 1 
1920 Gewestelijke aktualiteiten. — 
19.45 Les fjaris de TF 1 (speO. — 
20.00 Nieuws. — 20.30 Pause (Dafé 
(f J. — 2125 L'Evénement (aktua). 
— 2225 Nieuws. - 22.35 Papa les 
petits bateaux (gangsterfilm). 

F 2 
20.00 Nieuws. — 20.35 Jeudi ciné
ma. — 20.40 Ctet obscur objet du 
désir (film). — 22.20 Jeudi cinéma 

F 3 

20.00 Les jeux de 20 heures (spel). 
- 20.30 Le schpountz (film). -

Vrijdag 
20 FEBRUARÏ| 

BRT 1 
14.00 Schooltelevisie. — 18.00 
Oum, de witte dolfijn. — 18.15 
Klein, klein kleutertje. — 18.30 
Loon naar werken. — 19.00 La
chertjes. — 19.05 Openbaar kunst
bezit — 19.45 Nieuws. — 20.15 
New York, New York (musicaO. — 
22.30 Puur kultuur.. over derden 

BRT 2 
20.15 Van tijd tot tijd (de dans). -
21.00 Ook dit is leven (portret). -
21.45 Het gewoel (satire). 

NED 1 

18.30 Nieuws voor de jeugd. — 
19.00 De eerste de beste. - 19.40 
Simonskoop (filmmagazine). — 
20.00 Something big (westem). — 
21.37 Nieuws. - 21.55 TV-privé. — 
22.50 Gesprek met de minister
president 

NED 2 

18.57 Nieuws. — 18.59 Doctor 
Snuggles (strip). — 19.05 Avro's 
Toppop. - 20.00 Nieuws. — 2027 
Circus Holiday. — 21.15 Aktueel 
en informatie. — 22.00 Lady Caroli
ne Lamb (film). — 00.00 Nieuws. — 

RTB 1 

19.30 Nieuws. — 19.55 A suivre 
(info). - 21.15 L'Hópital de la 
transfiguration (film). 

RTB 2 
18.30 The Muppet show. — 19.55 
Jo Gaillard (f J - 20.45 Sport 

ARD 

20.00 Nieuws. - 20.15 Spion in 
Spitzenhoschen (film) — 22.00 
Ekonomische rubriek. — 22.30 Ta-
gesthemen. — 23.25 Die Sport-
schau. - 2325 Harte 10 (f). 

ZDF 
19.00 Nieuws. - 19.30 Auslands-
joumal. — 20.15 Aktenzeichen: 
XY... ungelöst — 21.15 Over so
ciaal gedrag (info). — 22.00 Heute-
joumal. — 22.20 Kultureel magazi
ne. — 23.05 Aktenzeichen: XY_ 
ungelöst (resultaten) — 23.15 C3e-
heimagent T (politiefilm). 

D 3 
19.45 Gewestelijke aktualiteiten. — 
20.00 Nieuws. - 20.15 Kultur und 
Wissenschaft (reportage). — 21.00 
Nieuws uit Duitsland. - 21.30 Gott 
und die We l t — 22.00 Tagebuch ei
nes Hirtenhundes (f J. — 22.55 Kul
tur und Wissenschaft 

LUX 
19.45 Entre chiens et cfiats (dieren
magazine). — 19.55 RTL-flash 
(speD. - 20.00 Marcus Welby (f J. 
— 21.00 La vieille dame indigne 
(film). - 22.30 Martini worid (speD. 

F 1 
1920 Gewestelijke aktualiteiten. — 
19.45 Les paris de TF 1 (speD. — 
20.00 Nieuwre. - 20.30 L'Atelier 
(teater). — 2220 Camaval 

A 2 
20.00 Nieuws. — 20.30 Le mytho-
mane (f J. — 21.40 Literair magazi
ne. — 22.55 Nieuws. — 23.05 La 
gueule ouverte (film). 

F 3 
20.00 Les jeux de 20 heures (speO. 
— 20.30 Le nouveau vendredi (re
portage). — 21.30 Emile Waklteu-
fel CTV-film). - 2225 Nieuws. 

— D o r s t naar k w a a d , span
nende misdaadf i lm van O r s o n 
W e l l e s m e t o.a. Jane t Leigh. 
W o e n s d a g 18 februar i o m 
21 u . 1 5 o p BRT 2. 
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IB M^ Kritisch bekeken 

Tentoonstelling te Brussel 
Het is een nog altijd ongeschreven verhaal, maar het komt 
stilaan uit de duisternis. Na de eerste wereldoorlog bestond 
de Vlaamse schilderkunst niet alleen uit het landelijke Leie-
expressionisme. Integendeel, op zuiver avant-garde gebied 
was Antwerpen een veel kreatiever en internationaal ge
richt en bekend centrum dan b.v. Sint-Martens-Latem, met 
twee toonaangevende tijdschriften als De Driehoek en Het 
Overzicht De beweging werd echter voortijdig onthoofd 
door de vroege dood van haar belangrijkste woordvoerder 
Paul van Ostaijen, door onderling gekrakeel en door de 
publieke tijdsgeest die een waarachtige avant-garde hier 
weinig levenskansen, laat staan applaus gunde. Michel 
Seuphor keerde zich verbitterd naar Parijs, Jozef Peeters 
verzonk in de vergetelheid waaruit de Hessenhuis-groep 
G 58 hem kort voor zijn dood bevrijdde, en nu krijgt 
Georges Vantongerloo, 16 jaar na zijn overlijden, een 
verdiend eerherstel waarvan de omvang duidelijk enig 
terecht schuldbesef onthult 

Georges Vantongerloo, 
eerherstel in 
„groot formaat" 

»«' 

Wereldfiguur in de 
abstrakte kunst 
Tot 16 maart gaat in het hoofdste
delijke Museum voor Schone 
Kunsten een overzichtstentoon
stelling door van ruim een hon
derdtal werken van Georges Van
tongerloo. Deze expositie is de 
gereduceerde versie van een 
show die ter gelegenheid van de 
viering van 150 jaar België, op 
initiatief van het Ministerie voor 
Nederlandse Kuituur, acht maan
den lang doorheen Amerika toer
de (Washington, Dallas en Los 
Angeles). Voor de tentoonstelling 
wordt daarenboven een mooi geïl
lustreerde catalogus in drie afzon
derlijke talen uitgegeven. Het komt 
allemaal wat als te plots en te veel 
over, hoe veelzijdig het talent en 
de kunsthistorische belangrijkheid 
van beeldhouwer, schilder, archi-
tekt en designer Vantongerloo 
ook waren. De tentoonstelling als 
geheel stelt dan ook enigszins 
teleur, de figuur van de kunstenaar 
zeker niet wel de zuivere kwaliteit 
van een aantal van zijn werken. 
Georges Vantongerloo werd in 
1886 in Antwerpen geboren en 
studeerde aan de akademies van 
zijn geboortestad en Brussel. Tij
dens de eerste wereldoorlog ver
bleef hij in Nederland waar hij o.a. 
met Piet Mondriaan en Theo van 
Doesburg aan de basis lag van de 
genoegzaam bekende De Stijl
groep, die een geometrische ab-
straktie huldigde Na de wereld
oorlog woonde hij nog enige tijd te 
Brussel, verhuisde in 1920 naar 
Menton aan de Azurenkust, maar 
vestigde zich in 1928 definitief in 
een atelier op de linker Seine-
oever te Parijs, waar hij in 1965 
overleed. Hij werd, ondanks zijn 
onbekendheid hier, al vlug tot een 
van de grote figuren van de ab
strakte kunst gerekend en expo
seerde met coryfeeën als Léger, 
Le Corbusier en Kandinsky, hoe
wel hij tijdens zijn leven nooit de 
genoegens van een werkelijke er
kenning mocht smaken. Dat is 
misschien begrijpelijk omdat zijn 
werk niet altijd meteen toeganke
lijk is, nog al eens als te teoretisch 
overkomt en geen at)solute stij-
leenheid vertoont (wat natuurlijk 
niet per se een vereiste is, maar 
wel helpt bij de herkenbaarheid 
ervan voor het grote publiek). 

Genuanceerde 
waardering 
Georges Vantongerloo begon zijn 
loopbaan met een in het begin 
eerder akademische periode, die 
later aanleunde bij het post-im-
pressionisme met trouwens een 
paar mooie pointillistische doeken. 
Toen hij met de schilders van De 

mt,. Georges Vantongerloo, „Construction dans la sphere", Den Haag, 1917. 

.Galerij 

Stijl in kontakt kwam, zegde hij de 
figuratie definitief vaarwel, en 
werd duidelijk té sterk beïnvloed 
door de puriteins geometrische 
koncepten van Mondriaan. Zijn 
doeken hebben echter niet de 
fanatieke spankracht die deze van 
de Nederlander zo uniek maken. 
Veel persoonlijker en ook plas
tisch merkbaar sterker is zijn 
beeldhouwwerk, dat duidelijk ku
bistisch is, maar door zijn architek-
turale opbouw een wezenlijke 
„leefbaarheid" uitstraalt en op een 
bijna poëtische wijze als het ware 
wiskundige en ruimtelijke syste
men gestalte geeft In de jaren 
veertig verliet Vantongerloo zijn 
strenge rechtlijnigheid op zoek 
naar meer kosmische ervaringen 
en natuurexploraties op de rand 
van het tastbare, visuele en onein
dige. Nog later zal hij ook metaal
draad, plexiglas en plastic in zijn 
ruimtelijk bedoelde scheppingen 
integreren. Deze periode is veruit 
zijn zwakste, niet zelden geraakt 
hij nauwelijks uit de keuken van 
het bedrijf, en waar daarvóór zijn 
werken door een uiterste vorm-
overtuiging en trefzekere helder
heid gekenmerkt werden, verlie
zen zij zich steeds meer in een 
surreel, maar eigenlijk wat 
doelloos vormenspel dat hij zich in 
zijn beste periode — de kubisti
sche — nooit zou veroorloofd 
hebben. De Vantongerloo-retro-
spektieve is dus zeker geen on
verdeeld genoegen, maar alleszins 
wél een belangrijk gebeuren... 
enerzijds om de kwaliteit van een 
deel ervan, en anderzijds zeker 
om haar historische dimensie. 

Nic van Bruggen 

Georges Vantongerloo (1886-1965), 
Koninklijke Musea voor Schone Kunsten 
van België, 
Regentschapsstraat 3, Brussel, 
tot 26 maart, 10-12 en 13-17 uur, maandag 
gesloten. 
Catalogus 500 fr., gratis toegang. 

ANTWERPEN, Galerij Brabo, Des-
guinlei 100: Werken van Ernest 
Albert Alle dagen behalve za
terdag van 14 tot 17 uur. Tot en 
met 1 maart 1981. 

BRASSCHAAT, St.-Jozefskapel, 
Augustijnslei 78: Belgische 
graveurs van heden. Zat en 
zond. van 10 tot 18 uur, andere 
dagen van 16 tot 20 uur. Tot 
22 februari 1981. 

GENT, Gasthof Britannia, St-
Baafsplein 28: Werken van Ro

bert Franck. Tot 12 maart 1981. 

GENTBRUGGE, Dienstencen
trum, Kasteelstraat 29: Heden
daagse tekeningen. Zat en 
zond. van 10 tot 12 uur en van 
14 tot 16 uur. Tot 22 februari 
1981. 

BRUSSEL, Lokalen van de Kre
dietbank, Grote Markt 19: Gra
fiek in Brabant - werk van 
Brabantse kunstenaars die 
meewerkten aan de Caryatide-
kalender. 

Alle werkdagen van 10 tot 
17 uur, zat van 15 tot 18 uur, 
zond. van 10 tot 13 uur. Tot en 
met 1 maart 1981. 

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

LEUVEN, Kunstgalerij Embryo, 
Justus Lipsiusstraat 20. Paul 
Delvaux en olieschilderijen van 
naïeve Columbiaanse schilde
res Olga De Chica. Tot 1 maart 
1981. 

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

Brabant in Beeld 

M^ 17 

J^Sf' ~ VOM 

De uitgeverij Heideland nam als 
stramien voor zijn toeristische 
kijkboeken rond België (een 
reeds verjaarde groet naar 150 
jaar België?) de historische inka
dering van de 9 provincies. Voor 
elke provincie 'n boek afzonder
lijk. Deze optie is aannemelijk en 
biedt ook haar voordelen, o.m. de 
lokale herkenbaarheid en bruik
baarheid voor toeristische uit
stapjes langs de binnenprovincia-
le w/egen. 
Enkele weken terug werd het 
Heidelandboek over de provincie 
Brabant voorgesteld, waarvan de 
tekst voortreffelijk werd samen
gesteld door Johan de Roey, 
Knack-journalist 
„Brabant is rijk aan eeuwenoude 
steden en stadjes, kultuurschat-
ten en tradities: het oude Brussel 
met zijn gildehuizen en straatjes 
en stegen, de universiteitsstad 
Leuven, eens hoofdstad van het 
vroegere hertogdom Brabant 
maar ook kleinere plaatsen als 
Aarschot, Diest, Tienen, Zout
leeuw kunnen bogen op een 
waardevol historisch en bouw
kundig erfgoed. Brabant heeft bo
vendien een verrassend veelzij
dig natuurschoon te bieden: de 
golvend-groene uitlopers van het 
Pajottenland en de Vlaamse Ar
dennen, de weidse beemden van 
de Zennevallei, het door beken 
en riviertjes doorsneden Hage-
land, de ongerepte pracht van 
Haspengouw, en nog zo veel 
meer... De Sint-Gertrudis in Nijvel, 
en de Sint-Leonardus in Zout
leeuw, de majestueuze ruïnes van 
de abdij van Villers, de gaafheid 
van de abdij van Park te Hever-
lee, de heerlijke waranden van 
het Zoniënbos en het Meerdaal-
bos, de eerbiedwaardigheid van 
de Alma Mater en de jeugdige 
voortvarendheid van de Vrije 
Universiteit te Brussel, het schrij
verschap van Jan van Boendaie 
tot Herman Teirlinck, de kataloog 
der Brabantse schilders en beeld
houwers, zovele facetten van het 
rijke patrimonium van deze pro
vincie." 

Het doorbladeren van deze keu
rig gedrukte en uitgegeven pro-
vincieboeken geeft enigszins een 
nostalgische nasmaak: er zijn 
weliswaar nog zeldzaam mooie, 
intakte plekjes tussen ons onher
roepelijk geschonden landschap, 
dat sedert Bruegel en Rubens zo 
mals en subliem werd weergege
ven. Doch de grote vernieling is 
hoofdzakelijk de laatste paar tien
tallen jaren gebeurd. Als de land

schappelijke verkommering zó 
verder blijft doorgaan, zullen 
deze Heidelandboeken binnen
kort nog archivarische, haast re-
likwiewaarde krijgen van „hoe-
mooi-het-vroeger-wel-was"... 
In afwachting dat het écht alle
maal zover verloederd is (en 
skeptisch of zelfs pessimistisch 
hieromtrent moeten we nu wel 
stilaan al geworden zijn), kan je 
dan toch bij de genade van het 
fraaie beeld en suggestieve beeld 
Brabants weelderig patrimonium. 

golvende landschapshoekjes en 
rijke historie nog opsnuiven, en 

Heideland 
kollektie over 
de provincies 

even wegdromen, de ouderen 
omdat ze het nog meestal onge

schonden hebben meegemaakt, 
de jongeren omdat ze het haast 
met meer terugvinden. 
Zoals Johan de Roey zelf stelt, is 
deze uitgave over Brabant in 
Beeld niet méér dan een leidraad, 
een gids die nog véél te ontdek
ken overlaat als een intiem album 
waarin het landschap van de ge
liefde slechts ten dele vastgelegd 
wordt, omdat liefde o zo zelden in 
foto's en tekst vertaalbaar is. 
Al bij al een populaire, degelijke 
en niet zo dure reeks, deze Hei-

Hef Pajottenland van de kerkto
rens. Bellingen, Bogaarden en in 

de verte Heikruis. 

deland Provincieboeken, waarin 
de klassieke bezienswaardighe
den nauwgezet in beeld zijn ge
bracht 

Heideland kollektie: België in Beeld, Pro
vinciereeks. 
Reeds verschenen. Oost- en West-Vlaan-
deren, Limburg en Brabant 
Kompleet in 9 delen aan 495 fr. per deel 
Per los deel: 550 fr. 

Met Fayat op zoek naar vrede 
Het is geen geheim dat in Vlaande
ren slechts bij hoge' uitzondering 
werken verschijnen die proble
men van de internationale politiek 
behandelen. Hendrik Fayat, gewe
zen (socialistisch) minister en er
varen in de buitenlandse politiek, 
heeft met „Op zoek naar vrede" 
dan ook gepoogd in een behoefte 
te voorzien. In een lijvig boek 
introduceert de professor-emeri
tus aan de VUB de lezer (wellicht 
student) in de internationale pro
blemen van deze tijd. Geen pro
bleem blijft onaangeroerd, al 

wordt het ene uiteraard veel in
dringender en vollediger behan
deld dan het andere. De persoon
lijke ervaringen van de auteur heb
ben ongetwijfeld „bepalend" inge
werkt Dit verleent het werk overi
gens kleur. 
Met Fayat komt duidelijk een 
„westers" — of wat daaronder 
verstaan wordt — politicus aan 
het woord. Hij kiest onomwonden 
en onvoorwaardelijk voor de 
NAVO. Hij plaatst zelden of nooit 
een vraagteken achter de kracht
lijnen van de Amerikaanse politiek. 

Een vakantiewoning? 
Die huurt U toch alleen 

bij de VTB. 
Voor alle zekerheid. 
30 Jaar geleden was de VTB de pionier tencake. 
Nu nog steeds is de VTB de meest betrouwbare. 

Of U nu een appartement zoekt of een 
chalet of een villa, in het binnen

land, in Europa of elders. 
De VTB HEEFT HET. 

Wenst U er vervoer 
bij? Hotelreserva
ties onderweg? 
DeVTBDOETHET. 
En... kwaliteit hoeft 
niet duur te zijn. 
De VTB BEWIJST 
HET. 

Vraag 
vrijblijvaid en 
gratis, de nieuwe brosjure 
Vakantiewoningen iJWJ. 
152 bladzijden spetterende vakantievoorstellen. 

VTB, St. Jakobsmarkt 45-47, 2000 Antwerpen 
Tel. 031/34.34.34 
Kantoren te Aalst, Bree, Brugge, Brussel, Oeinze, Genk, Gent, Hasselt, Herentals, 
leper, Kortn|k. Leuven, Lier, Mechelen. Oostende, Roeselare, Sint-Niklaas, 
Sint-TruKlen, Turnhout. Vilvoorde. 

Hij aanvaardt bewapening als on
vermijdelijk. Hij gelooft in „machts
evenwicht". Hij hoopt op de uitein
delijke triomf van het gezond ver
stand. Verwonderlijk is dat natuur
lijk niet Grote verdienste heeft 
Fayat omdat zijn betoog (of ver
slag) doorlopend begrijpelijk en 
overzichtelijk blijft Het is immers 
geen sinecuur de lezer te begelei
den in het wordingsproces van de 
momenteel vigerende politieke in
stellingen en denkbeelden. In dat 
opzicht is de auteur voortreffelijk 
geslaagd. 
Het boek bevat niet minder dan 
vierenveertig bijlagen. De oor
spronkelijke teksten van verdra
gen, overeenkomsten, speaches 

en enig cijfermateriaal. Verder een 
rijke bibliografie en drie registers: 
naam-, zaak- en geografisch regis
ter. 
Het werk is zeker het lezen waard. 
Het kan een leidraad zijn voor wie 
zich de beginselen van het interna
tionale (westerse) politieke den
ken wenst eigen te maken. Voor 
een kritische benadering van dat 
denken dient de lezer evenwel 
andere „getuigen" te raadplegen. 
Maar dat soort benadering zal de 
gestileerde professor-emeritus 
wel niet beoogd hebben. 

„Op zoek naar vrede — Internationale 
problemen van deze tijd', 1979,22 x 14 cm, 
XII + 404 blz„ geïllustreerd, prijs 680 fr„ 
Wetenschappelijke Uitgeverij É. Story-
Scientia. Gent Antwerpen, Leuven, Brussel 

Omer Karel De Laey 
krijgt zijn genootschap 
Omer Karel De Laey is een figuur 
die, helaas, te weinig bekendheid 
geniet Hij was niet enkel een 
verdienstelijk schrijver, maar te
vens een flamingant die zijn over
tuiging bij vijand en vriend niet 
onder stoelen of banken stak. Tij
dens het eeuwfeest van De Laey 
(1976) sprak de feestredenaar, 
A. van Wilderode, de wens uit dat 
De Laey spoedig de erkenning 
zou mogen krijgen die hij verdient 
Ondertussen gingen 4 jaar voor
bij... en geraakte De Laey nog 
meer in de vergeetboek. Thans 
hebben enkele De Laey-belang-

stellenden besloten om in mei 
1981 een „De Laey-genootschap" 
op te richten en alles in het werk te 
stellen om De Laey te geven wat 
hem toekomt 

In 1977 verscheen over hem een 
maandschrift in de Vlaamse Toe
ristische Biblioteek „O.K. De Laey, 
dichter en flamingant" van de hand 
van Herwig Verieyen. Wie wil 
meewerken aan dit genootschap, 
neemt met hem (Steenstraat 12A 
te 8260 Aartrijke) kontakt op. De 
VTB-brochure is het nr. 220-221 
en verscheen in juni-juli 1977. 
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Anderlecht- Beveren, 
het verschil zat op de bank 
De huidige trainer van Ander
lecht Is duidelijk uit ander hout 
gesneden. Indien onze herinne
ring ons niet in de steek laat liet 
deze gentleman, want dat Is hij, 
nog nooit een onvertogen woord 
tos In de richting van de tegen
stander of de scheidsrechter. Na 
de match van zaterdag roemde 
hij de verdiensten van de Waas-
landers. Dat Is niet moeilijk na 
een overwinning, zul je zeggen. 
Maar de kleine Joegoslaaf rea
geerde in september niet anders 
nadat zijn ploeg op de Freethiel 
met 4—0 had verioren. Ons ver
wondert het niet dat Ivic door 
zijn spelers op de handen wordt 
gedragen. Anderlecht heeft on-
getwijfekl ooit beter gevoetbald 
dan dit seizoen. Maar we moe
ten tot In de Sinibalditijd terug
gaan om een gelijkaardige „een
heid" in denken en handelen In 
de spelersgroep van deze gere
puteerde klub te ontwaren. 
Het Belgisch voetbal boekte in 
het voorbije weekend eindelijk 
nog eens prestigewinst De top-
w^str l jd Anderiecht—Beveren 
dreef Immers op een voortreffe
lijk peil. De verdiensten van de 
bezoekers waren daarbij niet ge
ring. Zij hadden in de aanhef van 
de partij zelfs de overwinning 
kunnen grijpen. Maar Erwin Al
bert nochtans een ervaren goal-
getter, liet zelfs de gemakkelijk
ste kansen liggen. Met de tijd 
verwierf de thuisploeg evenwel 
een bredere voet In het spel-

De sporttap van Anderlecht op 
training: trainer Ivic (Joegoslaaf), 
midden Nielsen (Deen) en rechts 
Brylle (Deen) „Voelje thuis", gast
arbeider... 

beeld. De as Van Moer-Schön-. 
berger bood het langst weer
stand. De kracht van Beveren 
schuilt voornamelijk In dit ploeg-
onderdeel. Routine, balvaardig
heid. Inzicht en doeltreffendheid 
worden er op de bekoorlijkste 
manier aan elkaar gekoppeld. 

Beveren verioor uiteindelijk om
dat het In de beslissende mo
menten zelfbeheersing en kon-
centratie tekort kwam. Inzender 
Pfaff liet het afweten. Bij geen 
van beide doelpunten ging hij vrij 
uit Hij beging bovendien een 
strafschopovertreding op Brylle 
en ontsnapte aan de uitsluiting 
toen hij Olsen een vuistslag ver
kocht 

De nervositeit knaagde met de 
tijd overigens nadrukkelijk aan 
de weerstand van de Waaslan-
ders. Dit resulteerde uiteindelijk 
In bedenkelijke verklaringen van 
trainer Goetfials. In het verleden 
hebben wij deze „voetbalprofes
sor" al herhaaldelijk aange
klaagd. De man kan gewoon niet 
verilezen. Hij wentelt zich met 
bedenkelijk welbehagen in de rol 
van underdog zonder zijn ver
schroeiende ambitie te kunnen 
verstoppen. Mede daardoor 
kraamt hij de gekste taal uit 

Beveren werd in de arbitrage 
zeker niet benadeeld. Dat de 
twee doelpunten Ingeleid wer
den door betwistbare vrijschop
pen verandert daar niets aan. In 
de loop van een partij worden er 
minstens „tien" vrijschoppen om
streden. In de gegeven omstan
digheden dient men kalm en 
doordacht te reageren. Een men
tale sterkte die moet worden 
gevoed door sereniteit op de 
tralnersbank. En precies dat ont

brak Beveren In de jongste top-
match. 
Daarom kon er In de gunstige 
momenten niet worden toege
slagen. Albert bij voorljeeld trilde 
negentig minuten lang van onbe
grijpelijke nervositeit Hij en Pfaff 
effenden mee de weg naar de 
overwinning voor een behooriijk 
voetballend Anderiecht Deze 
twee centrale pionnen vonden 
nooit de gemoedsrust zonder 
dewelke grote wedstrijden niet 
kunnen worden gewonnen. „Pro
fessor" Goethals deed de rest 
Het wordt traditie hem jaarlijks 
te horen „janken" in de gangen 
van het Astridpark. Hij speelt 
dan .slachtoffer". Maar dat 
broodje krijgt hij nog enkel bij fa
natieke supporters gebakken. 
Beveren speelde de laatste keer 
op volle kracht in het Astridpark 
vóór Goethals het bewind over
nam. Het won er toen overigens. 
Daarmee is natuuriijk niet alles 
maar toch al heel wat gezegd. 

De dood in het stadion 
De voetbalsport heeft In Grieken
land zware tol betaald aan haar 
populariteit Meer dan twintig men
sen bleven dood In het stadion na 
afloop van de derby tussen Olym-
plakos Piraeus en AEK Athene. Na 
het eindsignaal klom de geestdrift 
van de aanhang van de thuisploeg 
die met 6—0 had gewonnen naar 
ongekende hoogten. Eén uit
gangspoort bleef dicht Daartegen 
werden mensen verpletterd en 
vertrappeld. Cynischer kan eigen
lijk niet Maar wel kenschetsend 
voor de wijze waarop In Grieken
land de voetbalsport Is „georganl-
zeerd". In hetzelfde stadion woon
den wij ooit een finale om de 
Griekse beker bij. Onwaarschijn
lijk... en onwezenlijk die felle harts

tocht voor, tijdens en na. Op en 
naast het veld. Je moet zuideriing 
zijn om dit te kunnen begrijpen. 

Bleven In de Griekse havenstad 
de toeschouwers dood, in het Ita
liaanse Cortina d'Ampezzo stierf 
een bobsleespeclallst In volle... 
vaart Bobslee heeft ons nooit 
sterk aangesproken. We keken er 
hooguit één enkele keer In verba
zing naar. Zondag verstilden we 
evenwel toen we de ongelukkige 
met zijn kantelend gevaarte tegen 
de omheining zagen slaan. Specta
culair Is het allemaal wel. Maar 
tegen meer dan honderd kilome
ter per uur een smalle Ijspijp afglij
den en dan zijn nek breken... Is het 
echt nog sport? 

Uit de schaduw van 
de grootmeester 
Ludo Dielis heeft In de Hellopolls 
Klub van Kaïro blljartgeschiedenis 
geschreven. Hij werd er wereld
kampioen driebanden door de Ja
panner KobayashI In de finale met 
60—46 te verslaan. 
DIells greep de unieke kans die 
hem geboden werd door de afwe
zigheid van grootmeester Ray
mond Ceuiemans. Hij bewees 
meteen dat zijn talent In ons land 

schromelijk wordt onderschat Hij 
Is na Ceuiemans wellicht 's we
relds kompleetste biljarter. Dat Is 
nu wel erg duidelijk geworden. 
Ceuiemans bedankte voor de ver-
moelende trip naar de Egyptische 
hoofdstad. Het Is een publiek ge-
helm dat de grootmeester almaar 
moeilijker vrede kan nemen met 
de opgedrongen amateurstatus. 
De „regels" desbetreffend zijn 
weliswaar soepeler geworden (de 
sporters In het zwart mogen een 
badge met de naam van hun spon
sor op de mouw dragen...) maar 
Ceuiemans verkiest om begrijpelij
ke financiële redenen demonstra
tiewedstrijden boven slepende 
kampioenschappen waarin hij 
toch niets meer hoeft te bewijzen. 
Precies om die reden was men erg 
nieuwsgierig naar het verloop van 
het jongste wereldkampioen
schap In de koninginnediscipllne. 
In Kaïro zou de sterk spelende 
Japanner KobayashI normaliter 
een tweede maal wereldkampioen 
worden. In 1974 had hij Immers de 
verrassing van het jaar afgeleverd 
door Raymond Ceuiemans In Ant
werpen met 60—59 in een onver
getelijke finale te verslaan. 
KobayashI biljartte In Egypte ook 
biezonder sterk. Zijn algemeen ge
middelde (1,424) laat desbetref
fend geen twijfel bestaan. De Ja
panner verwezenlijkte ook de 
hoogste serie (14) van het kam
pioenschap. 

Het was evenwel opvallend dat 
Ludo Dielis aan de andere tafels 
gedegen biljartte. Hij scheen tot 
volle rijpheid gekomen. Koelbloe
digheid leverde hem nipte over
winningen op: 60—58 tegen 

Scherz en Ashby en 60—57 tegen 
Christ Van der Smissen. Dieiis, die 
In het verleden vaak in dienst van 
Ceuiemans biljartte, was taktisch 
biezonder sterk. In de finale pakte 
hij uit met genadeloos defensief 
spel. Hij gaf KobayashI geen milli
meter ruimte waardoor deze hele
maal uit zijn spel geraakte. Diells 
liep al vroeg van de grote favoriet 
weg en had even voorbij halfweg 
gewonnen spel: 47—21 en na een 
sterke reeks (10) van KobayashI 
nog altijd 52—33. De Japanner 
werd bijgevolg gekonfronteerd 
met de pijnlijkste nederlaag uit zijn 
carrière. 

DIells, bijna 36, is nu op het punt 
gekomen om definitief uit de scha
duw van de absolute grootmees
ter (Raymond Ceuiemans Is onge
twijfeld de beste biljarter aller tij
den) te treden en nieuwe hoogte
punten na te streven. Al zal later 
mogelijk blijken dat Ludo in Kaïro 
zijn hoogste top heeft gehaald 
(Diells won al zijn partijen, zijn 
hoogste reeks was 11, zijn alge
meen gemiddelde 1,222). 
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vu kiest zaterdag 
nieuwe partijtop 
Tijdens de parti jraad van zaterdag 
14 februari a.s. te Brussel wordt er 
voor een aantal belangrijke funkties 
gekozen. Hieronder de te begeven 
funkties en hun kandidaturen. 

Koöptatle partijraadslid 
(10 plaatsen) 

Daniël Antheunis (St-Niklaas), Arr. St-Niklaas 
Maurits Coppieters (Nieuwk-Waas), Arr. St-Nikl. 
Herwig Cornelis (Meise), Arr. Halle-Vilv. 
n. Decleir (Brasschaat), Arr. Antwerpen 
Clem De Ranter (Hoboken), Arr. Antwerpen 
Anny Lenaerts (Wilrijk), An .̂ Antwerpen 
Nelly Maes (3t-Niklaas), Arr. St-Niklaas 
Jef Maton (Deurie), Arr. Glent-Eeklo 
Paul Peeters (Kap.-o/d-Bos), Arr. Halle-Vilv. 
Ludo Sels (OuffeD, Arr. Mechelen 
Huguette De Bleecker (Gent), Arr. Gent-Eekio 
Herman V. d. Abbeele (SchoonJ, Arr. Denderm. 
Erik Vandewalle (IzegenO, Arr. Roeselare-Tielt 
Guido Van In (Brugge), Arr. Brugge 
Gilbert Van Overschelde (Loppem), An-. Brugge 
Herman Vertieirstraeten (BrusseD, Arr. Brussel 
Jef Vinckx (Erps-Kwerps), Arr. Leuven 

Provinciaal Voorzitter 
Voorgedragen door de an-ondissementen BrusseL 
Halle-Vilvoorde en Leuven voor Brabant: 
Maurits Van Haegendoren (Heverlee). 

Bureau van de Partijraad 
Jan-Pleter Maes (Sl-NIklaas), Arr. St-Niklaas 
Chris Genbrufige (ErtveWe), Arr. (Sent-Eekk) 
Nelly Maes (St-Niklaas), Arr. St-Niklaas 
Paul Peeters (Kap.-o/d-Bos), Arr. Halle-Vilv. 
Guido Van In (Brugge), Arr. Brugge 
Daan Vervaet (Sl-Reters-Leeuw), Arr. HalleViiv. 

Voorzitter Partijraad 
Guklo Van In (Brugge), Arr. Brugge 

Algemeen Voorzitter 
Vic Anciaux (BrusseD, Arr. Brussel 

Algemeen Sekretaris 
Willy De Saeger (Alsemberg), Arr. Halle-Vüv. 

Ondervoorzitter 
(2 plaatsen) 

Jaak Gabriels (Bree), Arr. Tongeren-Maaseik 
Jef Maton (Deurie), Arr. Gent-EekIo 
Hugo Schiltz (Antwerpen), Arr. Antwerpen 

Partijbestuur 
(6 pi. waarvan inax. 2 parlementairen) 
Willy Desaeyere (Hasselt), An-. Hasselt 
Jaak (kbriëls (Bree), Anr. Tongeren-Maaseik 
André Geens (Zottegem), Arr. Aalst 
Frans Kuijpers (Schilde), Arr. Antwerpen 
Roza Lemout-Martens (Geluwe), Arr. leper 
Walter Luyten (Beriaar), Arr. Mechelen 
J.-P. Rllaert (Hooglede), Arr. Roeselare-Tielt 
Mare Smout (Zaventem), Arr. Halle-Vilv. 
Jaak Vandemeulebroucke (OosÜ, Arr. Oostende 
Reimond Vandyck (BrusseD, Arr. Brussel 
Kris Van Esbroeck (Mechelen), Arr. Mechelen 
Maurits Van Haegendoren (Heverlee), Arr. Leuven 
Emiel Vansteenkiste (Oostende). Arr. Oostende 

JHerman Verheirstraeten (BrusseD, Arr. Brussel 

Bijkomend Partijbestuurslid 
voor jongerenwerking 

Op voorstel van de VLUG 
Freddy Seghers (BrakeD. An-. Oudenaarde 

VU op het tv-scherm 
W i e w i l e r m e e w e r k e n aan de v o l g e n d e u i t zend ing 
van de V l a a m s - N a t i o n a l e O m r o e p S t i c h t i n g ? 
D e ee rs t vo lgende tv-u i tzending van d e V U k o m t o p 
he t s c h e r m o p d o n d e r d a g 26 februar i . 
Naas t een repo r tage en d e pol i t ieke poppenkas t zal 
deze u i tzending o o k een gedee l te in s tud io beva t ten . 
In d e s tud io zal een panel van VU-ve ran twoorde l i j -
ken en -par lements leden d e v ragen van k i jkers 
b e a n t w o o r d e n . 
H o e kan u daaraan m e e w e r k e n ? 
S tuu r ons een kaart je o f e e n br ief me t d e v raag d ie u 
v o o r g e l e g d w e n s t te z ien aan het panel i n d e studio. 
D e z e v raag kan be t rekk ing h e b b e n o p zowe l een 

a lgemeen pol i t iek p rob leem als o p d e p)olitieke 
aktua l i te i t 
U i t d e o n s t oeges tuu rde v ragen zul len d e mees t 
p rangende v o o r g e l e g d w o r d e n aan he t VU-pane l . 
He t Of jsturen van u w v raag h o u d t m e t e e n in, dat u 
o n s de toelat ing gee f t ze v o o r te leggen aan het 
panel , me t ve rme ld ing van u w naam en woonp laa ts 
o p het sche rm. 
V o o r d e u i tzending van 26 februar i m o e t e n de 
v ragen o n s ten laatse be re i ken vo lgende w e e k 
vr i jdag, 20 februar i . 
O n s a d r e s : V N O S , B a r r i k a d e n p l e i n 12, 1000 B r u s 
se l ( te l . 02-219.49.30). 

Prachtig initiatief van VU-Gent-EekIo 

„De Volksunie is...", 'n schrift om mee op stap te gaan. 
' Het arrondissement Gent-EekIo nam het Initiatief tot uitgave van een brochure 
met als titel „De Volksunie i s . " 
De bedoeling van het boekje Is als handleiding te dienen voor de parti jmilitant 
die met man en vrouw uit de straat gaat spreken én het kan ook dienen om 
nieuwe VU-leden wegwijs te maken in de opvattingen die onze parti j 
verkondigt 
De samensteller, Htiguette De Bleecker-Ingelaere tekent voor opstel en in
houd, heeft getracht het boekje zo eenvoudig mogelijk te maken maar tegelijk 
toch ok niet weinigzeggend. Zowat alle facetten van het VU-programma ko
men aan bod. 

Een greep: een volk, volk en mens, een 
Vlaamse staat, maar ook nationalisme, 
autonomie, parlementaire demokratie, 
pluralisme, amnestie, natuurbehoud, 
enz. worden uitgelegd. De brochure 
„De Volksunie is..." bestaat uit twee 
delen. Eén: Programma waarin wij tek
sten lezen als: 

„De Volksunie heeft steeds het ver
band gelegd tussen volksnationalisme 
en eigen financiële middelen. 
Je bent maar vrij als je je eigen geld 
kan verdienen, beheren en uitgeven. 
Vandaar dat de Volksunie als eerste 
„Werk in eigen Streek" heeft geëist en 
ook steeds sterker de ekonomische 

onafhankelijkheid van Vlaanderen gaat 
bepleiten. 
Dat houdt ook in dat een eigen Vlaam
se staat niet leeft van dotaties (giften 
van de centrale staaü, maar wel van ei
gen financiële middelen (de eigen be
lastingen hebben en voor eigen welzijn 
benutten)." 
In het tweede deel „Gedachten over 
deelproblemen" kan men teksten lezen 
zoals deze over „de politiek": 
„Vind je politiek ook maar rotzooi? 
Vind je dat politici het eigenlijk maar 
doen om het geld van alleman in hun 
zak te steken? 
Vraag je je af wat ze daar in 't 
pariement uitspoken? 

Ben je van oordeel dat ze tsest „die 
hele vuile boel" maar moesten opdoe
ken? 
Ben je grondig ontgoocheld in „de 
demokratie"? 
De Volksunie is voorstander van de 
parlementaire demokratie, maar de 

Komthj wi\ NU 

HAKBïJ Of Ve BBL' 
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partij vindt dat: 
— het gedaan moet zijn met kumula-
tie van mandaten. 
— er een einde moet komen, aan 
partijpolitieke benoemingen. 
— er onverenigbaarheid moet zijn 
tussen een politiek mandaat en voor-

uieT Bereid 
STAAT MAKBN 
O? Oht$2tL^7 
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Jan uit „De Volksunie i s . ' (biz. 5) 

zitterschap van een vakvertxind, een 
patroonsorganizatie, een grote finan
ciële groep of instelling. 

— de invloed van de politieke partijen 
op de l)erichtgeving in radio en televi
sie moet afgebouwd worden. 

— politieke mandatarissen een redelij
ke vergoeding moeten krijgen voor 
hun werk maar dat vergoeding en 
pensioenen binnen de perken moeten 
blijven." 

Voegen wij er nog aan toe dat Chris 
Genbrugge instond voor de praktische 
uitwerking van deze nuttige en handi
ge werkbrochure en dat kartoenist Jan 
tekent voor de veriuchting. (Wij pik
ken, met dank, een tekeningetje m e e J 
Naar al deze mensen van het VU-arr. 
Gent-EekIo gaan onze gelukwensen 
voor dit lovenswaardig initiatief dat 
ongetwifjeld zijn vruchten zal opleve
ren en hopelijk in andere arrondisse
menten navolging zal vinden! 

— „De Volksunie i s . ' werkboekje uKg. door 
VU-Gent-Eekla Inl. arr. sekretariaat Ben-
nesteeg 2 te 9000 Gent (091-23.7098 elke 
dinsdagavond vanaf 20 uJ 
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ANTWERPEN 
FEBRUARI 
13 EINDHOUT. Toespraak door kamerlid Hugo Schiftz over ekono-

misch federalisme Om 20 uur in zaal Het Bieke 
14 NIJLEN: Winterkoncert door VU-fanfare & drumband „Kempen-

land" Om 19 u 30 in zaal Nova, Stationsplein 

14 EDEGEM. Tweede eikenavond tema „mekxJietjes van gisteren" 
Org VNSE Vanaf 20 u 30 

15 ZWIJNDRECHT-BURCHT: Vlaamse Knng Scheldemeeuw, be
zoek aan het Huis Ostemetf i te Antwerpen Samenkomst om 
13 u 30. Meir, rechtover C & A Gids Robert De Cleene 

17 EDEGEM: Voordracht door Maunts Coppieters „Een Vlaming in 
het Europees parlement" Om 20 u 30 in lokaal Dne Eiken 

19 W O M M E L G E M : Vierde kursus Vlaamse Beweging met als 
onderwerp De Vlaamse Beweging van na Wereldooriog II tot 
heden, door Walter Luyten Om 20 u in k>kaal Den Klauwaert 

19 ANTWERPEN Voordracht- en debatavond rond het tema 
..Belastingen of sanenngen" Spreker dhr S t Vandendnessche 
Om 20 u 30 in zaal Van Rijswijck (Bouwcentrum) Org Kontakt-
klub Inkom gratis 

20 MOVE: Gespreksavond met dhr F Stroobants, leraar aan het 
kollege te Overijse. om 20 u 30 in het gemeentelijk centrum „De 
Markgraaf', Kap>elstraat 8 

21 ST.-KATELIJNE-WAVER 16de Vlaams dansfeest om 21 uur in 
parochiale feestzaal „Elzestraat", Clemenceaustraat 101 Orkest 
Combo Harry Verbi Voorverkoop 80 fr Inkom lOOfr 

21 ANTWERPEN. Avondfeest „Vroeger en Nu" in de Harmonie, 
Mecfielsesteenweg. Dansorkest 1>ie Musicals. Avondkledij ge
wenst Inkom 350 fr 

21 HERENTALS, Vlaamse bairtacht om 21 uur in zaal Odeon, 
Nieuwstraat Orkest El Capino's Inkom 80 fr 

22 TURNHOUT-OUD-TURNHOUT. Natuurwandeling i s m de 
Vlaamse Knng Verzameling om 10 u 45 aan de ingang van de 
abdij van Postel om de streek akiaar te verkennen Omstreeks 
12 u. 30 Kempense maaltijd m 't Koffiehuis van de abdij (250 frJ 
Daarna geleid bezoek aan abdij Inschnjven telefonisch 014-
41 4489 - 41 4651 - 014-41 5098 

27 WOMMELGEM: 3de kaasavond voor leden en sympatzanten In 
k>kaai Den Klauwaert Dasstraat 23 

27 BORGERHOUT. Maandelijkse VU-ledenvergadenng in zaal De 
Passer, Tumhoutsebaan 34 om 20 u 30 Giastspreker Paul Van 
Grembergen 

m Wij in de Volksunie 

vu-Wilrijk 
houdt rekening met de samenvoeging 
Niet de VU-tussenkomsten van Hugo Jacobs (Suggesties- adviesraden, 
wijkraden e.dJ en Paul Van der Gucht (Verl ichting, riolering en wegenis Jules 
Moretuslei), maar de samensmelting met Antwerpen kreeg ti jdens de jongste 
raadszitt ing de meeste aandacht Opmerkeli jk hierbij was de repliek van ge
meenteraadslid De Beul, die als volksvertegenwoordiger eerder reeds 2 wets
voorstel len i.v.m. de samenvoeging heeft ingediend Alhoewel principieel 
tegen een schaalvergroting gekant houdt VU-Wilr i jk konkreet rekening met 
de gevolgen van de fusie, fusie die welhaast onafwendbaar is geworden 

Aanleiding tot deze interessante ge-
dachtenwisseling was een motie, inge
diend door de meerdertieid PVV-frak-
beleider Rombouts drong aan op het 
sensibilizeren van de bevolking via het 
(Gemeenteblad Als er éen groep is die 
tegen de voorgenomen fusie een vuist 
kan maken, is dat wel de t)evolking 
Waarom vertellen wij de burger dan 
niet konkreet wat de fusie fiem gaat 
kosten, zo vroeg de h Rombouts zich 
af 
André De Beul vond de voorgestekle 
motie met slecht maar betreurde de 
vaagfieid in de formulenng van fiet 
besluit Volgens hem nwet men er met 
op rekenen dat te Brussel voor Ant
werpen een uitzondenng zal worden 
gemaakt Na Groot-CSent Ooot-Brus-
sel e.a komt er ongetwijfekJ een 
Groot-Antwerpen 
De volksvertegenwoordiging van el
ders oordeelt ter zake in van-hetzelf-
de-laken-een-broektermen Daarom 
komt fiet er volgens de Antwerpse 
volksvertegenwoordiger op aan dat 
men de gevolgen van de schaalvergro
ting tijdig opvangt Zelf diende hij tot 
dat doel 2 wetsvoorstellen in, die op 
fiet eerste gezicht tegenstrijdig kun
nen lijken 141 was er het voorstel tot 
opnchtang van deelgemeenteraden, op 
21 1 gevolgd door een dat de opfief-
fing van de fusie „Groot-Antwerpen" 
op het oog f ieeft 

Realist blijven 
In de toelichting bij fiet eerste voorstel 
stelt André De Beul, dat er, 3 jaar na 

het lanceren van de fusieidee, van 
regenngswege nog steeds geen initia
tief IS waar te nemen, dat de proble
men van de grootschaligheid moet 
ondervangen De ervanng leert ons 
nochtans dat de gevreesde vervreem
ding van de burger van het bestuurs
apparaat op lokaal vlak zich inderdaad 
voordoet In een geest van respekt 
voor de gemeentelijke autonomie en 
getuigend van oprechte bekommernis 
om de gemeentelijke instelling pp ge
nerlei wijze te ontwnchten, is het voor
stel tot opnchting van deelgemeente
raden ontstaan Dat voorstel wil de 
gewone burger dichter bij het beleid 
brengen en tegelijk de groeiende kloof 
tussen het „politiek personeel" en de 
bevolking dempen In de praktijk wordt 
de opnchting van een deelgemeente-
raad overgelaten aan de bestaande 
gemeenteraden Elke deelgemeente-
raad zou 21 leden tellen en geleid 
worden door een voorzitter, die uit 
eigen midden bij volstrekte meerder
heid van stemmen zou worden aange
duid, dit om een „doublure" van de 
bestaande gemeentelijke struktuur te 
vermijden Daardoor wordt trouwens 
ook benadrukt dat de gemeenteraad 
en het scfiepenkollege de gemeentelij
ke organen bij uitstek blijven Zo komt 
er ook geen aparte administratie voor 
de deelgemeenteraden De sleutelbe-
voegdheid van de deelgemeenteraad 
bestaat enn dat hij beslist over de 
aanwending en de besteding van de 
begrotingsposten die hem door de 
gemeenteraad zijn toegewezen 

Ook de OCMWs 
Volksvertegenwoordiger De Beul pleit 
in zijn voorstel ook voor een degelijk 
overleg tussen gemeente en deelge
meenten (bv jaarlijks naar aanleiding 
van de begroting) en voor een decen-
tralizatie van de OCMW-werking 
(evenwichtige spreiding) Pikant is wel 
het a r t 22 waann wordt gesteld dat 
zolang er voor de 19 Brusselse ge
meenten geen definitieve communau
taire oplossing bij wet is vastgesteld, er 
met aan deelgemeenteraden hoeft ge
dacht te worden 

In zijn 2de voorstel (tot opheffing van 
de fusie „groot-Antwerpen") pakt An
dré De Beul de (opeenvolgende) re-
genng(en) opnieuw op hun bekiften 
„om voor de gevolgen van de fusie een 
passende oplossing te zoeken" Met 
dit voorstel wil hij de centrale overheid 
als fiet ware wakker scfiudden. omdat 
het nu eenmaal vijf voor twaalf is „Het 
onvoorfjereid doorvoeren van de fusie 
Groot-Antwerpen zal na 1 januan 1989 
ongetwijfeld leiden tot een administra
tieve chaos, waarvan de inwoners de 
eerste slachtoffers zullen zijn Boven
dien zal het ontbreken van wettelijke 
instrumenten, om door schaalverklei
ning de afstand tussen bestuurders en 
geadmimstreerden op een menselijke 
wijze te overbruggen, de grootschalig
heid in zijn meest extreme vorm in de 
hand werken" Met dit vooruitzicht 
voor ogen lijkt het de volksvertegen
woordiger dan ook met langer verant
woord de fusie Groot-Antwerpen te 
tjehouden 

Na een ruime gedachtenwisseling 
sprak de Wilnjkse raad zich eensge
zind uit voor een krachtiger motie, die 
er IJIJ de regenng op aandnngt de 
voorziene fusie van Wilnjk en andere 
randgemeenten met Antwerjoen op 
1 1 1983 ongedaan te maken 

(wd) 

Doeane-agentschap Mechelen-dok 

door NMBS-direktie benadeeld! 
Zendingen, die via de spoorwegen uit 
Franknjk worden ingevoerd en be
stemd zijn voor firma's uit Mechelen 
en omliggende gemeenten, worden 
van de doeaneverplichtingen onthe
ven door het volbrengen van de pas
sende formaliteiten in het doeane-
agentschap Mechelen-Dok. dat onder 
het autonoom beheer staat van de 
NMBS zoals alle spoorwegtolkanto
ren 
Als gevolg van een dienstnota uitgaan
de van de hoofddirektie van de NMBS 
zouden deze formaliteiten thans die
nen vervuld te worden te Erquelinnes 
in Henegouwen aan de Franse grens 
Het aantal verrichtingen in het doeane-
agentschap Mechelen-Dok zou daar
door gevoelig verminderen De volgen
de stap in fiet overhevelen van werk
gelegenheid uit Mechelen is de vast
stelling dat het personeelskader te 
groot IS voor het verminderd aantal 
vemchtingen te Mechelen Er volgen 
dan overplaatsingen en afvloeiingen 

en het personeelskader tn Wallonië 
dient dan verfioogd te worden door de 
toename van het werkvolume 

Rekening houden met de 
Mechelse noodsituatie! 

Volksvertegenwoordiger Joos So-
mers kan met instemmen met deze 
gang van zaken Hij heeft zich tot de 
voogdijminister van de NMBS de 
h Spitaels (Verkeerswezen), gericht 
om tegen deze dienstnota, die de 
werkgelegenheid in Vlaanderen bena
deeld, te protesteren Kamerlid Joos 
Somers vraagt de minister hoe deze 
maatregel te verantwoorden is daar 
de achteruitgang van de werkgelegen
heid Mechelen meer en meer in een 
noodsituatie brengt en er moet ge
vochten worden voor elke betrekking 
HIJ verzoekt de minister de maatregel 
van de hoofddirektie van de NMBS 
ongedaan te maken in het besef dat de 

hoog geprezen solidanteit onder de 
werknemers met eenzijdig uit Vlaande
ren mag komen Hij vraagt bovendien 
aan de minister de voorgenomen re-
gionalizering van het Openbaar Ver
voer aldus te organizeren dat de ver
scheidene gewesten van de NMBS in 
het Vlaamse land onder een eigen 
Vlaamse direktie komen te staan, on
der meer de splitsing van de NMBS 
naar de gemeenschappen toe mogelijk 
te maken en over te gaan tot de 
oprichting van een Vlaamse en een 
Waalse Spoorwegenmaatschappij, 
waarbij dan elke vorm van achteruit-
stelling van de Vlaamse werknemer in 
deze sektor kan vermeden worden In 
dit verband hennnert kamerlid Joos 
Somers aan de ..stille" ontmanteling 
van de Centrale Werkplaats van de 
NMBS te Mechelen. beter gekend als 
het ..Arsenaal" waar de werkgelegen
heid op halflange termijn zal overgehe
veld zijn naar de Waalse werkplaatsen 
van de NMBS 

Vlaams
nationaal 
Studenten 
zangfeest 

te Antwerpen 
Het Katoliek Vlaams Studentenver
bond nodigt uit op haar jaarlijks 
Vlaams-nationaal studentenzangfeest 
van 26 februan 1981 in de stadsfeest
zaal (Meir) te Antwerpen 

Medewerkers zijn de Antwerpse stu
dentenverenigingen. De Vaganten De 
Voerse Schutterij, de Leuvense stu-
dentenfanfare, VNJ- en KSA-muziek-
kapellen het Ensemble Ortolaan. Jef 
Eibers, buitenlandse studentenvereni
gingen. VVKB, enz 

Kaarten kunnen op voorhand besteld 
of afgehaald worden Adres Herwig 
Praet Pnnsesstraat 43 te 2000 Ant
werpen .Pnjzen 80 f r voor studenten. 
150 fr voor niet-studenten 

O.C.M.W. 
Merksem 
Het Openbaar Centrum voor 
Maatschappelijk Welzijn, Van 
Aertselaerstraat 29 te Merksem, 
wenst over te gaan tot de aan
werving en het aanleggpn van 
een wervingsreserve van 
— Klinisch laborant A2 (man of 
vrouw) voor de dienst patologie. 
Nadere inlichtingen in verband 
met de aanwervmgsvoorwaar-
den en de in te dienen bewijs
stukken en de bezoldigingsrege
ling zijn te bekomen bij het per
soneelsbureau Jaak De Boeck-
straat 3-11 te Merksem (tel 
457580, toestel 28) 
De eigenhandig geschreven aan
vraag voor voornoemde betrek
king dient bi] een ter post aange
tekende zending, gericht aan de 
heer S Smits, voorzitter van het 
O C M W , uiterlijk op 7 maart 
1981 toe te komen 

ZO€K€KCJ^ 
D Jonge bediende (21 j ) . met 
opleiding kantoorwerken, zoekt 
een passende betrekking 
Zich wenden tot Vic Anciaux 
Tel 2194939 
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Wij in de Volksunie 

Het bejaardenhuis Gitschotelhof 

In een tijd van ekonomische knsis en 
van toenemende werkloosheid, met 
alle nare gevolgen vandien, zullen de 
opdrachten van de Openbare Centra 
voor Maatschappelijk Welzijn op hun 
doelmatigheid getest worden Uitgaan
de van het beginsel dat iedereen recht 
heeft op maatschappelijke dienstverle
ning IS het onze taak erover te waken 
dat de Borgerhoutse bevolking, dit 

recht ten volle kan benutten en dat de 
miljarden die jaarlijks uit de staatsbe
groting voor sociale voorzieningen ge
trokken worden ook daar belanden 
waar ZIJ thuis horen 
De huidige bestuursmeerderheid van 
SP PVV en Volksunie heeft de sti _k-
turen voor een degelijk Welzijnsbeleid 
in ruime mate uitgebouwd en verbe
terd Het Erasmusziekenhuis heeft se-

Nieuw bestuur 
te Westerlo-Oevel 
Voorzitter Jan Gijzels, Olenseweg 41 
3180 Westerio 
Ondervoorzitter An Fransen-Melis 
Giselbertusstraat 34 3180 Westerio 
Sekretans Wilfried Drauians, Stippel-
berg 64, 3180 Westerio 
Penningmeester Clement Van de 
Cruys, Schoolbaan 56, 3180 Westerio 
Propaganda Wilfned Drauians Orga-
nizatie An Fransen-Mete 
Adjunkt-sekretaris Lief Thys-Aerts. 

Kon Leopoldlaan 1 3180 Westerio 
Bestuursleden Denis Mertens Hof-
straat 15 2431 Oevel-Westerio en 
Karel Bollen, Dumpelstraat 26 2431 
Oevel-Westerio 

Gemeenteraadslid-schepen financiën 
Jef Thys Kon Leopoldlaan 1 3180 
Westerio 
Afgevaardigde arr raad An Fransen-
Melis 

mi 21 

In Borgerhout is welzijnswerk 

geen ijdel begrip 
dert enkele tijd een perfekt-funktione-
rende bestendige wachtdienst d w z 
dat op ieder uur — zowel s nachts als 
tijdens de weekends — een genees
heer onmiddellijk ter beschikking is 

De reeds bestaande diensten voor 
heelkunde inwendige ziekten kraam-
afdeling kinderziekten radiologie en 
fysio zullen eerlang — mogelijk nog dit 
jaar — met een reanimatie- en revali-
datieafdeling vervolledigd worden 

Meer dan 15 jaar geniet het bejaarden
rusthuis Gitschotelhof een faam tot 
ver over de gemeentegrenzen Inge
plant in de onmiddellijke nabijheid van 
de Borgerhoutse parkzone moet ons 
bejaardentehuis een steeds stijgende 
vraag tot opname beantwoorden Het 
dynamisch beleid is met vreemd aan 
de konstante vernieuwingen die wor
den doorgevoerd zodat sedert enkele 
maanden de innchting van een fysiote-
rapieruimte werd gerealizeerd en de 
nieuwste metodes op het vlak van de 
beziqheidsterapie worden toegepast 

Een sterke veroudenng van de Bor
gerhoutse bevolking — het percenta
ge 65-plussers is het tweede hoogste 
van het hele land — vraagt een doel
matige aanpak door onze diensten 
Verder kent de gemeente een aan
zienlijke inwijking van Noordafrikaanse 
gastarbeiders wat een eigen aanpak 
vergt 

Door het inzetten van meerdere BTK-
werksters werd de poets- en klusjes
dienst verder uitgebreid Deze dienst 
kan de meest essentiële nood bij de 
bejaarden lenigen Toch konden vele 
aanvragen, door gebrek aan perso
neel, niet positief beantwoord worden 

Op 16 juni 1978 werd het dienstencen
trum ,De Fontein" ingehuldigd In de 
zomer van 1980 startte het centrum 

„Den Drossaert zijn werkzaamheden 
Voor einde 1981 zal nog een derde 
centrum Den Bleek in volle werking 
zijn Door de geografische spreiding 
van deze 3 centra over heel Oud-
Borgerhout ligt het O C M W binnen 
bereik van onze bejaarden en hulpbe
hoevenden Gekaderd in een rustbren-
gende groenzone telkens op de bene
denverdieping van bejaardenflats die 
door het gemeentebestuur gebouwd 
werden ontluikt hier een nieuw vereni
gingsleven voor de bejaarden Talnjke 
hobbyklubs filmavonden georgani-
zeerde reizen en uitstappen bevorde
ren het sociaal kontakt In de restau
rants van de dienstencentra worden 
jaarlijks 20000 maaltijden aan bejaar 
den opgediend terwijl er nog eens 
30000 aan huis gebracht worden 

Onze centra staan trouwens model 
voor vele geïnteresseerde gemeente
besturen over heel Vlaanderen 

In het besef dat de voorbereiding van 
een Groot-Antwerpen moeizaam ver
loopt zijn WIJ terecht bevreesd dat de 
inspanningen die voor onze Borger
houtse bevolking gedaan werden zou
den teloorgaan in een chaotisch en 
onpersoonlijk geheel 

Als volksnationalisten wensen wij niet 
dat Welzijnszorg opnieuw een kanta-
tieve aangelegenheid word t 

Theo De Coninck, 
VU-gemeenteraadshd, 

lid raad voor maatschappelijk wetzijn 

Binnenzicht van het Gitschotelhof 

'""•WWIIWWIIII* '" '** ' M'^'^U&l 
iomm.}i 

n Zeer mobiele 22-jarige diëtis
te zoekt werk over heel Vlaande
ren Kan ook als laborante Voor 
inlichtingen zich wenden tot 
volksv dr J Valkeniers, tel 02-
5691604 
D Jong paar, onderwijs, zoekt 
woning met badkamer en tuin 
Menen of omgeving, tegen 
maart-apnl Tel 056-512444 
D 48-jange artjeider, reeds lang 
werkloos, zoekt job als handen-
arbeider Heeft ervanng in schoe
nindustrie 
D Metser 31 j met ruime erva
nng in bouwsektor, zoekt werk in 
westen van Brabant 
D Vong jaar afgestudeerde er-
goterapeute zoekt werk in haar 
vak of als opvoedster Is volledig 
in orde met RVA 
D Kinesiterapeute die afstu
deert op 30 juni van dit jaar 
zoekt een gepaste betrekking zo 
mogelijk in de omgeving van 
Brussel en in Vlaams midden 
Voor inlichtingen zich wenden 
tot volksv dr J Valkeniers, tel 
02-5691604 

VNJ-Aartselaar met 
fototentoonstelling Nestor Gerard 
Nestor Gerard de fotograaf van de 
Vlaamse Beweging is ook een tijdlang 
inwoner van Aartselaar geweest Hij is 
ooit zelfs VU-lijsttrekker bij de ge
meenteraadsverkiezingen geweest 

Naar aanleiding van haar Vendeldag 
ncht het Vlaams Nationaal Jeugdver-
bond Afd Aartselaar op 22 februan 
e k een fototentoonstelling Nestor Ge
rard in Dit evenement waarbij geput 
wordt uit het njke archief van de 
meester, gaat door in de Rodenbach 
Kapellestraat 19 en dit vanaf 11 u tot 
19 u 's avonds 

VENDELDAG 
Diezelfde dag komen de VNJ-groepen 
uit het Antwerpse naar Aartselaar af
gezakt voor de traditionele vendeldag 
Het programma vermeldt om 10 u 30 
een optocht die start aan het Wolf-
faertshof en de voornaamste straten 
van de gemeente zal doorkruisen en 
verder een Rodenbachmis om 16 u 30 
in de Sint-Leonarduskerk Wie verder 
inlichtingen wenst kan zich altijd in 
verbinding stellen met Gert De Clerck, 
groepsverantwoordelijke voor Aartse
laar Langlaarsteenweg 165 te Aartse
laar 

Geel naar het zangfeest 
rang 300 f r , 3de rang 250 4de rang 
200 fr 
Wegens grote afname 50 fr korting 
op iedere plaats 

Het ANZ roept alle overtuigde Vlamin
gen en alle Vlaamse kultuurorganiza-
ties op om zich nu reeds in te zetten 
voor het 44ste Zangfeest op 26 apnl 
a s 
Verkoopcentrum voor Geel en om
streken Andre Peeters Dr Vandeper-
restraat 2 Geel (sportwinkel) tel 014-
58 97 36 dagelijks van 9 tot 19 u Goor-
kens9 Geel tel 014-585879 dagelijks 
na 19 u Pnjzen 1 ste rang 350 fr 2de 

Gratis te bekomen affiches en strooi-
bnefjes Bestel dadelijk uw kaarten De 
eerste hebben de beste plaatsen In
dien mogelijk breng ik de kaarten bij u 
aan huis Alle kaarten zijn leverbaar op 
4 dagen Tel 014-5897 36 - 585879 

REGIE TX 

DOE PUZIBt IN EEN HANDOMDRAAI 

Kortnieuws uit Niel 
Dienstbetoon 
Elke eerste donderdag van de maand 
van 19 uur tot 20 uur door volksverte
genwoordiger A De Beul of zijn afge
vaardigde en door gemeenteraadslid 
G Michiels 

Info-avond 
Elke derde donderdag van de maand 

van 19 uur tot 20 uur door 'n bestuurs
lid van de afdeling Verlangt u Vlaamse 
zelfklevers vlaggen allerlei inlichtingen 
betreffende het Vlaams-nationalisme 
enz, dan verwachten wij u op boven
vermelde dag en uur 
Dienstbetoon en Info-avond hebben 
plaats in ons sekretanaat Antwerpse
straat 
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22 H^ Wij in de Voll<sunie 

f riiMTHEATERsl VU-Vosseit i bezocHt 
Studio 

W E E K V A N 
13 T O T 19 FEBRUARI 1981 

TERVUREN 
Zondag 15 u K T 

Cat from outer space 
(De kat die uit de ruimte komO 
Vnjd 20 u 30 zond 18 u K T 

Hardly working 
(Jerry slooft zich uiO 

Zat , zon ma 
dl woe 20 u 30 

Caligula 
NIVWF 
Donderdag 20 u 30 

Play It again Sam 
Woody Allen Diane Keaton 

K N T 

K T 

LEUVEN 1 
13 u 45 

2de week 
Tfie blue lagoon 
Brooke Shields 

15 u 45 

K T 

K T 3de week 
Little lord Fauntleroy 

Ricky Schroder Alec Guinness 

1 7 u 4 5 ede week K T 
Gerard Depardieu 

C^thenne Deneuve 
Le dernier metro 

van Francois Truffaut 
Bekroond met tien 

„Cesars 81 
2 0 u 4de week K N T 

Dolby Stereo 
Elephant man 

Grote Prijs Avonaz 81 
Een film van David Lynch 

2 2 u 1 5 K N T 
2de week 

The blue lagoon 
2 4 u K N T 

Behinderte Liebe 
Een film van Marlies Graf 

LEUVEN 2 
K T 13 u 45 3de week 

Brubaker 
van Stuart Rosenberg 

16"u Steve McQueen K N T 
The Hunter 

18 u 2de week K T 
Ugo Tognazzi Michel Serrault 

La cage aux folies II 
20 u 2de week K T 

Kns Lomme Caroline VIerick 
Het emde van de reis 

van Peter Simmono 
21 u 45 3de week KT 

Robert Bredford 
Brubaker 

24 u K N T 
Steve McQueen 

The Hunter 

TIENEN 
K.T 

K N T 

Zondag 13u 30 
Derde week 

Flash Gordon 
Zon 18 u ma 20 u 30 

Tweede week 
Cruising 

Vnj zat 20 u zond 15 u 45 en 
20 u di woe 20 u 30 K T 

The Blues Brothers 
Vnj zat, zon 22 u 30 K N T 

Lulu 
NIVWF 
Dond 2 0 u 30 K N T 

Hardcore 

KURSAALTURNHOUi 
Zat zon woe 15 u K T 

Terence Hill 
Een rare klabak 

Vrijd 20 u zat zon 1 7 u 3 0 , 
woe 18 u KT 

Flying high 

V n j , zat zon, ma, dins 22 u , do 
2 0 u 3 0 K T 

Romy Schneider 
La banquiere 

Zat , zon ma dins 20 u K T 
Tony Curtis Julie Andrews 

Sara Stemson 
Little miss Marker 

NIVWF 
Woe 20 u 30 K T 

Woody Allen 
Play It again Sam • 

de „praatbarak".. . 
BRABANT 

Zaterdag 31 januan 81 bezocht VU 
Vossem het parlement Afspraak met 
Willy Kuijpers aan de ingang om 14 u 
Maar zou de VU Vossem wel een bus 
bijeenknjgen'' Op een zonnige zater
dagmiddag' 
Geen nood Om 13 u 30 vertrekken 
we met een volle bus 50 mensen Aan 
de ingang van het Paleis der Natiën 
worden we opgewacht door de minza 
me sekretans van Wiily Hij leidt ons 
binnen Willy komt ons vervoegen In 
de grote inkomhal een deskundige 
historische uitleg omtrent het ontstaan 
en inplanting van het paleis Gekruid 
met pittige en sappige opmerkingen 
van onze Willy Met anekdotes en 
prettige noten We gaan pnma van 
start Met Willy is dat trouwens ge
waarborgd 
Dan schnjden ook wij de trappen op 
die ons naar de vergaderzalen van de 
kommissies leiden Halt gehouden in 
een ervan om de uiteenzetting van 
Willy te aanhoren Over het vele en 
grondige werk dat onze mandatans-
sen in de kommissies leveren Over 
hun totale inzet Onze mensen onaf 
hankelijk van standen en drukkings 
groepen Verplicht tot hard werken 
Werken voor ons volk 
Dan in een van de zalen de film Een 
Belgische prent over de geschiedenis 
van kamer en senaat Exclusief Bel 
gisch Geen woord over de Vlaamse 
beweging Niets over Daens e ^ Ge 
brekkige informatie of bewuste wegla
ting van geschiedkundige fe i ten ' Ge
schiedenis alvast op zijn Belgisch 
Vervolgens met Willy naar de kamer" 
Imposante zaal Onder leiding van ,ka-
mervoorzitter Willy wordt parlementje 
gespeeld Met stemming en al Een 
belevenis 

En dan naar de senaat Een bombas 
te pracht en praal Sinds kort ook met 
Vlaamse inskripties De plaatsjes met 
de benamingen van onze Vlaamse 
provincies zijn nieuw en kontrasteren 
met de andere Waren er dan voor de 
VU in de senaat kwam geen Vlamin
gen in Belg ië ' Willy legt uit 
Een betoog wordt nooit eentonig Toch 
een tikkeltje bitterheid Om de te kleine 
respons op de inzet op het werk 
Voornamelijk het werk dat met in de 
kijker loopt in de kommissies Werken 
ook zonder de hulp van een ganse 
ploeg als in de standenf)artijen Wroe
ten IS een beter woord En dan ook de 
geldelijke beloning Voor onze mensen 
geen kumul Geen tientallen dikbetaal 
de postjes geen professoraten Alleen 
totale inzet voor het mandaat Volks 

vertegenwoordiging zoals het zou 
moeten 
Na de senaat loopt het bezoek ten ein
de Nog vlug een folder mee van de 
vnendelijke bode die omwille van Willy 
de deuren nog ietwat heeft openge 
houden 
En dan de bus op De prachtnamiddag 
even rustig doorspoelen in t Schuurke 
op de Oude Graanmarkt Gezellig on 
der ons wat napraten en dan Vossem 
waarts Een belevenis die middag met 
Willy in zijn praatbarak 

FONS 

Firma 
VAN DOOREN 

Hout 

eternit 
Bouwspecialiteiten 

MARLIERl 1700 ASSE 
Tel. 452.66.37 Thuisbestelling 
02/452.76.67 Toonzalen 

FEBRUARI 

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

14 ESSENBEEK (HALLE) Leeuwefuif Mi Amore Dnve-in show in 
de St-Jozefszaal 

15 KRAAINEM Spagettifestijn doorlopend van 12 tot 24 uur In cafe 
en ontmoetingscentrum De Lijsterbes Oud stnjderslaan (kerk) 

18 BRUSSEL VUB om 20 uur debat tussen Etienne Duvieusart 
(Waalse Republikeinse Partij) Felix de Merode en Piet De Pauw 
Org Vlaams nationale studentenunie en VUJO 

20 BRUSSEL Arrondissementsbestuur VUJO-Brussel om 20 uur in 
t Schuurke 

20 LEUVEN Arrondissementsraad met als gastspreker prof H E 
Mertens over Pluraal samen-leven Geloof en politiek Om 
20 uur in lokaal t Broek Broekstraat 37 Daarna toespraak door 
kamend Willy Kuijpers over de gemeenteraadsverkiezingen 

21 KAPELLE Optreden met Rick Tubbax and The Taxis in S t ^ o -
zefsknng om 20 u 30 Org VUJO (korting voor leden) 

21 DILBEEK Voorjaarseetmaal vanaf 18 u in zaal Centrum Roe-
landsveldstraat 40 Org Dilbeeks Studie- en Informabecentrum 
Ook op zondag 22 2 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 

21 GLABBEEK VU-bal in het parochiecentrum in Bunsbeek Disco-
bar Fidelo Om 20 u 30 Inkom 50 fr 

21 LIEDEKERKE VU-Breugelmaal in zaal Guldenhof Fabriekstraat 
42 vanaf 18 uur Ook op zondag 22-2 van 11 u 30 tot 20 uur 

28 HULDENBERG Uitstap naar Brussel met o a bezoek aan het 
parlement ( i sm andere VU-afdelingen uit het arr Leuven) 

Volksnationaal feest in Tervuren 
Naar jaarlijkse gewoonte ging op 16 ja
nuari 1981 het ledenfeest van de afde 
ling Tervuren door Dit jaar hadden wij 
een groep Koerden uitgenodigd die 
ons vergastten op Koerdische volks 
dansen 
Lieve Kuijf>ers wist ons op een bevat 
telijke wijze de geschiedenis levens
gewoonten en bevrijdingsstnjd te 
schetsen van dit volk geprangd tussen 
5 grote staten Iran Irak USSR, Turkije 
en Syne De aanwezigen werden ook 
geboeid door de Koerdische spreker 
die in behoorlijk Nederlands ons de 
huidige problemen uitlegde van de 
Koerden die de speelbal zijn in het aan 
gang zijnde konflikt tussen Iran en Irak 
Wat ons opviel was de beslistheid 
waarmee de Koerdische soreker zei 
dat de Koerden hun stnjd zouden 
voortzetten tot de hele autonomie 
voor Koerdistan zou verworven zijn 
Het publiek voelde onmiddellijk het 
parallellisme met onze Vlaams-nationa 
le ontvoogdingsstn,d en besefte dat 
deze stnjd een deel is van en nauw 
verbonden is met de strijd van alle 
volkeren voor zelfstandigheid Hierte

gen vallen de problemen rond de eigen 
kerktorens in het met 
De verbroedenng kwam konkreet tot 
uiting wanneer onze eigen mensen 
gingen deelnemen aan Koerdische 
dansen en vice versa Ook de materie
le mens kwam aan bod en iedereen 
was vol lof over de Vlaamse schotel 
die dit jaar op het menu stond Ook de 
Koerden apprecieerden dit duidelijk 
Tevens een pluim voor onze VU-dj's 
Enk en Georges die gezellige muziek 

wisten te brengen, zodat de leute en 
het vermaak nog tot in de vroege 
ochtenduurtjes duurde Er valt te note
ren dat Koerden na enige maanden 
verblijf in Vlaanderen behoorlijk onze 
taal spreken wat franstaligen na jaren 
nog met kunnen 
Langs deze weg nogmaals onze dank 
aan Lieve Kuijpers en de Koerden 
voor hun essentiële medewerking aan 
dit geslaagd feest 

Monica BRULANDT-VAN DE VELDE 

DE BRUSSELPOORT 
Boek- en dagbladhandel 
Brusselstraat 45-47, HALLE 
TeL 02-356.85 78 

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

VU-Tienen herstelt gemeentewegen VUJO 

g r o e n 
vla am 8 en 

demo k r a t i s c h 

VU-Tienen kon het met langer meer aanzien dat voet en fietspaden er verloederd bijliggen Met man macht en aangepast 
alaam rukte een ploeg V U ers er op uit om de weg te herstellen In een mededeling roept VU-Tienen de bevolking op de VU 
te alarmeren daar waar het bestuur in gebreke blijft i 

Deze zelfklever werd uitgegeven ter 
gelegenheid van het pngste Volks-
uniejongerenkongres in Antwerpen 
HIJ behandelt de 3 tema's die de VUJO 
als haar hoofdlijnen beschouwt 
Vlaams, Groen en Demokratisch 
Deze zelfklever (8 cm x 10 cm) is te 
verkrijgen door storting op de spaarre
kening (Argenta) nr 979-4578099-92 
van VUJO-Haacht Pnjs 20 eksempla-
ren = 10 frVst 50 eksemplaren of 
meer = 8 fr / s t Gelieve bij storting het 
gevraagde aantal te vermelden 

ZOeK^RC]? 
D Mooie tx)uwgrond (6 a) voor 
open bouw op verkaveling Mon-
mkenveld te Liedekerke Inl 053-
663098 na 19 u 
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^ \ lepel & vork... ^ S ^ 
Res tau ran t 

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

Kapelstraat 1 

TONGERLO-WESTERLO 

Tel 014/544007 

\/laandag gesloten 
sfeer 

Rustieke 

RESTAURANT TUL 
Grote Steenweg 71 

9260 Oordegem 
Tel. 091/69.28.74 

Specialiteit ribstuk op hout 

Dinsdagavond en woensdag 
gesloten 

Industriële 
brood en banketbaKkenj 

Roomijs 

Wiifried BLANCQUAERT 

Grote Kouter 47 
UITBERGEN 

Tel 091-67 57 12 

CORUn^ALS 
uw KOFFIEHUIS 
Het Koffiehuis der 
Denderstreek 

Kattestraat 20, AALST 

SPECIALITEIT 
van WAFELS 
en USROOfVil 

Restaurant 
DE MUTSAERT 

Eikenlei 6 1 , 
2280 G r o b b e n d o n k 

Tel 014-51 21 48 
Gesloten 

maandagavond en dinsdag. 
Zaal voor alle feesten. 

m mmhms 
WEKELIJKSE RUSTDAG 
VRUDAG TOT ZATERDAG 
18 UUR 
JAN PAUWELS-
DE BRAUWER 
0« familiezaak met traditi.. 

9328 SCHOONAARDE 
Oude Brugstraat 16 
(K2-42.32.46 

JAARLUKS VERLOF 
DECEMBER 

Banketbakkerij 
ANTWERPIA 

Geraardsbergsestraat 38 
9300 AALST 
Maun ts GOSSYE 
Tel 053-21 35 33 

Dr Van De Perrelei 51 
BORGERHOUT 
Joost GOSSYE 
Tel 031 36 56 54 

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

Zu ids t raa t 16 
8800 Roeselare 
Tel 051-200907 

Mogelijkheid tot snacks 
Gezellige Vlaamse sfeer 
Maandag gestoten 

FEESTZAAL 
« E D E L W E I S S >. 

Vossemberg 13 1981 VOSSEM 
Tel 02/767 45 76 

Alle feestelijktieden 
Mogeli jkt ieid tot huren van 

bestekken 

Café «'t Leeuwke» 
Kruittorenwat 2 

3690 BREE 
Tel 011-463451 

Waar een Vlaming thuis is ! 

Maandag gestoten 

CAFE-FRITUUR 
DE SNOECK 

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

Lokaal Volksunie 
Gontrode Heirweg 49 

9230 Melle 
Tel 091-30 0653 

Wijnimport HERMAN 
Douane - stpelhuis 

Menenstraat 376 
WEVELGEM 

Tel 056-41 2922 
056-41 81 68 

Invoer Bourgondie- en Bordeauxwijnen 
Alle grote wijnen 

rechtstreeks uit de kastelen 
Degustaties en verkoop 

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

en op afspraak 

Lokaal . T SCHUURKE» 

Oude Graanmarkt 25 
1000 BRUSSEL 
Tel. 02-51325.64 

Waar Vlamingan THUIS zijn. 

SPECIALIST VOOR 
AL UW FEESTEN 

Vor/oigde keuken 
^i^llüHW\ Demokratibche pii|/en 

UitqGlezen dienstbeloon 

Ko^sr*lsloenweg 38 
22GO Nijleii - Tel 031/818841 

Beauvoordse specialiteit 
Pannekoeken en wafels 

Mevrouvi f 

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

W u l v e r i n g e m s t r a a t 18 
8486 B E A U V O O R D E 
te) 058/2994 91 

Gestoten vrijdag behalve m seizoen 

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

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

D o r p s s t r a a t 10 
2922 R A M S D O N K 

Tel 015-71 15.49 

Europ Supermarkt 
Windenckxp le i n 

A l s e m b e r g 

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

FEESTZALEN-SALONS 
DE LANDSKNECHT 

A.iniu ni( r v.iti .ilk f( i st( n 
Ook v( ihuriiKj v.iil t.ift l<)( riï f 

Sclïiltlt rstr.t.it 33 
2000 Antwerpen 
T t l 031 3745 7? 

DE OUDE KRING 

C.if( v u lük.1 .1 

')f)ips|)l( If' H( us(l< n L inih(ir<) 

Drnnk en eethuis 

« WALTRA » 
Ardiiinknni 2 (bi| KVS) 

1000 Brussel 
Tel 02/21952 12 

De vier Irocvcii v.m de WalU.i 
7 Vl.t.ims in t h.trt van Brussel 
2 Jt' k tl} Cf .ilti/d if.irkcrcn 
J Je hnigl er .ilti/d wit Ic otei' 
4 Dv firiiFcn ztin soci.i.if 

Restaurant 

BRAKELHOF 
Rondplem 5 Brakel 

Tel 055/42 4107 

F<rstza<il vooi <ille 
gelegpnheden 

Koffiebranderij 
SAN O 
Emiel Witmannstraat 36, 
Schaarbeek 
Tel 02-734.56.09 

Levert kwaliteitskoffie bij u thuis! 

D E P U S 
G E B R O E D E R S 
Lambroeckstraat 89 
9820 OUDEGEfWl 
Tel. 052/21.16.06 

Algemene voeding, bieren wijnen, li
keuren Rechtstreeks invoer Duitse 

en Fran$e wiinen. 

Restaurant P A L M H O F 

Tafe lhouder 
Special i tei t ge rook te vis 

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

Schoolstraat 52 
Kapelle-op-den-Bos 

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

Welkom 

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

D o r p s s t r a a t 3 1 . 1686 G o o l k 
Tei . 02-532.54.81 

Lokaal van de Volksunie 

Geen belastingverlaging te Herent 
Hoofdbrok van de Herentse gemeen
teraadszitting van 3 februan was de 
behandeling van de gemeentelijke be
lastingen en de ontwerp-begroting 
voor 1981 VU-fraktieleider Roger 
Overloop wees erop dat het gebrek 
aan planning op langere termijn C5 
jaar), dat door de VU reeds herhaalde
lijk aan de kaak werd gesteld ook nu 
weer uit de voorgelegde begrotingscij
fers valt af te lezen Zo vond hij het met 
normaal dat een bedrag van 42 miljoen 
frank voor leningen en werken van 
1980 naar het begrotingsjaar 1981 
wordt overgebracht, terwijl er voor 
1981 slechts 30 miljoen frank wordt 
voorzien De overboeking betekent 
dat slechts de helft van de 1n 1980 ge
plande werken werd aangevat 

De innovatie op het vlak van de belas
tingen IS de invoenng van een retnbu-
tie op de huisvuilophaling van 800 fr 

De VU gaat daar pnncipieel mee ak
koord In het verleden heeft zij trou
wens herhaaldelijk gepleid voor het 
laten betalen van de werkelijke kosten 
van de huisvuilophaling Omdat te allen 
kante wordt gepleit voor matiging, stel
de R Overloop voor de huisvuilbelas
ting te kompenseren door een verla
ging van de opcentiemen van 877 tot 
800 Deze verlaging is gemakkelijk te 
realizeren. aldus de VU-fraktieleider 

Op de buitengewone dienst kan voor 
26 miljoen frank aan niet-pnontaire of 
overbodige werken worden geschrapt 
en de weerslag daarvan op de gewone 

dienst IS een middel om de minder-ont
vangsten ten gevolge van de verlaging 
van de opcentiemen te kompenseren 

De CVP-SP-meerderheid wilde van 
een belastingvermindenng niet horen 
De V U keurde de huisvuilbelasting 
daarom met goed 

Sport 
Een van de door de VU overbodig ge
noemde werken is de aanleg van het 
sportcomplex De Kempen, waarvan 
de kostpnjs nu reeds wordt geraamd 
op 7 miljoen frank en dat o m een der
de voetbalveld voor FC Herent omvat 
In dat verband klaagde VU-raadslid Jef 
Bisschop eens te meer de onrecht
vaardige verdeling van de toelagen 
aan de sportverenigingen aan De 

voetbalploeg van Herent heeft in de 
voorbije jaren voor miljoenen steun 
van de gemeente gekregen Veltem 
knjgt binnenkort dezelfde voordelen 

De derde Herentse ploeg, SK Delle, is 
al die jaren stiefmoederlijk behandeld, 
aldus Bisschop Bovendien kunnen wij 
met aanvaarden, zei het VU-raadslid 
verder, dat in een tijd van matigen en 
inleveren een derde voetbalveld voor 
FC Herent wordt aangelegd Er moet 
daarentegen werk worden gemaakt 
van de verbetering van de bestaande 
(modder)velden Het schepenkollege 
beloofde m de toekomst ook eens aan 
SK Delle te denken Wellicht tegen de 
gemeenteraadsverkiezingen van 
1982? 

Nieuw 
afdelings
bestuur voor 

Anderlecht 
Onze nieuwe, voltallige bestuursploeg 
ziet er zo uit 
Voorzitter Reimond Ronge 
Ondervoorzitter Leo Ebraert 
Sekretans Eddie Favoreel 
Penningmeester Dirk Deconynck 
Propaganda Nestor Merckx 
Organizatie Guido Lasat 
Dienstl)etoon Dr Jan Pinjns 
Bestuursleden Daniel Nuytens en Ar
thur Roos 
Gemeenteraadslid Steven Van Haelst 
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Een gehandicaptenbeleid 
voor Tessenderio! 
Ofschoon Tessenderio wel een sche
pen voor de gehandicapten heeft, is 
er tot nu toe van een gehandicapten
beleid nog praktisch nergens sprake 
geweest 
Voor Volksbelangen is dan ook het 
Jaar van de Gehandicapten de gele
genheid om eens een uitgebreider 
dossier samen te stellen en ter spra
ke te brengen op de gemeenteraad 
Het uitgangspunt van dit dossier w/as 
een informatieve tocht doorheen de 
gemeente w/aarbij alle gemeentelijke 
publieke gebouwen vi/erden getoetst 
op hun toegankelijkheid voor minder-
validen Hetzelfde gebeurde voor de 
stoepen 
Op 27 gebouv\(en bleken er slechts 2 
volledige toegankelijke te zijn De ove-
nge 25 (waaronder het gemeentehuis 
OCMW-burelen, ) zijn ontoegankelijk 
omwille van de aanwezigheid van 
drempels of wegboordstenen Ook de 
stoepen blijken nergens toegankelijk 
te zijn en zijn vaak in slechte staat 
Daarom werden een aantal konkrete 
voorstellen gedaan 
1 Een passend bedrag in de gemeen
tebegroting laten inschnjven om aan-
passingswerken mogelijk te maken 
2 Het toegankelijk maken van gebou
wen door de wegboordstenen aan te 
passen of de toegangsweg schuin 
o m h j o g te brengen, zodat treden uit
geschakeld worden 
3 Een inventaris opmaken van andere 
gebouwen in de gemeente met een 
dienstverlenende funktie (pastoneen, 
^X)tekcn,.J en een brief sturen aan de 
eigenaar met de bede dit jaar biezon-
dere aandacht te schenken aan de 
toegankelijkheid van het gebouw en 
deze eventueel te verbeteren (bv 
bereikbaarheid van bel ,J 
4 Eenzelfde bnef richten aan hogere 
besturen als RTT, Rijkswacht NMBS, 
(loketten, telefooncellen, bnevenbus-
sen,.J 
5 Aan verenigingen (jeugd-, sport-, J 
die over eigen lokalen beschikken en 
daarvoor sutjsidie of andere t e g ^ 
moetkoming knjgen van de gemeente, 
zal gevraagd worden het probleem 
van de toegankelijkheid te onderzoe
ken en eventueel te verbeteren Ge
meentelijke tegemoetkoming zou in de 
toekomst hiervan afhankelijk zijn 
6 Een gemeentelijke tegemoetkoming 
voor nieuwe gebouwen zou in de 
toekomst nog alleen mogelijk zijn, als 
men in orde is met de toegankelijkheid 
7 Voor de toekomstige gemeentelijke 
projekten als buurthuizen, biblioteken, 
sporthal, zal de toegankelijkheid uiter

aard een conditio sine qua non zijn 
8 BIJ het bouwen of uitbreiden van 
wijken voor sociale woningbouw moet 
in de toekomst bij de bouwheren de 
eis gesteld worden dat telkens een 
paar woningen ingepland worden spe
ciaal ingencht voor gehandicapten 
9 Aan de verantwoordelijke schepen 
wordt opdracht gegeven in de loop 
van dit jaar een aantal werkvergaderin
gen te organizeren met verantwoorde
lijken en gehandicaptenverenigingen 

De bedoeling is prionteiten voor het 
beleid vast te leggen zodat voor '82 in 
de begroting de passende financiële 
middelen kunnen voorzien worden en 
zodat ook na dit jaar nog verder zal 
gewerkt worden aan de integratie van 
minder-validen in onze gemeenschap 
Volksbelangen hoopt met dit dossier 
het gesprek over een gehandicapten
beleid voor Tessenderio op gang te 
brengen 

L De Bruyn 

Aktivltelten rond 
15 jaar VU-Bree 
Tijdens de maand februan zullen voor
de Volksunie Bree, Opitter, Meeuwen 
en Gruitrode, nog steeds een afdeling, 
de aktiviteiten aanvangen die kaderen 
in het feit dat 15 jaar geleden de parbj 
ontstond in het Breese Een en ander 
zal aanleiding zijn tot merkwaardige 
jubileunvakbviteiten, waarvan we nu 
reeds de eerste twee aankondigen 
Op vnjdag 27 februan wordt het feest
jaar offiaeel geopend met een avond 
rond Kiet tema „Waarom nog stnjden 
op de barnkaden'" Hier zal een dele
gatie uit Voeren, Brussel en Komen 
deelnemen aan deze gespreksronde, 
die zal voorgezeten worden door bur
gemeester-volksvertegenwoordiger 
Jaak Gabnels Als inleiding zal de 
diaprojektie van VUJO-Limburg rond 
de Voerstreek gebruikt worden Alles 
vindt plaats in de zaal van cafe C^mbn-
nus in de Kloosterstraat om 20 u st ipt 
Een tweede manifestatie is deze van 
27 maart a s m het auditonum van de 
gemeentelijke biblioteek, eveneens 
vanaf 20 u GSastsprekers deze avond 
zijn Hugo Schiltz en Vic Anciaux, ter
wijl de avond muzikaal ingekleed 
wordt door Ria Geraerts van de groep 
„Stemming" die ditmaal solo zal optre
den (Ria Geraerts, waaraan een dnetal 
weken geleden een laatste bladzijde in 
„ W I J " gewijd was, doet onder meer 
mee aan de preselekties voor het 
Eurovisie-Songfestival) 
Beide avonden zijn zowel toegankelijk 
voor leden als geïnteresseerden, de 
inkom IS telkens gratis Het spreekt 
vanzelf dat het VU-bestuur van Bree 
vooral van zijn leden een zo groot 
mogelijke aanwezigheid verwacht 

Breese „'t Leeuwke" 
zag het levenslicht 

Een „Leeuwke" is inmiddels in Bree 
reeds meer dan bekend De afspan
ning voor alle Vlaams-nationalisten bij 
uitstek in Bree hoeft hier niet meer 
voorgesteld te worden Er is echter 
een tweede „Leeuwke" bijgekomen In 
opvolging van „Volksunie^antonnaal" 
dat een tweetal jaren ophield te ver
schijnen, IS ondertussen bij alle leden 
van de afdeling de eerste editie van „'t 
Leeuwke" verschenen, het nieuwe le
denblad, dat vooral tot doel tieeft 
iedereen op de hoogte te houden van 
wat er reilt en zeilt in en buiten de afde
ling, maar tevens om een hechtere 
band te smeden tussen de leden, het 
bestuur en de mandatarissen 
Initiatiefnemer van het nieuwe blad is 
Jaak Geussens (ondertussen herstel
lend van een geslaagde operatie), die 
tevens de verantwoordelijkheid op 
zich neemt voorartikels en opstel De 
technische kant van de zaak wordt 
verzorgd door Ene Eyckmans, welwil
lend gebruik makende van de nieuwe 
„monster"-typmachine van afdelings
voorzitter Ene Vandijck Administratie 
en verzending is in handen van Anne-
mie Dirckx. 
Deze dne mensen kunnen echter niet 
alle goed weer van de afdeling maken i 
Ingezonden artikels en bijdragen wor
den in dank aanvaard, maar ook enige 
publiciteit (die gaat verschijnen vanaf 
het tweede nummer) kan meefielpen 
de onkosten voor het blad te dragen 
Kontaktadres voor dit alles Jaak 
Gieussens, Thijsstraat 5, 3690 Bree 

EJE. 

Gemeenteraadszitting Lede 

CVP en het éénrichtingsverkeer 
W I J weten met wat meester Ruyssinck 
bezielde toen hij op de valreep op het 
programma van de voorbije gemeen
teraad in Lede liet bijvoegen „Voorstel 
tot afschaffing van de enkele richting 
Nieuwstraat-Kasteeldreef Blijkbaar 

D Gehuwde 22-jange vrouw 
zoekt betrekking als dienster of 
onderhoudster in restaurant pn-
ve, bedrijf of thuis Liefst in de 
omgeving van de as Brussel-
Ninove 

D Een 27-jange technicus bio
chemie, gegradueerde bioche
mie en scheikunde, D-kursus 
scheikunde, met 6 jaar ervanng, 
zoekt wegens einde kontrakt te
gen einde maarteen nieuwe be
trekking 
Aanbiedingen aan senator O 
Van Ooteghem, Oud-Stnjders-
straat 29 te 9219, Gentbrugge, 
tel 091-307287 

kon hij zijn vroeger geleden nederlaag 
i v m de gewijzigde verkeersregeling 
nog met verwerken en wou hij van de 
afwezigheid van eén of meer leden 
van de meerderheidsgroep profiteren 
om de meerderheid lik op stuk te 
geven Aan de hand van een lang 
uitgesponnen verdediging probeerde 
hij zijn voorstel aanvaardbaar te doen 
maken Zijn krampachtige verdediging 
kon echter met overtuigen omdat zlj 
overduidelijk ingegeven was door ran
cune en op geen enkel bewezen feit 
steunde Met advokatenhandigheid 
wist hij uit zijn hele betoog weg te hou
den wat hoofdzakelijk heeft gespeeld 
bij het besluit om in het drukke Leedse 
centrum met talrijke handelszaken, 
twee belangnjke scholen en een tehuis 
voor bejaarden het eenrichtingsver
keer in te voeren namelijk de veilig
heid van de zwakste elementen in het 
verkeer de kinderen en de bejaarden 
Meester Ruyssinck treedt hier in de 
ongelukkige voetsporen van zijn kolle-
ga meester Wdlems, voorzitter van de 
CVP-fraktie in de Aalsterse gemeente
raad, die onlangs het voorstel lanceer
de om in de Vrijheidsstraat een druk
ke straat met schooluitgangen en uitrit
ten van RTT en de brandweer, het 
eenrichtingsverkeer af te schaffen 
Het IS hem slecht bekomen de direk-
ties van de scholen, de voorzitter van 

de dekenij e a reageerden prompt en 
fel De heer Willems was vergeten dat 
voor sommige mensen kinderen be-
langnjk zijn Hij moest bakzeil halen en 
onder druk van bovengenoemde men
sen en instanties en van de publieke 
opinie zijn geweer van schouder ver
anderen Toen schepen Jules Hende-
nckx die les geeft in eén van de 
betrokken scholen, meester Ruyssinck 
attent maakte op de blunder van zijn 
kollega, reageerde die op de ons be
kende nijdige manier Omdat kinderen 
belangnjk zijni Met Ajn tussenkomst 
bewees meester Ruyssinck nogmaals 
wat al lang geweten is in Lede de CVP 
heeft nog geen enkel positief voorstel 
gedaan met betrekking tot het ge
meentebeleid van Lede De CVP ziet 
liever dat in Lede geen initiatieven 
genomen worden, dat er mets gebeurt 
Immobilisme over de hele lijn is haar 
taktiek 
W I J zullen de laatsten zijn om te bewe
ren dat er aan het vooropgestelde 
eennchtingsverkeer geen schaduwzij
den zijn Alles heeft zijn goeie en zijn 
slechte kanten En wanneer na een tijd 
gebleken zou zijn dat de nieuwe ver
keersregeling met voldoet moeten de 
beleidsmensen te Lede de moed kun
nen opbrengen om terug te keren naar 
de oorspronkelijke toestand of om het 
hele projekt te herzien 

LIMBURG 
FEBRUARI 

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

17 TESSENDERLO FVV-gespreksavond rond het tema Kanker 
de grote onbekende" Om 20 uur m t Koninckshof Markt 
Toelichting door Eddy Goossens van het Belgisch werk tegen 
kanker en dr Ria Vankrunkelsven-Vanonekelen 

BREE Gespreksavond over „Waarom nog stnjden op de 
barnkaden?" I s m een delegatie uit Voeren, Brussel en Komen 
Voorzitter Jaak Gabnels, kamerlid en burg van Bree Als 
inleiding een diamontage van VUJO-ümburg rond de Voer
streek In zaal van cafe Cambnnus, Kloosterstraat Om 20 uur 
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UNIVERSITEIT A N T W E R P E N \ 
UNIVERSITAIRE ^ 
INSTELLING ANTWERPEN 

( m / v r ) 

Aanwervlngsexamêns voor: 

Bestuurssecretaris 
V.T. voor onmiddel l i jke aanwerving. 
Voor het Centrum voor Beroepsvervolmaking 
Leerkrachten van de U I A 
Bruto-maandwedde 4 7 4 1 9 F (index 208,07). 
Aanwervingsvoorwaarden : 
D universitair d iploma van l icentiaat, 
• bereid tot occasioneel avond- en weekemdwerk , 
D ervanng inzake datavenwerkende systemen strekt 

tot aanttevel ing, 
D aanwerving op het f)atnmonium 

Correspondent 
(bibliotheekassistent)(m/«r) 
V.T. voor onmiddel l i jke aanwerving. 
H.T. aanleggen werfreserve. 

Bruto-maandwedde 29 565 F (index 208,07 -
zonder haard- of standplaatstoelage). 
Aanwervingsvoorwaarden : 
D diploma, getuigschnft of brevet van volledig hoger 

secundair onderwi js , 
D volgens een beurtstelsel avond- e a zaterdag

prestat ies, 
D 3 maanden na indiensttreding vo ldoende 

bekwaamheid van dactylograf ie; 
D opleiding en inschakel ing in een 

geautomat iseerd bibl iotheeksysteem is 
voorzien 

Programmeur 2® klasse 
V.T. voor onmiddel l i jke aanwerving. 
H.T. aanleggen werfreserve. 

Bruto-maandwedde: 31.980 F (index 208,07 -
zonder haard- of standplaatstoelage) 
Aanwervingsvoorwaarde : 
d ip loma of getuigschrif t van vol ledig hoger 
secundair onderwijs. 

A l g e m e n e voorwaarden. 
1. Belg zijn De betrekkingen staan open voor zowel 

vrouwen als mannen 
2. Aan de d ienstp l ichtwet ten voldoen. 
3 Houder zijn van een t iewijs van goed zedeli jk gedrag 
4 . De vereiste l ichameli jke geschiktheid t)ezitten. 

Kandidaturen met volledig c v . en een afschrift 
van het vereiste diploma dienen vMr 7 maart Bfl 
schnftelijk te worden gencht aan de 
direkt ie Personeel van de U.l A , Universiteitsplem 1, 
^2610 Wilrijk. Duideli jk vermelden. D voor welke funct ie 

D V T . en/of H T 

( m / v r ) 

Ronse-motle in Leedse 
gemeenteraad 
Op voorstel van schepen Jules Hende-
nckx werd volgende motie unaniem 
goedgekeurd op de laatste gemeente
raadszitting in Lede 

Motie 
Het gemeentebestuur van Lede, in 
zittmg van 27 januan 1981 stelt vast 
dat de nieuwe regenng zich voor
neemt de stad Ronse onder de natio
nale voogdij te handhaven en haar 
aldus te blijven onttrekken aan de 
administratieve voogdij van de Vlaam
se Executieve 
Het gemeentek>estuur verwerpt met 
klem de bedoeling aan Ronse een 
statuut te geven dat geenszins beant
woordt aan de wil van zijn bevolking 

noch aan een redelijke en gezonde 
gewestvorming in ons land en betreurt 
de wijze waarop op nationaal vlak 
zogenaamde akkoorden worden ge
sloten zonder enige inspraak van de 
betrokken toesturen 

Het weigert te aanvaarden dat Ronse 
geïsoleerd wordt uit het Vlaamse Ge
west en zowel ekonomisch, sociaal en 
kultureel als administratief afgezon
derd wordt van de Vlaamse gemeen
schap, het arrondissement Oudenaar
de en de provincie Oost-Vlaanderen 
Het gemeentetjestuur vraagt een 
daadwerkelijke integratie van de stad 
Ronse in het Vlaamse Giewest onder 
de administratieve voogdij van de 
Vlaamse Executieve 
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Wij in de Voll<sunie m 2S 

VU-Waarschoot laat 
de kop niet hangen! 
Wat onder het Waarachoots VU-be-
stuur reeds enige dagen geweten was 
werd donderdag 22 januari aan de 
pers bekend gemaakt: Fons Van Hol-
derbeke stopt volledig met de politiek, 
zowel als gemeenteraadslid, dan als lid 
van het Waarschoots partijbestuur. 
Fons die een hekel heeft aan kompro-
missen, haalde zich door deze kompro-
mlsloosheid een hele reeks tegenstre
vers op de hals. Het hele gemeen
schapsleven in Waarschoot werd door 
zijn persoonlijkheid (en door zijn te
genstrevers) als het ware in twee 
kampen verdeeld: deze die met Fons 

waren, en deze die tegen Fons waren. 
Fons, met zijn goede en belangloze 
bedoelingen, kon deze toestand niet 
langer verdragen. Hij wil zich verder in
zetten voor de gemeenschap, maar 
dan buiten de politiek met zijn stekelig
heden, als mens tussen de mensen. 
Fons nam dan ook de moeilijke beslis
sing met de aktieve politiek te stoppen. 
Moeilijk ook voor het Waarschoots 
VU-bestuurI 
Fons, de bezielende, nu de toeschou
wer is niet niks in een afdeling I 
Fons' plaats in de gemeenteraad zal 
worden ingenomen door André De 

Praeter, die daardoor de enige land
bouwer in de raad wordt, en Alain 
Vervaet wordt fraktietekJer. 

Deze verklaarde, namens de Waar-
schootse VU, dat het bestuur, ondanks 
het wegvallen van zijn leider, geestelij
ke raadsman en duivel-doet-alles, met 
dezelfde ijver verder zal blijven wer
ken. Hij hoopt het vertrouwen dat Fons 
en de groep in hem gesteld hebben 
niet te beschamen. Dat Waarschoot 
en de VU verder op deze VU-Waar
schoot zal kunnen blijven rekenen is in 
alle geval zeker. 

(wl) 

Nieuw arrondissementeel 
bestuur verkozen te Aalst 
Vrijdag 30 januari II. vonden de drie
jaarlijkse statutaire verkiezingen plaats 
in het partijlokaal Het Gulden Vlies te 
Aalst Bert De Cremer (Denderhou-
tem) en Erwin Vermeire (VUJO) wer
den resp. verkozen tot voorzitter en 
sekretaris. Verder maken deel uit van 
het bestuur. Willy Cobbaut (Baarde-
gem-Aalst), Richard de Grom (Welle-
Denderleeuw), André Geens (Zotte-

gem), Paul Gees CGeraardsbergen), 
Lieve Steenhoudt (Gijzegem-Aalst) en 
Staf Scheerlinck (Nederhasselt-Nino-
ve). 
De verkiezing van het negende Hd en 
de koöptatie van 6 leden voor de 
arrondissementsraad zijn binnenkort 
voorzien. 
Kontaktadres: VU arrond. Aalst p./a. 
Boomgaard 15 te 9470 Denderleeuw. 

VU biezonder aktief 

in gemeenteraad Deinze 
In het jaarverslag van de stad Deinze 
over 1980 leest men o.a. statistiek van 
de tussenkomsten in de gemeente
raad. Daaruit blijkt dat het VU-raadslid 
Herman Maes koploper is in het aantal 
tussenkomsten. Niet minder dan vijfen
twintig maal staat hij in het verslag 
genoteerd, meer dan om het even 
welk ander raadslid. Een tiental van de 
zevenentwintig raadsleden zijn zelfs 
geen enkele keer aan het woord ge
weest 
Ook 1981 heeft ons raadslid biezonder 

ingezet met niet minder dan negen 
punten die hij op de agenda had 
gebracht 

De VU maakt in de gemeenteraad van 
Deinze een goede beurt niet één keer, 
niet af en toe, maar bestendig. Dit in 
tegenstelling met sommige raadsleden 
van de meerderheid, die wat komen 
slapen tegen betaling van een zitpen-
ning. Sommigen interesseren zich 
meer aan de zitpenning dan aan de in
houd van de vergadering. 

OOST-VLAANDEREN 
FEBRUARI 
13 SINAAI: Voordracht door Andries Bogaert uit Brasschaat over 

Guido Gezelle. Om 20 uur in de bestuurszaal van het parochie
huis. Inr. Davidsfonds. 

13 GENT-EEKLO (arr.): Arrondissementsraad om 19 uur. Aktie i.v.m. 
Staaldossier. Uiteenzetting door prof. Jef Maton en kamerlid P. 
Van Grembergen. Voorbereiding verkiezing partijbestuur. 

13 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. 

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

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

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

20 MEERBEKE: Ledenfeest VU-Groot-Ninove om 19u. 30 in zaal 
Hemelrijk. Muziek Eric Vemaillen. Eregast: sen. Bob Maea Prijs: 
275 fr. 

21 MELLE: Jaariijks VU-bal in zaal Flormanic. Gemeenteplein Ingang 
100 fr. Disco Promotion Sound. Om 21 uur. 

27 STEKENE: Bruegelfeest georganizeerd door Amedée Verbrug-
genkring. 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. 

28 DE PINTE-ZEVERGEM: 10de VU-bal in zaal „Sanderiing", Flora
straat 3, De Pinte. Om 21 uur. Inkom: lOOfr. (volw.), 60 fr. 
(jongeren). 

28 DENDERWINDEKE: 4de eetfestijn van VU-Denderwindeke-
Liefennge in het parochiaal centrum. Van 18 u. tot 22 uur en even
eens op 1 maart van 11 u. 30 tot 14 u. 30. 

28 KRUIBEKE: Viering Prins Karnaval in zaal Cecilia. Orkest- Johnny 
Singer and his troubles Maskers toegelaten. 

28 ST.-AMANDSBERG: Karnaval-dansavond in zaal „Tijl", Klinkkou-
terstraat 70 om 20 u. 30. Inkom: 60 fr. De best verklede persoon 
gaat huiswaarts met een waardevolle prijs. Org.. VUJO St-
Amandsberg. 

Nieuw VU-bestuur 
te St.-Gillis-Waas 
Voorzitter: Amedee Kegels; sekreta
ris. Teo Van Puymbroeck; penning
meester: Kris De Wilde; propaganda: 
Remain De Grave; organizatie: Albert 
Van Wiele; ander bestuurslid: Leen 
Robert; gemeenteraadslid: Lucie De 
Munck. 

Gentse 
VU-afdelingen 
zetten jaar 

goed in 
Op uitnodiging van de gemeenteraads-
fraktie werd, op zondag 25 januari 
laatstleden, door de VU-bestuursleden 
en mandatanssen van de Gentse afde
lingen een toast uitgebracht op het 
nieuwe jaar. 
In de sfeervolle zaal „met de twee 
haarden" van de Sint-Pietersabdij 
heerste een gezellige en zonnige sfeer 
Fraktievoorzitter (juido De Roo be
klemtoonde dat de vnendschap tussen 
de afdelingen door dergelijke gelegen
heden wordt bevorderd en riep op tot 
een algemene inzet ter voortsereiding 
van de gemeenteraadsverkiezingen 
1982. 
Met rode wijn en kaas werd ten slotte 
het jaar 1981 ingezet 

C.B. 

Wandeling te 
Moerzeke 
sukses! 
Tijdens het Politiek Kollege van 10 ok
tober 1980 werd de start gegeven aan 
nieuw politiek initiatief. De afdeling 
Hamme werd ontdubbeld en drie nieu
we afdelingen zagen het levenslicht 
Na het sukses van hun kerstpamflet 
besloot de piepjonge afdeling Moerze
ke & Kastel, onder impuls van Willy Ost 
en Karel Vereist hun eerste winter
wandeling te laten doorgaan op 25 ja
nuari 1981 
Met 87 trokken ze door de velden en 
over de Scheldedijken. 
Senator Walter Peetere mocht die dag 
dienst doen als plaatselijk kineast ter
wijl Marcel Verschelden, gewezen arr. 
voorzitter en lid partijbestuur fungeer
de als fotograaf. De wandelwagentjes 
bleven wel geregeld vastzitten in het 
slijk, maar met verenigde krachten 
kwamen ook zij aan de halfweg stop
plaats, de „gespoelde" put Hier kon 
men tegen demokratische prijzen „oor-
en hartverwarmers" kopen. 
Na de wandeling werden de wande
laars opgewacht door nog een 15-tal 
symF>atisanten, om samen de TAK-film 
over de Voerperikelen te bekijken. 
Kommentaar aan alle tafels en vraag 
om een nieuwe wandeling. Boterham
men met kop en een schuimend glas 
bier bleven niet achterwege, terwijl 
ondertussen nog een leeuwevlag ver
loot werd. 
Het was verheugend dat er onder de 
wandelaars een groot aantal jonge 
mensen aanwezig waren. 

VOORAF VOLLEDIGE VOORLICHTING 
Wees met tevreden met wat algemene dokumentatie- daar schiet U in feite 
weinig mee op. Wij kennen immers uw smaak, levensstijl en ideeën niet en 
leveren met uit voorraad. Beter maken wij voor U — heel speciaal voor UI — een 
voorstudie, ü 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 en gezonde woning Dat garandeert ook_ 
geen moeilijkheden achteraf en geen onvoorziene prijsverhogingen. Wij stellen 
U trouwens ook in de gelegenheid gratis fiskale en financiële experten te raad
plegen Indien U ons bouwopdrachten toevertrouwt dan krijgt U deze voorstudie 
gratisi Je weet dan op voorhand wat het zal kosten en hoe te financieren. Kom 
even kijken i Het is de moeite overwaard. Onze realizaties kan je komen bekijken 
ter plaatse of op plaatjes. Je kan praten met de mensen die reeds met ons bouw
den. Het kan allemaal zo vriendelijk en eenvoudig. Een telefoontje volstaat om 
een afspraak te maken waar en wanneer U wil. U is helemaal met onze eerste 
klant en wij zorgen er wel voor dat U ook niet de laatste zult zijn. 

Vraag gratis a b o n n e m e n t 
« B o u w - en i m m o t i j d i n g e n » 

ALGEMEEN BOUWBEDRIJF 

KUNNEN 
Wilrijk — Prins Boudewiinlaan 323 tel. 031 -49.39.00 
Brussel - Koloniënstraat 50 tel. 02-219.43.22 
Genk - Winterslagstraat 22 tel. 011-35.44.42 
Gent - Onderbergen 66a tal. 091-25.19.23 
Leuven - Brusselsestraat 33 tel. 016-233735 
WEEKDAGEN VAN 9-18 u. ZATERDAG VAN 10-13 u. 

600 ARBEIDERS - 1001 MOGELUKHEDEN 

Jaarlijkse ontvangst 

VU-afd. Erembodegem-Centrum 
Op vnjdag 9 januan had in de zaal 
Rembrandt te Erembodegem de jaar
lijkse dnnk plaats van de VU-afd. Erem-
bodegem-centrum. Iedereen kreeg, 
behalve een smakelijk hapje, ook een 
glas bruisende wijn aangeboden als 
teken van sprankelende hoop en ge
loof in het nieuwe jaar. 
Het bestuur heette iedereen maar in 
het biezonder Jan Caudron met echt
genote. Jan De Neve, Herman Roels 
en André Segers welkom. Hierop 
werd de nieuwe bestuursploeg voor

gesteld en een inzicht gegeven in de 
beleidslijnen Was de opkomst maar 
matig, de afwezigen hadden ongelijk, 
want de sfeer was prima. 
Lichtte Herman Roels het beleid van 
het stadsbestuur even toe, de voorzit
ter van de Vujo André Segers, tevens 
afgevaardigde van het „Republiek
sken", gaf een overzicht van de doel
stellingen van de jongeren. 
Een eerstvolgende aktiviteit bestaat in 
een politieke vormingsavond waarop 
wij veel volk verwachten. 
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En Maurits die ploegde voort 

VU-Oostduinkerke 
op vele vlakken aktief 
ledereen kent het prachtig gedicht van Weremeus Buning „Ballade van de 
Boer" met de daarin telkens weerkerende versregel, „en de boer die ploegde 
voort" 
Met een parafrase op deze regel kunnen wij zeggen en Maurits die ploegde 
voor t ! Inderdaad, de enige vertegenwoordiger die de Volksunie van Oostduin-
kerke heeft in het plaatselijk O C M W werkt stil en ongestoord verder 
Niettegenstaande hij parti jpolit iek alleen staat, maar zich gerugsteund weet 
door een fl inke VU-afdelmg, weet hij gunstige omstandigheden te benuttigen 
om mee te werken aan het vormen van een nieuwe meerderheid, en zich in te 
zetten voor het algemeen welzijn van onze gemeente. Dat gebeurde ook in de 
laatste t i jd. 

Tijdens de vergadering van het 
O C M W op 23 december 1980 werd 
de macht van voorzitter Gerry (PVV) 
fel beknot en vi/erd het mes gezet in de 
t)egroting 1981 Bij hoogdnngendheid 
vi/erd immers gevraagd volgend punt 
op de agenda te plaatsen „Wijzigingen 
aan de bevoegdheden van het vast 
bureau" 
Wat dan ook prompt gebeurde Na 
bespreking werden met vier stemmen 
voor, twee tegen en twee onthoudin
gen o m volgende bevoegdheden ont
nomen aan het vast bureau en overge
heveld naar de OCMW-raad 
— Bekrachtiging van hulp in dnngen-
de gevallen door de voorzitter van 
het O C M W 
— Aanwerving van personeelsleden 
binnen de perken van de personeels

formatie en met gehele of gedeeltelijke 
afwijking op de vastgestelde aanwer-
vingsvoorwaarden, overeenkomstig 
ar t 56 van de wet, 
— Aanwerving van tewerkgestelde 
werklozen en jsersoneelsleden in het 
biezonder tijdelijk kader, alsook van 
personeel aanvaard krachtens art 60 
van de wet van 8 juli 1976 
Van nu af aan beslist het vast bureau 
met meer over deze belangrijke aange
legenheden, maar wel de raad En in 
deze raad staat Gerry thans in de 
minderheid En ksehoort Maunts Bouc-
quez tot de meerderheid 
In de plaats van de voorgestelde be
groting 81 goed te keuren heeft Mau
nts, samen met vijf andere OCMW-le-
den met geaarzeld het snoeimes te 
hanteren om alle onnodige takken hier-

VU-Zedelgem 
uit de startblokken 
Enkele maanden na de verkiezing van 
het nieuwe Grootzedelgemse VU-be-
stuur weet men in Zedelgem al dat er 
|X>litiek een en ander roer t Na een 
goed geslaagde en nog immer voort
durende ledenslag heeft de V U zich 
vastgezet op de schandaliqe Merken-
veld-verkaveling waar 60 ha bos door 
spekulanten en CVP-bonzen dreigt 
vernietigd te worden Volgens VU-
normen kan dat zomaar niet 
Onder leiding van voorzitter Ene Van-
denbussche en specialist Jef Bogaert 
werden reeds tal van aktiviteiten tegen 
deze natuurschending op het getouw 
gezet Perscampagnes, plaktochten, 
raamaffiches en vooral het opstellen 
van een degelijk dossier over de hele 
zaak hebben de bevolking voor het 
probleem wakker gemaakt Het goed 
gedokumenteerde dossier is nog 
steeds verknjgbaar bij Ene Vanden-
bussche, leperweg 46, 8021 Loppem. 

en bij Jef Bogaert Kon Albertstraat 
125, 8211 Veldegem, of door storting 
op PR 476-2026901-81 

De volgende grote stap in onze aktie 
zetten we op 13 februan Om 20 u 30 
organizeren we die avond een debat 
met alle betrokkenen en ook met VU-
gemeenteraadslid Willy Maenhout en 
Guido van In, voorzitter van de partij
raad Inleiding en slot voor die avond 
worden verzorgd door respektievelijk 
onze sekretans, Jef Bogaert, en voor
zitter Ene Vandenbussche Die avond 
gaan we een direkte diskussie aan met 
de verkavelaars en met de CVP-meer-
derheid 

Al wie ons die avond wil steunen met 
zijn aanwezigheid is daarom erg wel
kom in het lokaal van v i w Zuidwege, 
De Drempel, gelegen Torhoutsesteen-
weg 273 te Zedelgem, rechtover de 
Flandna 

Vic Anciaux antwoordt 
VOS en Broederbond 
In de bjdschnften „De Vos" (VOS) en 
„Broedertjand" verscheen een oproep 
van de voorzitters H Vandezande 
(VOS) en dr P Wijndaele (Broeder
band) gencht tot Vlaams-stnjdende 
partijen en organizaties om in een 
eendrachtige offensieve oppositie te 
staan „nu blijk gegeven wordt van een 
neo-unitaire reflex en Vlaanderen met 
een stuk pseudo-zelfbestuur wordt af
gescheept" 

V O S en Broederband, allebei organi
zaties die onder hun leden duizenden 
Vlamingen tellen die voor het Vlaams 
zelfbestuur met alleen hebben gestre
den, maar er ook onnoemelijk voor 

. geleden hebben, roepen de Vlaams-
stnjdende parbjen en organizaties op 
te streven naar een zo ruim mogelijke 
samenwerking over de programma
punten en via de aktiemiddelen waar
over ZIJ het eens zijn 
Tevens roepen zij de Vlaams-stnjden
de parbjen en organizabes op, de 
diskussies over de punten waarover 

ZIJ het met eens zijn, steeds te voeren 
met wederzijds begnp en wederzijdse 
waardenng, zodat de noodzakelijke 
samenwerking met in gevaar wordt 
gebracht De voorzitters vragen de 
aangeschrevenen hun standpunt mee 
te delen en publiek hun instemming te 
betuigen 

In een bnef aan de oproepende voor
zitters schnjft VU-voorzitter Vic An
ciaux „In de huidige sociaal-ekonomi-
sche knsis dient elke Vlaams-nataona-
list meer dan ooit te beseffen dat 
niemand het zich kan veroorloven het 
streven naar Vlaams zelfbestuur te 
verzwakken 

Het behoort trouwens tot de volge
houden gedragslijn van mijzelf, de or-
ganizatie en de organen waarvoor ik 
verantwoordelijk ben, polemieken on
der Vlaams-nabonalisten in de mate 
van het mogelijke te vermijden en niets 
te ondernemen wat afbreuk zou doen 
aan de hoffelijkheid, het respekt en de 
mogelijkheden tot samenwerking" 

uit weg te knipjaen Zo werden met 
minder dan 2 000 035 f r onnodige uit
gaven weggestemd uit deze begrobng 
van 17.221 982 fr Die vermindenngen 
werden aangebracht op diverse pos
ten, o a op personeelskosten, aankoop 
kantoormeubelen, receptiekosten. on
derhoud wagens geldelijke hulpverle
ning, ontspanningskosten voor bejaar
den e a m In verband met deze laatste 
post kunnen wij vermelden dat de 
750 000 fr vooropgesteld door Gerry, 
teruggebracht werd tot 475000 fr 
75 000 fr voor heilgymnasbek voor de 
bejaarden, 200000 fr voor valiede 
bejaarden en 200000 fr voor bejaar
den die door ziekte of ouderdom zich 
met meer kunnen verplaatsen U ziet 
nutbge t)estedingen die bijdragen tot 
het tiestendigen van het welzijn van 
onze bejaarden, in plaats van geduren
de een paar uren dure vedetten te la
ten optreden waaraan achteraf nie
mand nog iets heeft Hierbij weze nog 
opgemerkt dat Maunts Boucquez zich 
reeds van in 1978 inspant om iets te 
bekomen voor bejaarden die hun zetel 
of bed met meer kunnen verlaten, wat 
nu eindelijk gebeurd is. 
Dit alles IS het gevolg van het feit dat 
Gerry zijn meerderheid kwijt is in het 
O C M W HIJ zal er moeten leren mee 
leven I 

„Kanaal 
Nieuwpoort-
Duinkerke 
in nood" 
De oeverbewoners van het kanaal 
Nieuwpoort-Duinkerke hebben zich 
verenigd met het doel te protesteren 
tegen de beslissing van de „Waterzui-
venngsmaatschappij van het Kustbek-
ken ' om het sterk verontreinigd water 
van het industneterrein Veurne, dat 
sedert jaren geloosd wordt in de 
Proostdijkvaart nu over te pompen in 
het kanaal Nieuwpoort-Duinkerke 
Moest deze beslissing uitgevoerd wor
den dan zouden alle oeverbewoners 
en de dorpskom van Wulpen geteis
terd worden door een t)estendige 
stank 
De initiatiefnemer van deze aktie is 
weerom onze VU-voorzitter Maurits 
Boucquez Hij is er in geslaagd alle ge
zindheden in het akbekomitee te t>e-
trekken zodat hier kan gesproken wor
den van een algemeen protest 
En nu maar hopen dat deze akbe 
bekroond zal worden met een gunsbg 
resultaat 

Regeling 
verkeer langs 
de Dijk 
te Wulpen 
Na het in werking stellen van de 
verkeerslichten op het kruispunt bij de 
Wulpenbrug, die het verkeer van de 
Nieuwpoortkeiweg en de Toekomst
laan te Oostduinkerke regelen, moes
ten de bewoners van de Dijk te Wul-
f)en vaststellen dat meerdere snugge
re vrachtwagenbestuurders met 
zwaar vervoer, de Rijksweg nr 72, die 
langs de Dijk te Wulpen loopt blijven 
volgen om op deze manier eventueel 
bjdverlies en filevorming aan de ver
keerslichten te ontlopen Deze masto
donten die, niettegenstaande de duide
lijk aangebrachte Ixjrden met snel-
heidstaeperking in veel gevallen hun 
vaart met verminderen, betekenen al
dus een gevaar voor de kinderen en 
de bewoners van de Dijk, en ze be
schadigen tevens het wegdek Door 
enkele bewoners van de Dijk werd 
Maunts Boucquez dan ook aange
sproken met de vraag of er een oplos
sing voor dit probleem kon gevonden 
worden Na kontaktname met het Be
stuur van Bruggen en Wegen vernam 
hij dat dit bestuur zou bereid zijn de 
verbodsborden nr 21 op de nodige 
plaatsen aan te brengen, nadat dit is 
opgenomen in het gemeentelijk politie-
reglement Aangezien dit reglement 
onderworpen is aan de goedkeunng 
van de gemeenteraad, heeft Maunts 
Boucquez dan ook met geaarzeld te 
schnjven aan het kollege van burge
meester en schepenen om te vragen 
het nodige te willen doen om dat 
probleem zo snel mogelijk op te los
sen Hierop kreeg Maunts Boucquez 
op 31 december 1980 een antwoord 
waann hem medegedeeld werd „dat 
de nodige schikkingen getroffen wor
den om bij middel van een politieregle-
ment het verkeer langs de Dijk te 
regelen" Die zaak komt dus in orde* 

WEST-VLAANDEREN 
FEBRUARI 
12 

13 

14 

14 

14 

20 

21 

21 

21 

21 
22 

28 

28 

28 

BRUGGE Arrondissmentele raad „Wapenhandel en fransport" 
Inleiding kamerlid Willy Kuijpers. 

ZEDELGEM Informabe- en diskussieavond rond de Merkenveld-
problemabek om 20 u 30 in het lokaal van vzw Zuidwege „De 
Drempel", Torhoutsesteenweg 273 Inkom gratis 
TORHOUT Vlaams sprokkelfeest om 20 uur in zaal , Centrum 
Ingencht door VI Vnendenknng Inkom 80 fr 
BRUGGE-ST.-ANDRIES 11de EHBO-liefdadigheidsbal van het 
Vlaamse Kruis, om 20 u 30 in zaal „Jagershof', St-Andries 
Inkom 120fr Voorverkoop lOOfr 

IZEGEM: Voordracht door Paul Sergier over de Komense 
Vlamingen en de toestanden m Komen In het Oud Gemeente
huis, Emelgemseplein, Emelgem-lzegem Om 17 u 30 Org Bae-
kelandtkomitee en VTB-VAB 
IEPER:A Borms-avond georgamzeerd door het V V I O m 2 0 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 
KORTRIJK Jaarlijks karnavalbal in cafe 1302, Burg Reynaert-
straat 9 Om 20 uur Discobar Studio Goldorack" Inkom 50 fr 
KOKSIJDE- Ledenmaalbjd in restaurant Soil Cress, Koninklijke 
Baan 225 Pnjs 380 fr Inschrijven bij bestuursleden 

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 
HARELBEKE-BAVIKHOVE-HULSTE Jaarlijks VU-ledenfeest 
IZEGEM Kolportage met het weekblad , WIJ ' Samenkomst om 
10 u aan het Vlaams Huis, Grote Markt 
IZEGEM Wandeling te Lendelede o I v Johan Degroote Vertrek 
om 13 u 30 aan het Vlaams Huis Org Wandelklub Vlaams Huis 
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 
MIDDELKERKE Jaarlijks VU-bal om 21 u in zaal van het Casino 

Gemeenteraad leper 

Een deskundig vertaler 
gewenst in de Kattestad 
BIJ verkeersovertreding door een bui
tenlander stak de stedelijke politie tot 
hiertoe een viertalig benchtje Neder
lands tMvenaan, Frans, Engels en 
Duits, — onder de ruitewisser van de 
wagen Met de melding dat hoewel 
betrokkene in overtreding werd t>e-
vonden hij toch steeds welkom zou 
zijn in de Kattestad Dit ovengens mooi 
uitgevoerde foldertje was onderte
kend door „De Dienst voor Toensme" 
en „De Polite" — Een lovenswaardig 
initiatief', aldus de fraktievoorzitter van 
de VU, Jan Carpentier, in de jongste 
raadszitting 
Maar dat de buitenlanders worden 
gekonfronteerd met een groot aantal 
„kemels" in onze eigen taal zal wel met 
het „imago" van onze stad ten goede 
komen Terwijl het een aanfluibng is 
voor de deskundigheid inzake talen
kennis van de 'opsteller, voegde de 
VU-woordvoerder er nog aan toe 
Toen bleek de leperse kat op de koord 
wanneer de aanwezige gewezen di-
rekteur van Toerisme totaal onwetend 
was over bewust foldertje, waann hij 
zich uiteraard rechtstreeks gevizeerd 
voelde En terecht i 
Nadien kon men vernemen dat inder
daad de klepel ergens anders hing en 

we ons kunnen verwachten aan het 
openstellen van een nieuwe betrek
king bij de Stedelijke Polibe deze van 
vertaler Natuurlijk met de nodige vak-
bonds-lidkaart bij de vergelijkende 
proeven I 
Trouwens wat het polibereglement kse-
b-of merkte het VU-raadslid op dat nog 
steeds een pxslibereglement in 't Frans 
(We zijn in 1981D in zwang is, alhoewel 
het reeds lang (van in de vonge eeuw) 
IS voorbijgestreefd' Maanden terug 
t)ek)ofde de burgemeester de zaak te 
onderzoeken Thans beloofde hij onze 
mandataris in een volgende raad deze 
„archaïsche Reglements de Police" in
eens af te schaffen! 
Terwijl onze vier VU-mandatanssen 
als een hecht blok met stevige argu
menten, deskundigheid en kennis van 
de dossiers een konstrukbeve opposi
tie voeren zitten de meeste meerder-
heids-participanten er verveetó en dro
merig bij Tenzij het ja of neen bij de 
vele agendapunten Vooral de verte
genwoordigers van de ak>ude boeren
stand blinken met uit door hun inzet 
noch geestelijke inbreng Of zijn zij zo 
vlug voldaan als het met om een 
schepensjerp of kompenserend post
je gaat Reynaert 

Nieuw bestuur voor 
arrondissement Kortrijk 
Tijdens de laatste en erg druk bijge
woonde arrondissementele raad van 
1980 koos de raad een nieuw bestuur 
Stefaan Taccoen (Menen) is de nieu
we voorzitter Riet Declerck (Zweve-
gem) wordt sekretans-penmngmees-
ter Guido Verreth (Korbnjk-Marke) 
staat in voor orgamzabe in het alge
meen Marleen Debels (Wevelgem) 
helpt bij sekretariaats- en organizatie-
werk 

Herwijn Vandenbuicke (Menen-Lau
we), Jan Potbe (Zwevegem) en José 
Deschaepmeester (Kortnjk) zijn, naast 
andere taken in het bestuur, verant
woordelijk voor de mandatanssen 
Jo Seynaeve (Kortrijk-Aalbeke) neemt 
vorming voor zijn rekening Walter 
Vandevijvere (Kortnjk) blijft het uiterst 
belangnjke sociaal dienstbetoon ver

zorgen Eddy Debusschere (Kortnjk) 
staat in voor „Kijk nieuw" en voor de 
relaties met de pers in het algemeen 

Brugs trefpunt 
deelt mee 
Op eenvoudig verzoek aan Trefpunt 
(vzw), Moerkerkestraat 62 a. te 8000 
Brugge wordt de „Blauwdruk van een 
Vlaamse Staatshervorming" bezorgd 
Dit dokument omvat een ontwerp van 
staatshennnchting zoals het door de 
werkgroep M Van Haegendoren is 
uitgewerkt Trefpunt vzw neemt zich 
voor dit ontwerp eerstdaags publiek te 
bespreken ' 
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Aanbevolen huizen 

PVBA VAN IMPE & Zonen 
Steen- en marmerhouwenj 
Brilstraat 41 
HAALTERT 
Tel 053 2122 48 

Alle werken in marmer en natuur
steen 
Open haarden Grafzerken 

KEUKENS - SANITAIR 
VERWARMING 

VAN DER CRUYS 
Assesteenweg 65 TERNAT 

Tel 58214 41 
Toonzaal alle dagen open 

van 9-19 u Zondag gesloten 

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

MATRASSEN PLATTEAU 
Alle maten alle soorten ook medika-
le en anti allergische matrassen 

Platteau Lievens Portugeesstraat 9 
1780 Teralfene 
Tel 053 66 74 56 

BLOEMEN .ERIKA-

Kerkstraat 23 
2650 BOOM 
Tel 031 880160 

Alle bloemen en planten 

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

BINNENHUISINRICHTING 
STROOCA 

Goleri] -de G.ipnerl., 
Molenstraat 45. 9300 Aalst 
Ic.'i 053 70 32 19 

Meubelmagazijnen 
DE KLEINE WINST 
ie Niel 
Anlwerpslraat 164 177 
Sti|lmeubelen + kleinmeubelen 
Ed Cloesscnl.ian 50 52 
alle moderne meubelen 
Tel 031 88 13 16 
Meer dan 3000 m2 toonzalen 
s Maandags gesloten 

CENTRALE VERWARMING 
pvba ROOBROECK 
Ri'od-, 20 ;nar ervaring 
2 500 tevreden klanten 

Valerius De Saedeleerstraal 99 
9300 Aalst 
tel 053/21 71J8 

qi^v STUDIO 
•^-*^ DANN 
02-428.69.84 

— Industriële fotografie 
— Mode/architektuur 
— Huwelijksreportages 

Leon Theodorstraat 36 
1090 Brussel 

IDEL - Tel 011034349 

Gelegcuiieidsgr.ifiek Huwelijk • Ge 
boortc - Zelfklevende pl.ikb.md uii 
ctikcl(ei> Houten drukletters • Rekl.i-
ine-kolenders 

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

P reu legem 150-152, 9400 N i n o v e , 054/33.14.24 
H. V e r r i e s t s t r a a t 64, 9470 D e n d e r l e e u w , 053/66,41.40 

PVBA GABRIEL 
Vnjdagmarkt 47, 9000 GENT 
Tel 091-256405 
Boelare 10, Eekio 
Tel 091-771312 
Nieuw I De eerste elektroniscKie 
naaimachines ter wereld met ge-
heugen dat naait en schrijft 

Dames en heren in uw belang 
wendt u voor uw 

SCHILDER-BEHANGWERKEN 
en VLOERBEKLEDINGEN 

tot mannen van het vak 

ADOLF CLAES EN ZONEN 
Kerkweg 8 1760 Roosdaal Strijtem 

Tel 054 3337 56 

Zaadhandel 

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

Tel 091-62 5142 

DE C R A E N R O M p v b a 

Molenstraat 78 
NIEUWENRODE 
Tel 015 71 1240 

Verwarming - stoom - sanitair 
Alle herstellingen 

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

Kleinlederwaren handtassen 
reisartikelen regenschermen 
handschoenen 

N V R e i n i g i n g s w e r k e n 

P E E T E R M A N S 

Onderhoud en restauratie 
gebouwen 

Wijnegetnstraat 40 
2220 Wommelgem 
Tel 031 53 95 30 en 53 75 75 

M o l e n v e s t 50 
H E R E N T A L S 

tel 014 /21 1 2 0 7 

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

Sint Daniioanstraat 41 
WOMMELGEM 
Tel 031 53 7039 

Dames- heren- en kinderkleding 

PVBA DAMA 
Stationsstraat 107 
9540 BURST ERPE-MERE 

V l o e r e n -

O p e n h a a r d e n 

l e l 0 5 3 - 6 2 3 7 6 5 

L E Y S - V E R A C H T E R T 

Kunstsmedenj, trapleuningen, 
koperwerk, open haarden Bevnj-
dingslaan 87 MEERHOUT 

Te l . 0 1 4 - 3 0 . 9 0 . 7 4 

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

Fons Prinsen 
K a n t o o r h o u d e r v a n d e g r o e p A R G E N T A 

B e t t e n d r i e s l a a n 2 2 - 1 7 1 1 I t t e r b e e k - D i l b e e k 
K a n t o o r u r e n : al le w e r k d a g e n van 9 tof 12 u. en op a fspraak . 
Tel. 02-569.11.17 

B -(- M 
Bouwpromotoren en 
daktimmerwerken 

Th WILLEMS 

Sch r i j nwerk en meubi ler ing 

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

Tel 053-218390 
Waar de Vlaming zich thuis voelt. 

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

Meester Hunmnckstraat 47 
9472 DENDERLEEUW 
Tel 053 6689 73 

v 

Middenstanders, hier de aanbe
volen ruiinte voor uw publicitai
re boodschap. 

Praat er eens over met onze 
advertentieman Karel Severs 
(02-219.49,30 - 02-356.7a44) 

Marcel VAN den BULCKE 

Witrmstraat 7 
SLEIDINGE 
tel 091/57 3146 

A N T I E K Z A A K 

Mevr . Ju l i an S C H E R R E N S -
GHEKIERE 
Nederweg 113, 

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

legels 
Lindenstraat 30, Keerbergen 

Telefoon 015-5135.71 

Zelfimport = tjeste prijs 

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

Maandag gesloten 

WIJ bouwen voor u 

— sleutel op de deur 
— en zonder problemen 

ALGEMEEN BOUWBEDRIJF 

V a n d . B r a n d e n p v b a 

Wuitenslaan 39, 9160 Hamme 
Tel 052-47 8809 

Gratis voorstudie en prijsofferte 

J e r o o m E V E N E P O E L 
D E C O R E T T E 
Alle schilder-, behang- en dekora-
tiewerken 
A De Cockstraat 42 
D E N D E R L E E U W 
Tel 053-667408 

FRANSSENS OPTIEK: 

I Silhouette 
Marwitz 
Rodenslock 

Hercntalsebaan 340 
Deurne Z Tel 210896 
Kerkstraat 44 Antwerpen 
Tel 35 65 75 

ALLE LAS- EN 
SMEEDWERKEN 
Speciaal herstelling van kipbakken 

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

OOSTDUINKERKE 
VAKANTIE AAN ZEE! 
Grote keus bemeubelde villa's, appar 
tementen en studio s te huur 
Op aanvraag 
foto's 

gratis kataloog met 

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

DROOGKUIS - WASSERIJ 
BEDRIJFSKLEDIJ ST-PIETER 

Kollegestraat 33 2400 MOL 
014 31 1376 

D E K E R A M I E K K E L D E R 

Ple t V R A N K E N 
H o o r n s t r a a t 2 
HALLE 

Vtoer- en wandtegels 
10 % kor tng voor VU-leden 

KUNSTPARADIJS - DE LEEUW 
— Schi lder i jen, spiegels, e tsen, enz 
— Al le inhjst ingen o p maat (Hou t e n aluminium) 

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

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

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

THEO BARBIER 
installatiemateriaal -
huishoudtoestellen -
draad en kabel 
akkumulatie 

HUWELIJKSLIJSTEN 
Antwerpsestraat 47 
2640 Niel 
Tel 031-882531 

B o e k h a n d e l S t u d i c o 
D r Vandeper res t raa t 141 
2440 GEEL 
Tel 0 1 4 - 5 8 6 0 8 5 

Boeken 
schrijfmachines 

schoolgerief 

Machines SMITS pvba 

Boshoek 7 

2260 NIJLEN 

Tel. 031-81.8Z69 
014-S1J5J3 

Hogedrukreinigers FRANK 
Transportmateriaal 

O o k bedden , dekens , d o n s d e k e n s en l a t t enbodems 
M e t een koperskaar t B alles zovee l g o e d k o p e r V r a a g inl icht ingen. 

Teiï 052-42.34.00 G a l g e n b e r g 52, Ber la re 
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28 m Mensen van bij ons 

Zeg maar Jan 
tegen de Wetstraatfan 

AIENSEN 
f f f ONS 

mTeFFeKf 

CENTRAAL 
AKKOORP 

I 

AVi MT 
VA^J1>£ 

weTi. 

Jan = Jan De Graeve 

AUtEN 

GENT — Hij is een parlemen
tair verslaggever van formaat. 
Jan De Graeve is inderdaad 
ook een gedegen ambtenaar bij 
de diensten van het „Beknopt 
Verslag" in de Kamer van 
Volksvertegenwoordigers. Maar, 
daar hebben we het niet over; 
de verslaggever waarvoor 
hoofdredakteuren van menige 
krant, weekbladen en tijdschrif
ten van diverse pluimage, van-
daag-de-dag een knieval doen 
is Jan. Jan, de karikaturist Of 
is het de ca r toon i s f Jan heeft 
zo zijn eigen grafische penne-
trekken. En, want dat wordt 
hem nu toch wel stilaan van 
verschillende kanten toegege

ven, hij is met-de-jaren de 
meest gelezen en bekeken 
Wetstraatverslaggever die ons 
Vlaams perswereldje (gelukkig) 
ri)k is. 
Welke Wetstraatfan kent Jan 
niet-? Zi)n aktuallteitsgebonden 
pennetrekken over de mooie 
spraakmakers en de bekvech
tende onheilsboden die zich in 
de Brusselse Wetstraat bewe
gen-? 

Ex-direkteur 
Vorig jaar in september ontving 
Jan de Graeve in Hoeilaart de pnjs 
voor de beste cartoon gepubli
ceerd in 1980 

SeOiKT JAMJAÜI ziih/ fiue vtAAHse 
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En hij heeft ook de Roularta-uitge-
verij kunnen bekoren om een 
amusant cartoon-boek uit te ge
ven over 150 jaar België Jan De 
Graeve geeft het aan koiiega's-
journalisten toe hij doet met zijn 
pennetrekken mee aan de dagjes-
politiek, hij haakt er op in Maar zijn 
artistieke visie ontneemt hem 
klaarblijkelijk de politieke oogklep
pen waarmee andere Wetstraat
verslaggevers mettertijd uitgedost 
worden 
Getuige hiervan is het — in feite 
haliucinant en tegelijkertijd gruwe-
lijk-pessimistisch tekenwerk — 
dat Jan momenteel aan het bunde
len IS voor een publikatie van het 
Masereelfonds We publiceren 

hierbij in primeur twee slottafere-
len die voorkomen in het teken
boek dat de Vlaamse krant „De 
Kiosk" belicht, die gepubliceerd zal 
worden in het jaar 2030 
Wie IS Jan? Jan De Graeve was 
hoofdredakteur van het tijdschrift 
„Doorbraak" van de Vlaamse 
Volksbeweging Hij is er destijds 
niet met slaande deuren wegge
gaan, maar toch Jan is een man 
die geen politieke partij, die geen 
één politicus in zijn ban zal kunnen 
krijgen 

Jan IS een journalistiek vnjgevoch-
ten man, maar hoe dan ook politiek 
verknocht 
Jan De Graeve „Ik weet het zeer 
goed ik loop op eieren " Maar als 
zulks in het politiek wereldje met 
meer mogelijk blijft, dan is het 
allemaal geen tekening van Jan 
meer waard Ik verschuil mijn 
Vlaamse overtuiging met achter 
vage pennetrekken 
Graag volg ik in het parlementair 
halfrond het politiek gebeuren van 
zeer dichtbij Ik voel er de sfeer 
aan die je in de politieke persbe
richten met steeds kan snuiven 
Maar, ik vermijd vooral te intense 
kontakten met de parlementaire 
spraakmakers 
Met mijn tekeningen „schrijf" ik 
uiteindelijk meer dan een feitelijk 
relaas Mocht ik morgen er op uit 
zijn om meer achtergrond-infor
matie te weten te komen dan wat 
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elke krantelezer over het politie 
gebeuren bij lektuur in zijn dag
blad te weten komt dan vrees ik 
dat mijn tekeningen niet meer zo 
gretig als vandaag zouden beke
ken en herkeken worden 
Ik heb het van mijn vader geleerd 
de politiek met een erg geïnteres
seerd maar scheef oog te bekij
ken 
Een journalistieke boodschap 
brengen, over de kleine politieke 
hokjes heen, kan blijkbaar nog met 
grafisch werk Dat geeft me een 
joernalistieke voldoening 
Ik kan mijn pen, tegen behoorlijke 
vergoeding in vast dienstverband, 
meteen ten dienste stellen van 
een opdrachtgever Maar dat 
hoop ik dus nooit te moeten doen 
Ik hoop dat „Jan" de Jan van 
vandaag kan blijven " 
Een interview met Jan De Graeve 
Het IS een prettig weerzien gewor
den Want „de Jan" heeft nog 
destijds scherpe politieke penne
trekken in ,WIJ" laten afdrukken 
Zijn eigenlijk debuut geschiedde 
bij „Doorbraak", het halfmaande-
lijks tijdschrift van de Vlaamse 
Volksbeweging Jan was de 
hoofdredakteur, en vooral was hij 
de destijds ondergewaardeerde 
tekenaar 

Dat men nu deze terugblik op Jan 
en zijn politieke inzet in de Vlaam
se beweging toch ook weer met 
meteen negatief waardeert i 
Het moet de journalist en de fel-
qeengageerde cartoonist ten goe
de geduid worden dat hij zich 
nimmer door lidkaarten en (politie
ke) postjesjagerij heeft laten strik
ken 
Anders zou de Wetstraatfan van
daag geen „Jan" hebben Anders 
zouden we bladzijdenlange versla
gen en kommentaren moeten le
zen, dag-op-dag, om eenzelfde in
zicht te krijgen in het Wetstraatge-
beuren zoals „Jan", tot jolijt én tot 
ergernis van de politieke akteurs, 
vandaag treffend weergeeft voor 
Jan-publiek 
Jan IS zoals zijn tekeningen, die bij
wijlen karikaturen en meestal sim
pele maar onevenaarbare car
toons zijn hij relativeert het druk
ke politiek gebeuren 
Jan komt uit het Westvlaamse 
Avelgem Hij was de eerste jonge 
snaak uit dit dorp die naar de 
rijksuniversiteit van Gent „mocht 
gaan" Voor die vernederlandsing 
had zijn vader destijds mee ge
streden Jan en zijn vader moes
ten ook de weerstanden overwin
nen van „het halve bisdom van 
Brugge dat thuis over de vloer 
kwam om studies in Gent uit het 
hoofd van de familie De Graeve te 
praten, wanl dit was dan zeker de 
rechte weg naar het verderf " 
Gelukkig is Jan De Graeve „Jan" 
geworden Hij heeft daarvoor een 
direkteursfunktie in de textielbe-
drijvigheid vaarwel gezegd Wie in 
de Vlaamse beweging, en welke 
politieke journalist, is hem daar 
met dankbaar voor? Maar van 
dankbetuigingen is „Jan" vies 
Dienstbaarheden liggen hem met 

(HDS) 
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