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EG-pad in Vlaamse korf 
Vlaanderen kreeg dezer dagen een Europese pad in 
zijn korf gezet, die het nog lang zal heugen! De 
Kommissie van de Europese Gemeenschap heeft na
melijk besloten, de vastlegging van de ontwikkelings
zones in België zelf ter hand te nemen. De Kommissie 
kon zich deze macht toeëigenen, bij ontstentenis van 
een beslissing vanwege de Belgische regering. 
De regeling van de EG-Kommissie voorziet, dat in 
Vlaanderen het aantal ontwikkelingszones drastisch 
wordt ingekrompen. Vallen weg uit de lijst van de 
Vlaamse ontwikkelingsgebieden: bijna gans West-
Vlaanderen (Tielt, Roeselare, Gistel, Oostende, Me
nen...), grote delen van Oost-Vlaanderen (Dendermon-
de, Lokeren, St.-Niklaas, Aalst, Oudenaarde...), de Bra
bantse zones Liedekerke en Hageland, de Antwerpse 
zones Heist-op-den-Berg en Malle, in Vlaanderen blij
ven als ontwikkelingsgebieden slechts over de West
hoek, het arrondissement Turnhout en Limburg. 
Waar vroeger meer dan één-derde van de Vlaamse be
volking woonde in gebieden die als ontwikkelingszo
nes waren erkend, is dit percentage thans gezakt tot 
minder dan één-vierde. 
In schrille tegenstelling tot de drastische schrapping 
van ontwikkelingsgebieden in Vlaanderen staat de 
gulheid, waarmee de EG-Kommissie bijna gans Wallo
nië blijft erkennen als ontwikkelingsgebied. Van de 20 
Waalse arrondissementen worden er 12 in hun geheel 
en 4 gedeeltelijk als ontwikkelingsgebied door de EG-
Kommissie beschouwd. Deze gebieden groeperen 
praktisch twee-derden van de Waalse bevolking. 
De gevolgen van deze EG-beslissing zijn dreigend voor 
de ekonomische ontwikkeling en de tewerkstelling in 
Vlaanderen. Het overgrote deel van Vlaanderen wordt 
uitgesloten van regionale steun in het raam van de 
ekonomische expansie. Alleen in Limburg mag nog 
maximale steun worden verleend; in de beide reste
rende ontwikkelingszones kan de steun hoogstens 
15 *Vb van het investeringsbedrag belopen. In de rest 
van Vlaanderen: niets! 
In Wallonië zijn het onder meer de staalbekkens van 
Luik en Henegouwen die, onbeperkt in de tijd en de 
omvang, van steun kunnen blijven genieten. 
Hoe is het tot dit verbijsterend optreden van de EG-
Kommissie kunnen komen? De oorzaken zijn niet ver 
te zoeken. Sinds jaren zijn de opeenvolgende Belgische 
regeringen er niet toe gekomen, zélf een lijst van ont
wikkelingsgebieden op te stellen. De Waalse en de 
Vlaamse standpunten terzake waren sterk uiteenlo
pend. De traditionele regeringspartijen weigerden de 
knoop door te hakken en verscholen zich, zoals ge
bruikelijk bij harde Waals-Vlaamse tegenstellingen, 
in het meest volslagen immobilisme. 
De anti-Vlaamse EG-beslissing draagt duidelijk de 
stempel van België's EG-kommissaris, burggraaf 
Etienne Davignon. Deze nauwelijks Nederlands spre
kende nobiljon zorgt er reeds in lengte van jaren voor, 
dat de steun aan de Waalse siderurgie handig door
heen de EG-mazen glipt. Aan het recente EG-voorne-
men om het Waalse staaldossier eens extra onder de 
loupe te nemen, hoeft dan ook niet te zwaar getild: 
Davignon zal wel weer het essentiële redden. Voor het 
geval trouwens dat in het staaldossier dan toch een 
paar EG-puntjes op de i zouden worden gezet, heeft 
Davignon reeds op voorhand gezorgd voor ruime 
kompensatie: de blijvende erkenning van quasi-gans 
Wallonië tot ontwikkelingsgebied. 
Dat om de haverklap, bij ieder formatieberaad, de 
naam van PSC-hoofdbestuurslid Davignon gelispeld 
wordt als kandidaat voor een regering van sterke 
mannen, is nauwelijks een toeval: de burggraaf heeft 
zijn entrees in de allerhoogste kringen. En zoals men 
weet zijn deze allerhoogste kringen in de allereerste 
plaats bezorgd om één ding: Wallonië moet tevreden 
gesteld blijven. ^^ 

Foto van de week 
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Formateur Willy De Clercq. Van hem mag slechts verhoopt worden dat de Vlaamse staatsvorming nog méér 
dan tot gisteren blauw-blauw zal gelaten worden. De CVP liet alvast woensdagmiddag weten dat ze van dit 
neo-unitair voornemen niet vies is... 

Eindelijk op sukkel? 
Komt er, nu bijna drie weken na de verkiezingen, eindelijk een beetje 
schot in het formatieberaad? Er is een formateur die uitdrukkelijk 
mikt op een rooms-blauwe koalltie. P W en PRL zitten van ongeduld 
te trappelen om van start te kunnen gaan. Na veel geprull en getalm 
hebben de twee kristen-demokratische partijen een voorlopig ja
woord over de smalle lippen gekregen. De rest zal wel loslopen: 
enkele dagen moeten volstaan om de oppositionelen, de backben
chers en zelfs de gebuisden van 8 november in het gelid te krijgen. 

Inmiddels echter zijn er toch weer
al weken verlopen Toen in april 
jongstleden de regering Martens-
IV bezweek, zegde de voorzitter 
van 's lands grootste partij dat er 
geen dag, ja geen uur en geen mi
nuut nog mocht verloren worden 
Sindsdien zijn zeven maanden 
verloren gegaan Eerst met het 
experiment-Eyskens Nadien met 
de verkiezingsaanloop En nu met 
de informatie en het formatiebe
raad. Tindemans, die in april aan
drong op de allergrootste spoed, 
heeft het deze dagen heel wat 
minder ijlig gehad 

De reden daarvoor is met ver te 
zoeken. Er is in de CVP-hoek 
enkele dagen gezwaaid met de 

mogelijkheid van een oppositie-
kuur. Niemand, behalve een paar 
gebuisden van 8 november, heeft 
daar ernstig aan gedacht De partij 
had tijd nodig om de bocht te 
nemen, de wonden te likken Ze 
nam en neemt die tijd, ruim
schoots, hoe het land daar ook 
moge varen.. De koele machtsre-
kenaars in de CVP hebben al vlug 
na de verkiezingsdag uitgecijferd, 
hoe een verliezer toch nog aan z'n 
trekken kan komen: door tijd te 
winnen, zich te laten trekken, door 
van geklopte toch nog gevraagde 
te worden. 

Bij de francofone zusterpartij was 
tijdgewin nog méér nodig dan bij 
de CVP. Uiteengereten tussen 

haar CEPIC- en MOC-vleugel, op 
sterven na dood is de PSC niet 
eens bij machte om de konfronta-
tie rond een formatieberaad te 
ondergaan. Dat heeft geleid tot 
het potsierlijk besluit, dat de PSC 
desnoods wel ministers wil leve
ren maar zonder enige onderhan
deling vanwege de partij. 
Wat valt uit deze tussenstand van 
het formatieberaad af te lezen? 
Alvast enkele krachtlijnen. Ten 
eerste zal een eventuele rooms-
blauwe koalitie een unitaire en 
anti-federalistische koalitie zijn. 
Ten tweede maakt de Waalse 
meerderheid in en rond de PS zich 
gereed om vanuit de Waalse deel-
regenng het grote offensief te 
voeren En ten derde blijken noch 
de CVP noch de PVV in de verste 
verte zich te bekreunen om deze 
Waalse uitdaging en bedreiging 
er IS geen zweem van verweer — 
laat staan van een offensieve 
geest — en geen spoor van be
langstelling voor de mogelijkhe
den van de Vlaamse deelregering 
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DEUGDDOEND 

Het schrijven van Vic Anciaux naar 
onze mandatarissen in het weekblad 
„Wij" (Deze week d i t j van vorige 
week is een hart onder de riem van de 
mensen die Volksunie gekozen heb
ben. In de hcxjp dat onze mandataris
sen hun best zullen doen voor een 
mcx)i en welvarend Vlaanderen en ten 
dienste staan voor ons volk zijn er nog 
mooie dagen in het verschiet, die de 
vruchten zullen afwerpen bij de eerst
volgende (gemeenteraads)verkiezin-
gen. Aan allen veel sukses en strijdlus
tigheid ten bate van ons Vlaamse volk. 

H.V., Kortri jk 

ZAVENTEM 

In een paar Vlaamse dagbladen ver
scheen een brief van een lezer uit 
Zaventem, die er zich over bekloeg dat 
de luchthaven nog altijd „Brussel-Na
tionaal" genoemd word t Ik kan hem 
volledig bijtreden. In Nederland wordt 
de luchthaven Schiphol, in Frankrijk Le 
Bourget en in elk ander land genoemd 
volgens de naam van de gemeente 
waar de luchthaven gevestigd is. Al
leen hier is er een Brusselse bureau-
kratie, die met annexionistische bedoe
lingen, de naam „Brussel-Nationaal" 
vooropstelt 
Wij laten niet meer raken aan Zaven
tem dat in Vlaanderen ligt Bovendien 
eisen wij dat de taaitoestanden bij de 
Sabena gesaneerd worden. Het kan 
niet langer geduld worden dat 72 % 
van de bestuursfunkties in frankofone 
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handen zijn, terwijl wij volgens de 
bevolkingscijfers 60 % en zij maar 
40 % zouden mogen bezetten in de 
administratie. Hoelang nog duurt deze 
post-koloniale toestand? 

J . C Maasmechelen 

„VRIJ NEDERLAND" 
EN DE VU 

De verkiezingsoverwinning "van de VU 
resulteert niet alleen in een groter 
aantal kamerzetels, zij heeft ook een 
opmerkelijke nevenwerking. Deze is 
daarom interessant als men zich reali-
zeert uit welke hoek dit nieuwe geluid 
komt Naar aanleiding van de verkiezin
gen wijdt „Vrij Nederland" in het num
mer van 14 november een korte be
schouwing aan de V U onder de titel 
„Hoe zat dat ook al weer met de 
Vlaamse Volksunie?". „(De Vlaamse 
Volksunie) is een fatsoenlijke, demo-
kratische, rechtse partij", schrijft dit 
blad. 

Nu kan men van Vlaams-nationale zij
de terecht reageren, dat men niet 
verlegen zit om een bewijs van goed 

gedrag van de zijde van „Vrij Neder
land". Oppervlakkig beschouwd heeft 
het iets weg van de traditionele Hol
landse betutteling, men dient echter 
wel in aanmerking te nemen dat het ar
tikel bestemd is voor „binnenlands" 
gebruik. In Nederland dient elk ge
sprek over de VU te worden ingeleid 
met de opmerking, dat zij niets ge
meen heeft met de beweging van 
Glimmerveen. 

Een tweede opmerkelijk citaat: „De 
VU is de erfgenaam van de Frontbe
weging (ook het VNV wordt terloops 
genoemd, zij het in minder gunstige 
zin), die een sterk pacifistisch karakter 
had, wat tot op de dag van vandaag in 
de Vlaamse Volksunie doorwerkt" Na 
een korte beschouwing over de ont
wikkelingen sedert de jaren vijftig, be
sluit het artikel met de vaststelling, dat 
„de Volksunie geen bedreiging (is) 
voor de Belgische demokratie". 
Wie zich vroegere „reportages" in dit 
blad herinnert is verbaasd om de huidi
ge objektiviteit Is er sprake van zoiets 
als respekt voor het getal? Immers 
588.430 kiezers en 20 kamerzetels is 
niet niks! Geeft „Vrij Nederland" einde
lijk toe, dat de Vlaamse Beweging uit 

OCMW 
Brugge 

Verbouv^en Huize Minnev^ater: 
Prof. Sebrechtstraat te Brugge 
Op dinsdag 22.12.1981 om 11 uur zal er in de vergaderzaal 
van het OCMW, Kartuizerinnenstraat 4 te 8000 Brugge 
overgegaan worden tot de openbare aanbesteding van 
partij 6; Centrale verwarming en ventilatie. 
Erkenning Dl7 klas 1. 
Termijn: 100 werkdagen. 

Het dossier ligt ter inzage: 
— op het kantoor voor Inzage en Verkoop van de 

bestekken, Jacques de Lalaingstraat 10 te 1040 Brus
sel. 

— op het bureau van het OCMW, Kartuizerinnenstraat 
4 te 8000 Brugge van 9 tot 12 uur. 

— op het studiebureau PVBA Vyncke en Leye (tel. 050/ 
31.64.76) van 9 tot 12 uur. 

Het bestek en de plannen zijn aan te kopen tegen de prijs 
van 1.386 fr. inclusief BTW en dit na voorafgaandelijke 
overschrijving op rekening nr. 000-1175652-12 van het studie
bureau PVBA Vyncke en Leye, Dopheidestraat 6 te 8200 
Brugge 2. 
De inschrijvingen, in gesloten omslag, mogen in de openba
re zitting vóór de opening afgegeven worden of onder 
dubbel gesloten omslag gestuurd worden aan het OCMW 
Brugge en dienen toe te komen binnen de termijn vastge
steld in art. 26 van het K.B. van 22.4.1977. Op de buitenste 
omslag moet vermeld worden „Huize Minnewater: partij 6: 
Centrale verwarming en ventilatie". 

(Adv. 1971 

iets meer bestaat dan enige extremisti
sche splintergroepen? Dat men een 
kleine 600.000 kiezers niet vangen kan 
onder het hoedje „neo-nazisme"? Dat 
er in Vlaanderen (België) ontwikkelin
gen gaande zijn, die niet meer kunnen 
benaderd worden met de bekende 
Hollandse hooghartigheid en betwete
righeid? 

De toekomst zal het uitwijzen. Mis
schien vindt bij volgende reportages 
„Vrij Nederland" eindelijk eens de weg 
naar het Barrikadenplein! Een blad dat 
zich beijvert voor het behoud van de 
demokratie, zou zich eens kunnen af
vragen of deze in België soms niet 
door anderen wordt bedreigd. 

R.S., Duiven ( N U 

SAMEN-WERKEN 

Onze partij en haar ideeën hebben 
terug opgang gekend, en een gedeelte 
van het verlies goedgemaakt Ik heb 
enige bedenkingen hierbij en schets 
deze vanuit mijn persoonlijke erva
ringen. 
Zelf heb ik na de Egmont-historie de 
partij de rug toegedraaid en ben kandi
daat geweest voor het Vlaams Blok. 
Na de afstraffing bij de verkiezingen 
van 1978, voelde ik me niet gelukkig, 
het dcjet pijn een partij en overtuiging, 
waar men steeds heeft achtergestaan, 
de vernieling te zien ingaan. 
Met de Europese verkiezingen, heb ik, 
na eerst een afwachtende houding te 
hebben aangenomen, terug propagan
da gemaakt voor een VU-kandidaat 
daar deze steeds mijn vertrouwen 
heeft gehad, terwijl ik tegenover de 
V U zelf nog huiverachtig stond. 
Stilaan groeide in mij de overtuiging 
dat twee nationalistische partijen niet 
de minste zin hebben, daar Vlaanderen 
het best verdeeldheid kan missen. Met 
de radikalizering van de VU vond ik dat 
de partij ons vertrouwen terug waard 
was. 
Met de afgelopen verkiezingen heb ik 
dan ook propaganda gevoerd voor de 
VU. Mij is het volgende bijgebleven. 
Iemand vertelde me: „Ik zal terug V U 
stemmen, maar als ze ons nog eens te
leurstellen zal het voor altijd gedaan 
zijn. Ik wil geloven in een nationalisti
sche partij, als ze opkomt voor onze 
principes en ideeën en bij haar stelling 
blijft." 
Dat is ook mijn overtuiging, ikzelf heb 
de VU terug mijn vertrouwen gegeven 
in de hoop dat ze vasthoudt aan haar 
en onze principes en terug radikaal en 

geloofwaardig is. 
We moeten het verleden begraven en 
samen de strijd opnemen, er is nog zo
veel te doen! 

B.P., Malderen 

MARC GALLE 
Als verantwoordelijke uitgever van de 
verkiezingsbrochure van minister 
Mare Galle wens ik, mij wel bewust dat 
dergelijke reakties weinig nut hebben, 
toch een rechtzetting in verband met 
uw uitlatingen over de kostprijs van 
deze brochure. 
De kostprijs bedraagt precies 
170.000 fr. voor 100.000 eksemplaren. 
De brochure werd gedrukt op rotatie
pers (minimumoplage is 100.000 stuks) 
en op 80 gram papier. Gevraagd was 
60 gram (gebruikelijk voor dergelijke 
brochures), maar de voorraad was 
ontoereikend en dtxsr de drukker werd 
dan 80 gram voorgesteld, zonder prijs
verhoging. Deze overeenkomst was 
mogelijk omdat de brochure van minis
ter Galle klaar was vóór alle andere 
verkiezingsdrukwerk en de persen 
reeds klaar stonden in afwachting van 
verkiezingsopdrachten. Het formaat 
werd door de drukker gekozen als 
zijnde ideaal ten einde papierverspil
ling te vermijden (ook weekbladen 
worden om dezelfde reden op dit 
formaat gedrukO. Bij het gebruik van 
rotatiepersen heeft het gebruik van (of 
het aantal) bladzijden in kleur geen 
invloed op de prijs. 
Ook de kostprijs van het uitgedeelde 
ganzenbord (5 fr.) kan u vergelijken 
met de prijs van een goedkope balpen, 
die, met opdruk, zeker evenveel kost., 
maar weinig origineel is. 

René Van der Speeten, Herdersem 

W I J ontvangen graag brieven van 
onze lezers als ze ondertekend zi)n 
Naamloze brieven gaan de scheur
mand m evenals scheld- en smaad-
bneven De andere publiceren wii. 
naargelang er plaats beschiltbaar is 
W I J behouden ons dan ook het recht 
voor brieven tn te korten en pers
klaar te maken zonder de essentie 
van de tnhoud te veranderen 
De opinie, vertolkt in een lezersbrief. 
IS niet noodzakelijk de onze 

De redaktie 

Internationale opiniepeiling 

De jongeren 
en de vrede 

Samen met Le Nouvel Observateur 
peilt Knack naar het pacifisme en het neutralisme 

bij de jongeren in de Europese landen. 

Wat denken 
15-plussers over het 
groeiend aantal 
kern-arsenalen 
en de wederzijdse 
bewapeningswedloop. 

knack 
MAGAZINE 

O 

Méér dan 200 bla(dzij(jen 
aktuele informatie, 

woensdag te koop: 45 fr. 

voor een gratis proefnummer 
sturen naar Knack, Meiboomlaan 33, 8800 Roeselare 
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Mensen H^ 
Erik Van Rompuy en 
Straatsburg 
Erik Van Rompuy, niet-verkozen 
CVP-kanidaat op de vijfde plaats 
voor de Kamer te Brussel, heeft 
laten weten dat hij zijn Europees 
parlementsmandaat zal laten 
schieten indien hij terug verko
zen wordt tot CVP-Jongeren-
voorzitter. 

Deze mededeling roept in herin
nering dat er nog altijd een aantal 
polit ici een Europees en een na
tionaal parlementsmandaat ku-
muleren. 

Martens: 
rondje 
voor niets 
Gedurende enkele uren heeft er 
een kortstondig waas van geheim
zinnigheid gehangen rond de „au
diëntie" die de koning maandag
avond verleende aan Martens. 

Bij de socialisten is er nog één 
enkele: de Waal Deimotte. Indien 
hij zijn verkiezingsbeloften ge
stand doet, zal hij vóór 31 januari 
kiezen. 
Bij het FOF kumuleert Antoine 
Spaak de beide parlementsman-
daten met het voorzitterschap 
van de partij. Hetzelfde doen Tin-
demans bij de CVP en Willy De 
Clerck bij de P W . De overige ku-
mulards heten Damseaux (PRÜ 
en De Keersmaecker (CVP). 
In de Volksunie werd van meet af 
aan de onverenigbaarheid tus
sen het nationale en het Europe
se mandaat opgelegd. 

Had Bouwdewijn hem een forma
tie-opdracht aangeboden? Moest 
Martens zich, alleen of met zijn 
politieke vrienden, daarover bera
den? 
Aan de gissingen w/erd een eind 
gesteld toen formateur Willy De 
Clercq meedeelde, dat het inder
daad in de vorstelijke bedoeling 
had gelegen om Martens te belas
ten met een formatie-opdracht, 
maar dat deze bedankt had. 

VdB: niet met 
Tindemans op 
TV 
PSC-voorzitter Van den Boey-
nants heeft geweigerd, samen 
met CVP-voorzitter Tindemans 
op te treden In een televisiepro
gramma van de RTBF. De PSC-
voorzitter heeft zelf de redenen 
voor deze weigering uiteengezet 

Hij wil niet meer dat de PSC 
doorgaat voor het eeuwige klei
ne broertje van de CVP, dat zijn 
partij versleten wordt voor het 
francofone verlengstuk van de 
CVP. 

Deze weigering is beslist op een 
koude steen gevallen bij Tinde
mans, die kort voordien nog ge
pleit had voor de heroprichting 
van „nationale" partijen. 
De steeds talrijker wordende te-

Deze week dit... 
De verkiezingen zijn bijna drie 
weken achter de rug. De 
kommentaren over de uitslag 
sterven uit. We staan opnieuw 
voor 100 procent met onze 
neus gedrukt op de brutale 
realiteit De Vlaamse bewuste 
kiezers hebben de klare taal 
van de Volksunie goed 
begrepen. Zi j hebben duidelijk 
de Vlaams-nationalisten 
versterkt en hiermee uiting 
gegeven aan hun wil om 
Vlaams geld in Vlaamse 
handen te houden. Maar wat 
zien we gebeuren? 
De knoeiers die afgestraft 
werden behouden een 
sleutelpositie. De winnende 
liberalen zetten een dikke nek 
en doen geen moeite om hun 
.unitaire Belgisch-gezindheid te 
verbergen. De liberale 
formateur opteert resoluut voor 
een koalitie die grondwettelijk 
zelfs niet in getal is om een 
uitgebreide federalizering door 
te voeren. Openlijk verklaart hij 
dat dit hem allerminst een zorg 
zal wezen. Hij voelt zich 
bovendien gesteund door de 
traditionele Belgische 
machthebbers: het Hof, het 
groot-kapitaal, de Belgische 
patroonsorganizaties en de top 
van de unitaire vakbonden. Het 
establishment, waartoe hij maar 
al te graag behoort wil de klok 
terugdraaien. In koor roepen 
zi j : brand, brand! Het land is in 
gevaar! Met mooi klinkende 

woorden bezweren zij de brave 
burger zich koest te houden, 
alle opstandige gevoelens te 
onderdukken, te zwijgen en 
lijdzaam te ondergaan. Dat 
deze bedrieglijke politiek 
onafwendbaar leidt tot een 
definitieve verarming van onze 
Vlaamse mensen, raakt hun 
koude kleren niet Dat de 
Vlaamse kleine en middelgrote 
ondernemingen door dit unitair-
Belgisch beleid gedoemd zijn 
tot steeds harder te werken om 
te kunnen blijven betalen voor 
de Waalse eisen, kan hun geen 
barst schelen. Dat de Vlaamse 
gepensioneerden, zieken en 
werklozen de dupe van deze 
geschiedenis zullen zijn, 
merken zij niets eens op. Dat 
het Vlaamse volk de nodige 
bestanddelen verliest om de 
uitdaging van morgen aan te 
kunnen, is voor hen van veel 
minder belang dan hun eigen 
machtspositie. 
Ik vraag me af hoe de 
doorsnee-Vlamingen aankijken 
tegen deze noodlottige evolutie. 
Zi j hebben mogen (moeten) 
kiezen. En dan? Nu staan zij 
daar met lege handen. Terug op 
de kantoorstoel, in het bedrijf, 
in de keuken, of waar ook. 
Terug overgeleverd aan het 
traditioneel politiek geknoei, 
machteloos, inwendig vloekend. 
Of laten zij inderdaad lijdzaam 
begaan? 
Het is onze taak te blijven 

schudden aan de Vlamingen. 
Zi j mogen zich niet in slaap 
laten wiegen. Integendeel, het 
is de hoogste ti jd dat ze klaar 
wakker worden en blijven. Hoe 
pover ook onze middelen zi jn: 
ik zelf, het partijbestuur en de 
Volksunie-parlementairen zullen 
ze ten volle gebruiken om 
harde meppen uit te delen. De 
militanten roep ik op aan de 
basis te werken en onverpoosd 
onze waarheid te verspreiden. 
Elke dag moet het ongenoegen 
bij de Vlaamse mensen 
groeien- tot die zogenaamde 
machthebbers aan de top het 
horen en vooral voelen. 
Hoe langer men weigert de 
realiteit onder ogen te zien en 
er de konklusies uit te trekken, 
hoe dieper Vlaanderen 
meegesleurd wordt in de 
sociaal-ekonomische 
ondergang. De realiteit is dat 
de Vlamingen en de Walen 
totaal Uit elkaar zijn gegroeid 
en zelf over hun toekomst 
moeten beslissen. De konklusie 
is dat Vlaams geld in Vlaamse 
handen moet blijven en dat ons 
volk een eigen Vlaamse staat 
broodnodig heeft 

genstrevers van VdB en de PSC 
zelf laten echter opmerken, dat 
het „slechte Waals imago' van 
hun partij in hoofdzaak te danken 
is aan het voorzitterschap van 
een verfranste Brusselaar, die 
zich weliswaar „Wallon de cceur' 
noemt maar die van regelrechte 
Mechelse komaf bl i j f t 

Houthuys: 
heimwee naar 

ten, dan zal het A B W zijn demo-
kratische rol blijven spelen. Dat 
verklaarde Debunne tijdens het 
kongres van zijn vakbond. 
Met dergelijke verklaring houdt 
Debunne netjes de handen vri j 
en kan hij alle richtingen u i t Dat 
blijkt reeds uit zijn voorstel aan 
de voorzitters Spitaels en Van 
Mier t om samen de regerings
vorming te bespreken-

De brief van 
stafchef 
Gontier 
in een brief aan de koning heeft 
stafchef Willy Gontier een aantal 
suggesties gedaan met betrek
king tot besparingen in het leger. 
Gontier is van mening dat de 
verlenging van de dienstplicht en 
de inkrimping van het aantal be-
roepsvrijwil l igers een som van 1 
tot 2,6 miljard zou kunnen bespa
ren. 

België 

Vic ANCIAUX 

Tegen het verdikt van de kiezers 
in blijven een aantal doorgewinter
de unitaristen zweren bij het ene 
en onverdeelbare Belgische va
derland. 
Ze zijn te vinden aan beide uitein
den van het maatschappelijk spec
trum: aan de top van het Verbond 
van Belgische Ondernemingen en 
aan de syndikale top. 
Zopas heeft Houthuys op het kon
gres Hout en Bouw van zijn vak
bond nog eens aangedrongen op 
het „behoud van de eenheid van 
het land". In deze vakcentrale kan 
hij dat nog, zonder het risico te lo
pen om uitgejouwd te worden. 
Bij zijn eigen mensen in de sektor 
Metaal of in die van Textiel moet 
hij echter al lang niet meer aanko
men met tricolore boodschappen... 

Hoe 
demokratisch? 
Zelfs indien er een regering tot 
stand komt zonder de socialis-

De suggestie is niet eens nieuw: 
ze werd vroeger reeds elders en 
vaker geopperd. 
Wél nieuw is de kwasi-publieke 
wijze waarop de stafchef, in een 
t i jd van lopende zaken dan nog, 
zijn adviezen overmaakt aan ho
gerhand. Het moge dan al wezen, 
dat deze „hogerhand" grondwet
telijk nog altijd de opperbevel
hebber is van het leger-
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Vijf provinciale 
VÜ-senatoren 

Vorige zaterdag in Amsterdam: 350.000 deelnemers aan de vredesmars. Voorheen werden er in Bonn 300 000 
betogers genoteerd, 50.000 in Parijs, 150.000 in Londen en nagenoeg 200.000 in Brussel en in Rome... Reagan 
en Brezjnev liggen er niet wakker van. De laatste is in de Bondsrepubliek begin deze week vooral gaan 
onderhandelen over de voorwaarden voor gasleveringen... 

Jet: voorspoed 
door angst? 
Met het JET-plan is de CVP lang 
niet aan haar eerste „te nemen of 
te laten'-proefstulc toe. 
Het lijkt reeds een eeuwigheid 
geleden, maar toch moeten we 
slechts een paar jaar teruggaan 
om te leren dat mits enige moed, 
de voorspoed van de Belgische 
bevolking gewaarborgd zou blij
ven. 
Van die „Voorspoed" kwam 
evenwel niets terecht Laat staan 
dat er bij de CVP enige „moed" te 
bespeuren viel. De lijvige belofte 
„Voorspoed door moed" werd 
dan maar opgeborgen en vervan
gen door een nieuwe belofte 
„Angst omzetten in hoop". Om dit 
plan wat geloofwaardiger te 
doen overkomen, werd een be
roep gedaan op vader Eyskens 
en andere CVP-tenoren van die 
generatie. 
Nauwelijks zes maanden later, in 
juli 1981, werd het plannen bin

nen de partij zelf afgeschoten 
door het zogenaamde Gezel
schap van de Kristendemokrati-
sche Vernieuwing. 
Maar ook dat manifest behoort 
reeds tot het verleden, want eind 
oktober werd het JET-plan opge
laten. Voor een weinig geslaagde 
v lucht-

Ongelukkige Gijs 
Wie zich dezer dagen in de CVP 
bijzonder ongelukkig moet voe
len is Antwerpenaar Bob Gijs. 
Tot dusver was hij senator en 
bovendien fraktievoorzitter van 
zijn partij In de Senaat. 
Ditmaal zit het hem evenwel niet 
mee. Niet alleen greep hij naast 
een rechtstreeks mandaat, maar 
ook bij de provinciale koöptatie 
schoot hij te ko r t Voor Gijs rest 
er dus slechts éèn reddings
plank: de nationale koöptatie. 
Maar daarvoor is de stri jd tussen 
de verschillende CVP-standen 
zo hevig, dat hij eens te meer tus

sen twee zetels zou kunnen te
recht komen. 
Bij dit alles komt dan nog dat het 
partijbestuur van de CVP aan 
Gijs de opdracht heeft gegeven 
om na te gaan waar het voor de 
CVP misgelopen is op 8 novem
ber. Alsof de man nog niet ge
noeg heeft aan z'n eigen proble
men-

De namen van de provinciale se
natoren zijn gekend. In elke 
Vlaamse provincie behaalde de 
Volksunie voldoende stemmen 
om één mandaat naar zich toe te 
trekken. 
In West-Vlaanderen werd Guido 
Van In verkozen, die aldus na een 
onderbreking van een paar jaren 
naar de Senaat terugkeert. De 
provincieraad van Oost-Vlaande-
ren herbevestigde Germain De 
Rouck in zijn mandaat van sena
tor. Germain De Rouck was het 
enige VU-parlementslid dat op 8 
november sneuvelde omdat zijn 
senaatszetel verhuisde naar Den-
dermonde-St.-Niklaas 
In Brabant haaide Rob Vandezan-
de het en in Antv\/erpen werd 
Walter Luyten gekoöpteerd, die 

daarmede voor de eerste maal 
„officieel" zijn intrede doet in het 
parlement 
Vanuit Limburg zal nieuwkomer 
Mathieu Lowis de senaatsfraktie 
van de Volksunie vervoegen Met 
deze 46-jarige kinesist uit Dilsen 
komt ook de Limburgse Maaskant 
eindelijk parlementair aan z'n 
trekken. 
Naast haar 20 volksvertegen
woordigers zal de Volksunie dus 
17 senatoren tellen. Daarvan wer
den er 10 rechtstreeks verkozen, 
5 gekoöpteerd via de provincie en 
meer dan waarschijnlijk zal de 
senaat 2 VU-kandidaten nationaal 
koöpteren. Op de partijraad wer
den daarvoor aangeduid, in volg
orde, stichter-voorzitter Frans Van 
der Eist en Nelly Maes. 

Tot in het 
absurde 
In politieke en journalistieke 
kringen worden momenteel de 
meest gekke formules en hypo-
teses opgezet Tot in het absurde 
toe-
Een van die gedachtenkronkels 
die nogal wat opgang maakt, is 
de aanduiding van twee eerste 
ministers. De uitleg hierbij is vrij 
eenvoudig. Noch de CVP noch 
de P W kunnen, omwille van hun 
zogezegd Vlaams imago, scheep 
gaan onder de leiding van een 
Waals eerste minister. 
Nog in sterkere mate geldt deze 
redenering voor de PRL en de 
PSC: de Waalse socialisten zul
len meer dan ooit tevoren de 
nationalistische toer opgaan. 
Een doorhakken van deze knoop 
„op z'n Belgisch" zou betekenen 
dat twee eerste ministers be
noemd worden, een Vlaming en 
een Waal. In dit knotsgekke land 
zou zelfs dat geen verbazing 
wekken-

Politieke 
koorknaap 
De verklaringen van De Croo over 
de wenselijkheid van een liberaal-
socialistisch kabinet, werden in 
zijn eigen partij niet in dank afge
nomen. 
De man kende ook bij de socialis
ten weinig bijval. Van Miert deed 
zijn voorstellen af als „prietpraat, 
onzin, met korrekt en politiek on
fatsoenlijk". 
De Croo zou evenwel De Croo 
niet zijn, mocht hij na deze bolwas-
singen sprakeloos gebleven zijn. 
Hij noemde Van Miert „een politie
ke koorknaap, een kerstekind en 
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een politiek gestoorde, die hij om 
de hoek nog wel eens zal opwach
ten". 

Vertrouwd 
unitarisme 
Aan de top van de patroonsorga
nisaties en de syndikaten gaan 
opnieuw kreten op voor een te
rugkeer (2) naar het vertrouwde 
unitarisme. 
Zopas nog waarschuwde Pu-
linckx van het Verbond van Bel
gische Ondernemingen voor een 
te verregaande regionalisering. 
Dat zou volgens hem een gruwe
lijke dwaling zijn. Ook Houthuys 
van het ACV en Debunne van het 
A B W zijn eenzelfde mening toe
gedaan, ondanks de federalisti
sche kreten van hun basis. 
Ondanks al hun onenigheden li j
ken deze drie tenoren wat de 
hervorming van de staat betreft, 
op een zelfde golflengte te zitten. 
De laatste verdedigers van het 
unitaire België? Nu zelfs Vanden 
Boeynants en Tindemans niet 
meer aan een zelfde gespreksta
fel wensen te zitten. 

Top-ronde 
Volgens nog niet bevestigde ge
gevens zou het TV-debat „de laat
ste ronde" de absolute topper van 
het jaar worden op het vlak van de 
kijkdichtheid: meer dan twee mil
joen kijkers . 
Dit debat werd op vrijdagavond, 
twee dagen voor de verkiezingen, 
uitgezonden. De hoge kijkdicht
heid betekent niet enkel een re-
kord voor een politiek programma, 
maar is daarenboven niet zonder 
enig belang voor de verkiezingen 
zelf. Meer dan 10 Lh. van de 
kijkers heeft immers toegegeven 
dat deze uitzending uiteindelijk 
hun kiesgedrag heeft beïnvloed. 

Gezondheid 
Volgens PSC-voorzitter Vanden 
Boeynants moeten zijn partij en 
grote broer CVP vergeleken wor
den met de gezondheid. „Men 
speelt er mee en pas wanneer 
men ze kwijt is, geeft men zich re
kenschap van wat ze betekende." 
Deze vergelijking loopt enigs
zins mank. Beter is het de CVP 
en de PSC te vergelijken met 
geneesheren, die sleutelen aan 
de gezondheid van het land. Die 
geneesheren hebben evenwel 
zolang gespeeld met die gezond
heid, dat de patiënt zichtbaar van 
dag tot dag achteruit ging en per 
slot van rekening op 8 november 
weigerde de rekening te betalen. 

26 NOVEMBER 1981 



Sociaal-ekonomisch m 
Neo-unitaire poppenkast 

Duurbetaalde werk weigeraars 
Meer en meer wordt strenger 
opgetreden tegen misbruiken 
op het gebied van 
werkloosheidsvergoeding. Er 
zijn terzake inderdaad 
ergerlijke praktijken. Maar 
samen met de minderheid van 
profiteurs of zelfs 
werkweigeraars wordt vooral 
een trits van sociaal 
getroffenen de duvel 
aangedaan. 
De zwaksten in onze 
samenleving blijken alweer 
als eersten en ook het 
zwaarst het krisisgelag te 
moeten betalen. 
Inmiddels evenwel wordt in 
de Wetstraat een grotesk 
spel opgevoerd. Immers, in 
normale omstandigheden zou 
hier nog zoiets ais een 
ontslagnemende regering de 
lopende zaken dienen af te 
handelen. Dit behoort 
expliciet tot de 
verantwoordelijkheid die 
's konings ministers bij hun 
eedaflegging op zich nemen. 
Evenwel is het zo dat de 
regering-Eyskens zich 
momenteel voor de volle 
honderd procent manifesteert 
als werkweigeraar. Overigens, 
een schromelijk duur betaalde 
werkweigeraar! 

Elk politiek fatsoen is bij de 
dienstdoende ministers volko
men zoekgeraakt. Niet alleen 
meer ten gunste van verkwisten
de sektoren en diensten (Waal
se staalbarons en openbare wer
ken bij voorbeeld), maar nu tot 
eigen profijt blijven de excellen
ties en hun medewerkers rond
dwalen op de ministeriële kabi
netten Inmiddels wordt alles in 
het werk gesteld om het regeer-
werk op perfekte wijze te blok
keren. Eigenlijk zou de ontslag
nemende regeerploeg-Eyskens, 
omwille van de flagrante werk-
weigering de lopende zaken af 
te handelen, op staande voet 
dienen afgedankt te worden. 
Maar zulks geschiedt natuurlijk 
niet. 

De nationale politieke kaste 
heeft onderwijl te kennen gege
ven dat ze het morgen nog veel 
bonter kan maken. 

Immers, terwijl de pogingen om 
een zakenkabinet In het zadel te 
brengen hoegenaamd nog niet 
helemaal gestaakt zijn, wordt er 
nu ook aan gedacht een regeer-
ploeg aan het bewind te brengen 
die het land zou gaan regeren 
zonder regeerverklaring. Ge
woonweg om de stakende minis
ters van de regering-Eyskens te 

vervangen door excellenties die 
de lopende zaken niet minder 
blauw-blauw zouden laten. Even
wel, niet alle ministers zouden 
daarbij het slachtoffer worden 
van de stoeltjewip. Alleen de 
socialistische kabinetten moeten 
volgens de huidige formatieron-
de voor de hakbijl gaan. De 
ministers van de CVP, van de 
partij van de macht, zouden gro
tendeels in hun ambt bevestigd 
worden... 

Rode lantaarn 

Eens te meer moet blijken dat de 
kiezer voor de aap wordt gehou
den. Met de demokratische 
stemronde als alibi vechten de 
traditionele partijen onder me
kaar een robbertje uit, maar als 
puntje bij paaltje komt dan blijkt 
er toch weer eens een consen
sus bereikt te worden om een 
regeerploeg samen te stellen die 
precies geen rekening houdt 
met de politieke betekenis van 
de kiesronde. 
In Vlaanderen heeft de CVP een 
zware opdoffer gekregen omdat 
het in brede kringen stilaan is 
duidelijk geworden dat slechts 
met het toeschuiven van politie
ke verantwoordelijkheid naar de 
gemeenschappen in dit land een 
uitweg uit de krisis mogelijk is, en 

Veel bloemen en lichtkransen... voor ontslagnemend premier Eyskens en zijn kollega's-werkweigeraars Er 
wordt zelfs een loopje genomen met de lopende zaken En Willy De Clercq bood zich aan als reddende engel 
om het politiek fatsoen opnieuw in de Wetstraat te brengen... 

onze gemeenschap net nog de 
rode lantaarn van de Westerse 
geïndustnalizeerde wereld mag 
dragen. Maar neen, op kap van 
de burger, wordt momenteel 
slechts een klein politiek spelle
tje gespeeld met als grove inzet 
onze ekonomische slagkracht 
en de waarde van onze munt. 

Het is er de CVP duidelijk niet 
om te doen te ijveren voor verre
gaande financieel-ekonomische 
autonomie voor de Vlaamse ge
meenschap. Het is er hen niet 
om te doen om de dwarsliggen
de Waalse ministers nu eens en 
voor goed adieu te zeggen, en 
mee te helpen aan de totstand
koming van een Vlaamse rege
ring die alles in het werk stelt om 
de sterke troeven van de Vlaam
se gemeenschap voor het volle 
pond te gelde te maken. 
De CVP heeft wel graag het 
maskeradespelletje opgevoerd 
in de Vlaamse deelregering om
dat tot nog toe hier slechts voor
al werk kon gemaakt worden 
van valse beloften en wat ker-
misgeschenkjes. 
Nu het moment gekomen is om 
een echte Vlaamse regeerploeg 
aan het werk te zetten is de CVP 
alweer de eeuwige dwarsligger; 
eenvoudigweg om de reden dat 
zij hierbij wat aan politieke macht 
moet inboeten. Dat zij voortaan 
ook door de Vlaamsnationale 
familie op de vingers gezien en 
op de tenen getrapt zal worden 
De socialisten schrikken al even
zeer terug voor een konsekwen-
te federalistische belijdenis en 
vluchten weg in het neo-unitaire 
poppenspel waarbij zij hopen 
niet meteen verantwoordelijk te 
moeten tekenen voor het be-
leidsimmobilisme. Ondertussen 
evenwel zijn zij er verantwoor
delijk voor, samen met de CVP, 
dat als gevolg van een EG-dik-
taat (over de schrapping van 
ontwikkelingszones in Vlaande
ren) Waalse staalbedrijven met 
alleen miljarden van de Vlaamse 
belastingbetaler potverteren, 
maar nu ook Vlaamse staalbe
drijven oneerlijke konkurrentie 
kunnen aandoen. 
Zo wordt ook geen hand uitge
stoken om de bouwbedrijvigheid 
op de rand van het algeheel 
faillissement te redden. Zo blijft 
er, door het jarenlang treuzelen, 
niet het minste bedrijfsstimule-
rend element meer over in het 
nationaal textielplan. 
Zo moet blijken dat alleen reeds 
in de drie belangwekkende sek
toren (het staal, de textiel en de 
bouw) de teloorgang moet toe
geschreven worden aan het feit 
dat tot nog toe hardnekkig werd 
geweigerd de regionale dimen
sie in het ekonomisch beleid te 
onderkennen en in beleidsmaat
regelen om te zetten. De regeer-
geile liberalen komen op hun 
beurt CVP en socialisten ver
voegen als hardnekkige dwars
liggers van de Vlaamse staats
vorming 

Zij geven er de voorkeur aan het 
spel van het regeerimmobilisme 
in de unitaire regering mee te 
spelen. 
Ten koste van de tanende toe
komstkansen van de Vlaamse 
gemeenschap. 

Peperdure 
Mc Kinsey 
Om te redden wat er nog te 
redden viel werd door de rege
ring het peperdure Mc Kinsey-
studiebureau onder de arm geno
men. Er werden miljoenen frank 
uitgetrokken om deze onder-
zoeksspecialisten zieke sekto
ren en bedrijven te doorlichten, 
hun overlevingskansen te wik
ken en te wegen en krachtige 
remedies voor te stellen. 
Bij herhaling is al gebleken dat 
dit bureau de bal behoorlijk heeft 
misgeslagen. Zo ook nu weer 
inzake de reddingsoperatie voor 
de scheepswerf Cockerill-Yards. 
Het blijkt dat, zelfs indien de 
regering de Mc Kinsey-voorstel-
len ter harte zou genomen heb
ben, de akute moeilijkheden van 
vandaag niet zouden kunnen ver
hinderd zijn. 

Het pleit niet voor dit studiebu
reau dat het de sociaal-ekonomi-
sche elementen verkeerd gewikt 
en gewogen heeft Het pleit nog 
minder voor de opdrachtgevers 
(de regering, en in de meeste 
gevallen minister van ekonomi
sche zaken Willy Claes) dat bij 
het toekennen van miljoenenor
ders voor studiewerk verzuimd 
werd het bureau behoorlijk te 
„breefen". Inderdaad, uit nage
noeg alle rapporten blijkt niet de 
minste aandacht voor het feit dat 
in dit land twee gemeenschap
pen leven die een duidelijk ge
scheiden sociaal-ekonomisch le
ven leiden. Het is natuurlijk be
grijpelijk dat de regering van 
meet af aan wenste te voorko
men dat Mc Kinsey het proces 
van de faliekante unitaire ekono
mische beleidsvoering zou gaan 
maken. 

Mc Kinsey mocht slechts wat 
alibi-werkjes opknappen. Daar
enboven blijkt steeds opnieuw 
dat zelfs de konklusies van Mc 
Kinsey volkomen genegeerd 
werden. 

Noodroep 
onbeantwoord 
Fabelta Zwijnaarde vraagt 
staatswaarborg voor twee kre
dieten van samen 100 miljoen 
frank aan te gaan bij de Nationa
le Maatschappij voor Krediet aan 
de Nijverheid. 

Het ekonomisch ministerkomitee 
zou vorige week dinsdag die 
dossier zijn zegen moeten gege
ven hebben. De stakende minis
ters hebben evenwel verzuimd 
deze noodroep van een Vlaams 
bedrijf te behandelen. 

Socialistische 
aanpak 
Op het kongres van de socialis
tisch vakbonden in Brussel heeft 
sekretaris-generaal Debunne ge
pleit voor een versterkte unitaire 
refleks in socialistische rangen. 
„ We mogen de toestand niet laten 
verrotten en moeten de voortdu
rende voorrang van de commu
nautaire problemen overwinnen 
om de sociale ekonomische en 
financiële problemen gezamenlijk 
aan te pakken." 

SP-voorzitter Van Miert deed op 
de slotdag van dit kongres zijn 
best om Debunne niet tegen te 
spreken. 
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Gedeukt 
progressisme 
en... 
De herhaalde oproep van voor
zitter Spitaels van de Waalse 
socialisten om alle progressieve 
krachten te bundelen — uiter
aard onder het vaandel van zijn 
partij — heeft reeds lelijke deu
ken gekregen. 

Bij de vorming van de Bestendi
ge Deputatie aarzelden de Waal
se socialisten niet om hand in 
hand te gaan met de liberalen. En 
ook bij het afsluiten van akkoor
den voor de provinciale senato
ren werden de volgelingen van 
Gol niet te „rechts" of te „konser-
va t ie f bevonden. 

Elektoraal is de winst echter bin
nen-

...Aggressief 
nationalisme 
Maar Spitaels heeft nog meer 
pijlen op zijn boog. Nu zijn partij 
het FDF-RW bijna volledig opge
slorpt heeft, nnoeten ook deze 
kiezers gesust worden. 

Een eerste stap v^erd daartoe 
reeds gezet. Als voorwaarde tot 
regeringsdeelname stellen de 
Waalse socialisten zonder meer 
de opheffing van de begrenzing 
van Brussel tot 19 gemeenten. 
Deze eis heeft het steeds gedaan 
in de Brusselse FDF-knngen. 

Op dze wijze schakelt Spitaels zijn 
partij vrijwillig uit voor een centrale 
regering, maar dompelt hij ze di-
rekt onder in de kiesstrijd voor 
oktober 1982! 

Opinie 

Voeren Vlaams 
De Voerense Vlamingen kunnen 
kalm naar de gemeenteraadsver
kiezingen toeleven. Op 8 novem
ber bleek duidelijk dat zij over een 
politieke meerderheid beschikken. 
Ondanks de oproep van de Action 
Fouronnaise daalde het aantal 
blanco en ongeldige stemmen in 
de Voerstreek tot iets meer dan 
53 t.h. Dat IS nog steeds meer dan 
de helft. Daarbij moet evenwel 
rekening gehouden worden met 
het normale percentage van blan
co en ongeldige stemmen. In de 
provincie Limburg bedroeg dat 
8,8 t.h. 
Rekening houdend met de Euro
pese verkiezingen is dit reeds een 
tweede maal dat de Vlaamse 
meerderheid in de Voerstreek ook 
op politiek terrein tot uiting komt 

Dixit Maldague 
De voorzitter van het Planbureau 
Maldague heeft op een studiedag 
van het Verbond van Belgische 
ondernemingen, op zijn beurt ge
wezen op de nagenoeg niet meer 
afwendbare drastische devaluatie 
van de Belgische frank. 
Hij gaf de politici nog slechts een 
koppel maanden respijt om onder 
meer met een nieuwe Maribel-
operatie ingrijpende verarmings-
maatregelen te treffen. 
De heer Maldague maakte zich 
evenweel geen illusies: hij zoekt 
vergeefs naar een kontinuïteit in 
het industrieel beleid in dit land. 
Evenmin als Mc Kinsey maakt hij 
zich evenwel zorgen wat betreft 
de dringende federalistische aan
pak van het ekonomisch beleid. Hij 
heeft daartoe geen opdracht ge
kregen. Zodoende blijft hij zich 
vergenoegen met zware donder
preken waarbij hij in het goed 
gezelschap van ministers, zoals 
causeur Mark Eyskens, bevindt. 

PERSpe^t/ef 
Het is dus Willy De Clercq, die een nieuwe regering moet vormen van 
kristen-demokraten en liberalen. De liberalen zuilen wel erg tevreden 
zijn, want regeringsgeil als zij zijn er niet veel. Dé vraag zal dan ook 
zijn, of de CVP-PSC voldoende bekomen zijn van hun formidabele af
straffing om hun vingers te verbranden. Hoewel, natuurlijk een man 
als Leo Tindemans ook wel graag zou willen, want zijn kansen begin
nen te slinken om nog ooit premier te worden. 

DE vraag is of de PSC van 
Vanden Boeynants een ka
binetsformatie zal overle

ven. Lees Het Belang van Lim
burg: „Bi'i de PSC liggen de kaar
ten iets moeilijker. Daar gaat het 
nu puur om de overleving van de 
partij en elke stap in de verkeerde 
richting kan voor de Waalse kris-
ten-demokratie fataal zijn. Het is 
begrijpelijk dat het diepste verlan
gen van Vanden Boeynants en Co 
er nu moet in bestaan om „even 
niet te zijn". Met zelfs minder 
kamerzetels dan de Volksunie zou 
dat overigens nauwelijks opvallen. 
Blijft de PSC volharden in haar 
oppositie-eis dan sleurt ze ook de 
CVP mee naar de politieke zijlij
nen. Zo maken we het voor de zo
veelste keer mee dat een klein 
Waals partijtje zijn eigen staat van 
ontbinding exporteert naar het 
hele land, dat maar mee moet 
bloeden. En de afslachting die 
PSC-voorzitter Vanden Boey
nants wellicht te wachten staat, 
zegt genoeg over de tijd die nog 
nodig zal zijn om het puinruimen te 
beëindigen." 

EN dan komt een konklusie, die 
voor een unitair voelend 
man als Hugo Camps toch 

wel opmerkelijk is: „En wie dezer 
dagen ABVV-leider Debunne op 
zijn statutair kongres hoorde te
keer gaan tegen het gezond ver
stand dat niet wil weten van een 
verstikkend kollektivisme, weet 
dat de inkeer van de socialisten 
nog niet voor morgen is. Als de 
Walen willen ten onder gaan aan 
het kamikaze-socialisme en -fede
ralisme van Spitaels moeten zij dat 
weten. In Vlaanderen wil men, des
noods gelouterd, maar in ieder 
geval nog heelhuids en vrij uit de 
krisis geraken." 

DE VU-idee voor een uitge
breid federalisme begint nu 
zelfs ingang te vinden in de 

kolommen van Het Belang. Keu
rig! En dat terwijl er een regelrecht 
neo-unitair offensief aan de gang 
is. Als CVP en PVV scheep gaan 
zullen de neo-unitaristen nog méér 
wind in de zeilen krijgen. Is het 
daarom dat Manu Buys in De 

Standaard daarvoor waar
schuwt? 
„De autonomie-tendens heeft de 
jongste maanden nog aan kracht 
gewonnen, zowel in Vlaanderen 
waar de openbare opinie thans 
uiterst gevoelig is voor het argu
ment „Vlaams geld in Vlaamse 
handen", als bij de Walen die onaf
gebroken bewerkt worden door 
de haast separatistische propa
ganda van de Parti Socialiste en 
andere Waalse groeperingen. In 
de kristen-demokratie is aan de 
top zeker niet iedereen gelukkig 
met de splitsing, waartoe de Waal
se vleugel ten tijde van de Leuven
se kwestie besloot 
Is het niet verstandiger de feiten te 

nemen zoals ze zijn, en te pogen 
binnen een gemodernizeerde 
staat de twee gemeenschappen 
zodanig te struktureren, dat ze 
politiek en ekonomisch hun pro
blemen aan kunnen op de manier 
waarop zij dat verkiezen te doen ? 
Getuigt het van realiteits- en van 
staatszin, wanneer men de ver
schillen negeert en toedekt onder 
een versleten tricolore deken? 
Dreigt een kabinet dat zijn politiek 
in die richting oriënteert, niet spoe
dig vast te lopen in een straatje 
zonder uitweg?" 

H OPELIJK heeft vooral Tinde
mans dat gelezen. Maar an
ders niet gelaten. Als er 

Dialoog tijdens de verkiezingsnacht Willy De Clercq: „Nu of Nooit!" Jos 
Chabert: „Te nemen of te laten!"... 

inderdaad een neo-unitair kabinet 
komt zullen de zaken zó muurvast 
lopen, dat het federalisme er mis
schien nog vlugger zal komen... 
Temidden van al die politieke hei
bel is een beetje het nieuws in de 
verdrukking gekomen dat het 
voor Vlaanderen zo belangrijke 
textielplan nog méér wordt afge
kalfd... En het was al een erg 
mager beestje, in vergelijking met 
het gigantische staalplan voor 
Wallonië. 

Ook Het Volk maakt zich onge
rust: „Maar de volgende regering, 
welke ook haar samenstelling is, 
zal dringend werk moeten maken 
van een doeltreffende strategie 
voor de textiel- en kledingnijver-
heid. 
Zoniet zullen de problemen inzake 
werkloosheid, begrotingstekorten, 
handelsbalans en maatschappelij
ke zekerheid nog meer verscherpt 
worden om nog te zwijgen over 
de sociale onrust die ook in Vlaan
deren zou kunnen ontstaan." 

HET is precies daarom dat 
het federalisme nodig is. 
Omdat Vlaanderen anders 

niet heelhuids uit de krisis komt, 
maar integendeel dieper wegzakt 
in het Belgisch moeras. Hopelijk 
zullen de heren in de Wetstraat er
aan denken, maar we betwijfelen 
het... 
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Verkiezingsuitslagen in 
Duits-Beigië weinig Belgisch 
Over de verkiezingsuitslagen in Duits-België, wij bedoelen hier het 
officiële Duits-België, is heel weinig te doen geweest. Het is te begrij
pen: de uitslagen in Vlaanderen, Wallonië en Brussel waren zo op
zienbarend dat die van de laatste Belgische kolonie er helemaal door 
in de schaduw geraakten. 

Vanuit volksnationaal oogpunt waren ze nochtans niet zonder belang. 
Het zal wel zijn omdat de meeste persorganen de gebeurtenissen van 
uit dit oogpunt niet en „WIJ" wel bekijken, dat de lezer hieronder infor
matie vindt die hij elders niet aantreft. 

Geen eenvoudige uitslagen 

De uitslagen van parlementsver
kiezingen zijn voor het Duitse 
gebied niet eenvoudig af te lezen. 
Het zit immers sedert 1919 ge
vangen in de provincie Luik, met 
name In het arrondissement Ver-
vlers. 

Wel kunnen wij de kantons Eu-
pen en Sankt Vith samenstellen 
zodoende hebben we het groot
ste gedeelte van de Duitse 
volksgroep. Maar het kanton 
Malmédy is lang niet zo Waals 
ais het gelijknamige stadje dat er 
de hoofdplaats van is. Wij zijn 
dus wel verplicht de uitslagen 
voor de drie kantons afzonderlijk 
af te drukken, met alle voorbe
houd voor Malmédy. 

Een allesbehalve Belgisch 
beeld 

„Grenz-echo", de spreekbuis 
van de Belgicistische CSP, toont 
zich niet al te ontevreden over de 
uitslag en stipt aan dat deze in elk 
geval „Belgisch" verlopen is, wat 
volgens haar wijst op de verre
gaande mate waarin het Duitse 
landsdeel reeds geïntegreerd is in 
België. Alhoewel wij vrezen dat 
deze integratie inderdaad verder 
gaat en fataal zal uitlopen op ver-

fransing lijkt de diagnose ons toch 
niet juist. 

De kristendemokraten zijn vrij 
fel aangeslagen in Eupen, zoals 
overal, maar in St.-Vith zijn ze voor 
de Kamer met bijna 1 % vooruit
gegaan. Zou St. Vith een Duits 
Kruishoutem zijn? De socialisten 
handhaven zich anderzijds in Eu
pen beter dan in vele andere 
Belgische kantons, maar schrom
pelen in het genoemde St.-Vith tot 
een vierde van hun gelederen 
ineen. De kommunisten, duidelijk 
in tegenstelling tot hun bijna ver
dwijnen elders, boeken een lichte 
vooruitgang in Eupen en St. Vith, 
niet in Malmédy! 

De autonomisten, hier de PDB 
boeren lichtjes achteruit in de Ka
mer en lijden ernstig verlies in de 
Senaat, terwijl zij hun aantal zetels 
in de „Rat" behouden. Ook deze 
uitslag is niet „Belgisch": In Vlaan
deren is de VU vooruitgegaan, 
zelfs zonder dat het Vlaams Blok 
daardoor achteruit ging, in Brussel 
werd het FDF gehalveerd; en n 
Wallonië schreven de socialisten 
het autonomisme in hun vaandel, 
zodat zij het RW konden opzui
gen. 

In Duits-België heeft geen enke
le partij laat staan de socialistische, 

, .'t».*^ Het gebouw van de Duitse Kultuurraad te Eupen. 

EUPEN % 

Kamer 
ST-VITH % SAMEN % MALMÉDY % 

CSP 
FDP/RW 
SP 
PFF 
PCB 
PDB 
ECOLO 
UDRT 

31,38 
1,05 

10,74 
27,01 

1,37 
20,75 
5,18 
1,55 

40,01 
1,64 

11,39 
22,71 

1,32 
21,97 

38,50 
0,53 
4,28 

22,66 
0,82 

29,16 
2,42 
1,02 

37,52 
0,67 

16,20 
14,91 
0,56 

29,57 

34,56 
0,81 
7,86 

25,07 
1,12 

24,50 
3,95 
1,31 

38,92 
1,21 

13,49 
19,30 
0,98 

25,29 

31,02 
4,14 

12,62 
36,18 
5,99 
1,96 
5,36 
2,36 

40 , -
425 

14,97 
31,26 
5,8 
2,75 

Een woordje uitleg bij de parijnaam-afkortingen- CSP: Christlich Soziale Partei, in feite een onderdeel van de PSC, ten 
bewijze in Malmédy kwamen CSP en PSC met afzonderlijk op (anders dan bv in Brussel CVP en PSC) zodat een kiezer op 
die lijst met kon weten of zijn stem een Waal of een Duitser ten goede kwam. 

SP = Sozialistische Partei: haar verhouding tegenover de Luikse en Vervierse PS is nog onderdaniger dan die van CSP 
tegenover PSC 

PFF = Partei des Fortschntts und der Freiheit, gelijkaardige bemerking mbt PRL 
PDB = Partei der deutschsprachigen Belgier, de enige autonomische partij, vergelijkbaar met wat de VU is in Vlaanderen 

maar veel braver. 

Senaat 

Partijen 

CSP 
FDF/RW 
SP 
PFF 
PCB 
PDB 
ECOLO 
UDRT 

EUPEN % 

1981 

32,57 
1,12 

13,45 
20,87 

1,50 
22,48 
5,38 
1,81 

1978 

41,46 
2,06 

13,65 
12,88 
1,27 

27,65 

ST 

1981 

32,50 
0,47 
5,14 

26,50 
0,77 

30,66 
2,66 
0,93 

VITH % 

1978 

36,-
0,77 
6,68 

18,27 
0,75 

37,14 

SAMEN 

1981 

32,54 
0,83 
9,73 

23,39 
1,17 

26,15 
4,16 
1,42 

% 
1978 

39,06 
1,50 

10,59 
15,24 
1,04 

31,81 

MALMÉDY % 

1981 

25,11 
4,42 

12,47 
44,22 
2,94 
2,08 
6,06 
2,41 

1978 

38,89 
5,88 

17,63 
29,80 
3,39 
3,45 

Het percentage der ongeldige en blanco-stemmen ligt voor Eupen en Sankt Vith samen op 20 % voor de Kamer, op 
22,34 % voor de Senaat, tegenover respektievelijk 16,47 % in 1978. Voor Malmédy bedragen deze cijfers 11,15 % en 
11,79 % Duits België verkiest ook de leden van zijn „Rat der deutschen Kulturgemeinschaft". Het aantal ongeldige blanco
stemmen IS daar opvallend gennger (14,81 %) en zelfs nog wat afgenomen tegenover 1978 (14,93 %). Hieronder volgt de 
uitleg. 

Rat 

de autonomistische vlag uit de 
handen van de PDB gehaald. Toch 
heeft deze geen sprong voor
waarts gemaakt, zoals de VU. Ook 
al had de PDB geen Egmontpakt 
te verteren. Alles samen blijft het 
politieke landschap er daar wel 
degelijk anders uitzien dan in het 
„echte" België. Stemonthoudingen 
zijn in de „oostkantons" altijd al 
talrijk geweest, veel talrijker dan 
om het even waar in België. Er zijn 
er ongeveer zoveel als PDB-stem-
men. 

Zeker drukken zij ontevreden
heid en/of machteloosheid uit; in 
dit verband dan tegenover de 
„nieuwe" staat België 

Hun aantal is bovendien toege
nomen. De enige gegevens die dit 
gebied met de meerderheid van 
het land helemaal gemeen heeft is 
de onbetwistbare vooruitgang van 
de liberalen, de partijgetrouwen en 
de UDRT (1), alsook het opdagen 
van een milieupartij. 

P D B trappelt ter plaatse 
Het IS niet gemakkelijk, deze 

toestand te beoordelen. Met plaat
selijke partijpolitieke situaties wil
len WIJ ons fiier niet inlaten. Ons in
teresseert vooral het volksbe
wustzijn van deze Belgische „drit-
te im Bunde" en de politieke uit
drukking ervan. Méér dan 

1981 1978 

% stemmen Zetels % stemmen Zetels 

gissingen wagen wij niet te maken 
bij een poging om de verkiezings
uitslag te verklaren. 

Het is duidelijk dat de PDB met 
meer vooruitgaat zonder dat an
dere partijen op noemenswaardi
ge wijze de autonomiegedachten 
van haar overnemen. 

Ten aanzien van de verkiezing 
van de wetgevende kamers is 
deze stilstand te begrijpen. Eens
deels is 20 a 30 % een vrij hoog 
(percentage voor een volksnatio-
nale partij. In Vlaanderen zijn wij 
daar nog lang niet aan toe. Men 
kan de vraag stellen of dit voor dat 
gebied in de huidige toestand met 
een maximum is. Anderdeels zijn 
de kansen op een zetel voor de 
PDB onbestaande binnen het 
hoofdzakelijk Waalse arrondisse
ment Verviers. Zolang het Duitse 
gebied niet tot een afzonderlijk 
gerechtelijk en dus kiesarrondis
sement omgevormd wordt zal het 
nooit een parlementslid kunnen 
kiezen zonder goedvinden van de 
Walen. „Grenzecho" pakt uit met 
twee volksvertegenworodigers 
voor Duits-België: Fred Evers 
(PFF) en Albert Gehlen (CSP) (3). 
Maar die stonden op een Waalse 
lijst en waren daar zonder het 
goedvinden van Waalse politici 
niet oo een verkiesbare plaats 
geraa l 

Hoe vrij kunnen deze verkoze-
nen zich eventueel tegen de Wa
len opstellen? 

Het is dus denkbaar dat een 
aantal PDB-gezinden ontmoedigd 
geraken en een stem op deze 
fsartij voor het parlement nutteloos 
achten. Er zijn immers heelwat 
meer stemmen op de PDB uitge
bracht voor de Rat dan voor het 
parlement In tegenstelling tot het 
parlement waar zelfs een in volle 
vrijheid verkozen Duitser uiter
aard zeer weinig in de pap te 
brokken zou hebben, beschikt de 
Rat over een beperkte maar echte 
bevoegdheid binnen het Duitse 
gebied. De PDB daarbij een stem 
geven is zeker nuttiger. 

Een bijkomende verklaring voor 
de stilstand of de achteruitgang 
van de PDB kan men zoeken in de 
ontwikkeling van de staatshervor
ming. Een goed afgelijnde plaats 
hebben onze Volksduitsers daarin 
nog niet gevonden. De Walen 
schijnen geenszins van plan, hen 
uit het Gewest te laten ontsnap
pen; en de Vlamingen (wij bedoe
len wel degelijk de meerderheid 
der kleurpartijen) schijnen niet van 
zins hier echt een stok voor te ste
ken. 

Is het dan zo verwonderlijk dat 
het handvol Duitsers, ook de 20 of 
30 % onder hen die aan hun 
volksaard veel belang hechten stil
aan de moed beginnen te veriie-
zen? 

Alleen de toekomst kan ons 
zeggen of door het niet-aflatend 
imperialisme van de Walen, ge
paard met tekort aan belangstel
ling vanwege de Vlamingen, de 
late opstanding van deze Duitse 
volksgroep kan ongedaan ge
maakt worden. 

Karel Jansegers 

(1) Een Duitse vertaling van haar naam 
vond deze partij niet nodig. 

(2) Wat tevens de rechtsbedeling recht
vaardiger en menswaardiger zou mal<en. 

(3) Tot nu toe voorzitter van de RaL Volgt 
Willi Schyns op. 

CSP 
SP 
PFF 
PDB 

34,69 
11,42 
24,53 
29,36 

9 
3 
6 
7 

41,38 ( - 6,69) 
12,05 ( - 9,63) 
16,51 (-1- 8,02) 
30,05 ( - 0,69) 

11 
3 
4 
7 

m TUSSEN 
l/OLKEN 

EN'SUTEN 37 
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Topgesprek Schmidt-Brezjnev: 
Euro-raketten en aardgaspijplijn 
De grond in Europa davert niet meer wanneer Duitse en Russische 
leiders elkaar ontmoeten. Rapallo, het Hitler-Stalin-pakt behoren tot 
het verleden. Maar dat belet niet dat de topontmoeting, begin deze 
week in Bonn tussen de Sovjetrussische president en partijleider 
Leonid Brezjnev en bondskanselier Helmut Schmidt, in de rest van de 
wereld en vooral in Washington en de andere westerse hoofdsteden 
met de grootste aandacht is gevolgd. 
De top in Bonn onderstreepte nog eens het toenemend belang van de 
betrekkingen tussen de Bondsrepubliek en de Sovjetunie en in het al
gemeen de groeiende internationale rol van West-Duitsland dat niet 
langer een ekonomische reus maar een politieke dwerg is. 

Het vlak vóór Brezjnevs bezoek 
afgeronde aardgasakkoord komt 
de omvang van de ekonomische 
betrekkingen tussen Bondsrepu
bliek en Sovjetunie onderstrepen. 
Terwijl het hoofdonderwerp van 
de topkonferentie, de kwestie van 
de raketten met middellang bereik 
in Europa, toont dat West-Duits
land de voornaamste politieke ge
sprekspartner van de Sovjetunie 
in West-Europa is, een rol waar on
der generaal de Gaulle Frankrijk 
naar streefde. 
Inzake de kwestie van de zo
genaamde Euro-raketten heeft 
Brezjnev in Bonn blijk gegeven 
van enige bereidwilligheid tot toe
gevingen. Het zou onrealistisch 
geweest zijn te verwachten dat de 
Sovjetrussische leider zonder 
meer zou hebben toegezegd de 
zowat tweehonderd vijftig SS-20-
raketten, die tegen West-Europa 
opgesteld staan en heel West-
Europa kunnen bestrijken, terug te 
trekken. Dat is immers het onder
werp van de onderhandelingen 
tussen de Sovjetunie en de Ver
enigde Staten die op 30 november 
in Geneva beginnen. Vooraleer 
Moskou zich op toegevingen vast
legt wil het uiteraard eerst horen 
wat de Amerikaanse plannen zijn 
inzake de vijfhonderd tweeënze
ventig Pershing II- en Cruise-raket
ten die de NAVO van 1983 af in 
West-Europa wil opstellen. 
Maar in elk geval heeft Brezjnev in 
Bonn verklaard dat de Sovjetunie 
bereid is voor de duur van de 
onderhandelingen geen nieuwe 
raketten op te stellen en zelfs een 
aantal SS-20's uit haar Europees 
grondgebied weg te halen en dat 
ze aan de onderhandelingstafel tot 
een aanzienlijke vermindering van 
haar kernwapenarsenaal in Euro
pa wil komen. 

Of die onderhandelingen tot een 
goed einde komen, hangt nu voor
al van de houding van de Sovjetu
nie en de Verenigde Staten af. 
Maar ook wat Amerika betreft, 
heeft de Westduitse regering zich 
de grootste moeite getroost om 
de Reagan-regering tot versoepel
de inzichten te brengen. Het was 
vooral op aandringen van West-
Duitsland dat de NAVO-ministers 
van Defensie op de bijeenkomst 
van de Nucleaire Plangroep 

CNPG) in Schotland instemden 
met de zogenaamde nuloptie, nl. 
dat de NAVO afziet van haar plan, 
vijfhonderd tweeënzeventig raket
ten die de Sovjetunie kunnen tref
fen in West-Europa op te stellen 
als Moskou van zijn kant zijn mid
dellange raketten, die op West-
Europa gericht staan, terugtrekt. 
Alles hangt nu af van de interpre
tatie die haviken in Washington 
aan die nuloptie geven. Volgens 
sommige Amerikaanse bewinds
lieden betekent dat immers dat de 
Sovjetunie ook haar SS-20's in het 
Verre Oosten moet verwijderen 
en een dergelijk uitgangspunt is 
gewoonweg onrealistisch. Als de 
Amerikanen aan tafel gaan zitten 
met voorstellen die geen rekening 
houden met de veiligheidsoverwe
gingen van de Sovjetunie jegens 
China en die ook een terugtrek
king omvatten van tegen China 
opgestelde wapens, kunnen de 
onderhandelingen weinig sukses 
kennen. 

De raketten waren het hoofdon
derwerp van de top Brezjnev-
Schmidt, maar die ontmoeting 
werd uiteraard ook gekleurd door 
het feit dat eind vorige week tus
sen Westduitse bedrijven en ban
ken en vertegenwoordigers van 
de Sovjetunie na meer dan een 
jaar onderhandelen het grote 
aardgaskontrakt is getekend. Dat 
houdt in dat de Sovjetunie van 
1984 af jaarlijks zowat twaalf mil
jard kubieke meter aardgas aan 
de Bondsrepubliek zal leveren. 
Van hun kant leveren Westduitse 
bedrijven een groot deel van de 
5.000 km lange pijplijn en de 
kompressorstations die nodig zijn 
om het gas uit de Siberische win-
ningsgebieden rond Oerengoi 
naar West-Europa te brengen. Een 
aanzienlijk deel van die aanleg 
wordt door Westduitse banken 
gefinancierd en de eerste aard
gasleveringen zullen dienen als 
afbetaling daarvan. Een woord
voerder van Ruhrgas AG in Essen 

zei dat er een prijs was afgespro
ken voor de levering van de eer
ste twaalf miljard kubieke meter 
aardgas, maar maakte niet bekend 
welk de prijs was. 
't Westduits-Russisch akkoord 
vormt trouwens maar een onder

deel van een breder plan waaron
der ook Frankrijk, Spanje, Oosten
rijk, Italië, Nederland en ook België 
aardgas van de Sovjetunie zullen 
afnemen. In het totaal zal de Sov
jetunie, naar wordt verwacht, 40 
miljard kubieke meter jaarlijks aan 
West-Europa leveren. Op te mer
ken valt dat ook West-Berlijn een 
deel van het Sovjet-aardgas zal 
afnemen. De Westduitsers heb
ben in de onderhandelingen geëist 
West-Berlijn in het akkoord te 
betrekken wat meteen een erken
ning vormt van de banden tussen 
West-Berlijn en de Bondsrepu
bliek. 
Naast de Bondsrepubliek, waar 
vooral privé-banken tussenbeide 
komen voor de financiering van de 
pijplijn (een kleine 180 mil
jard B. fr.), zullen ook andere 
Westeuropese landen de techno
logie voor de pijplijn helpen le
veren en financieren. Zo worden 
in België bestellingen geplaatst 
voor naar schatting 30 mil
jard B.fr. 

De voornaamste partner na de 
Bondsrepubliek is evenwel Frank
rijk dat voor naar schatting 120 
miljard fr. in de bouw en financie
ring van de pijpleiding tussenbeide 
komt en zowat acht miljard kubie
ke meter jaarlijks zal afnemen. Zo 
worden tweeëntwintig van de 
eenenveertig benodigde kom
pressorstations voor de pijplijn ge
bouwd door een consortium dat 
bestaat uit Mannesmann Anlan-
genbau AG en het Franse bedrijf 
Creusot-Loire, met als onderaan
nemers het Westduitse AEG-Ka-
nis en het Britse bedrijf John 
Brown Engeneering Ltd. 
Niet alleen de omvang van het 
aardgaskontrakt (waarbij de vele 
arbeidsplaatsen die het in Westeu
ropese landen garandeert niet mo
gen worden vergeten) is indruk
wekkend. Ook de aardgaswinning 
zelf in Siberië vormt een ontzaglij
ke onderneming. Ver weg van de 
bewoonde wereld, in extreem on
gunstige klimaatomstandigheden 
met wintertemperaturen die tot 
mm 50 graden Celcius dalen, gas 
winnen, brengt heel wat proble
men mee. Eerst en vooral van 
technische aard, om door een 
ijzerhard bevroren ondergrond te 
boren, om voldoende verharde 
wegen en leidingen aan te leggen 
die bestand zijn tegen uiterste 
vriestemperaturen, maar niet in
zakken tijdens de korte zomer 
waarin de bovengrond ontdooit 
Daarnaast is het niet eenvoudig 
technici en arbeiders naar dat on
herbergzame gebied aan te trek
ken. Die komen alleen in ruil voor, 
naar Sovjetrussische maatstaven, 
zeer hoge lonen en zes weken 
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Een archieffoto uit 1974. De laatste kilometers van de 3.000 km lange 
gaspijpleiding tussen Siberië en Moskou aaneengelast 

vakantie per zes weken werken. 
Voor de Sovjetunie ligt het belang 
van het aardgaskontrakt in de 
deviezenmassa die de levering 
van aardgas aan West-Europa zal 
opleveren, als eenmaal de finan-
cienng van de pijplijn is afbetaald. 
Die harde deviezen zullen het de 
Sovjetunie mogelijk maken nieu
we westerse technologie aan te 
kopen -die ze nodig heeft voor 
haar ekonomische ontwikkeling 
en modernizering. 
En het spreekt vanzelf dat vooral 
de grote Westduitse bedrijven, die 
nu voor een aanzienlijk deel van 
de pijpleiding instaan, al stevig de 
ogen gevestigd hebben op de 
nieuwe orders die na 1985 van de 
Sovjetunie te verwachten zijn en 
daar een stevig graantje willen van 
meepikken. 

Het belang van de Sovjetrussi
sche markt is trouwens een van 
de redenen waarom zowel de 
Westduitse regering als het West
duitse bedrijfsleven niet bereid 
waren rekening te houden met de 
zware druk van de Reagan-rege
ring om van het aardgaskontrakt 
af te zien. Het argument van Was
hington was dat West-Europa en 
vooral de Bondsrepubliek voor 
zijn energievoorziening te zeer af
hankelijk dreigde te worden van 
de Sovjetunie waardoor deze laat
ste dan weer druk op West-Euro
pa zou kunnen uitoefenen. 
Als antwoord daarop wees Bonn 
erop dat de pijplijn voor 30 t.h. van 
de Westduitse aardgasbehoeften 
zal instaan wat slechts 5,5 th . van 
de totale energiebehoeften van de 
Bondsrepuliek vormt Daarnaast 
voerden de Westduitsers, terecht, 
aan dat landen in het Midden-
Oosten, getuige Iran, nu niet be
paald voorbeelden van stabiele 
leveranciers zijn. West-Duitsland 
en andere Westeuropese landen 
waren nu eenmaal niet bereid ste
vige ekonomische belangen op te 
offeren aan de anti-kommunisti-
sche kruistocht van Reagan. Te 
meer daar de Amerikaanse presi
dent zelf ook niet het voorbeeld 
heeft gegeven. Reagan hief im
mers het Amerikaanse graanem-
bargo tegen de Sovjetunie, dat 
door zijn voorganger was afge
kondigd wegens de Sovjet-invasie 
van Afghanistan, op om de belan
gen van de Amerikaanse boeren 
niet te schaden. 

Daarnaast zegden de leiders van 
de grote Westduitse bednjven en 
banken, die bij het aardgasak
koord betrokken zijn en die al een 
ruime ervaring hebben in transak-
ties met de Sovjetunie, dat dit land 
zich steeds een betrouwbare han
delspartner heeft getoond. „De 
onderhandelingen voor het afslui

ten van een akkoord zijn altijd zeer 
lang, ingewikkeld en omslachtig. 
Maar als het akkoord eenmaal 
getekend is, houdt de Sovjetunie 
er zich nauwgezet aan", zo zegden 
ze. Van zijn kant maakte ook de 
Bank voor Internationale Betalin
gen (BIB), die in Zwitserland ge
vestigd is, vorige week bekend dat 
de schuldenlast van de Sovjetunie 
bij het westen naar verhouding 
gering is (13,5 miljard dollar), dat 
die schulden bovendien jaarlijks 
afnemen en dat de financiële 
plaats van de Sovjetunie „zeer 
soiled" is. 

In deze tijd van krisis is het niet zo 
eenvoudig afzetmarkten te vinden 
van de omvang die de Sovjetunie 
biedt en dat in een land dat de re
putatie heeft zijn schulden nauw
gezet en op tijd af te betalen. Het 
Westduitse bedrijfsleven staat 
dan ook vierkant achter het stre
ven om de ekonomische betrek
kingen met de Sovjetunie en 
Oost-Europa (die trouwens het 
traditionele hinterland van Duits
land vormen) zo ruim mogelijk te 
houden. 
Ook politieke redenen, in de eer
ste plaats het handhaven van de 
géintensifieerde inter-Duitse kon
takten, spelen mee in het streven 
van de Bondsrepubliek, de oost-
west-betrekkingen op een zo 
goed mogelijk peil te houden en 
de moeite die Schmidt zich daar
voor zowel bij Washington als 
Moskou getroost. Dat betekent 
niet zo heeft Schmidt herhaalde
lijk gezegd, dat de Bondsrepubliek 
afstand neemt van het westers 
bondgenootschap en zich laat ver
leiden, langs de weg van een 
zeker neutralisme, op termijn een 
Duitse hereniging mogelijk te ma
ken. Ook aan Brezjnev heeft 
Schmidt gezegd dat zijn land ste
vig in de NAVO verankerd blijft. 
Als er tegen 1983 geen akkoord is 
bereikt in Geneve zal de Bondsre
publiek het NAVO-rakettenbesluit 
van december 1979 uitvoeren, zo 
verklaarde hij op de top in Bonn. 
Wat niet wegneemt dat hij onge
twijfeld hoopt dat de onderhande
lingen in Geneve resultaten afwer
pen die de nuloperatie benaderen. 
Want de plaatsing van de nieuwe 
NAVO-raketten roept in de 
Bondsrepubliek groot verzet op 
en een nieuwe ronde protesten 
daartegen zou de neutralistische 
tendensen, die nu slechts door 
een kleine minderheid van dege
nen die tegen de nieuwe wapens 
gekant zijn worden geuit, kunnen 
versterken. Wat niet alleen voor 
de Bondsrepubliek, maar voor 
heel Europa onvoorspelbare ge
volgen zou kunnen hebben. 

H. Oosterhuys 
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nieuw 
multi-rendement 

kasbon 
NMKN 

43 
na 3 jaar 

( t>riito-opbrcn3«t, 

•tarrcvcn geldis op 1 10 61) 

% 

nieuw 
'multi-rendement" kasbon 

NMKH 

^ ^ ^ mm na 5 jaar 
O 

Jaar 
( bruto opbrengst, tarieven gcldts op 1 10 81) 

• Gediplomeerde bouwkundig 
technicus BI, werkzaam als 
bouwkundig tekenaar met 25 
jaar ervanng van studie gewa-
pend-betonkonstrukties, metaal-
konstrukties, bruggen en wegen, 
metingstalen Cbeton-ijzer) zoekt 
een passende betrekking we
gens vooropzeg Voor inlichtin
gen zich wenden O Van Ooteg-
hem, senator, Armand Lonque-
straat 31, 9219 Gentbrugge, tel 
091-307287 

• Dame uit Brussel zoekt be
trekking als onderhoudskracht of 
in keuken Voor inlichtingen zich 
wenden tot volksv dr J Valke
niers, tel 5691604 

nieuw 
multi-rendement 

kasbon 
NMKN 

+ 142% 
na 7 jaar 

( bruto-opbrcnsst, Uricvcn Sckttg op 1 10 81) 

• Kinderverzorgster zoekt 
werk in Brusselse of ten westen 
van Brabant Voor ml zich wen
den dr J Valkeniers, tel 
5691604 

nieuw 
3 kaprtalisatiebons in een 

multi-rendement" kasbon van de NMKN 
Een belessinss">iddel met hoos 
rendement aansepast aan dexe tyd 
Vandaag zoekt de spaarder beleggingen op een 
relatief korte termijn met een zo hoog mogelijke 
opbrengst. 
Na een grondige studie van de bestaande beleg-
gingsmiddelen brengt de NMKN een nieuwe moge
lijkheid : de «Multi-Rendement» Kasbon, een nieuwe 
en voordelige kombinatie van de vier basiseigen
schappen van een goede belegging: rendement, 
soepelheid, eenvoud en veiligheid. 

Rendement: door ook de interesten 
te laten renderen tesen een hogere 
rentevoet brengt de «Multi-Rendement» Kasbon 
meer op dan de andere klassieke beleggingen. 
Deze nieuwe kasbon, in feite een kapitalisatiebon op 
drie jaar, biedt echter nog bijkomende voordelen. 

na 7 jaar 

Soepel: 3 icapitaiisatiebons In één 
U kiest nu voor een spaarvorm op drie jaar. Aan Cl 
om, na die periode, te beslissen of (J uw belegging 
veriengt tot 5 jaar en later tot 7 jaar. De «Multi-
Rendement» Kasbon verenigt dus drie kapitalisatie-
bons in één. 
En daarenboven wordt elke verienging beloond met 
een nog hogere opbrengst 

Eenvoudis: onmiddellijk en vooraf 
gekend rendement* Doorlopende 
intekening* Geen coupons, die jaarlijks 
geknipt en aangeboden moeten worden. Na 3, 5 of 
7 jaar, naargelang uw keuze, laat Cl uw «Multi-
Rendement» Kasbon, en de opbrengst, eenvoudig
weg terugbetalen. 

na 5 jaar 
na 3 jaar 

5.000 F. 

7.165 F. 
- ^ 

9.380 F. 

^ ^ ^ 

1 ^ . 1 ^ *:> Y. 

* ^ 

Het rendement van de ^<MuIti-Rendement» Kasbon na 3, 5 of 7 jaar 

Veilig: achter de 
«(Multi-Rendement)» 
Kasbon staat niet 
alleen één van de 
belangrQkste finan
ciële instellingen vanV T S / V ^ ^ ^ ^ 
het land maar tevens X ^ £ > i \ ! : 

de Staatswaarborg 

NV 

NATIONALE MIJ VOOR 

K R E D I E T A D N U V E R H E I D 
4-sterren-sparen met de i<Multi-R«ndcmeiit>» Kasbon - ccn «dusiviteit van de NMKN 

• 27-jarige man, gehuwd 1 
kind, legerdienst volbracht, is 
werkzoekend Gevolgde studies 
moderne humaniora, wet B, li
centie geschiedenis richting 
nieuwste tijden kursus ruimtelij
ke ordening, ontwikkeling en ste
debouw Was werkzaam als BTK 
in de akademie te Gent, archief-
taak Voor inlichtingen zich wen
den O Van Ooteghem, Armand 
Lonquestraat 31,9219 Gentbrug
ge, tel 091-307287 

• Jonge dame, 21 jaar, zoekt 
passende betrekking Gedane 
studies humaniora mensweten
schappen, hoger niet-universitair 
onderwijs bedrijfsopleiding en 
public relations Talenkennis Ne
derlands, Frans, Engels Noties 
van daktylografie Ervanng als 
stage in publiciteitsfirma en als 
enquêtrice 

• Jonge dame, 25 jaar, beroep 
textiellaborante A2, volgde her
scholing aan de RVA voor admi
nistratie, met ervanng sekretan-

aats- en typewerk, tweetalig, 
zoekt dringend een passende 
betrekking Voor inlichtingen zich 
wenden O Van Ooteghem, Ar
mand Lonquestraat 31, 9219 
Gentbrugge, tel 091-307287 

• Dame, 43 jaar, zoekt werk als 
naaister in dienstverband of loon-
werk voor konfektie of opdrach
ten voor prive-personen Voor 
inlichtingen zich wenden O Van 
Ooteghem, Armand Lonque
straat 31, 9219 Gentbnjgge, tel 
091-307287 

• Werkloze man (37 j j zoekt 
een betrekking als drukker of als 
hulp-fotograaf in het Brusselse 
• Jonge boekhouder A l , 22 j , 
vnj van legerdienst en uitkenngs-
gerechtigd RVA, zoekt een be
trekking in de omgeving van Hal-
le-Brussel 
• Jonge werkloze (20 jJ met 
een getuigschnft kantoorwerken, 
zoekt een betrekking in het Brus
selse 
• Jonge steno<laktylo (20 jJ 
uitkenngsgerechtigd RVA, met 
2,5 j beroepservanng, zoekt een 
betrekking in het Brusselse 
• Ponsster (28 jJ zoekt een be
trekking in het Brusselse 
• Vlaamse bakker te St-Gillis 
(Brussel) zoekt een inwonende 
hulp tussen 20 en 25 jaar 
Gelieve u voor meer inlichtingen 
te wenden tot Vic Anciaux, Alge
meen Sekretanaat Volksunie, tel 
02-2194930 

• Jongedame, 23 j , zeer werk-
lusbg, zoekt werk Diploma's sa
nitair helpster, doktersassistente, 
Nederlandstalige steno-daktylo 
Mag ook als verkoopster in apo-
teek of dergelijke Kan ook zie
kenverzorging aan 
Inl Eddy Dubois, Kruishoutem-
straat 4 te 9860 Machelen (Vü 
(091-864940) 

• Jonge vrouw, gehuwd, 2 kin
deren, zoekt werk als schoon
maakster, 2 dagen per week. 
Zich wenden Volksvertegen
woordiger Frans Baert Kon As-
tndlaan 159, Gent, tel 22 52 06 of 
229431 

• Jongedame, 18 jaar, uit Me-
chelen, diploma A6/A2 Humanio
ra afdeling Menswetenschappen 
zoekt dnngend een passende 
betrekking Belangstellenden 
kunnen zich wenden tot volks
vertegenwoordiger Joos So-
mers, ofwel Liersesteenweg 11 
te 2580 Sint-Katelijne-Waver, tel 
nr 015-217900 ofwel via het 
Vlaams-Nationaal Centrum voor 
Mensen met Vragen, D Bou-
cherystraat 7 te 2800 Mechelen, 
tel nr 015-209514 tijdens de 
kantooruren, ref nr 2567 
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Straatsburg: gelukwensen voor VU-overwinning! 
STRAATSBURG - Jaak Vande-
meulebroucke kreeg deze week 
uit de meest diverse politieke 
hoeken gelukwensen voor de 
verkiezingsoverwinning van de 
Volksunie. Van de als ultra-reak-
tionnair gekende Otto von Habs-
burg (CDU) over de erg traditio
nele J. Dalsass (Süd-Tiroler 
Volkspartei-EVP), naar de Neder
landse D'66'ers D. Eisma en A de 
Goede, die zich blij verrast toon
den over het onderscheid Volks
unie-Vlaams Blok, tot de socia
listische kabouter Johan van 
Minnen (Pvda) die het erg heeft 
voor onze visie over kleinscha
ligheid en onze antinucleaire 
stellingen apprecieert, de prole
tarische dame £ Hammerich 
(Deense Volkspartij), en de Ita
liaanse adellijke kommuniste Ba-
duel Glorioso (beiden behoren 
ze ook tot de parlementaire 
werkgroep voor de vrede). Is dit 
geen teken dat Jaak Vandemeu-
lebroucke, net zoals zijn voor
ganger Maurits Coppieters, de 
versleten tegenstellingen links-
rechts kan overstijgen, en het 
Volksunieprogramma in zijn ech
te dimensie kan tot uiting bren
gen? Het zoeken naar een rede
lijk alternatief voor de maat
schappelijke problemen van van
daag, met eigentijdse, antidog-
matische middelen, die (per 
definitie) een ruim gesprek mo
gelijk maken, alles bij mekaar 
toch een belangrijke opdracht 
Wie een dergelijke politiek eer
lijk blijft voeren, wordt een ge-
respekteerd parlementslid, naar 
wie wordt geluisterd- Anders 
wordt men een uitgerangeerd 
roeperig back bencher waar nie
mand (soms ten onrechte) naar 
wil luisteren, zoals 'naar de Ita
liaanse radikaal Panella-

Noord-lerland: 
plastic bullets 

Nornnaal had deze week de ont-
werF)-resolutle Vandemeulebrou-
cke waarin het gebruik van plas
tiek kogels in Noord-lerland wordt 

Eerste 
milieufilmdag 
in Vlaanderen 
Op 19 december a.s. gaat te 
Antwerpen de eerste milleufilm-
dag door. Er worden verschei
dene zeer recente milleufilms 
vertoond uit binnen- en buiten
land. 
De meeste van deze films wer
den met één of meerdere prij
zen bekroond ter gelegenheid 
van de eerste Europese Milieu
biënnale te Vllleneuve-lez-Avig-
non In maart 1981. 
De dag gaat door in het audito
rium van de KKNA, Markgra-
vestraat 12 (nabij Handels
beurs) te Antwerpen. Begin 
14u. 30. Einde 23 u. Prijs: een 
vrijwillige bijdrage van ± 50 fr. 

Inlichtingen en organizatie: 
Vlaamse Jeugdbond voor Na
tuurstudie, Natuur 2000, Ber-
voetstraat 33 te 2000 Antwer
pen (031-31.26.04). 

Werkaanbieding 
Vlaamse socio-kulturele vere
niging zoekt deeltijdse jonge 
administratieve bediende. Fout
loos typen gewenst 
Schrijven naar mevr Ck)ols-
Kockx, Zonnebloemstraat 3 te 
26(X) Berchem 

verboden, moeten vóórkomen. 
Het was een resolutie waarvoor 
we zowat 150 handtekeningen 
hadden verzameld van alle politie
ke frakties, behalve van de Britse 
konservatieven. De plastieken ko
gels — zogezegd ongevaarlijk — 
hebben al 15 mensen, waarvan de 
meesten kinderen, gedood. Om 
onze vraag naar een debat daar
over wat kracht bij te zetten, ga
ven we aan elke fraktievoorzitter 
een dergelijke kogel. Hoe dan ook, 
in de voorafgaandelijke vergade
ring van de fraktievoorzitters ver
hinderden Sir James Scott-Hop-
kins (Conservatives) en Egon 
Klepsch (knsten-demokraaO het 
debat en Ernest Glinne (socialist) 
zweeg als vermoord. Volgende 
keer brengen we het weer voor, 
op de dag dat Margaret Thatcher 
haar bezoek brengt aan het Euro
pees Parlement Neil Blaey (Iers 
nationalist-EVA) is 440 plastic bul
lets voor alle parlementsleden aan 
het verzamelen. Een hele opgave, 
als men weet dat de kinderen van 
Belfast om ter meest dergelijke 
trofeeën verzamelen... 

Friesland 

We hadden weleens graag gewe
ten hoeveel hulp Fnesland tijdens 
de afgelopen drie jaar had ontvan
gen van het EFRO (Europees 
Fonds voor Regionale Ontwikke
ling). Het antwoord van de kom
missie was duidelijk: hul op 151 
miljoen gulden voor Nederland. Dit 
wordt een heet hangijzer in Ne
derland. In Friesland is op dit mo
ment ook een aktie aan de gang 
om kijk- en luistergeld niet te beta
len tot er eigen Friese zendtijd 
komt op radio en tv. In Wales is het 
moeten komen tot een hongersta
king van de sekretaris-generaal 
van Plaid Cymru om zendtijd te 
bekomen. VVe hopen maar dat 
Nederland redelijker zal zijn. De 

EVA steunt in dit alles de Frysk 
Nasjonale Partij. We zullen er trou
wens één week voor de verkiezin
gen van 24 maart 1982 voor de 
Provinciale Staten aldaar onze bu
reauvergadering houden, en met 
onze Friese vrienden campagne-
meetings houden. 

Duits Oost-België 

Onze aktie voor de gelijkschake
ling van de diploma's in Duits 
Oost-België en West-Duitsland 
vordert De Kommissie van de 
EEG is er nu mee bezig. Intussen 
maakte de Belgische staat het 
weer eens administratief moeilij
ker voor onze Duitstaligen. 

Het met de dag duchtiger wegge
gomd groen uit de gewestplannen, 
zit niet alleen de nog resterende 
landbouwers en de schaarse 
groenkomitees dwars, de be
zorgdheid om onze groene toe
komst slaat ook over op de man 
uit de straat Getuige daarvan het 
onverhoopt sukses van de auto
karavaan tegen de aanleg van de 
A-17 (voor zover daar nog iets aan 

? 

te doen valt) en de geplande afrit 
ervan naar de Noordlaan, waar
aan, nog maar eens, 32 ha beste 
Torhoutse landbouwgrond moe
ten opgeofferd worden. 

Zowel de Landelijke Gilde als het 
Aktiekomitee Groen Houtland 
hadden tot de aktie opgeroepen. 
Het zou een autokaravaan wor
den die vanuit „het getroffen ge-

Ze worden nu verplicht alle medi
sche zorgen in België te laten 
gebeuren, zoniet worden ze door 
de mutualiteit niet terugbetaald. 
Wie dus naar een psychiater wil, 
moet naar Luik... in het Frans. 

Dringende medische zorgen, die 
gezien de ligging, gemakkelijker 
en vlugger uit Duitsland komen, 
moeten nu uit België... Jaak Van-
demeulebroucke begon een parle
mentaire procedure hiertegen. Zo
dra ons parlement weer werkt 
doet Willy Kuijpers het hier. Hoe 
on-Europees deze beslissing wel 
is, blijken de heren uit Brussel niet 
te beseffen. 

Net zoals de regionale expansie
hulp voor Vlaanderen. De EEG — 
op advies van een Waals ambte
naar — beslist bijna heel Wallonië 
als ontwikkelingszone te beschou
wen, en in Vlaanderen alleen Lim
burg, de Antwerpse Kempen en 
de Westhoek. Voor de expansie 
van Vlaanderen heeft dit enorm 
grote gevolgen. De schizofrenie 
van de Belgische staat wordt tot in 
Europa doorgetrokken. Ook hier
tegen reageerde Jaak Vandemeu-
lebroucke met ontwerpresoluties 
en mondelinge vragen. We nemen 
echter aan dat hiertegen ook een 
ernstige binnenlandse politieke ak
tie zal nodig zijn. 

Torhout: 
suksesvolle autokaravaan 
tegen de A-17 
bied" naar de stad zou oprukken. 
Ook de Volksunie werd door de 
organizators gevraagd aan de ma
nifestatie deel te nemen. Lang 
moest over dat antwoord niet wor
den nagedacht en de leden wer
den opgetrommeld. Er kwam zelfs 
steun op arrondissementeel vlak 
en de mandatanssen werden ver
zocht hun plaats in te nemen ter 
verdediging van het Torhoutse 
groen. Wat ze prompt deden! 
De opkomst overtrof de stoutste 
verwachtingen. Tussen Groenho-
ve en Torhout-stad trok zondag
morgen j.l. een kilometerlange file 
van auto's en trekkers. Een vijftig
tal wagens waren met leeuwevlag-
gen versierd. Onder de aanwezi
gen telde men senator Guido Van 
In, kamerlid Raf Declercq, voorzit
ter Johan Cappelle en de provin
cieraadsleden Jan Bogaert en 
Ward Baert. 

Van CVP-zijde was de belangstel
ling onder de maat: geen senato
ren, geen kamerleden, alleen ge
meenteraadslid Naeyaert — met 
een overigens goed gedokumen-
teerde toespraak — en bestendig 
afgevaardigde H. Ollevier. 
Hoewel op het einde van de stoet 
alleen zij het woord mochten voe

ren', waren ze het duidelijk niet 
eens met de Volksunie die de zaal 
politiek had „misbruikt". Met ande
re woorden: De VU mocht wel 
mee de baan op, maar dat mocht 
niemand merken! Alleen de CVP-
mandatarissen — hoe weinig tal
rijk ze ook waren — mochten als 
de reddende engels worden toe
gejuicht Wie sprak daar ook weer 
van de CVP-staaf 
Hoe dan ook, heel wat leden van 
het Aktiekomitee en de Landelijke 
Gilde — voor wie het blijkbaar 
geen belang had wie er hun belan
gen verdedigde — vonden de 
aanwezigheid van Volksunie posi
tief. 

Achteraf beschouwd was 22 no
vember voor die bewegingen een 
voltreffer. Zelfs met de schitteren
de afwezigheid van de grote CVP-
tenoren als Degraeve, Windels en 
Goens. 
Een voltreffer die naar het einde 
toe nog even leuk werd ook Stel 
je voor dat bestendig afgevaardig
de Ollevier zomaar kwam verkla
ren dat hij tegen de A-17 en de 
afrit Noordlaan was Een nieuwtje 
dat door de persjongens oven-
gens ijverig werd neergepend. 

Ward Baert 
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elke frank telt ! 
prijsbewuste 
dames 
en heren 
kiezen hun 
wintermode 

^IH 
Op vertoon van deze waardebon, genieten 
alle leden van „Wij" een korting van 10 % op 
al onze getekende pnjzen, uitgezonderd 
promotieartikelen en solden. 
Toon deze bon enkel aan uw verkoper of 
verkoopster. Niet aan de kassa. 

vanaf vanaf 

4750 fr. 

1 '*'* (pHN^al̂ ^^B 

^•jë^. 

meer mode 
meer keuze 
meer kwaliteit 

en 

betere prijzen 
biedt. 

SUCCES KLEDING MEYERS 

OPEN : alle werkdagen van 9 tot 19 uur - vrijdag koopjesavond tot 21 uur - zaterdag van 9 tot 18 uur 



12 TV-prog ra mm a's W 

Zaterdag 
NOVEMBER 

BRT 1 

14.30 Dag aan dag. - 1500 Licha
melijk gehandicapt (Open School). 
— 15.30 De schoolstaking (jeugd
film). - 1620 WK turnen in Mos
kou (reportage). — 18.00 Ti-ta-
tovenaar (D. — 18.05 Sinterklaas
stoet in Oostende (reportage). — 
19.00 Thuis bij Sleen (dokJ. -
19.45 Nieuws. - 20.00 Shelley (fj. 
— 20.30 Euroshow. — 21.20 Ter-
loopts. — 22.05 Dienst onopgeloste 
zaken (fJ. — 22.55 Nieuws. 

NED 1 
15.30 Nieuws. — 15.32 Bolleke de 
beer. — 15.40 De kozakken en de 
musketiers (strip). — 16.00 Vals 
beschuldigd (jeugdfilm). - 18.20 
Nieuws. - 18.28 Teleac. - 18.58 
Nieuws. — 19.00 Avro's wie-ken-
kwis. — 20.15 How the west was 
won (fJ. - 21.37 Nieuws. - 21.55 
Avro's sportpanorama. — 22.55 
Kitsch en antiek (fJ. — 23.25 
Nieuws. 

NED 2 
18.35 Sesamstraat — 1850 Toe
ristische tips. — 18.59 Op verzoek 
(religieuze liederen). — 19.30 Kerk
buurt (Info). — 20.00 Nieuws. -
20.27 Rebel voor de vrijheid (f J. — 
2120 Wat 'n kunst (kursJ - 2220 
Hier en nu. — 23.00 Hier en nu/ 
Studio Sport — 23.25 Ander 
nieuws. — 23.40 Nieuws. 

RTB 1 
19.00 Télé-toerisme. — 19.30 
Nieuws. — 19.55 Le jardin extraor
dinaire. — 20.30 Euroshow. — 
21.30 Du bout des lèvres (fJ. — 

ARD 1 
17.30 Hier und heute. - 20.00 
Nieuws. — 20.15 Die Knapp Fami
lie (fJ. - 21.45 Nieuvi«. - 22.05 
Der Fall des Lieutenant Morant (f J. 

ZDF 
19.00 Nieuws. — 19.30 Ein zauber-
haftes Biest (fJ. — 20.15 Schick 
mir keine Blumen (fJ. — 21.50 
Nieuws. — 21.55 Das aktuelle 
•Sport-studio. — 23.10 WK Kunst-
turnen. — 23.55 Nieuws. 

D 3 
19.55 Gewestelijke aktualiteiten. — 
20.00 Nieuws. - 2015 Portret Wil
helm ZobI Oder: die Kunst zu 
ergen (portreO. — 21.15 Das Fem-
sehspiel des Monats. 

LUX 
19.00 Nieuws. — 1927 Le coffre-
fort (spel). - 20.00 Euroschow. -
21.00 Cupidon mène la danse (mu
sical). — 22.50 La ferme du pendu 
(fJ 

F 1 
1920 Gewestelijke aktualiteiten. — 

— The Towering Infernale, 
rampenfilm met o.a. Steve 
Mc(?ueen en Paul Newman. 
Maandag 30 nov. om 19 u. 55 
op RTB1.. 

19.45 Les Paris de TF 1. - 20.00 
Nieuws. — 20.30 Euro-show. — 
21.30 Trente litres de super (fJ. — 
22.55 Télé-foot 1. - 23.55 Nieuws 

ARD 

A 2 
19.45 Les gens d'ici. - 20.00 
Nieuws. — 20.35 Les Heroïques 
(tv-film). 22.10 C^mos (dokJ. — 
23.10 Les camets de l'aventure 
(dokJ. — 23.35 Nieuws. 

F 3 
20.00 Une soiree au cirque en 
Suéde (circus). — 2125 L'épreuve 
(toneeD. — 2220 Nieuws. — 22.40 
Champ contre champ (f J. 

Zondag 
NOVEMBER 

BRT 1 
9.15 Op zoek naar werk (Open 
schooD - 945 Telegym. - 10.00 
Eucharistievienng uit Aartselaar. — 
11.00 Konfrontatie (debaO. -
12.00 Nieuws voor gehoorgestoor
den. — 13.30 W.K.-Tumen in Mos
kou. Reportage — 14.30 Voor 
txjer en tuinder (Open School). — 
15.00 Sesamstraat - 15.30 Kou-
nak, de trouwe lynx (jeugdfilm). — 
16.40 W.K.-tumen in Moskou. Re
portage. — 17.50 Toerisme. België 
ludiek. — 18.30 Ti-ta-tovenaar (fJ. 
— 18.35 Leven... en laten leven. 
(Natuurkwis). — 19.45 Nieuws. — 
20.00 Sportweekend. - 20.30 Or-
feus in de onderwereld. Operette 
van Offenbach. — 2225 Lied van 
mijn land. — 22.55 Nieuws 

NED 1 
11.00 Eucharistieviering. — 19.00 
Nieuws. — 19.05 Spiegel van Azië 
(dokJ — 20.05 Ik zou het wel 
weten (over rechtspraak). — 20.45 
De onvoorstelbare wereld van 
Roald Dahl (f). - 21.10 De onder
ste steen (vakbonden in Z.-Afrika). 
— 22.10 The Way to Paris en De 
Vergeten Zuster (Kortfils). — 

NED 2 
15.30 Nieuws. — 15.35 De indrin
gers van Mars (SF-film). — 16.47 
Skièn leer je zo. — 17.05 Studio 
sport 1. — 17.35 Sprekershoek. — 
17.50 Oogst in beeld (landtwuw-
magazine). — 18.20 Op zicht — 
18.45 Sesamstraat — 19.00 Studio 
Sport 2. — 20.00 Nieuws. — 20.10 
Panoramiek. — 20.40 Humanis
tisch verbond. — 20.45 Hollanditis 
in Nederland (Info). — 21 25 Tuig 
CTV-spel). - 22.45 BGTV (Info). -
23.15 Nieuws. 

RTB 1 
19.00 Nieuws - 20.00 A la belle 
epoque (Variété. — 21.00 Studs 
Lonigan CTV-film). — 22.35 Nieuws. 

20.00 Nieuws. — 20.15 Adventslie-
deren. - 2020 Kleine Fluchten 
(film). — 22.50 Theodor Mommsen 
(portret) — 23.40 Nieuws. 

ZDF 
14.40 Nieuws. — 14.45 Danke 
schön. — 14.55 Tatsachen. — 
15.30 W.K. kunstturnen. - 19.00 
Nieuws. — 19.10 Bonner Perspek-
tiven. - 19.30 (TV-Spel). Vakantie
belevenissen op zee. — 20.30 
Wettlauf nach Bombay (TV-film). 
- 2200 Nieuws - 22.15 Eriebte 
Geschichte. — 23.05 Een serie 
over de dans (dok). — 0.05 
Nieuws. 

D 3 

19.55 Gewestelijke aktualiteiten. — 
20.00 Nieuws. - 20.15 Unser klei
ner Ranet (dok). — 21.00 Aus-
landsstudio. — 21 45 Kolner Treff. 
- 23.15 Nieuws 

LUX 
19.00 Nieuv\(S. - 19.30 Filmaktuali-
teiten. — 20.00 La section 4 (f). -
21.00 Rus ga va, moins ga va (film). 

F 1 

19.15 Insekten (dokJ. - 20.00 
Nieuws. — 20.30 Fantomas contre 
Scotland Yard (film). - 22.15 Le 
legon de musique: Sonny Rollins 
(KoncerO. — 23.15 Nieuws. 

A 2 
20.00 Nieuws. - 20.35 L'oeuf du 
serpent (film). - 2225 Washing
ton (dok). - 2320 Nieuws. 

F 3 
20.00 Tele-tests (spel). - 20.30 
Une partie de campagne (film). — 
21.10 Nieuws. — 21.30 Vive l'histoi-
re — 22.30 Graine de violence 
(film). 

Maandag 
NOVEMBER 

BRT 1 
14.00 Schooltelevisie. — 18.00 Ti-
ta-tovenaar (O — 18.05 Maja de bij 
(stnp). — 1830 Beraber (open 
schooD. — 19.00 Gezondheidsma-
gazine. — 19.45 Nieuws. — 20.15 
Oppenheimer (f). — 21.15 Sport-
show. — 22.20 Wikken en wegen. 
— 22.40 Nieuws. 

NED. 1 
11.00 Schooltelevisie. - 18.58 
Nieuws. — 19.00 Daar vraag je me 
wat (dok). - 19.40 De KRO komt 
langs in... dieren. — 20.30 De Henk 
Elsink show (show-reeks). — 21.37 
Nieuws. — 2155 Voor een brief
kaart op de eerste rang (kwis). — 
22.45 Een vrouw in een mannen-
kerk. — 2340 Nieuws. 

NED. 2 
18.35 Sesamstraat - 18.50 
Jeugdjournaal. — 18.59 Scooby en 
Scrappy Doo (strip). — 19.20 Het 
donkere bos (O. — 20.(X) Nieuws. 
— 20.27 Achter het nieuws. — 
21.10 Malu, een vrouw (O. — 22.00 
Koning Klant — 2225 Sonja op 
maandag. — 23.30 Nieuws. 

RTB 1 

19.30 Nieuws. - 19.55 La tour 
infernale (rampenfilm). — 23.00 
Nieuws 

RTB 2 

19.55 Djan'nesse (Waals toneel). 
— 22.05 Landbouwinfo. 

ARD 
20.15 Der Gerichtsvollzieher (O. — 
21.15 Kolonel Ghaddaf en de Islam 
(Reportage) — 2230 Tagesthe-
men. — 23.00 Der filmamateur 
(film) - 00.50 Nieuws 

ZDF 

19.00 Nieuws. — 19.30 Musicbox 
met Desiree. — 20.15 Reklamatio-

nen. — 21.00 Heute-joumal. — 
2120 Der Spot oder fast eine 
Kan-iere (TV-film) - 22.50 Homo
seksuelen in de film (dokJ. — 

D-3 
19.45 Gewestelijke aktualiteiten. — 
20.00 Nieuws. — 20.15 Montag-
abend im dritten. — 21.30 Van de 
Balkan naar Wenen (dokJ. - 22.30 
Schwarzer Mond (film). - 23.35 
Nieuws. 

LUX. 

19.58 Nieuws. - 20.00 Family 
Hours (O. — 21.00 Les évadés de 
la planète des singes. (SF-film). 

F-1 
1920 Gewestelijke aktualiteiten. — 
19.45 Les paris de TF-1 (spel). — 
20.00 "Nieuws. — 20.30 Rafles sur 
la ville (film) - 21.50 Wetenschap-
pelijk magazine. — 22.50 Nieuws. 

A-2 
20.00 Nieuws. — 20.35 Affaire 
vous concemant (Info). 

F-3 
20.00 Les jeux de 20 heures (spel). 
— 20.30 La toile d'araignée (politie
film). — 22.15 Nieuws. 

BRT 1 
14.00 Schooltelevisie. — 18.00 Ti-
ta-tovenaar. — 18.05 Sesamstraat 

— 18.35 Loon naar werken? 
(Open School). - 19.07 Uitzen
ding door derden (ondernemers). 
— 1945 Nieuws. — 2015 Hitring. 
— 21.10 Het dal: de mystiek van 
Ruusbroec (tv-spel). - 22.10 I.Q. 
(kwis). — 22.40 Nieuws. 

BRT 2 
Voetbal. Vanavond wordt de wed
strijd Winterslag—Dundee ge
speeld. Indien deze match wordt 
uitgezonden, dan zullen de avond
programma's aangepast worden. 
— 20.10 Aktie openbaar vervoer 
(het oranjebusplan). — 20.40 Met 
uitzicht op zee (film). — 2210 
Chyou-Lin Luh aan de piano (Tenu-
to). — 22.45 Bonjour la France 
(Open School). 

NED 1 
18.58 Nieuws. — 19.00 Eo-kinder-
krant - 19.30 The Waltons (fJ. -
2020 Tijdsein (Info). - 21.37 
Nieuws. — 21.55 Den Haag van
daag. — 22.10 De schok van het 
nieuwe (dokJ. — 23.05 Nieuws. 

NED 2 
18.35 Sesamstraat — 18.50 
Jeugdjournaal. — 18.59 Avro's top-
pop. — 19.25 Babbeloniè (talk
show). - 20.00 Nieuws. - 2027 
MIES (show). - 21.30 Dallas (fJ. 
— 22.20 Televizier Magazine. — 
23.00 De toestand in de wereld. — 
23.05 Honderd beroemde schilde-
rijen (dokJ - 2320 Nieuws. 

RTB 1 
19.00 Waalse gewestelijke aktuali
teiten. — 19.30 Nieuws — 19.55 
C'est chouette, la musique! (varié
té). - 21.05 De suiker (dokJ. -

22.05 Refrains du n 
dokJ - 23.00 Nieu 

RTB 2 
19.55 Het Paaseila 
21.00 La collectionn 
22.25 Videographie. 

ARD 
20.00 Nieuws - 2( 

, (tv-spel). - 21 00 Ri 
Dallas (f). - 22.30 
— 23.00 Kulturele r 
Nieuws. 

ZDF 

(tv-1 
19.00 Nieuws 
nach Bombay 
Heute-joumal. — 
klatsch und komme 
ge). - 22.05 Vertr 
23.55 Nieuws. 

D 3 
19.45 Gewestelijke i 
20.00 Nieuws. - 2( 
21.00 Fragestunde 
Ort - 22.30 Het mi 
in extreme situaties 
WK schaken - Z 

LUX. 
19.58 Nieuws. - 2 
qui valait trois milliar 
Le prince et la dan 

F 1 
1920 Gewestelijke; 
19.45 Les Paris de 
20.00 Nieuws — 21 
de Dublin (f). -
magazine de la sem 
tenmagazine) — 2 
ons (magazine). — 

Z A T E R D A G (27 novJ — in navolging van de 
NOS zendt de BRT nu z'n eigen intocht van Sinterklaas 
uit De Sint arriveert in Oostende aan boord van de 
Mercator. — Als bijdrage voor de Euroshow, een 
internationale show in Parijs, geprezenteerd door 10 Eu
ropese TV-stations, zond de BRT drie sketches van Ur-
banus van Anus in. (BRT) — In de NCRV-kwis Wat 'n 
kunst CNed. II) waarin alles draait rond kunst met grote 
en keine k, zijn twee Belgen te gast: de heren Mangodt 
en Bettens. Hun keuze is gevallen op filmmuziek. — De 
RTBF draait een Belgische film van Jean-Marie Deges-
ves (1975) Du bout des lêvres over een 15-jarige, een
zame en dromerige jongen die verliefd wordt op een 
vrouw die wel zijn moeder zou kunnen zijn. De vrouw 
beantwoordt zijn interesse voor haar. Het gegeven, ge
baseerd op een scenario dat door het Ministerie van de 
Franstalige Kuituur in 1974 werd bekroond, werd 
delikaat verfilmd met een fijngevoelige zin voor obser
vatie en rake weergave van het dorps- en familieleven. 

Z O N D A G (29 novJ — De avond op BRT staat 
helemaal in het teken van de muziek. Vooreerst is er na 
het Sportweekend de operette Orfeus in de Onderwe
reld van Jacques Offenbach, uitgevoerd door de 
Staatsopera van Hamburg o.l.v. Marek Janowski, met Li-
selotte Pulver, Elisabeth Steiner als Eurydice en Kurt 
Merschner als Orfeus. — Hierna komt Lied van mijn 
Land, muziek van Vlaamse komponisten, uitgevoerd 
door koren en solisten. — In de reeks Onvoorstelbare 
vertellingen van Roald Dahl is de aflevering Complex an 
de beurt. John Alderton, in de rol van een elegante, 
maar erg schuchtere dominee, althans waar het de da
mes betreft valt in de smaak van Mrs. Roach. Maar de 
dominee heeft een moeder die erg begaan is met het 
geluk van haar zoon (Vara/Ned. 1). — In Nederland 
krijgen de afgestudeerden van de Filmakademie via al
lerlei organizatie, stichtingen en niet het minst via het 
ministerie de kans om hun opgedane kennis in een 
werkstuk om te zetten. De voornaamste steun komt 
echter van de verschillende TV-zuilen die de jonge film
mensen de kans geven om hun proefstuk of hun eerste 
werkstuk te kunnen maken en er dan voor zorgen dat 
het uitgezonden wordt Zo draait vanavond de Vara 
twee films van afgestudeerden van de filmakademie: 
The way to Paris en De vergeten zuster (Ned. 1). 

M A A N D A G OO nov.) - Het maandelijks ge-
zondheidsmagazine van de BRT gaat over gezonde 
voeding voor pasgeborenen en over de evaluatie van 
de borstvoeding voor moeder en kind. — In het 
konsumentenmagazine Wikken en wegen zitten enkele 

interessante onderwerpen: V 
De waarde van een „diploma' 
del; Een stofzuiger van 65.00C 
brengt kabaret op hoog niveau 
de Nederlandse kabaretarties 
van Vliet (in de Henk Elsink Sh 
gevarieerde filmmagazine van 
op de eerste rang wordt filmin 
de filmkwis en gesprekken mi 
filmfragmenten. — Vorig ja 
Braziliaanse reeks Malu, een v 
een vrouw die naar zelfstandic 
werd een vervolgreeks gema. 
Vara (Ned. 2) de eerste afle\ 

DINSDAG (1 decj -
Uefa-beker. Wordt vandaag 
Dundee United. De kans is gr( 
bers van pop, gebracht in ee 
stijl, kijken naar Hitring en naar 
mensen! wordt gevuld met ee 
re over de Brabantse mysticu 
600 jaar geleden overleed. (BF 
een reeks over de 20ste ee 
politieke ontwikkelingen en de 
derlinge samenhang en wiss 
van vanavond (Ned. 1) gaat ov 
tellektuele Europa naar een ab 
van het Nieuwe). 

WOENSDAG (2 dec: 
plein zijn de kinderen te gas 
fantastisch feest liet opbouw 
Antwerpen. — Na het jouma 
Grado op het programma: ee 
Franz Xaver Kroetz in vertalm 
en geregisseerd door Fred Bi 
hamer en Hubert Damen. Anr 
dat hard moet sparen om roi 
zich de luxe om voor 't eerst e 
ken. Nu hebben zij eindelijk wi 
de dagelijkse sleur en het jac 
tje... Na dit TV-spel volgt een p 
filmer Milos Forman die naar i 
king off; Ragtime; One flew 
Hair). - De NOS brengt 
produktie: een TV-spel van ei 
Gerard Kerkvliet. Hoofdperso 
stadje Schoonhoven, dat opc 
militaire bijeenkomst waardoc 
opengereten worden, en door 
gratiecafé... (Ned. 1). 
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M\ TV-programma's 

tefrains du monde (liedjes 
- 23.00 Nieuws. 

Het Paaselland (dok.), 
a collectionneuse (film). 
îdeographie. 

Jleuws. — 20.15 Telespiele 
). - 21.00 Report - 21.45 
Cf.). — 22.30 Tagesthemen. 
O Kulturele rubriek. - 0.00 

Mieuws. - 19.30 Wetttauf 
Jombay (tv-film). - 21.00 
loumal. - 2150 Kilter, 
und kommentare (reporta-
22.05 Vertrauen (film). — 

slieuws. 

lewestelijke aktualiteiten. — 
Jieuws. — 20.15 Galerie. — 
-ragestunde. — 21.45 Vor 
22.30 Het menselijk gedrag 

sme situaties (dokJ. — 23.15 
.haken. — 23.45 Nieuws. 

•Jieuws. — 20.00 L'Homme 
lit trois milliards (fJ. - 21.00 
ice et la danseuse (film). 

ïewestelijke aktualiteiten. — 
.es Paris de TF 1 (spel). — 
slieuws. — 20.30 Les roses 
blin (f). - 21.30 7/7, Ie 
ne de la semaine (aktualitei-
jazine). — 22.30 Expressi-
lagazine). — 23.40 Nieuws. 

A 2 
20.00 Nieuws. — 20.30 D'Accord, 
pas d'accord. — 20.40 La guerre 
des mondes (SF-film en debaO. — 

F 3 
20.00 Les jeux de 20 heures (spel). 
— 20.30 Mogambo (exotische 
film). — 22.15 Nieuws. 

Woensdag 
DECEMBER 

BRT 1 
15.30 Open school. - 17.00 Op 
het Schildpadplein. - 18.00 Klein, 
klein kleutertje. — 18.15 Ti-ta-tove-

— La Collectionneuse, ze
denschets van Eric Rohmer 
met o.a. Haydée Politoff. Dins
dag 1 dec. om 21 u. op RTB2. 

naar. — 18.20 Natuur in Nederland 
(duinen). - 18.30 Chips (fJ. -
19.17 Uitzending door derden 
(CVP). - 19.45 Nieuws. - 20.20 
Arnold (f J. - 20.45 Groeten uit 
Grado (tv-spel). — 21.35 Chytilova 
versus Forman (portret van een 
kineasü. — 23.00 Nieuws. 

BRT 2 

20.15 Die goeie ouwe tijd (show). 
— 21.05 Albert Herring (opera van 
Britten). 

NED 1 

15.30 AVRO's kinderblos. - 18.58 

-werpen: Veiligheid van speelgoed; 
n „diploma" van mannequin-fotomo-
van 65.000 fr. - De KRO (Ned. 1) 

loog niveau: een konfrontatie tussen 
abaretartiesten Henk Elsink en Paul 
ik Elsink Show) — In het suksesvolle 
gazine van KRO Voor een briefkaart 
/vordt filminformatie afgewisseld met 
iprekken met akteurs, regisseurs en 
• Vorig jaar bracht de Vara de 
Malu, een vrouw (Malu Mulher) over 
• zelfstandigheid groeit. Op die reeks 
eeks gemaakt. Vanavond brengt de 
eerste aflevering van dat vervolg. 

:i dec.) — Voetbalt 3de ronde van 
t vandaag gespeeld: Winterslag— 
i kans is groot dat de BRT... Liefheb-
iracht in een kostuumpje van eigen 
•ing en naar Kurt van Eeghem — Kijk 
/uid met een gespeelde dokumentai-
tse mysticus Jan van Ruusbroec die 
verleed. (BRT 1). - De NOS brengt 
B 20ste eeuw met haar sociale en 
ngen en de visuele kunst in hun on-
ig en wisselwerking. De aflevering 
11) gaat over het verlangen in het in-
naar een absolute vrijheid (De schok 

G (2 dec.) - In Op het Schildpad-
ïren te gast bij Sinterklaas die een 
iet opbouwen in het Sportpaleis in 
1 het journaal zet BRT 1 Groeten ut 
jramma: een TV-spel van de Duitser 
z in vertaling van Tine Van Ginneken 
oor Fred Bosman. Met Lieve Moort-
Damen. Anna en Karel, een echtpaar 
aren om rond te komen, veroorlooft 
or 't eerst een uitgebreide reis te ma-
eindelijk wat tijd voor elkaar, weg uit 

' en het jachtige, fantasieloze leven-
volgt een portret van de Tsjechische 
in die naar de VS is uitgeweken CTa-
One flew over the cuckoo's nest; 

iS brengt een eigen Nederlandse 
•spel van eigen bodem: De brief wan 
Hoofdpersoon is eigenlijk het rustige 
en, dat opgeschrikt wordt door een 
st waardoor oude wonden opnieuw 
en, en door de vestiging van een inte-
1). 

D O N D E R D A G o dec.) - uitzending voor 
Derden - Gast: De Vlaams-Nationale Omroepstichting 
(VU). — Het jongerenmagazine Een vinger in de pap 
gaat over kinderen van zelfstandigen die thuis nogal 
eens een handje moeten toesteken. Gasten: Wim de 
Craene en Harry Sprok (BRT). — In de reeks „betere" 
films, gegroepeerd onder Drie sterren draait BRT II van
avond de Marokkaanse film O, die dagen... (Alyam, 
alyam) waarmee de regisseur Ahmed El Maanouni 
(1978) nogal wat prijzen in de wacht wist te slepen. Een 
jonge boer, de oudste zoon die het familiebedrijf en de 
familietraditie voort moet zetten, droomt van een ander 
leven. Zijn moeder, een karaktervolle vrouw, verzet zich 
tegen zijn plannen. De jonge boer wijkt niet voor zijn 
moeder, noch voor zijn omgeving... Fred Astaire is voor 
velen al een legende. De Avro prezenteert een uitge
breide Amerikaanse show die draait rond de 83-jarige 
wereldberoemde danser die nog vorig jaar trouwde met 
de (nog geen) 40 jaar oude disc-jockey Robyn Smith. In 
deze show wordt hij bijgestaan door een hele schare 
beroemde namen: Gene Kelly, Audry Hepburn, James 
Stewart, Charlton Heston, Cyd Charisse, e.a. (Fred 
Astaire werd geboren als Frederick Austerlitz) (Ned. 1). 
Terwijl Gene Kelly te gast is bij Fred Astaire, is hij op het 
Tweede Net (KRO) de vedette in de Muppet Show. 

V R I J D A G (4 decJ — De politiemensen van Los 
Angeles waren wat verrast toen hun ex-kollega Joseph 
Wambaugh een spijkerharde maar autentieke roman 
over het beruchte politiekorps uitbracht Hij bracht 
hierin een realistisch beeld van de rauwheid waarmee 
de Amerikaanse politie in de steden de misdaad 
aanpakt. Zijn boek „The New Centurions" werd al gauw 
goed bevonden voor verfilming. Richard Fleischer 
(1972) nam die taak op zich en trok George C. Scott 
Stacey Keach en Jane Alexander aan als belangrijkste 
spelers. Sergeant Kilvinsky, al 25 jaar in dienst, patrouil
leert met zijn jongere kollega Roy steeds in dezelfde 
sektor. Hij probeert de problemen in de wijk die sterk te 
lijden heeft onder vechtende benden, drugverslaafden 
en -smokkelaars, hoeren, diefstallen enz. op zijn eigen 
goedaardige manier op te lossen, wat niet altijd lukt 
zodat hij op ruwere metodes moet overstappen, zeer 
tegen zijn zin. Tijdens één van de patrouilletochten 
wordt zijn jonge vriend Roy door een kogel zwaar ge
wond... (De meuwe Centurions) (BRT 1). — De AVRO 
denkt nog eens aan de fans van De Saint (Roger Moo
re). Bloedwraak van de Saint (Vendetta for the Saint), 
speelt in Italië, waar De Saint te maken krijgt met een 
mysterieuze Maffia-leider en... met diens welgeschapen 
nichtje (Rosemary Dexter) (Ned. 1). 

Nieuws. — 19.00 Van gewest tot 
gewest — 19.50 Politieke partijen. 
- 20.00 De brief (tv-spel). - 20.45 
Mozart voor de mensen. — 21.00 
Cinevisie (filmnieuws). — 21.37 
Nieuws. — 21.55 Den Haag van
daag. — 22.10 Studio sport 

NED 2 
18.35 Sesamstraat - 18.50 
Jeugdjournaal. — 18.59 Pubertijd 
Onfo). — 19.25 Kenmerk (info). — 
20.00 Nieuws. — 20.27 Socutera 
- 20.32 Dynasty (fJ. - 21.15 
Infoshow. — 22.10 Mooi Neder
land. - 22.35 Taxi (f J. - 23.02 Te-
leac (managemenO. 

RTB 1 
19.00 Waalse gewestelijke aktuali-
teit - 19.30 Nieuws. — 19.55 
Risquons-tout öswis). — 20.50 The-
odor Chindler (fJ. - 21.50 Double 
portrait chez Albert Dasnoy (ge-
sprek). — 22.55 Nieuws. 

ARD 
20.00 Nieuws. — 20.15 Alberta und 
Alice (tv-film). - 21.50 De Sahel 
(reportage). 

ZDF 
21.00 Heute-joumal. - 2120 Die 
Profis (f.). — 22.10 Zinvol speel
goed (dokJ. — 22.15 Wahlsieg mit 
Sprengsatz. Evoluties in Frankrijk 
(reportage). — 22.45 Der Bomber-
pilot (tv-spel). — 23.50 Nieuws. 

D 3 
20.00 Nieuws. — 20.15 Gesprek
ken en ontmoetingen. — 21.45 
Pariser Geschichten (reportage). 
- 22.15 Filmtip. - 2220 Der Mann 
aus Virginia (western). 

LUX. 
20.00 Hit-parade. - 21.00 La main 
gauche du seigneur (film). 

F 1 
1920 Gewestelijke aktualiteiten. — 
19.45 Les paris de TF1 (spel). — 
20.00 Nieuws. — 20.30 Les mer-
credis de l'information (enquête). 
— 21.30 Les mémoires de la mine 
(dokJ. — Variété op het ijs. — 

A 2 

19.30 Gewestelijke aktualiteiten. — 
19.45 Les gens d'ici (magazine). — 
20.00 Nieuws. — 20.35 C'est du 
spectacle (show). — 22.15 Les 
jours de notre vie (medisch maga
zine). — 23.00 Nieuws. 

F 3 
20.00 Les jeux de 20 heures (speD. 
- 20.30 Le pilon (tv-film). - 22.00 
Nieuws. 

Donderdag 
DECEMBER 

BRT 1 
14.00 Schooltelevisie. - 18.00 Ti-
ta-tovenaar. — 18.05 Sesamstraat 
— 18.35 Een vinger in de pap. — 
19.07 Uitzending voor derden 
(VNOS). - 19.45 Nieuws. - 20.10 
Dubbel Dobbel (kwis). - 20.50 
Panorama. — 21.40 Dallas. — 
2225 Sporttribune. 

BRT 2 

20.10 Agenda voor onze .̂ planeet 
(dokJ. - 20.55 O, de dagen., (film). 
- 22.10 Première. 

NED. 1 

18.58 Nieuws. - 19.00 Vinger aan 
de pols (medisch magazine). — 
1925 Fred Astaire; een stralende 
ster. - 21.05 Indië (dokJ. - 21.37 
Nieuws. — 21.55 Den Haag van
daag. — 22.10 De schoolbank 
(info). - 22.45 Nieuws. 

NED. 2 

18.35 Sesamstraat - 18.50 
Jeugdjournaal. — 18.59 De Mup
pet show. — 19.25 Koopman Wil 
lem Bosman (dokJ. - 20.00 
Nieuws. — 20.27 De legende van 
koning Arthur (f J. - 21.20 Brand
punt - 21.55 De Sulhvans (f). -

13 

2220 De alles is anders show. — 
2320 Bidden met de Bijbel. — 
23.45 Nieuws. 

RTB 1 
19.00 Waalse gewestelijke aktuali-
teit - 19.30 Nieuws. - 2020 
Tora! tora! tora! (film). — 22.45 Le 
carrousel aux images. — 23.15 
Nieuws. 

RTB 2 
20.00 Literair magazine. — 20.30 
De herinneringen van Paul Collaer. 
— 21.30 The hero (opera van 
Menotti). 

ARD 
20.00 Nieuws. - 20.15 Schlag auf 
Schlag (talkshow). - 21.15 Son-
derdezernat K 1 (f J. - 22.30 Ta
gesthemen. — 23.00 Bülig woh-
nen? (reportage). — 23.45 Nieuws. 

ZDF 
19.00 Nieuws. - 19.30 Dalli-Dalli 
(kwis). — 21.00 Aktualiteitenmaga-
zine. — 21.20 Die Bonner Runde. 
— 22.20 Der Traum von Glück 
(dokJ. — 23.45 Nieuws. 

D 3 
19.45 Gewestelijke aktualiteiten. — 
20.00 Nieuws. — 20.15 FVarieban-
diten (western). — 2125 Hobby-
thek. — 22.10 Medicijnen voor de 
derde wereld (ref)ortage). — 22.55 
Nieuws. 

LUX. 
19.58 Nieuws. - 20.00 Dallas (fJ. 
— 21.00 A vous de choisir (kijkers 
kiezen hun film). 

F 1 
1920 Gewestelijke aktualiteiten. — 
19.45 Politieke partijen. - 20.00 
Nieuws. — 20.30 Koncert (klas
siek). — 22.00 Boekenmagazine. 
— 23.10 Nieuws. 

A 2 

19.45 Les gens d'ici (magazine). — 
20.00 Nieuws. — 20.40 Le Toubib 
(film en debaO. - 23.30 Nieuws. 

F 3 
20 00 Les jeux de 20 heures (speD. 
— 20.30 Casablanca (film). — 
22.05 Nieuws. 

Vrijdag 
DECEMBER 

BRT 1 
14.00 Schooltelevisie. — 18.00 Se
samstraat — 18.15 Klein, klein 
kleutertje. — 18.30 Veilig en zuinig 
autorijden (Open School). — 19.07 
Uitzending door derden (K.T.R.OJ. 
— 19.37 Aktie schild-pad. - 19.45 
Nieuws. — 20.15 De nieuwe Cen
turion's (politiefilm). — 21.50 Pre
mière-magazine. — 22.40 Nieuws. 

De beroemde filmer Mi los 
Forman, geïnterviewd door zijn 
ex-landgenote Vera Chytilova, 
een realisatrice met faam 
(BRT 1. woensdag 2 dec. om 
21 u. 35). 

BRT 2 

20.15 Ontsnappingsroute (fJ. — 
21.05 TV-Touché. - 21.30 Dag aan 
dag. 

NED 1 
18.58 Nieuws. - 19.00 Holland-
België (kwis). - 20.15 How the 
West was won (fJ — 21.37 
Nieuws. — 21.55 Gesprek met de 
minister-president — 22.05 't Is 
een vreemdeling zeker... (debaO. 
— 22.45 Bloedwraak van de Saint 
CTV-film). - 025 Nieuws. 

NED 2 
18.35 Sesamstraat — 18.50 
Jeugdjournaal. — 18.59 De eerste 
de beste (rekords). — 20.00 
Nieuws. — 20.27 Vijftien jaar Ne-
deriands Amusement (show). — 
22.10 Aktua TV. - 22.55 Soap (fJ 
- 2325 Nieuws. 

RTB 1 
19.00 Waalse gewestelijke aktuali-
teit — 1925 Flash minute papillon. 
— 19.30 Nieuws. — 19.55 A suivre 
Onfo). - 21.15 Naapet (film). -
22.50 Nieuws. 

RTB 2 
19.55 Quincy (f J - 20.50 Sportma-
gazine. — 22.00 Tele-tourisme. 

ARD 
20.00 Nieuws. — 20.15 Der Alte 
Mann und das Meer (film). — 21.45 
Spanje en de NAVO. - 22.30 
Tagesthemen. — 23.00 Trennung 
CTV-spel). — 0.45 Nieuws. 

ZDF 
19.00 Nieuws. - 19.30 Auslands-
joumaal. — 20.15 Derrick (fJ — 
21.15 Dick Cavett prasentiert 
Abba (show). — 22.00 Heute-jour-
nal. - 2220 Kuituur Onfo). - 2320 
Ausgeflippt (film). — 0.45 Nieuws. 

D 3 
19.45 Gewestelijke aktualiteiten. — 
20.00 Nieuws. - 20.15 lm Hause 
des Affenmalers Gabriel Max (por-
treü. - 21.00 Reporter. - 21.30 
(3ott und die Welt - 22.00 Anna 
(f J - 22.45 Masaniello of de bur
gerrevolutie van Napels 1647 
(dokJ. - 23.40 Nieuws. 

LUX. 

19.58 Nieuws. - 20.00 Chips (fJ 
— 21.00 La téte contre les murs 
(film). — 22.30 Autorubriek. 

F 1 
1920 Gewestelijke aktualiteiten. — 
19.45 Les Paris de TF 1 (spel). — 
20.00 Nieuws. - 20.30 Adieu ma 
chérie (tv-film). — 21.55 Pleins feux 
(kultuurmagazine). — 22.55 
Nieuws. 

A 2 
19.45 Les gens dici. — 20.00 
Nieuws. — 20.35 Guerre en pays 
neutre (fJ — 21.35 Apostrophes. 
— 22.55 Nieuws. — 23.05 Voyage 
a Tokyo (film). 

F 3 
20.00 Les jeux de 20 heures (spel). 
— 20.30 Le nouveau vendredi (re
portage). — 21.30 La vie fantasti-
que des figures peintes (fJ — 
2225 Nieuwa - 22.45 Thalassa 
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14 M^ Kritisch bekeken 

Tol een van de grote namen 
van de internationale, ab-
strakte kunst behoort onge
twijfeld deze van de Ant
werpse Parijzenaar Michel 
Seuphor, zij het dan niet 
zozeer als tekenaar, dan wel 
als krontkeur en hartstoch
tetijk pleitbezorger van deze 
kunstrichting Michel Seu
phor is er nu tachtig en 
wellicht daarom gaat er mo
menteel in het provinciaal 
centrum Arenberg te Ant
werpen een aan hem gewij
de huldetentoonstellmg (vrij 
bescheiden van opzet welis
waar, maar )a_ sedert 1925 
botert het niet zo best meer 
tussen de kunstenaar en zijn 
vaderstad) 

Een huidetentoonstelling... 

Michel Seuphor 
(toch) in Antwerpen 

Zestig jaar barrikade 

Fernant (Nand) Louis Berckelaers 
werd op 10 maart 1901 te Antwer
pen geboren in een op kultureel 
gebied sterk naar Parijs georiën
teerde familie Vandaar warschijn-
lijk dat zijn pseudoniem, dat hij 
reeds in zijn kollegetijd gebruikte 
als signatuur van zijn eerste publi-
katies in ondergrondse jeugdbla-
den, nogal Frans klinkt (hoewel de 
schuilnaam Seuphor in feite het 
anagram is van Orpheus, de legen
darische en tragische musicus uit 
de Griekse oudheid) Na de Eerste 
Wereldoorlog werd hij een mani
fest flamingant en speelde een 
strijdbare rol in de avant-garde 
beweging die vooral op plastisch 
en literair gebied van Antwerpen 
een toonaangevend centrum 

maakte (met als voornaamste pro
tagonisten o a de gebroeders Jes-
pers, Paul van Ostaijen, Jozef Pee
tere, Paul Joostens) Samen met 
Geert Pijnenburg richtte hij in 
1921 het tijdschrift Het Overzicht 
op (onlangs in facsimile heruitge
geven), waann kwasi alle grote 
namen van de Europese moderne 
kunst aan bod kwamen (van Tzara 
tot Picasso) Toen het hem in 1925 
duidelijk werd dat in Vlaanderen 
een kortzichtig provincialisme de 
bovenhand haalde op de idealisti
sche verwachtingen van de jonge 
voorvechter, keerde hij zich te
leurgesteld af en trok naar Parijs, 
waar hij met uitzondering van en
kele onderbrekingen tussen 1934 
en 1948, nog altijd woont In zijn 
autobiografische sleutelroman 
„Les evasions d'Olivier Trickmans-
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holm" noteerde hij de pijnlijke 
neerslag van zijn ontmoediging 
Michel Seuphor is steeds een 
zeer aktief publicist geweest In de 
loop der vele jaren schreef hij 
gedichten, toneel, romans, kritie
ken, essays en enkele boeken die 
als encyclopedische naslagwer
ken over de abstrakte kunst gel
den, waaronder het in 1963 door 
het Mercatorfonds uitgegeven De 
abstrakte schilderkunst in Vlaan
deren Als plastisch kunstenaar 
maakte Seuphor in 1926 zijn eer
ste gouaches, die gedomineerd 
werden door horizontale en verti-
kale strukturen, sterk onder de 
invloed van zijn konstruktivisti-
sche vrienden Van Doesburg en 
Mondriaan (hoewel hijzelf be
weert het neoplasticisme van toen 
vanuit een andere probleemstel
ling te benaderen) In 1932 schiep 
hij zijn dessins unilinieres Teke
ningen die bestaan uit een aange
houden lijn, waarbij de pen met 
één moment los van het papier 
kwam 

Hoewel Seuphor als plastisch kun
stenaar dus al vrij lang aan het 
werk is, moet hij toch als een 
laatbloeier beschouwd worden 
Immers, zijn eigenlijke oeuvre — 
de honzontale lijnstrukturen met 
leegtes — kwam pas na 1950 tot 
stand Inmiddels maakte hij vele 
honderden van deze tekeningen, 
die ook verwerkt werden in im
mense wandtapijten, op vazen van 
de Manufacture Royale de Sevres 
en mozaïeken (openluchtmuseum 
van Legnano) 

Spontaniteit 
en geometrie 
Sedert 1953 is Michel Seuphor nu 
zowat aan zijn tachtigste persoon
lijke tentoonstelling toe waaron
der bijna twee jaar geleden een in 
het Centre Pompidou (Beau-
bourg) te Parijs en dit voorjaar 
nog een in het Luikse Musee de la 
Boverie Merkwaardig genoeg 
blinkt Antwerpen niet uit door 
gastvrijheid voor haar beroemde 
zoon De haat-liefde verhouding is 
trouwens wederzijds (de ervarin
gen van 1925 zullen daar bij de 
kunstenaar wel voor veel tussen 
zitten) Toen enkele jaren geleden 
de galerij Vecu een Seuphor-ex-
positie hield, liet de protagonist het 
op de vooropening welbewust af
weten en toen het sinjoors stads
bestuur het toch over z'n taaie 
hart kreeg om voor zijn jange telg 
een ontvangst te organizeren, ver
gat men de uitnodigingen daartoe 
te versturen, zodat er op de recep
tie amper een handjevol mensen 
aanwezig waren (onder wie met 
eens de voornaamste stadhuis
prominenten) Met de huidige ten
toonstelling tracht het provincie
bestuur een oude schuld goed te 
maken Het is met gelukt en dat 
de kunstenaar er tijdens de vernis
sage toch glimlachend bijliep, 
moet op de minzaamheid van zijn 

Michel Seuphor, collage-tekening op offsetpapier, 67 x 51 cm, 1981 

karakter geschreven worden Het 
zaaltje van het Arenbergcentrum 
IS een kille, zielloze bedoening, 
waarin Seuphors werk met tot zijn 
recht komt (en Antwerpen be
schikt nochtans over een vrij be
hoorlijk Museum voor Schone 
Kunsten én over een met onbe
hoorlijk prestigieus administratief 
provinciaal centrum) 
De dertig tekeningen en tekening
collages die Seuphor voor het 
publiek brengt, werden allemaal dit 
jaar vervaardigd en zijn plusminus 
van hetzelfde handzame formaat, 
dat tussen 75 en 50 centimeter 
schommelt Ze vormelijk omschrij
ven IS met moeilijk Stuk voor stuk 
zijn ze opgebouwd met vertikale 
lijnen die op welbepaalde plaatsen 
met uitsparingen onderbroken 
worden Het is een koele, bereken
de en toch poëtische kunst, die zo
wel strukturele als informele ele
menten in zich draagt (logisch 
natuurlijk als men weet dat Seu
phor in 1929 samen met Torres-
Garcia de groep Cercle et Carré 
stichtte, maar in 1950 ook een 
expositie rond de Amerikaanse 
lyrische abstrakten als Pollock en 
De Kooning samenstelde) Door 
het wisselende ntme van de lijnen 
verkrijgen de tekeningen een zin
derende, transparante densiteit, 
terwijl de uitsparingen zorgen 
voor een ruimtelijke dimensie en 
de hier sn daar zeer spaarzaam 
toegepaste eenkleur-partijen 

hooguit een vaag draagvlak aan

geven Ontroeren doet deze kunst 
zelden (dat is ook haar bedoeling 
met), maar zij bevreemdt en char
meert door haar wisselwerking 
tussen speelsheid en ernst, tussen 
virtuositeit en eenvoud, tussen 
een dichterlijke visie en pikturale 
pragmatiek Men kan deze teke
ning zowel letterlijk als figuurlijk 
zwart-wit situaties noemen, emo
ties worden er met eens in gesug
gereerd, en de teksten die er al 
eens in opduiken zijn zelden meer 
dan weliswaar poëtische maar 
toch vnjblijvende aansponngen 
Lève-toi et chante (maar over wat 
er moet gezongen worden, zelfs 
geen vingerwijzing) De werken 
zijn gewoon wat ze zijn autonome 
gegevens, mets meer maar ook 
mets minder, en altijd mooi Maar 
ondanks hun doorzichtige, rechtlij
nige techniek toch ook steeds 
verrassend, onvatbaar en onvoor
spelbaar Over de scheppings-
drang, de innerlijke noodzaak en 
dus de inhoud van deze tekenin
gen IS het best de meester zelf 
aan het woord te laten, uit een 
tekst die hij in 1924 in Het Over
zicht publiceerde „De estetische 
intelligentie rust met op teorieen, 
ZIJ circuleert tussen spontaneiteit 
en geometne" 

Nic van Bruggen 

Michel Seuphor, 
Provinciaal Centrum Antwerpen, 
Arenbergstraat Antwerpen, 
tot 3 januari 1982 

Hedendaagse Vlaamse exilbris-graflek 

In augustus 1982 wordt te Oxford 
een internationaal exiibris-kongres 
georgamzeerd Naar aanleiding 
daarvan zal Graphia een kunst
map publiceren onder de titel „He
dendaagse Vlaamse exlibns" De 
map zal voorbehouden worden 
aan de deelnemers aan het kon-
gres en aan de leden van Graphia 
Ook via de behandelde tematiek 
wil Graphia de internationale aan
dacht vestigen op de Vlaamse 
kuituur Daarom wordt gevraagd 
dat de in de map op te nemen exli-
brissen betrekking zouden heb
ben op een onderwerp uit de 

Vlaamse kuituur (letterkunde, 
kunst, geschiedenis, folklore, enz) 
Kunstenaars die iets zouden voe
len voor deelname aan dit initiatief 
kunnen nadere inlichtingen beko
men bij het sekretariaat van Gra
phia v z w , Boudewijnsstraat 97 te 
2000 Antwerpen 
Ook bibliofielen of verzamelaars 
die van plan zijn een exlibns over 
een Vlaams tema te laten ontwer
pen kunnen dit aan Graphia mede
delen 
De vereniging wil de nodige kon
takten leggen tussen kunstenaar 
en opdrachtgever 
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Kritisch bekeken 

Tussen een twintigtal buitenlandse 
aanwezige dichters zijn mij er een 
paar erg opgevallen: de West-
berlijner Bodo Morshauser, die op 
een wondermooie manier de be
klemming van de eilandstad Berlijn 
weergaf. Ook de „Franstalige!" El-
zasser Jean-Paul Klee, liet een 
onvergetelijk gevoelen na: de her
kenning van „ontheemd"-zijn. On
aangekondigd beklom hij plots de 
scène en vroeg ons om de volgen
de dag aan de vredesbetoging 
deel te nemen. Bij ons gesprek, 
peilde ik naar zijn achtergrond; 
maar hij scheen meer te voelen 
voor een humanistisch wereld-so
ciaal-isme, dan zijn wortels te voe
den uit een persoonlijk, volksver
bonden auteurschap. 
De grote waarde van dit festival 
bestaat ook uit de gedrukte uitga
ve „essays en gedichten", samen
gesteld en ingeleid door Eugeen 
Van Itterbeek; keurig in zijn vorm 
met een omslag van kunstschilder 
Theo Humblet en Paul Vanden 
Dorpe. Dit pretentieloos „Cahier 
nummer 30 - Europese reeks" is 
eerder met zijn 410 bladzijden een 
Europees eigentijds verzamel
werk, dat zijn weerga in Europa 
niet vindt. Het zijn inderdaad de 
vertalingen die de eigen poëzie 
meer reliëf en band naar andere 
kuituren geven. De vertalers, die 
meestal ook dichters zijn, verbre
den daadwerkelijk de invloed van 
de poëzie op onze luisterbereid
heid. Wellicht een ideetje voor het 
volgend poëziefestival: stel de ver
taler mét de schrijver centraal op. 
Ik dacht hierbij aan: Jet Falter, 
Genade De Lille, Marcus Cumber-
lege, A. Leggelo, enz. 
Bij de Nederlandstaligen was na
tuurlijk Simon Vinkenoog, de dich-
ter-(?)levenskunstenaar, de meest 
opvallende! Zijn typische stem, 
houding en gelijkmatige snelle 
toon waarop hij zijn eindeloze ge
dichten voorleest, doen je in zijn 
plaats naar adem snakken... Maar 
het is betoverend. 
De Antwerpse groep sprong het 
meest in het oog, ook al was 
Henri-Floris Jespers afwezig. Tus
sen hen: Wilfried Adams, jong en 
vrolijk uitziend, maar met ernstig-
bezonken materiaal; Nic Van 
Bruggen, rustig ditmaal, bracht 
een warme vriendschappelijke ge
dachte aan Paul Snoek, naar 
wiens begrafenis hij 's morgens 
geweest was. De Brusselse dich
ters — De Crits, Haesaert, e.a. — 
deden allen „een pas achteruit" om 
Stefaan Van den Bremt, te laten 
horen. Die man heeft humor ge
noeg om poëzie verstaanbaar te 
maken voor niet-ingewijden. 

DE VERZOEKING 
Last van gevoelloosheid? 
Het Apparaat laat uw 
gemoed weer tintelen. 
Uw partner is over
gevoelig? Het Apparaat 
verzekert u een vlugge 
vervluchting van al 
het overtollige gevoel 
U hebt uzelf verkocht 
beneden uw waarde? 
Meet uw waarde in 
het Apparaat 
Uw schoonheid verjaart? 
Uw schoonheid bewaart 
beter in het Apparaat 
Uw waarheden vervallen? 
Eeuwige Waarheid waarborgt 
het Apparaat (Opgelet! 
Weldra vervalt uw waarborgbon!) 

Wat is 
het woord nog waard? 
Het geld? De Liefde? 
Werp uw kommer op 
het Apparaat 
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3de Europees Poëziefestival 

niet meer weg te denken 
A l h o e w e l d i t fes t i va l m idden in de ve rk iez ingsd ruk te d o o r g i n g , 
beh ie ld het t o c h een e igen charme, d ie pe rsoon l i j ke r en 
v r iende l i j ke r w a s dan v o o r h e e n en zoa ls s teeds zo rgde 
raads l id Eugeen Van I t terbeek, sek re ta r i s van het fes t i va l , v o o r 
een per fek te organ izat ie . W e weten al len dat zonder hem d i t 
fes t i va l n iet zou b e s t a a n ! D i t keer w a s het a ls een twee lu i k o p 
geva t : de n ie t -Neder lands ta l i ge poëz ie op za te rdagnamiddag 
en de Neder lands ta l i ge o p za te rdagavond . Z o n d a g v ie rden w e 
met v o o r d r a c h t k u n s t en v o l k s k u n s t m u z i e k van het B raban ts 
Vo l kso rkes t , het K l iekske , het D o n B o s c o k o o r en de V o l k s 
d a n s g r o e p Reuzegom, het t ien ja r ig bes taan van „Leuvense 
Schr i j ve rsak t ie " . 

Zondag werd het een ,enig-mooie 
ontmoetingsdag. Eugene Guillevic 
werd voorgedragen door Jinni 
Brasseur en Herman Bogaert 's 
Namiddags speelde Renaat Van 
Steenwegen op de beiaard van de 
St.-Pieterskerk „zo schoon hij kon" 

voor „heel de stad". 
Met trots zaten wij Vlamingen, uit 
te pakken met de mooie bouwkun
dige omgeving, ons Brabants 
Volksorkest, het Kliekske, Reuze-
gom, het Don Boscokoor, enz. 
En al kwamen de Leuvense dich

ters — die wél gevierd werden — 
niet aan bod, zoals Hans Devroe in 
„De Standaard" schreef, waren ze 
de gidsen en de „vertalers" voor al 
de buitenlanders. 
Ontdekkingen hierbij zijn: Anna 
Malibran, Lieve Thiebaut Amanda 

Van Haesland en Hans Devroe 
zelf. U hoort er nog over, zodat dit 
al te late verslag — de verkiezin
gen! — wel een staartje zal krij
gen. 

Lieve Kuijpers-Devijver 

„De Voerstreek" nu toeristisch én poëtisch 
In aanwezigheid van een honderd
tal Voerenaars werd in het kultu-
reel centrum „Het Veltmanshuis" 
te Sint-Martens-Voeren het 
nieuwste boek Toeristisch weg
wijs in de Voerstreek van de hand 
van de Antwerpse dichter en au
teur Wim Van Gelder, voorge
steld. 
Guido Sweron dankte namens de 
Voerenaars uitgever Ouderits en 
auteur. Spreker schetste een 
beeld hoe deze uitgave met de 
medewerking van de Voerenaars 
tot stand kwam. Hij beklemtoonde 
dat zo'n uitgave net op tijd komt. 
Voeren heeft trouwens zo'n uitga
ve hard nodig. Onbekend is im
mers onbemind. Met deze uitgave, 
flink geïllustreerd en in een mee
slepende stijl geschreven, wordt 
de Voerstreek nagenoeg in al zijn 
aspekten belicht. Zowel de kul-
tuurhistorische facetten, de bos
sen, de processies en de folklore. 

het ambachtelijke en de vakwerk
huizen, gastronomie, bodem en 
reliëf, toerisme, wandelingen en 
daguitstappen, de stenen graf- en 
veldkruisen, specialiteiten van de 
Voer worden er in beschreven. 
Ook werden de zes Voerdorpen 
breedvoerig belicht. Daar het toe
risme in de Voerstreek nauw sa
menhangt met de politiek, werd 
ook duidelijk aandacht besteed 
aan dit aspekt van de Voerstreek. 
Een gezellige receptie besloot 
deze voorstelling van het boek 
over de Voerstreek, 's Anderen
daags waren de Voermensen te 
gast in het gemeentehuis van 
Hove, waar naast Guido Sweron, 
ook VVV-voorzitster mevr. Pal-
mans-Casier te gast was. Ook hier 
beklemtoonde Guido Sweron dat 
met dit boek de zo gewilde navel
strengsituatie met Vlaanderen 
konkreet gestalte kreeg. 
De zeer stemmige raadszaal van 

het Hovese gemeentehuis zat af
geladen vol met entoesiaste men
sen met allerlei strekking. Vooral 
de VU-mandatarissen staken hun 
tevredenheid niet onder stoelen of 
banken. Met dit boek wordt im
mers een leemte opgevuld: nl. 
degelijke informatie te verstrek
ken over dit omstreden Vlaams 
gebied dat daar als een enclave 
haast midden het Waalse gewest 
ligt en waarover de pers de toe
stand vaak onjuist weergeeft. 
Maar ook in Boechout waren de 
Voermensen te gast Het gemeen
tebestuur bracht hulde aan de 
ateur Wim Van Gelder naar aanlei
ding van zijn globaal letterkundig 
werk. Schepen Fred Entbrouxk en 
burgemeester Aussems namen 
samen met Ivo Roels de honneurs 
waar. Vooral schepen Entbrouxk 
beklemtoonde het belang van der
gelijke uitgave. Hij was bovendien 
fier dat dit werk door een Boe-

choutnaar werd gemaakt. 
Tussendoor hadden de studenten 
in het Antwerpse kennis kunnen 
maken met het werk in de salons 
van het Oranjehuis. Ook daar 
werd deze belangrijke bijdrage 
over de Voerstreek met belang
stelling onthaald. 
Met deze uitgave krijgt de Voer
streek een troef in de handen die 
in Vlaanderen niet mis zal verstaan 
worden. 
Toeristisch Wegwijs is het vierde 
deel in een toeristische reeks 
waarin ook o.a. Brugge en Brabant 
zijn in ondergebracht. Met dit 
werk wordt bewezen dat de Voer
streek heel wat meer is dan een 
oord waar de francofonen hun 
arrogante instelling komen de
monstreren. De Voer is Vlaams en 
blijft Vlaams, dat is nu toch meer 
dan duidelijk. Ook Wim Van Ge
lder bewijst dat met z'n boek. 

MA. 

- een boeiend en verrassend boek van Wim van Gelder 
over de Voerstreek 

- 112 bladzijden 
- volledig vernieuwd vouwplan van VOEREN met de toe

ristische merkwaardigheden 
- wandelroutes 
- maak kennis met de Voerstreek in een gids die leest als 

een spannend boek! 
- de Voerstreek vanuit een poëtisch oogpunt bekeken 
Reeds eerder verschenen en nog voorradig: 
* Toeristisch Wegwijs in Brugge en het Hinterland, 

Damme, Zwinstreek, Oostende en de Oostkust: 240 fr. 
* Toeristisch V\/egwijs In Turnhout, Hoogstraten, Kaster-

lee en omgeving: 240 fr. 
* Toeristisch Wegwijs in Heerlijkheid Mechelen, Vaart-

land en Kleln-Brabant: 160 fr. 

D R U K K E R I J J . O U D E R I T S PVBA 
KAPELSTRAAT 58 p _ - j _ _ , p ^ a , 
2540 HOVE D C O T C L D O N 
TEL. 55.49.36 
Naam en voornaam 

Adres 

Postnr Gemeente 

Bestelt hierbij 

. . . ex. van "Toeristisch Wegwijs Voerstreek" tegen 
240 fr. per boek 

. . . ex. van "Toeristisch Wegwijs Brugge en Het Hinter
land, Damme, Zwinstreek, Oostende en de Oost
kust" tegen 240 fr. per boek 

. . . ex. van "Toeristisch Wegwijs m Turnhout, Hoogstra
ten, Kasterlee en omgeving" tegen 240 fr. per 
boek 

. . . ex. van "Toeristisch Wegwijs in Heerlijkheid Meche
len, Vaartland Rupelstreek, Klem-Brabant" 
tegen 160 fr. per boek 

* en voegt hierbij een check van fr 
* of voegt hierbij een overschrijving van fr op reke

ningnummer 405-6039211-22 van Drukkerij J. OUDE
RITS, Kapelstraat 58 te 2540 Hove 

Boek portvrij thuis. Ook verkrijgbaar in uw dagblad- of 
boekhandel! 

TOERISTISCH WEGWIJS 

VOERSTREEK 
Wim Van Gelder 

Een toeristische en jitoëtische colDaisk 
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Frankrijk bevrijdt Nederland 
Frankrijk en Michel Platini hebben vorige week Nederland van een 
waandenkbeeld bevrijd. Later zou kunnen blijken dat het schitterende 
banaanschot waarmee Michel Platini Frankrijk „oververdiend" (de 
Fransen bezaten veruit de best voetballende ploeg in hun kwalifika-
tiereeks) op de weg naar Spanje zette, het begin was van de sportieve 
wederopstanding van het Nederlands voetbal. In de komende weken 
en maanden zal voetballend Nederland zich ongetwijfeld over de 
toekomst bezinnen. 
De ouderen, die zichzelf rijkelijk overleefden, zullen eindelijk worden 
afgevoerd. Nederland zal afscheid nemen van een generatie voetbal
lers die de roem van hun land over de sportwereld uitdroegen, maar 
die precies daardoor de opvolgende generatie „weggrendelden". 
Cruyff, Neeskens, Krol, Schrijvers, Rep, Van de Kerkhof(s), Rensen-
brink. Van Haeneghem, Haan en Jongbloed: het is sinds vorige 
woensdag „voltooid verleden t i j d " . 

Het sukses van die uitzonderlijke 
lichting ontwortelde het Neder
lands voetbal. De opkomst van 
Oranje begon met de Europese 
bekertriomfen van Feyenoord 
eerst en Ajax (dnemaal) nadien 
Op die klubtriomfen bouwde Ri-
nus Michels een groot „Oranje" 
dat normaliter in 1974 wereldkam
pioen had moeten worden. De 
omstandigheden (Duitsland speel
de voor eigen volk en Nederland 
zelf verviel in de finale voor de eer
ste maar niet de laatste keer in 
zelfoverschatting) beslisten er 
evenwel anders over. 
De hoge sportieve vlucht van toen 
bevatte evenwel al de kiemen 
voor verval In Duitsland werd 
Nederland voor het eerst getrof
fen door „mateloze geldzucht". Er 
ontstond ruzie over de toe te 
passen verdeelsleutel op de In
komsten. Cruyff en zijn ploeg
maats luidden het tijdperk In van 
de rijke spelers en de arme klubs. 
De voetbalbestuurders werd het 
mes op de keel gezet. De klubkas-
sen waren spoedig leeg en de al 
eerder op gang gekomen exodus 
nam onbeperkt uitbreiding. Cruyff, 
Neeskens, Haeneghem en Haan 
traden In de voetsporen van Ren-
senbrlnk en keerden Nederland 
de rug toe. Zij voetbalden voort
aan nog enkel voor (heel veel) 
geld en eisten onveranderlijk hun 
plaats op in de nationale ploeg 
wanneer er voor een inzet (en 
bijgevolg voor geld) werd ge
speeld. Het Nederlands voetbal, 
dat sportief massaal toevlucht 
zocht In het spektakeldodende to
taalvoetbal, ging kapot aan de fi
nanciële vraatzucht van goede en 
doodgewone spelers. Onmiddellij
ke resultaten werden absolute 
noodzaak voor de (vrijwel alle) in 
financiële nood verkerende klubs 
Daardoor deed men uitsluitend 
beroep op ervaren spelers en of
ferde men een ganse generatie 
voetballers op aan de drang naar 
sukses. De jeugd werd systema
tisch verwaarloosd. Techniek 
werd ondergeschikt gemaakt aan 
fysiek. Vaardigheid legde het af 
tegen kracht. In Nederland speel
de men voetbal In de bestuurska
mers waar eindeloze diskussles 
over bonds- en klubstrukturen de 
sportieve belangstelling voor voet
bal doodden. 

Het wereldkampioenschap In Ar
gentinië misleidde andermaal gans 
Nederland. Men trok zich op aan 
de In een zeer middelmatig tornooi 
met meer geluk dan bekwaamheid 
afgedwongen finale-plaats om het 
eigen gelijk als vaststaand te be
schouwen. 
Nederland geloofde tot vorige 

week woensdag rotsvast in de 
eigen superioriteit. Op een paar 
verstandige journalisten na (en het 
waren er niet meer dan een paar) 
geloofde iedereen dat Oranje 
Frankrijk In het Prinsenpark zou 
terechtwijzen om alsnog de eerste 
plaats In de kwalifikatlereeks te 
grijpen. Het verliep dus anders. In 
de tweede helft werd de kracht 
eindelijk nog eens weggetikt door 
de vaardigheid, won de improviza-
tie (het Ideeënvoetbal) het eindelik 
nog eens op de discipline en de 
taktiek 
Nederland verwerkt momenteel 

de kater. Cruyff meldt zich zowaar 
aan om voor een betaalbaar loon 
opnieuw met Ajax te voetballen en 
Neeskens zoekt op belde knieën 
naar een nieuwe werkgever. In de 
komende jaren valt het (failliete) 
Nederlands voetbal wellicht weer 
helemaal op zichzelf terug. De 
managers zullen het voetballand
schap wellicht niet langer ontvol
ken en de klubs zullen noodge
dwongen tot de sanering moeten 
overgaan.Op lange termijn kan uit 
die nieuwe situatie alleen maar 
voordeel gehaald worden. De 
jeugd zal opnieuw kansen krijgen. 
Talent zal opnieuw met geduld 
begeleid worden. Zoals dat des
tijds ook met Cruyff, Neeskens en 
Rensenbrink het geval was. 
Intussen maken België en Frank
rijk zich op om de konfrontatie met 
de besten ter wereld aan te gaan. 
Het komende wereldkampioen
schap zal, dat geloven wij vast-
,meer dan ooit beslissen over de 
toekomst van het voetbal. Opti
mistisch zijn we niet. Vierentwintig 
landen verenigd in één tornooi. 
Het wereldvoetbal bezit momen
teel geen drie topelftallen meer... 
Wat moet dat worden?... 

Hoe onverbiddellijk hard Oranjeman Poortvliet er tegenaan ging, NL 
moest de duimen leggen tegen de Franse haantjes... 

Kortsjnoi wordt nooit wereldkampioen 
Viktor Lwowitsj Kortsjnoi wordt 

nooit wereldkampioen schaken. 
Dat staat nu onomstootbaar vast 
In Merano was Kortsjnoi gewoon 
geen partij voor zijn vroegere leer
ling Anatoli Jevgenjevitsj Karpov. 
De strijd om de wereldtitel werd 
afgemaakt in amper achttien par
tijen. Karpov, die moeiteloos tot 
3—0 uitliep, won ongewoon snel 

In 1978 liep hij ook zegezeker van 
stapel maar Kortsjnoi zette toen 
een schier hopeloze situatie hele
maal recht, hij kwam tot 5—5 
terug alvorens de strijd om het 
beslissende elfde wedstrijdpunt te 
verliezen. Zover kwam het deze 
keer niet. Karpov won met 6—2. 
Daarmee Kortsjnoi alle illuzies ont
nemend om ooit eens als de abso
lute grootmeester erkend te wor
den. 

Kortsjnoi verklaarde achteraf 
dat hij inderdaad slecht had ge
speeld, dat hij daar geen verklaar
bare uitleg voor vond en dat hij 
nooit meer tegen Karpov zou 
schaken. De wereldkampioen van 
zijn kant verstuurde onmiddellijk 
na afloop van de tweekamp een 
telegram naar partijleider Brezjnev 
met de melding: „Opdracht vol
bracht". Brezjnev reageerde met 
gelukwensen en een lofzang op 
de door Karpov gedemonstreerde 
„deugden", die kenmerkend zou
den zijn voor het hele Russische 
volk. Daarmee schaamteloos de 
sport herleidend tot een vorm van 
politieke demonstratie. 

De tweekamp in Merano — de 
stad in Italiaans Tirol is een begrip 
in de schaaksport omdat er al in 
1924 om de wereldtitel werd ge-

De ene voorzitter tot de andere: „ Bij het voetbal kun je leren dribbelen 
en bochten nemen, winnen en verliezen.." 

schaakt en omdat Akiba Rubin
stein er de fameuze Meraner-va-
riant bedacht — haalde geen hoog 
niveau. De strijd verliep bovendien 
erg rustig. Weinig of geen gekib
bel Geen herrie om stoelen of 
secondanten. Kortsjnoi schaakte 
van stonde af aan als een verloren 
man. De jaren wogen hem te 
zwaar om nog weerstand te kun
nen bieden aan de ondermijnende 
psychologische druk die zo'n we
reldkampioenschap nu eenmaal 
kenmerkt 

Kortsjnoi houdt aan zijn gemist 
wereldkampioenschap uiteraard 
een prinselijke vergoeding over 
Ruim vier miljoen die hem in staat 
moeten stellen zijn leven in het 
Westen verder uit te bouwen. De 
kans zou bestaan dat zijn vrouw 
en zoon nu eindelijk hun uitreisvi
sum krijgen. In die zin „zouden 
beloften gedaan zijn". 

Het wereldkampioenschap 
schaken onderscheidt zich finan
cieel in niets van andere gelijkaar
dige sportevenementen. Spon
sors gooien er miljoenen tegen
aan. In Merano zouden vijfender
tig sponsors zeventig miljoen heb
ben samengebracht om de 
organizatie mogelijk te maken. En 
dan houdt niemand (behalve de 
schakers natuurlijk) er iets aan 
over Zelfs de plaatselijke midden
stand — voor wie de sportevene
menten, net als overal elders, van 
levensbelang zijn — met want zo'n 
schaakgevecht lokt uiteraard 
geen massa toeschouwers. Maxi
maal tachtig zetten in vijf uur: geen 
mens die daarvoor overeind 
springt 

Je vraagt je overigens af waar 
schakers de kalmte en koncentra-
tie halen om een leven lang aan 
zo'n geruit bord te gaan zitten. In 

dit verband organizeerde „Der 
Spiegel" een onderzoek. Het is 
een publiek geheim dat nogal wat 
schakers in een krankzinnigenge
sticht eindigen. Bovendien verto
nen heel wat grootmeesters afwij
kende „trekken". Zo lijdt Kortsjnoi 
aan een bijna ziekelijke achtervol
gingswaanzin en wantrouwt hij ie
dereen, zelfs zijn... secondanten. 
Robert Hübner, die eerder in het 
jaar tegen Kortsjnoi verloor in de 
tweekamp die Karpovs uitdager 
moest aanduiden, reageerde bie-
zonder prompt op de uitdagingen 
van „Der Spiegel": „Het is mij niet 
gelukt door waarnemingen gege
vens te verkrijgen die er op zou
den wijzen dat schakers een bie-
zondere neiging hebben zich af te 
keren van de werkelijkheid. Daar
entegen is het mij wel gelukt enig 
materiaal bijeen te brengen dat in 
de richting wijst van een biezonde-
re vatbaarheid voor idiotie bij ver
tegenwoordigers van de pers." 
Een uitlating die ons wel tot enige 
voorzichtigheid moet aansporen... 

Hübner zal in zijn scherpe reak-
tie zeker met aan de Vlaamse 
sportjournalisten gedacht hebben, 
want naar klassieke gewoonte be
steedden onze kranten weinig 
aandacht aan het gebeuren in Me
rano. De denksporten situeren 
zich bij ons in het mistige grensge
bied tussen sportnieuws en alge
meen nieuws. Daarvan maken de 
redakties misbruik om de verant
woordelijkheid voor de desbetref
fende berichtgeving naar de ande
ren toe te schuiven. En het is zeer 
de vraag of dit achter alles geen... 
gelukkige toestand is. Want op de 
moedig om de mensenrechten 
ijverende IJslandse voorzitter 
Olafsson na wordt de top van de 
schaakwereld voor bevreemden
de figuren bevolkt 
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in de Volksunie 
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De Taalkiachtenbus krijgt navolging! 

Wat één moedige 
„WIJ"-lezer allemaal vermag 
Een moedige lezer uit St-Martens-
Latem heeft bij de Vaste Kommissie 
voor Taaltoezicht klacht ingediend te
gen verschillende openbare diensten 
die hierna worden opgesomd 
1 Bureau des Postes 5e Section 
Abonnements 1000 Bruxelles 1 

De minister van PTT deelde desaan-
gaande mede dat betreffende het ope
nen van de rekening geen briefwisse
ling meer aanwezig is en dat hij de be
trokken dienst heeft verzocht onmid
dellijk de rekening in taaiopzicht te 
regelen 
2 Moniteur Belge-Direction rue de 
Louvain 4 1000 Bruxelles 
De minister van Justitie deelde mee 
dat de rekening werd geopend op 27 
februan 1915 in het Frans (Natuurlijk) 
Er IS geen specifieke Nederlandstalige 
rekening geopend, maar de rekening 
werkt onder 2 benamingen „Moniteur 
Beige en Belgisch Staatsblad Direc
t ie ' De benaming kan men reeds van 
voor het jaar 1932 terugvinden 
3 Caisse Nat des Pensions pour Em
ployes - Nat Kas voor Bediendenpen
sioenen Tour du Midi 4 1060 Bruxel
les 
De minister van Pensioenen deelde 
mee dat de rekening in het Frans werd 
geopend met vermelding van de twee
talige benaming 
4 Ministère des Finances - Bureau de 
Recettes des Contnbutions - Verse-
ments anticipes rue de la Loi 56 1040 
Bruxelles Ontvangkantoor der Belas-
tingen-Voorafbetalingen, Wetstraat 56 
1040 Brussel 
De minister van Financien deelde mee 
dat de rekening werd geopend op een 
Franstalig aanvraagformulier in februa-
ti '63 De benaming en het adres 
werden in de twee talen opgegeven 
5 Ministère des Affaires Economi-
ques-lnstitut National de Statistique 
rue de Louvain 44 1000 Bruxelles 
Ministerie van Ekonomische Zaken 
Nationaal Instituut voor de Statistiek 
De minister van Ekonomische Zaken 
deelde mee dat de rekening werd 
geopend in het Frans Naderhand 
werd het Nationaal Instituut voor de 
Statistiek overgebracht naar de Leu
venseweg 44 en deze adreswijziging 
werd ter kennis gebracht van het 
Bestuur der Postchecks Het is even
wel gebleken dat het Bestuur slechts 
over het Franstalige adres beschikt 
6 Regie des Postes Service des Col-
lectionneurs Regie der Posterijen 
Dienst der Verzamelaars Division 
1 3 0 2 Rue de la Madeleine 51, 1000 
Bruxelles 

De minister van PTT deelt mee dat 
desaangaande geen bnefwisseling 
meer aanwezig is doch belooft zich in 
taaiopzicht in orde te stellen 
BIJ dit alles laat de Vaste Kommissie 
voor Taaltoezicht opmerken dat de 
aanvraag van een openbare dienst tot 
het openen van een rekening bij het 
Bestuur der Postchecks een betrek
king vormt tussen twee centrale bestu
ren Aangezien de taak met gelokali-
zeerd is is de taal van de ambtenaar 
aan wie de zaak werd opgedragen 

bepalend Deze ambtenaar moet wel 
de benaming en het adres van de 
dienst in de twee talen laten opnemen 
Een rekening op naam van een open
bare dienst te Brussel dient integraal in 
de twee talen gesteld te zijn Derhalve 
hebben alle aangeklaagde diensten in 
stnjd met de taalwetten gehandeld 
De VKT oordeelde derhalve dat de 
zes punten van de klacht gegrond 
waren omdat geen van de benamingen 
der postrekeningen integraal tweetalig 
IS 
Zo ziet men dat de Belgische Staat 
nog Steeds een Franstalige Staat is en 
dat het alleen moedige mensen zijn die 
hieraan verandenng kunnen brengen 
Onze lezer uit St-Martens-LAtem die 
ovengens een vaste klant is van onze 
taalkiachtenbus neemt steeds het heft 
in eigen handen en dient zelf al klach
ten in bij de VKT Dit weze een les 
voor alle Vlamingen om wanneer zij 
een overtreding van de taalwet vast
stellen dit onmiddellijk aan te klagen 
WIJ weten wel dat dit mollenwerk is dat 
ons door de CVP en door staatsminis-
ter Van Cauwelaert is opgedrongen 
maar wij moeten nu eenmaal strijden 
voor ons recht 
De dag dat wij een zelfstandige staat 
zullen vormen zal dat allemaal niet 
meer nodig zijn en zal men terugblik
ken op al de energie die aan deze taal
wetten werd verspild 

Bij de Rijksdienst voor Werknemers-
Pensioenen werden in het verleden de 

pensioenen uitbetaald met postassi-
gnaties die eentalig waren 
Na de herstelwet van 10 februan 1981 
werden nieuwe formulieren gemaakt 
en werd in overleg met het Bestuur 
der Postchecks een vakje op deze 
assignaties voorbehouden in de twee 
talen Men oordeelde dat dit in over
eenstemming was met de reglemente
ring in werking bij het Bestuur der 
Postchecks 
Aldus ziet men dat de taalwet die een 
wet van openbare orde is moet zwich
ten voor een gewone reglementering 
bij het Bestuur der Postchecks We 
gaan er dus steeds maar op achteruit 

Naar aanleiding van klachten die wij 
herhaalde malen aan het GB-Inno-BM-
warenhuis hebben gericht bleek dat 
alle omroepingen in het grootwaren
huis in het koopcentrum te Woluwe in 
het Frans geschieden Het warenhuis 
antwoordt ons thans dat zij het genoe
gen heeft veel Nederlandstalige klan
ten te hebben Zij beweren dat vanaf 
de opening in 1968 een volstrekte 
tweetaligheid in de winkel doorge
voerd wordt wat betreft de informatie
borden, de prijsaanduidingen en de 
reklameopschnften De publiciteitsfol-
ders die in de stad Brussel worden 
verdeeld zijn steeds tweetalig opge
steld de teksten die langs de mikro 
worden omgeroepen zijn eveneens in 
twee talen opgenomen en zij beweren 
dat daarvoor een beroep gedaan 

Milieuaktie van Volksunie-De Haan 
O m te bew i j zen dat het haar m e n e n s is me t haar mi l ieuprogramma heef t 
de Vo lksun ie van D e Haan een unieke akt ie o p t o u w geze t Z o n d a g jl is 
de V U e r o p uit g e t r o k k e n o m alle illegaal aangep lak te verk iez ingsaf f i 
c h e s van de Vo lksun ie af te w e k e n , dit z o w e l in D e Haan-cen t rum als in 
de dee lgemeen ten W e n d u i n e , K l e m s k e r k e en V l i ssegem 
V e r k l a n n g van he t V U - b e s t u u r „Aangez ien w e het ge ld met h e b b e n o m 
aanp lakborden te hu ren is he t niet ve rwonder l i j k dat onze p lakp loegen 
ook illegaal h e b b e n gep lak t o p e lek tnc i te i tskabmes te le fooncel len, enz 
D ie zaken b e h o r e n ech te r de g e m e e n s c h a p toe en daa rom v o n d e n w e 
het met mee r dan normaal da t w e onze r o m m e l ook zi jn gaan o p r u i m e n ' " 

Oproep streekpers 
Naar aanleiding van de w e t g e v e n d e verk iez ingen van 8 
n o v e m b e r jl w e r d vanui t het a lgemeen VU-sekre tar iaat een 
b iezondere propagand is t i sche inspanning gedaan 
Naast de nat ionale k iescampagne w e r d aandacht bes teed aan 
de s t reekpers , aan plaatsel i jke pamf le t ten, aan mode lbneven 
naar bepaa lde doe lg roepen toe 
Niet al leen lokale kandidaten, maar ook heel w a t plaatsel i jke 
VU-b laden maak ten van de hen t oegezonden teks ten gebru ik 
D e guns t ige reakt ies die wi j van de s t reekpersveran twoorde l i j -
ken m o c h t e n on tvangen, maak ten ons duidel i jk dat het zinvol 
IS onze plaatsel i jke pers b l i jvend te begele iden 
Het ontbreekt ons echter aan een geaktualizeerde inventa
ris van de plaatselijke VU-b laden en hun verantwoordel i jke 
uitgever 

Daarom doen wij langs deze weg een oproep aan alle 
streekpersverantwoordel i jken zo snel mogelijk hun kontakt-
adres op te zenden naar het VU-sekretar iaat , Barrikaden-
plein 12 te 1000 Brussel 

wordt op een free-lance medewer
ker van de BRT 
Tenslotte beweren zij dat er enige tijd 
verloopt voor de versie van een aan
kondiging in een andere taal doorkomt 
ZIJ gaan een grondig onderzoek door-
dnjven en beweren dat zij nauwlettend 
toekijken op de naleving van de taal
wetten W I J doen een beroep op de le
zer die ons dit heeft medegedeeld en 
vragen hem of deze mededeling met 
de waarachtigheid overeen komt 

• • • 
W I J protesteerden tegen de metode 
van Spullenhulp die Franstalige over
schrijvingen aan een inwoner in Diest 
zou gestuurd hebben Het gaat hier om 
een missing Bovendien beweren zij 
dat er onder de 4 000 adressen van 
Diest en omstreken geen persoon is 
terug te vinden aan wie Franstalige 
formulieren werden gezonden Zij vra
gen om mededeling van de persoon 
die ons deze inlichtingen verstrekte 
om hem hun verontschuldigingen aan 
te bieden 

W I J hebben destijds een klacht inge
diend bij de VKT wegens het feit dat in 

het St-Pietersstation te Gent bordjes 
uitgehangen zijn met viertalige mede
delingen in verband met het gebruik 
van bagagewagentjes 
Sommige lezers hebben dit kwalijk 
genomen omdat zij oordeelden dat de 
toenstische aktiviteit van Gent op die 
wijze nl via de meertaligheid kan be
vorderd worden Wij waren een ande
re mening toegedaan en zegden dat ie
mand die naar Gent kwam om toensti
sche redenen er best kon gediend 
worden ook in andere talen Gent is im
mers een toeristische stad en is als 
dusdanig erkend door de Vaste Kom
missie voor Taaltoezicht Dit wil zeg
gen dat de stad Gent gebruik mag 
maken zelfs aan de uitgang van het St -
Pietersstation van een dienst die meer
talige inlichtingen verstrekt over de 
stad Gent Nu integendeel heeft de 
NMBS viertalige mededelingen ver
strekt en dan nog in verband met het 
gebruik van bagagewagentjes Wij 
hebben klacht ingediend en deze werd 
door de VKT gegrond verklaard Wij 
zullen nu navraag doen wat de stad 
Gent ervan gemaakt heeft 

R Vandezande, 
senator 

Top 20 
1 Jan Caudron, Aalst 
2 Enk Vandewalle, Izegem 
3 Anny Lenaerts Wilrijk 

Jef Vinex, Erps-Kwerps 
5 Rik Haelterman Denderwindeke 
6 Frans Kuijpers, Schilde 

Willy Kuijpers, Herent 
Georges Raes, Ledegem 

9 Willy Serpieters Oostende 
10 Paul Cresens, Schaffen 

Achiel Goderis, Oostduinkerke 
Veerie Thijssens, Ekeren 

13 Guido Callaert, Opwijk 
Lieve Favoreel-Craeynest, Lauwe 
Roos Lernont-Martens, Geluwe 
Johan Vancoppenolle, St-Truiden 
Erwin Van Dnessche, St-Kruis 

19 Noel De Smet Gent-Brugsepoort 
Gaby Landon, Diksmuide 
Jan Van Dooren St-Martens-Latem 
Michael Van Opstal, De Haan 

624 
240 
228 
228 
120 
84 
84 
84 
72 
60 
60 
60 
36 
36 
36 
36 
36 
24 
24 
24 
24 
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18 Mq Wij in de Volksunie 

VU-overwinningsdansavond 
te Wommelgeiti: grandioos sluitstuk! 
In het 65-jarig bestaan van het „Kei-
zershof' had men het nog nooit be
leefd Toen om 20 u 30 voorzitter R 
Mangelschots alle aanwezigen wel
kom heette en daarop de dans liet 
openen door R Van de Weghe, na het 
zingen van ons volkslied, was alles. 

maar dan ook alles volzet, waren be
stuursleden tafels en stoelen van her 
en der aan het aansleuren, werd de 
wijnkelder 2 uur te vroeg opengezet 
(weer 60 plaatsen), en nog stonden ze 
met tientallen te drummen voor een 
plaatsje Ongelooflijk maar waar 

OCMW-Berchem 
BIJ het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn 
van Berchem-Antwerpen is de betrekking vakant van so
ciaal verpleger of sociaal verpleegster. 
Leeftijd: minimum 18 jaar, maximum 45 jaar op datum van 
indiensttreding 
De sollicitaties, vergezeld van een uittreksel uit het register 
der geboorteakten, een bewijs van Belgische nationaliteit, 
een getuigschrift van goed zedelijk gedrag, een door het ge 
meentebestuur voor eensluidend verklaard afschrift van 
het diploma, een militiegetuigschnft voor de mannelijke 
kandidaten en een bevkfijs van voorkeurrechten zo men deze 
inroept, moeten toekomen uiterlijk op vnjdag 18 december 
1981 om 11 uur op het sekretanaat van het OCMW, Uitbrei-
dmgstraat 322, 2600 Berchem 
Vereist diploma: de kandidaten dienen m het bezit te zijn 
van het diploma van gegradueerde sociaal verpleger of ver
pleegster 
Inlichtingen kunnen op voormeld adres bekomen worden 
Telefoon 031-309870, toestel 117 

(AdvJ 

Aanbevolen huizen 
— Lood- zink- en rootingwer-
ken 
— Sanitaire installaties 
— Herstellingen en nieuwbouw 

Jan MESTDAGH 
Korte Welvaart 25 
2850 Keerbergen 
Tul 015-233887 

Firma EBO-LYBAERT 

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

Polenstraaf 165, 9940 Sleidinge 
Tel 091-57 3333 

ALLE LASWERKEN 
Staaf - aluminium - Z A M A C -
brons - koper - gietijzer 
Halfautomaatlaswerken IOC/o 
fotolas 
nieuw en herstellingen 
GEORGES GROENINCKX 
Letterkunde 244, 2610 WILRIJK 
Tel 031-289314 

HUIS M E Y N T J E N S 

Schilder- en Behangwer-
ken 

Vloerbekleding 
Kruibeeksesteenweg 32, 
2720 Burcht Tel 031-
52.7472 

^ V 1 0 . 0 . M . S T . 

TECHNICUS 
MARC UYTDEWILGEN 
TV- en VIDEO-SPECIALIST 
Tel 163416 

Generaal Lemanstraat 29 
2000 ANTWERPEN 

JEF THIJS 
ALLE 

VERZEKERINGEN 
KONING LEOPOLDLAAN 1 
3180 WESTERLO 
TEL 014-54.48.07 

A 
y ^ t - ^ o NjjnKgt 

/•''A J l wS ƒ ^MJL 
^ A ^ A P I J ^ / Éa^hL 
^^^vSji/vWui' 
m^^^^^^^ 

^ ^ ^ ^ 
^ ^ ^ ^ 

TEL 014-21.12 07. 
FRAIKINSTRAAT 20, 

HERENTALS. 

M e u b e l m a g a z i j n e n 
DE KLEINE WINST 
10 Niel 
Anlwerpstroil 164 177 
Sli|lmeubelen + kleinmeubelen 
Ed Cliiesbcnhari 50 52 
iille ntoderne meubelen 
Til 031 88 13 16 
Meer dan 3000 m2 toonzalen 
s Maandags gesloten 

BINNENHUISINRICHTING 
STROOCA 

. Gnieri] -de Gnpoert-. 
Molenstraat 45. 9300 Aalst 
Tel 053 70 32 19 

De Roover-
Vanwesemael 

p.v.b.a. bouwmachines 
Maatschappelijke zetel 
Dijiestraat 13, 
2850 Keerbergen. 
Tel. 015-51.45.40. 
Magazijn 
Mechelsebaan 52, 2850 
Keerbergen 

VUJO-bruiloft 
te Borgerhout 
Op zaterdag 21 november traden-te 
Borsbeek m het huwelijk onze trouwe 
en simpatieke VUJO'ers Annick Mar-
chand en Mare Verbruggen Onze 
hartelijke gelukwensen aan het jonge 
paar 

Enkel te geloven door hen die het 
gezien hebben Om geen nsico te 
nemen en niemand te vergeten zeg
gen we dank aan alle aanwezige afde
lingen 
Verheugend ook de aanwezigheid van 
Frans Kuijpers, Fons Madereel en Bart 
Van der Moere Ook willen wij alle 
gekozen mandatarissen maar zeker 
ook de met gekozenen, die echter op 
de lijst onmisbaar zijn, van harte dan
ken voor hun aanwezigheid Dat de 
militanten van overal, masr zeker die 
van Wommelgem een oververdiend 
applaus en een bloemetje kregen, is 
met meer dan logisch Ook de voetbal
ploeg mocht erbij en sponsor „Kleding 
Lenders' (Jan was blij verrast) kon 
met een tuil bloemen huiswaarts Ook 
de dames werden met vergeten Paula 
Swaens (den Klauwaert), Gemma 
Luykx (onderhoud voetbalplunje) en 
Paula Brants als uitbaatster van het 
voor deze avond tot Keizerlijk Hof 
herdoopte Keizershof 
Even werd het stiller in de zaal toen 
fraktieleider R Van de Weghe als 
gastheer in een korte maar scherpe 
toespraak de overwinning belichtte 
maar ook krachtig uitvoer tegen de 
CVP die WIJ in de toekomst evenmin 
als in het verleden en het heden 
kunnen betrouwen 

Voor zijn 10 jaar inzet in de gemeente
raad mocht ook hij onder daverend 
applaus bloemen in ontvangst nemen 
van L Van den Bergh Onmiddellijk 
ging het feest verder, enkel onderbro
ken voor een reuze tombola met hon
derden prijzen waarvoor de loten op 
minder dan een halfuur verkocht wa
ren Toen werd er overgegaan tot de 
trekking van de vijf hoofdprijzen 
Den doktoor is weg met zijnen tv Het 
nummer 1000 kreeg als verrassings-
pnjs een mand soepgroenten waar je 
heel de winter mee doorkomt Onder
tussen was er nog geen stoel vrijgeko
men en bleef het drummen van zaal 
naar wijnkelder en omgekeerd Alles 
echter met de glimlach en onder de 
muzikale begeleiding van disco „Lucky 
Tune" die gestimuleerd door deze 
massa ook boven zichzelf uitgroeide 
Een eresaluut vooral aan de jongeren 
die getracht hebben de dorstigen te la
ven aan hen die achter de togen en 
aan de ingang stonden kortom aan 
allen die voor, tijdens en na de dans
avond geholpen hebben om dit voor 
VU-Wommelgem onvergetelijke feest 
tot een goed einde te brengen Biezon-
dere dank gaat ook naar alle prijzen-
schenkers (vooral middenstanders), L 
Moeyerson voor de versiering van de 
wijnkelder en E Van Genegen voor de 
versienng van de zaal Tot volgend jaar 
op ons tweede overwinningsbal i 

Ward Herbosch 

Gemeente 
Boechout 

Een betrekking van politiekom-
missaris is vakant Sollicitaties 
dienen aangetekend te worden 
gestuurd, samen met de vereiste 
stukken, aan het Kollege van 
Burgemeester en Schepenen, 
2530 Boechout, en uiterlijk op een 
postkantoor te worden afgege
ven op 23-12-1981 Alle vereiste 
inlichtingen zijn te verkrijgen op 
de gemeentesekretane te Boe
chout, tel 031-55 2016 of 55 63 15 
Op last de sekretans W Van 
Genechten, de burgemeester, E 
Aussems 

(Adv. 200) 

Voor verDUVELd goed bier 

Brouwerij MOORTGAT 
BREENDONK 
Tel 031-86 71 21 

Bijhuizen 
Cogels Osylei 73, 2600 Berchem 
Tel 031-36 1011 

Jan Deheegher 
Ledeganckstraat 19, 9000 Gent 
Tel 091-22 45 62 

ANTWERPEN 
NOVEMBER 
27 BORGERHOUT: Maandelijkse ledenvergadenng in samenwer

king met FVV-Nele in zaal De Passer, Turnhoutsebaan 34 „Onze 
inzet blijft belangrijk" met o m R Lernout-Martens (zaakvoerster) 
lid van het VU partijbestuur Aanvang om 20 u 30 

28 ZWIJNDRECHT-BURCHT VU-overwinningsbal in zaal St-Maar-
ten, Dorpsstraat 34 te Burcht 

28 TURNHOUT. Eerste Kempense Vlaams-nationale boekenbeurs 
in de grote hal van het kultureel centrum „De Warande" Ingericht 
door de Vlaams-nationale werkgroep Kempen Open van 9 u 30 
tot 18 uur Inkom gratis 

28 STABROEK 6de herfstbal om 20 u in Schuttershof, Stabroek-
Hoevenen Inkom 80 fr 

26 WOMMELGEM' Spreekbeurt door Jef Maton om 20 u in Den 
Klauwaert 

28 WOMMELGEM. Luisterliedavond om 20 u in lokaal Den Klau
waert Inr VUJO 

28 WOMMELGEM Voetbal op terrein het Scheersel om 17 u Den 
Klauwaert—De Eendracht 

DECEMBER 
5 GROOT-HEIST: Jaarlijks ledenfeest in de parochiezaal, Booi-

schot-centrum Om 20 uur Inkom 250 fr 
5 ANTWERPEN (Arr.). 9de Nacht van de Vriendschap in feestzaal 

Apollo „Alpheusdal", F Williotstraat 22 te Berchem Om 20 u 30 
Orkest The Music Box Inkom 150 fr 

6 WOMMELGEM Dienstbetoon van 11 tot 12 uur in Den Klau
waert Gemeentemandataris Mane-Louise Van Eester ontvangt 

6 GROOT-HEIST- Sinterklaasfeest om 14 uur in de parochiezaal, 
Pijpelheide Booischot 

10 WOMMELGEM Dia-avond Joegoslavië in Den Klauwaert om 20 
uur Vertoning van dia's door Jef Van Haesbroeck 

12 KAPELLEN VU-bal in zaal ,Onze Kring", Engelse lei 35, om 
20 u 30 Orkest De Zwervers 

12 HOMBEEK (Mechelen) „Een avond in de Marollen" om 20 u in 
VU-lokaal, Bankstraat 145 Gastvrouw en -heer Annie en Firmain 
Verlinden 

VU-Boechout-
Vremde 
tevreden met eigen 
stemuitslag 
De Volksunie-afdeling Boechout-
Vremde houdt eraan iedereen hartelijk 
te danken voor het in haar gestelde 
vertrouwen naar aanleiding van de 
recente parlementsverkiezingen 
De partij wenst erop te wijzen dat haar 
Boechoutse kandidaten een mooi aan
tal voorkeurstemmen wisten te beha
len schepen Fred Entbroukx behaal
de, als lijstduwer voor de provincie
raad, 743 stemmen, en schepen Paul 
Verstrepen, derde bij de opvolgers 
voor de senaat 714 stemmen, daaren
boven werd OCMW-voorzitter Simon-
ne Van Brussel-Vernimmen met 942 
voorkeurstemmen verkozen tot 
plaatsvervangend volksvertegenwoor
diger 

Deze resultaten kunnen alleszins de 
vergelijking doorstaan met hetgeen 
sommige Boechoutse kandidaten op 
andere lijsten behaalden, vermits deze 
laatsten een uitgesproken verminde-
nng ten overstaan van de vroeger 
behaalde resultaten meemaakten 
De Volksunie-afdeling Boechout-
Vremde ziet in deze uitslagen een 
duidelijke waardenng voor de met afla
tende aktiviteiten van haar mandatans-
sen in het gemeentelijk beleid die ook 
in de toekomst ten dienste van de 
plaatselijke bevolking zullen blijven 
staan 

Arr. Antwerpen 

9de Nacht 
van de Vriendschap 

Feestzaal Apollo „Alpheusdal", F 
Williotstraat 22 Berchem Zaterdag 
5 december 1981 om 21 u Deuren 
20 u 30 Orkest Music Box Toe 
gangskaart 150 fr 

Openbaar 
centrum voor 

maatschappelijk 
welzijn van 
Antwerpen 

Plaatsen van werkman-landgoe
deren worden openverklaard 
met hoofdstandplaats Hove en 
hoofdstandplaats Zoersel Deze 
bediening is enkel toegankelijk 
voor mannelijke kandidaten 
(KB dd° 24 121968 art 1, 2°, 3°) 
Huidige bruto-aanvangswedde 
29 619 fr of 30 652 fr per maand 
naargelang de kandidaten ge
rechtigd zijn op standplaatsver
goeding of op haardtoelage 

Een vergelijkend eksamen zal 
worden ingericht 

De kandidaten moeten een ge
tuigschrift van goed zedelijk ge
drag, dienstig voor openbaar be
stuur, inleveren en tevens een 
militieattest 

Leef tij ds voorwaarden de leeftijd 
van 21 jaar bereikt hebben en die 
van 40 jaar niet overschreden 
hebben op 21 12 1981 Toepassing 
der wetten van 381919, 2751947 
en 27 71961 

Verplicht inschrijvingsformu
lier, volledige voorwaarden en 
eksamenprogramma te beko
men op de 7de Afdeling - Perso
neelszaken, Lange Gasthuis
straat 39, Antwerpen (tel 31 0970 -
3298 35) 

Inschrijvingsgeld 80 fr 
De aanvragen dienen op het se
kretanaat. Lange Gasthuisstraat 
33, Antwerpen, toegekomen te 
zijn uiterlijk op 21 121981 (Adv. 201) 

Sierpleister op gevels? 
Alle vochtisolat ies 

ATHOS pvba 

Eikenstraat 212, Reet 
T e l . 031-88.64.68 

Ook r u w b o u w & s leute l op de deur 

Adv 203 
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Wij in de Voll(Sunie m\ 19 

Harold Van De Perre 2 x in Dilbeek BRABANT 
NOVEMBER 
27 TERNAT Wijn en kaasavond om 20 uur in zaal Uilenspiegel 

Kerkstraat 24 te St -Kat Lombeek Kaasbuffet naar keuze voor 
200 fr Inr VU en VUJO 

27 LEUVEN (Arr ) Arrondissementsraad om 19u in zaal 't Broek, 
Broekstraat 37 te Leuven Vanaf 21 u gezellig samenzijn om 
over de verkiezingen na te kaarten 

28 GRIMBERGEN VU bal met VUJO-fuif in zaal Phoenixhof om 
21 uur Inkom lOOfr 

DECEMBER 
5 MOORSEL-TERVUREN VU-overwinningsbal om 20 u 30 in de 

parochiezaal 
8WEMMEL V O S avond met Guido Provoost en Herman Vandezan-

de om 20 u 15 in t Hooghuys 
9 BRUSSEL Eerste grote kantus VUJO-VUB om 20 uur in de 

BSG feestzaal op het Campus Oefenplein (Gen Jacqueslaan) 

GALERIJ DE KEIZER 
Exc lus i v i t e i t : s a l o n s 

s c h i l d e r i j e n 

l us t re r i e 

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

Dinsdag, woensdag en vri jdag TERN 
van 13 tot 20 u. Donderdag van Tel O 
9 fot 20 u. Zaterdag van 9 tot 20 u 
Zondag van 14 tot 18 u. Maandag gesloten 

k l e i n m e u b e l e n 
g e s c h e n k a r t i k e l e n 

Zaakvoerder 
Staf Kiesekoms 
Keizerstraat 2 
TERNAT 
Tel 02-582 22 22 

Van vrijdag 27 november tot zondag 6 december 
zijn tekeningen en akwarellen van de uit Okegem 
afkomstige kunstenaar Harold Van De Perre te 
bekijken in de feestzaal van Westrand te Dilbeek De 
Marnixknng van Dilbeek organizeert de tentoonstel
ling n a v i s jaar H Van De Perre De tentoonstelling 
loopt elke dag van 14 tot 20 u (met op maandag 
30 novJ en de kunstenaar zal meestal zelf aanwezig 
zi jn 

Een t w e e d e mani festat ie in he tze l fde cen t rum, maar 
dan in het West rand- teater , is d e d iamontage (op 

d n e sche rmen ) d o o r deze l fde kuns tenaar gemaak t 
onde r de t i tel „ A n d e r s k i jken naar Rubens" Deze 
mani festat ie gaat d o o r o p d o n d e r d a g 3 d e c e m b e r 
o m 2 0 u 30 Inschr i jven in W e s t r a n d 02-465 6 0 1 5 in
k o m 1 0 0 f r , C J P 7 5 f r 

Haro ld V a n D e Perre is in d e V laamse kuns twere ld 
een naam die meer en meer aan klank w in t en van 
tentoonste l l ing to t tentoonste l l ing in g o e d e zin ver
baast W a t zi jn speur toch t naar Rubens bet re f t 
raden wi j onze lezers aan deze weers lag van ja ren 
o n t d e k k e n met te missen i 

OOSTERSE TAPIJTEN 
Een a a n g e n a m e be legg ing 
Koop bij VLAMINGEN 
Koop in VERTROUV^EN 

SELECTORIENT 
HOEILAART 

H e n n C a r o n s t r a a t 20 22 
Tel 02 657 39 39 

1990 HOEILAART 

Om U beter te kunnen dienen neem vooraf telefonisch 
afspraak - 10% voor VU leden 

Nog af te halen 
prijzen te 
Sint-Martens-
Bodegem 
Nog met afgehaalde winnende num
mers 
227 536 251 230 122 539 750 732 853 
316 752 534 
De pnjswinnaars gelieven kontakt op 
te nemen met D Quaghebeur S t 
Martinusstraat 55 1743 St Martens 
Bodegem tel 02 5820475 (na 18 uur) 

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 

Hof ten ^rittioorn 
Restaurant 
Feestzaal Café 
Uitbat ing: 
Erna Van Dóoren 
Keierberg 25 

1700 Asse Tel. 02/452.95.15 
Maandag gesloten 

LIMBURG 
DECEMBER 
11 TESSENDERLO Een avond in Oostennjk om 20 uur in zaaltje 

van de Harmonie Diesterstraat Vertoning van dia s kvi/is en Cos 
tenrijkse muziek Bauernteller met 1/2 fles w/itte wijn en koffie 
met Apfelstrudel 

Nieuws uit Zutendaal 
De verkiezingen hebben ons belet 
vlugger te reageren op het wel en wee 
uit onze afdeling 
Huwelijk Ann Housen dochter van 
Jozef en Roza Housen trouwde met 
Jan Verbiest Wij wensen de jongge
huwden veel geluk en wij danken Ann 
voor alles wat zij voor de afdeling 
Zutendaal gedaan heeft 
Geboorte Op 9 oktober kreeg de 
sekretaresse van onze afdeling een 
derde kindje en wel een flinke zoon 
Enk Hartelijke gelukwensen en dank 
dat de jonge vader toch deel uitmaakte 
van onze plakkersploeg 
Overl i jden Op 13 november overleed 
mevrouw Olaerts-Schreurs Mana 
moeder van onze vriend Jef Olaerts 
Onze innige deelneming in de rouw die 
Jef en Roosje de laatste jaren treft 
Verkiezingen Van deze gelegenheid 
willen wij toch gebruik maken om allen 
te danken die op gelijk welke manier 
bijgedragen hebben aan het sukses 
de kandidaat Simon Janssen de plak 
kersploeg de getuigen de tellers de
genen die financieel steunden en alle 
bestuursleden 
W I J zijn in kanton Genk met 191 % nu 
de tweede sterkste partij geworden en 

zonder het spel van de apparentering 
zou de verdeling voor de acht provin 
cieraadsmandaten geweest zijn CVP 
3 VU 2 SP 2 PVV 1 I p v nu respektie-
velijk 4 1 2 en 1 Voor de eeuwige twij
felaars wil ik er nogmaals op wijzen dat 
de PVV in Genk slechts na apparente-
nng 1 mandaat behaalde Op twee 
plaatsen rekenen is in die omstandig
heden natuurlijk onzin Van de andere 
kant had de Volksunie maar enkele 
stemmen te kort voor een tweede 
provincieraadslid 
Met een goede 500 Volksuniestem-
men in Zutendaal mogen wij zeker 
tevreden zijn Wij vinden het alleen 
spijtig dat van deze 500 stemmers er 
nog te weinig een naamstem achter 
onze kandidaat uitbrachten Gelukkig 
dat Simon zijn goed humeur behield en 
berekende dat het tegenover onze 
naamstemmen (144) toch een vooruit
gang van 40 % was 
Een politiek relevant gegeven is dat de 
oppositiepartijen in Zutendaal samen 
meer stemmen halen dan de CVP Dit 
IS natuurlijk voor de ZVP een stimu
lans om met de gemeenteraadsverkie
zingen met een sterke pluralistische 
lijst op te komen H Vanhorf 

O.C.M.W. 
Brugge 

Rustoord Ten Boomgaarde te Brugge (St.-Michiels) 

Op dinsdag 15.12.1981 om 10 u. 30 zal er m de vergaderzaal van het 
O C M W Kartuizennnenstraat 4 te 8000 Brugge overgegaan 
viforden tot de openbare aanbesteding van partij 9 Schilderwer
ken 
Erkenning onder kategone D 13 klas 3 
Uitvoeringstermijn 60 werkdagen 

Het dossier ligt ter inzage 
- op het kantoor voor Inzage en Verkoop van de bestek

ken, Jacques de Lalaingstraat 10, te 1040 Brussel 
- op het bureau van het O C M W , Kartuizennnenstraat 4 

te 8000 Brugge iedere werkdag van 9 tot 12 uur 
- bi]architektWilfnedVanOyen,Rijselsestraat274 te 8200 

Brugge 2 (tel 050-31 6009), iedere werkdag van 9 tot 12 uur 

Het bestek en de plannen zijn aan te kopen tegen de pnjs van 
4 680 fr inclusief BTW en dit na vooraf gaandelijke overschrijving 
op rekening nr 380-0030118-22 van architekt Wilfned Van Oyen, 
Rijselsestraat 274 te 8200 Brugge 2 
De inschrijvingen in gesloten omslag, mogen in de openbare zit
ting voor de opening afgegeven worden of onder dubbel gesloten 
omslag gestuurd worden aan het O C M W Brugge en dienen toe 
te komen binnen de termijn vastgesteld in art 26 van het K B van 
224 1977 
Op de buitenste omslag moet vermeld worden „Rustoord Ten 
Boomgaarde partij 9 Schilderwerken 

(Adv 192) 

Hoeilaart 
in rouw 
Samen met de familie en vele vnenden 
droegen wij verleden donderdag op 12 
november een van de mensen ten 
grave die ons altijd na aan het hart heb
ben gelegen Jan Jonne De overlede
ne werd op 18 december 1908 gebo
ren Reeds vlug werd hij afdelings-
leider van het V N V om in 1938 verko
zen te worden als VNV-gemeente-
raadslid op de lijst van de Katolieke 
Partij 
HIJ stond ook bekend als een persoon
lijke vnend van Staf De Clercq Ook hij 
en zijn familie werden zwaar getroffen 
door de mets ontziende repressie 
Nauwelijks was hij vnj of hij zette zich 
opnieuw met een met aflatende werk
kracht in voor een van zijn belangnjk-
ste levensdoelen de Vlaamse Staat 
HIJ was dan ook lid van V O S lid van de 
VU tot Egmont en samen met zijn 
familie was hij een van de onderteke
naars van de peterlijst voor de ge
meenteraadsverkiezingen van 1976 
HIJ had eveneens zijn steunsteen in de 
IJzertoren 
Iedereen was zijn vnend zelfs de 
mensen van de kleurpartijen maar 
nooit heeft hij voor iemand gezwegen 
en gaf steeds vurig zijn fjersoonlijke 
mening ten beste van hem ging dan 
ook een enorme overredingskracht uit 
Op 7 november is hij ons ontvallen hij 
mocht spijtig genoeg onze verkie
zingsoverwinning met meer beleven 
Nu WIJ Jan begraven hebben willen we 
naast de familieleden staan Hen zeg
gen hoe dankbaar we zijn om Jans 
voort)eeld Als huisvader als hard wer
kende middenstander en als Vlaming 
Kortom als mens (RV MDO 

Firma 
VAN DOOREN 

Hout 

aerntt 
Bouwspecialiteiten 

MARLIERl 1700 ASSE 
Tel. 452.6«.37 Thuisbestelling 
02/452.78.«7 Toonzalen 
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Renaat Raes naarde provincieraad! 

Sterke uitslagen voor 
Ninoofse VU-kandidaten 
Met als uitschieters een winst van 
5,8 % voor de Kamerlijst waardoor de 
V U in kanton Ninove op 18,4 % komt 
en de verkiezing van onze Groot-
Ninoofse VU-voorzitter Renaat Raes 
tot provincieraadslid is er ook in Nino-
ve grote tevredenheid over de resulta
ten van de voorbije verkiezingen 
Dat Georgette De Kegel haar voor
keurstemmen zou opdrijven verwacht

te iedereen die haar werking kent 
Resultaat bijna 1 000 stemmen meer 
dan in 1978 en met haar 4700 voor
keurstemmen bereikt zij een niveau 
dat haar door weinigen op de tweede 
plaats voor de Kamer wordt nage
daan i 

Renaat Raes werkte zich in 2 verkie
zingen op naar 1 558 voorkeurstem
men, een verdubbeling van zijn cijfer 

Renaat Raes en Georgette De Kegel kans en onkans bij zetelverdeling 

Openbaar Centrum voor 
Maatschappelijk Welzijn - Aalst 

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn van de Stad Aalst 
heeft de hiernavolgende funkties opengesteld 

— 1 geneesheer-specialist in de ortopedie 
— 1 geneesheer-specialist in de interne geneeskun

de 
— 1 geneesheer-specialist in de interne geneeskun

de met specializatie gastro-entrologie 
— 1 geneesheer-specialist m de interne geneeskun

de met specializatie cardiologie 
— 1 geneesheer-specialist m de neurologie 
— 1 geneesheer-specialist in de pneumologie 
— 1 klinisch bioloog 
— 1 geneesheer-specialist in de dermatologie 

De kandidaturen moeten bij ter post aangetekende brief 
worden gestuurd aan de Voorzitter van het O C M W , 
Gasthuisstraat 40, 9300 AALST, en dienen met de bewijs
stukken uiterlijk vóór zaterdag 28 november 1981 ter be
stemming te zijn 
Overeenkomstig de bepalingen van titel V van de wet tot 
ekonomische heroriëntering van 04 08 1978, genaamd anti-
krisiswet, zijn de opengestelde funkties toegankelijk voor 
mannen en vrouwen tenzij het uitdrukkelijk anders is 
voorzien 

Bijkomende inlichtingen zijn op dat adres te verkrijgen 
(Tel 053-212393 - binnenpost 112) (AJ^ ,93) 

Openbaar Centrum voor 
Maatschappelijk Welzijn - Aalst 

De Raad van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk 
Welzijn van de stad Aalst heeft bij het werkliedenpersoneel 
een betrekking opengesteld van brigadier van de keurvak
lieden centrale verwarming. 
De kandidaturen moeten bij ter post aangetekende brief 
worden gestuurd aan de Voorzitter van het OCMW, Gast
huisstraat nr 40,9300 Aalst, en dienen met de bewijsstukken 
uiterlijk op vrijdag 20 november 1981 ter bestemming te zijn 
Overeenkomstig de bepalingen van titel V van de wet tot 
ekonomische heroriëntering van 4-8-1978, genaamd antikri-
siswet, 18 de opengestelde betrekking toegankehjk voor 
mannen en vrouwen tenzij het uitdrukkelijk anders is 
voorzien 
Bijkomende inlichtingen zijn op dat adres te verkrijgen op 
de personeelsdienst (tel 053-21 23 93 - toestel 104) 

(Adv. 186) 

mi Mensen van bij ons 

van 1978 en als klap op de vuurpijl 
werd hij verkozen als provincieraads
lid Daarmee heeft de V U in kanton Ni-
nove-Geraardsbergen als enige partij 
2 verkozenen voor de provincieraad 
wat bij de andere partijen aanleiding 
gaf tot zure oprispingen, vooral in de 
CVP waar de Geraardsbergse burge
meester uit de boot viel 
Onze derde kandidaat Magda De 
Smet uit Nederhasselt haalde 383 
voorkeurstemmen en mag zich — 
zoals uit steekproeven van Renaat, 
specialist terzake blijkt — verheugen 
over een zeer goede algemene uitslag 
voor Aspelare en Nederhasselt 
Uit al deze resultaten blijkt duidelijk dat 
er voor de VU in Groot-Ninove bij de 
komende gemeenteraadsverkiezingen 
muziek in ziti Daarom zouden wij er 
graag nog enkele goede „muzikanten" 
uit alle deelgemeenten bij hebben 

Rik Haelterman 

VU-overwJnningsbal 
te St.-Martens-Latem 
De Volksunie dankt haar kiezers 
Daarom organizeert de Volksunie af
deling Deurle-Latem een groot over-
winningsbal Het gaat door op zater
dag 5 december in de feestzaal „Sport
centrum", Hoge Heirweg, Sint-Mar-
tens-Latem Aanvang om 20 u inkom 
lOOfr 

OOST-VLAANDEREN 
NOVEMBER 
27 ST.-AMANDSBERG: Diamontage „Schatplichtig Vlaanderen" 

van het DF Om 20 uur in zaal Tijl, Klinkkouterstraat 70 
28 GENT-MUIDE, Feest ter gelegenheid van 5-jarig bestaan Viering 

5-jarig bestaan van het blad „'t Weetje van de Muide" Voor de 
kaas- en wijnavond inschr bij S De Fleurquin of Jeanine Dick 
Om 20 u in de parochiale feestzaal Heilig Kerst, St-Salvatorstraat 
te Gent 

DECEMBER 
3 ST.-AMANDSBERG: „Het ekonomisch federalisme van de VU", 

om 20 uur in zaal Tijl, Klinkkouterstraat, 70 Vormingscyclus 1 s m 
het vormingscentrum Lodewijk Dosfel en VUJO 

4 GENT-EEKLO- VU-overwinningsbal om 21 uur in de bovenzaal 
van het Casino-Park-Gent Orkest „The Salvators Eregast Vic 
Anciaux Toegang gratis 

5 AALST (Arr.): Overwinningsbal met het orkest Stan Philips In de 
Keizershalle, te Aalst 

5 DEURLE-LATEM. Groot VU-overwinningsbal om 20 uur in de 
feestzaal „Sportcentrum", Hoge Heirweg te St-IVIartens-Latem 
Inkom 100fr 

6 NINOVE: Sinterklaasfeest in „De Denderhoeve", vanaf 14 uur 
Org VU- en FVV-Groot-Ninove 

8 NINOVE: Politieke raad voor alle bestuursleden van VU Groot-
Ninove met o a volledig verslag van de verkiezingen, herschik
king vormingsaktiviteiten en voorbereiding gemeenteraad Om 
19 u 30 in De Denderhoeve 

12 BURST-AAIGEM-BAMBRUGGE: 16de Joeldansfeest en over-
winningsbal v /d VU Om 21 uur in zaal Perfa, Stationsplein te 
Burst in Erpe-Mere Orkest Henk van Montfoort en zangeres 
Inkom lOOfr 

Nieuwe start van de VUJO te Oudenaarde 
Enkele jongeren willen in Oudenaarde 
terug een sterke afdeling uitbouwen, 
zoals die er vroeger was en daarom 
wordt iedereen uitgenodigd tot een 
vergadering die doorgaat morgen vrij
dag 27 dezer om 19 u 30 in lokaal De 
Kroeg, St-Walburgakerkhofstraat Ie
dereen, die jonger is dan 35 jaar (man 
of vrouw) en die belangstelling heeft in 
de VUJO-werking wordt er verwacht 
Onder het motto „VUJO waar jonge
ren zich thuis voelen", moet men er in 
kunnen slagen om terug sterk te staan 
Het lokaal is open op dinsdag, vnjdag 
en zondag van 18 u Woensdag van 

15 u Donderdag van 9 tot 14 en van 
18 u Zaterdag van 16 u (maandag 
gesloten) 

Op zaterdag en zondag 26 en 27 
december as gaat er een pintje-dek 
met kaarting voor saucissen door Er 
wordt tevens een kalkoen verspeeld 
op de teerlingbank en er wordt ge
zorgd voor animatie 
ledere donderdag van 9 u 30 tot 
10 u 30 zal er iemand van de VUJO 
aanwezig zijn om alle problemen, die 
zich stellen te helpen oplossen Er is 
ook een Jobs-lnfo Welkom 1 

; VOLKSUNIE 
3̂ AALST 
i 
' arrondissementeel 

OVERWINNINGSBAL 

Sociaal dienstbetoon 
senator Walter Peeters 
Dendermonde 
Dendermonde: Vlaams-Nationaal 
Dienstencentrum „'t Vestje", Oude 
Vest 129 ledere 1 e en 3e zondag van 
de maand van 11 tot 12 u 
Hamme ten huize van de senator, 
Nijverheidsstraat 64 ledere 2e en 4e 
zaterdag van de maand van 9 tot 10 u 
Lebbeke: ten huize van gemeente
raadslid Johan De Mol, Brusselse
steenweg 96 ledere 2e zaterdag van 
de maand van 11 tot 12 u 
Waasmunster, ten huize van Leona 
De Lamper, Dries 26, Sombeke lede
ren I e zaterdag van de maand van 9 
tot 10 u 
Zele: in het lokaal „De Klodde" (naast 
de „Pallieter") ledere 1 e zaterdag van 
de maand van 10 u 30 tot 11 u 30 
Wetteren. in het lokaal van het Vlaams 
Ziekenfonds S D D , Jagersstraat 2 
ledere 3e zaterdag van de maand van 
10 tot 11 u 
Kalken-Laarne: ten huize van afwisse
lend Chris Van Acker, Kouterdreef 24, 
Laarne en Andre De Rijcke, Penne-
mansbaan 24b, Kalken ledere 3e za
terdag van de maand van 11 u 30 tot 
12 u 30 
Schoonaarde: ten huize van OCMW-
raadslid Herman Van den Abbeele, 
Losweg 11 ledere 4e zaterdag van de 
maand van 10 u 30 tot 11 u 
Overmere. in het cafe „Boerenkrijg', 
rechtover de kerk ledere 4e zaterdag 
van de maand van 11 u 30 tot 12 u 30 

Waasland 
St.-Niklaas: in het lokaal „Steenstrae-
te", in de Nieuwstraat ledere 2e en 4e 
zondag aan de maand van 11 tot 12 u 
Temse. in het cafe „Cambnnus", aan 
de Markt (hoek KasteelstraaO ledere 
3e zaterdag van de maand van 14 tot 
1 5 u 
Stekene, in het cafe „'t Straatje", in de 
Heistraat ledere 4e zaterdag van de 
maand van 14 tot 15 u 
De Klinge- ten huize van gemeente
raadslid Robert Van Duyse, Trompwe-

gel 72 ledere 4e zaterdag van de 
maand van 15 tot 16 u 

VU-GIjsegem opent 
lokaal 
Het bestuur van VU-Gijzegem deelt 
ons mee dat het een VU-lokaal opent 
Het IS gelegen langs de Steenweg op 
Aalst nr 1 te Gijzegem Aan de be
stuursleden onze gelukwensen en 
veel doorzittingsvermogeni 

Tentoonstelling over het 
Daensisme verlengd 
Omwil le van de grote pu
blieke belangstell ing zal de 
tentoonstell ing „De Daen-
sistische Beweging" in de 
St.-Pietersabdlj te Gent ver
lengd worden tot en met 
13 december 1981. 

O.C.M.W. Brugge 
BOUWEN 

DIENSTENCENTRUM 
Boeveriestraat 50, 

te Brugge 
Op woensdag 2/12/1981 om 10 u 30 zal er m de vergaderzaal 
van het O C M W , Karthuizermnenstraat 4 te 8000 Brugge, 
overgegaan worden tot de openbare aanbesteding van 
partij 3 Elektriciteit. 
Erkenning Categorie P klas 1 
Termijn 150 werkdagen 
Het dossier ligt ter inzage 
— op het kantoor voor Inzage en Verkoop van de bestek

ken, Jacques de Lalaingstraat 10 te 1040 Brussel, 
— op het bureau van het O C M W , Karthuizermnenstraat 4 

te 8000 Brugge, iedere werkdag van 9 tot 12 u , 
— bij architect Vierin, Lange rei 18 te 8000 Brugge (tel 050-

33 39 91), iedere werkdag van 9 tot 12 u , 
— op het studiebureau van G De Klerck (tel 050-3172 66) 
Het bestek en de plannen zijn aan te kopen tegen de prijs 
van 1 740 fr inclusief BTW en dit na voorafgaandelijke 
overschrijving op rekening nr 280-0473307-81 van studiebu
reau G De Klerck, Grote Moerstraat 89, te 8200 Brugge 2 
De inschrijvingen, m gesloten omslag, mop'en m de openba
re zitting vóór de opening afgegeven worden of onder 
dubbel gesloten omslag gestuurd worden aan het O C M W 
Brugge en dienen toe te komen binnen de termijn vastge
steld in art 26 van het KB van 22 4 1977 Op de buitenste 
omslag moet vermeld worden „Dienstencentrum Van Vol
den partij 3" 

(Adv. 180) 
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lepel & vork... 
B A N K E T B A K K E R I J 

Neukermans-Blom 
Daalstraat 7 - 1780 Tera l fene 
Tel 0 5 3 - 6 6 8 2 1 5 

Fijn gebak - su i ke rwaren -
i jstaarten. 

Res tau ran t 

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

Kapelstraat 1 

TONGERLO-WESTERLO 

Tel 014/54 4007 

vlaandag gesloten - Rustieke 
sfeer 

RESTAURANT TUL 
Grote Steenweg 71 

9260 Oordegem 
Tel. 091/69.28.74 

Specialiteit nbstuk op hout 

Dinsdagavond en woensdag 
gesloten 

Maak ook eens kennis met de 
gezellige sfeer in 

Restaurant 

SCHUTTERSHOF 
Dorpstraat 10 

2922 RAMSDONK 
Tel 015-71 1549 

VOEDING „DE POLDER" 
Polderstaat 12, 

8458 Oostduinkerke 

Specialiteit 
dag vers fruit en groenten 

Dubbele Valois-zegels 
aan alle leden 

Industriële 
brood- en banketbakkerij 

Roomijs 

W i i f r i e d B L A N C Q U A E R T 

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

Te l 091-67 57 12 

K o f f i e b r a n d e r i j 

S A N O 

Emiel Witmannstraat 36, 
Schaarbeek 
Tel. 02-734.56.09 

Levert kwaliteitskoffie bij u thuis! 

Wijnimport HERMAN 
Douane - stpelhuis 

Menenstraat 376 
WEVELGEM 

Tel 056-412922 
056-41 81 68 

Invoer Bourgondie- en Bordeauxwiinen. 
Alle grote wrinen 

rechtstreeks uit de kastelen 
Degustaties en verkoop 

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

en op afspraak 

COR'J1^:iALS 
uw KOFFIEHUIS 
Het Koffiehuis der 
Denderstreek 

K a t t e s t r a a t 2 0 , A A L S T 

SPECIALITEIT 
van WAFELS 
en IJSROOM 

Restaurant P A L M H O F 

Tafe lhouder 
Special i teit ge rook te vis 

G o e d e wi jn hoef t geen krans 

S c h o o l s t r a a t 52 
K a p e l l e - o p - d e n - B o s 

TeL 0 1 5 / 7 1 19.40 
Feestbespreking op maandag dins 
dag en donderdag van 19 tot 21 u 
Woensdag gesloten 

i i r t ^almsïjui» 
WEKELUKSE RUSTDAG 
VRIJDAG TOT ZATERDAG 
18 UUR 
J A N P A U W E L S -
DE B R A U W E R 
D« familiezaak mat traditia. 

9328 SCHOONAARDE 
Oude Brugstraat 16 
052-423246 

JAARLIJKS VERLOF 
DECEMBER 

Banketbakkerij 
AIMTWERPIA 

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

C a f é - r e s t a u r a n t M U T S A E R T 

Eiken le l 61 

2280 G R O B B E N D O N K 

Tel. 014/51.21.48. 

S lu i t ingsdag maandagavond 
en d insdag. 

F E E S T Z A A L 

.< E D E L W E I S S .. 

Vossenibcrg 13 1981 VOSSEM 
Tel 02/7G7 45 7G 

A l l e f e e s t e l i j k h e d e n 
M o g e l i j k h e i d to t h u r e n van 

b e s t e k k e n 

EETHUIS -
FEESTZAAL INGRID 

Olenseweg 41, WESTERLO 
(Voortkapel) 

tel 014/213696 

Alle feesten 
Specialiteiten 

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

DE S N O E C K 

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

Lokaal Volksunie 
Gontrode Heirweg 49 

9230 Melle 
Tel 091-30.06.53 

Lokaal « T S C H U U R K E » 

O u d e Graanmark t 25 

1000 B R U S S E L 

Tel. 02-513.25.64 

Waar Vlamingen THUIS zijn. 

SPECIALIST VOOR 
AL UW FEESTEN 

Vt'r7oigd(> keuken 
Demokratibchp pi ijzen 
Uitgelezen dienstbetoon 

K<'ssel'^t<'enweq 38 
?260 Nijlen - Tel 031 /818841 

Beauvoordse specialiteit 
Pannekoeken en wafels 

M e v r o u w 

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

W u l v e r i n g e m s t r a a t 18 
8486 B E A U V O O R D E 
tel 058/29 94 91 

Gesloten vrijdag behalve m seizoen 

C a f é H e t V l a a m s H u i s 

BIJ Je f M e y s - C y p e r s 
S t e e n w e g op VVijchmaal 59 
PEER 

TeL 011-79.70.84. 

K o m es b innen waar V lamin
gen thuis zi jn 

Voor een lekker etentje 
in een gezellige sfeer: 

Eethuis 't Voske 
Verbe r t s t r aa t 145-147 

2120 S c h o t e n , 031-58.41.76 

W i j v e r z o r g e n al uw fees ten . 

Europ Supermarkt 
Winder i ckxp le in 

A l s e m b e r g 

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

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

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

A jniK n i ' I v . i n .l it i U ( st( M 

Oo i - V( I tiMi in t j v . i n t . i f i lc|i i n ( 

S( hikli is l i . i . i l 33 
^000 Ai i lwi ip( n 
I. I 031 3740 7? 

lepel & vork... 
DE PUS 
GEBROEDERS 
Lambroeckstraat 89 
9320 OUDEGEM 
TeL 052/21.16.06 

Algemene voeding bieren w/ijnen l i
keuren Rechtstreeks mvoer Duitse 

en Franse wijnen 

Restaurant 
Feestzaal Café 
U i t b a t i n g : 
E r n a V a n Ddoren 
Keierberg 25 

1700 Asse TeL 02/452.95.15 
Maandag gesloten 

Drank en eethuis 

.. W A L T R A .. 
Ardiiink.i. i i 2 (bi| KVS) 

1000 Brussel 
Tel 02/21952 12 

De VILT troeven v.in de W.i l l r . i 

1 VI Lini-i III I ti.irl v.iii Bnis'icl 
2 Ji k.iii et .lltifd ti.irkticii 
3 Je ktitgl Cf .iltiid w.it Ie eten 
4 De ii'ii^cn zijii soci.i.il 

St eeds w e l k o m in 

K R E K E L H O F 

Drankhu is met sfeer 

Dr ie Egypten laan 1 1 , 

Goo ik 
Tel 0 5 4 - 3 3 4 8 5 7 

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

Welkom 

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

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

Lokaal van de Volksunie 

t Is een special i tei t 

zoek hem o p bij u w slager 

o f toesp i j sw inke l 

„ D e B e a u v o o r d s e p a s t e i " 

't Is de l ichtst ve r teerbare . 

Dortmunder 
Thier Braü-hoven 
Tervuurse vest 60. LEUVEN Tel 
016-228672 
Kon Astridlaan 85, KONTICH Tel 
031-57 30 32 
Nieuvn Brugstraat 28, BRUSSEL Tel 
02-218 7489 

Brugse Baan 1, Hulste (056-71 1536) 

Grote parkeerterreinen - zalen vr i | 
voor feesten banketten e a - Duitse 
specialiteitpii Dortmunder Thier van 
1 vat Levende Water Tonisstemer 
Sprudel - Goed en goedkoop eten 

Hotel-restaurant-pub 

Tower Bridge 
Op 5 min van Heizelpark 
Hotel met goede smaak, standingkamers, alle komfort 
Heidebaan 98, 1850 Grimbergen Tel 02-2520240 

Menu op zondag van 450 tot 650 fr 
Tijdens de week, suggesties van de chef -I- spijskaart 
Open alle dagen - maaltijdchecks 

- I T 
.den botaniek 

Kon ingss t raa t 328 
1030 Brussel 

Tel 0 2 - 2 1 8 4 8 3 8 - 2 1 8 4 1 7 2 
Vlaams-Braban ts 

restaurant, fijne keuken, 
gevarieerde wijnkaart, 

stijlvolle salons, grote tuin. 
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WEST-VLMNDEREN 
NOVEMBER 

29 BRUGGE Sinterklaasfeest in het Breydelhof om 15 uur Voor 
kinderen — 12 jaar Tijdens Sinterklaasfeest voor de ouders po
pulaire uiteenzetting „Hoe geraak ik aan een zetel — over verkie
zingsuitslagen Kosten 50 fr 

DECEMBER 

4 AARSELE-KANEGEM Jaarlijks Sinterklaasfeest in de parochie
zaal te Kanegem om 20 u Gastsprekers kamerlid Lode Van Bier
vliet en pas verkozen senator Firmin Debussere Voor de 
kleinsten is een verrassing voorzien 

19 KOEKELARE Groot kerst-en overwinningsbal om 20 uur in zaal 
Zuudhove, Ichtegemstraat Hulde aan verkozenen en alle kandi
daten 

O.C.M.W. Brugge 

BOUWEN 
DIENSTENCENTRUM 

Boeveriestraat 50, 
te Brugge 

Op woensdag 2/12/1981 om 10 u zal er in de vergaderzaal 
van het O C M W , Karthuizennnenstraat 4 te 8000 Brugge, 
overgegaan worden tot de openbare aanbesteding van 
parti] 2 Verwarmings- en sanitaire installatie. 
Erkenning Ondercategorie D17/D16 - Klas 1 
Termijn 150 werkdagen 
Het dossier ligt ter inzage 
— op het kantoor voor Inzage en Verkoop van de bestek

ken, Jacques de Lalaingstraat 10 te 1040 Brussel, 
— op het bureau van het O C M W , Karthuizennnenstraat 4 

te 8000 Brugge, iedere werkdag van 9 tot 12 u , 
— bij architect Vierin, Lange rei 18 te 8000 Brugge (tel 050-

333991), iedere werkdag van 9 tot 12 u , 
— op het studiebureau van G De Klerck (tel 050-317266) 
Het bestek en de plannen zijn aan te kopen tegen de prijs 
van 2 340 f r inclusief BTW en dit na voorafgaandelijke 
overschrijving op rekening nr 280-0473307-81 van studiebu
reau G De Klerck, Grote Moerstraat 89, te 8200 Brugge 2 
De inschrijvingen, in gesloten omslag, mogen in de openba
re zitting vóór de opening afgegeven worden of onder 
dubbel gesloten omslag gestuurd worden aan het O C M W 
Brugge en dienen toe te komen binnen de termijn vastge
steld in art 26 van het KB van 224 1977 Op de buitenste 
omslag moet vermeld worden „Dienstencentrum Van Vol
den partij 2" 

(Adv. 181) 

O.C.M.W.-Brugge 

Aanleggen wervingsreserve 
diensthoofd 
rustoord 1ste klas 
Geldig tot 30 april 1984 

Voorwaarden tot deelneming aan het eksamen 
1 Gewone administratieve voorwaarden 
2 Leeftijd: 

De minimum-leeftijd van 25 jaar bereikt hebben en de 
leeftijdsgrens van 45 jaar niet overschreden hebben bij 
indiensttreding Voor de personeelsleden, die in dienst 
van een O C M W zijn of werkzaam bij een andere 
overheidsdienst geldt, inzake deze leeftijd, de volgende 
regeling op 65-jarige leeftijd ten minste 20 pensioenaan
spraak verlenende dienstjaren kunnen laten gelden ten 
aanzien van de Omslagkas voor Gemeentelijke Pensioe
nen 

3 Diploma: 
Het diploma van sociaal verpleegkundige of van maat
schappelijk assistentie) of van gegradueerde verpleeg
kundige 

4 Praktijk: 
5 Jaar dienst tellen in de ziekenverzorging of bejaarden
zorg 

5 Slagen voor een vergelijkend aanwervingseksamen 

Weddeschaal: 1,78 tegen indexcijfer 220,80% 589 801 -
879 906 dn 27 jaren) 

Inschrijvingsgeld: 
200fr storten op PR nr 000-0009321-09 van het O C M W -
Brugge, Karthuizennnenstraat 4, te 8000 Brugge, vóór 17 de
cember 1981, met vermelding „Eksamen diensthoofd rust 
oord 1ste klas" 
Ln te sturen: Uiterlijk tegen 17 december 1981 aan de 
Personeelsdienst van het O C M W -Brugge, A Z St -Jan, Rud-
dershove 10,8000 Brugge geschreven aanvraag deelneming 
eksamen, recent bewijs goed zedelijk gedrag, geboorteakte, 
voor eensluidend verklaard afschrift diploma, bewijsstuk-
(ken) van 5 jaar effektieve beroepspraktijk in de ziekenver
zorging of bejaardenzorg, dienstphchtattest voor de man
nen (Adv. 195) 

mi Wij in de Volksunie 

Op uitnodiging Vlaamse Studie- en Vormingskring 

Enig in het arrondissement 
Mechels Miniatuur Teater 
te Izegem 
Op donderdag 3 december 1981 pakt 
de Vlaamse Studie- en Vormings
kring (VSVK) uit Izegem uit met een 
voorstelling die ieder Izegemnaar en 
allen in de regio die van echt Vlaams 
toneel houden, moet aanspreken de 
opvoenng van .Zwart en Wit", van 
Rene Verreth, naar de gelijknamige 
roman van Gerard Walschap De op
voering zelf wordt verzorgd door het 
in heel Vlaanderen bekende Mechels 
Miniatuur Teater (MMT) in een regio 
van Rene Verreth zelf en waaraan 
bekende namen meewerken zoals 
Tessy Moerenhout, Luc Spnnguel 
Jaak Van Assche, Nellie Rosiers, Ag
nes De Nul Manu Verreth, Mandus De 
Vos, e a 
De roman „Zwart en Wit" was bij zijn 
publikatie in 1948, kort na W O II, een 
gedurfd werk omdat het zonder toege
vingen het toen brandend-aktuele pro
bleem van verzet, kollaboratie, idealisti
sche ideologieën en de daarmee ge
paard gaande haat nijd, jaloersheid, 
wraak, verzoening en vergevensge-
zindheid behandelde Walschap wist 
deze oorlogs- en na-ooriogse tragedie 
gestalte te geven doorheen twee fami
lies Waar de roman zich toespitste op 
een realistische beschrijving van de 
feiten in het na-oorlogse Vlaanderen, 
legt de toneelbewerking van R Ver
reth de diepste menselijke roerselen 
bloot die onvermijdelijk het doen en la
ten van het grootste deel van de 
toenmalige bevolking hebben be
heerst 
De toneelbewerker was er zich wel 

„Kortrijk - Vlaamse 
kultuurstad", een 
nieuw komitee 
Op 12 november 1981 werd in Kortrijk 
het komitee „Kortnjk - Vlaamse kul
tuurstad' opgericht 
Dit komitee heeft als doel de stad 
Kortrijk Vlaamsbewuster te laten op
treden Het ncht zich tot alle personen 
en verenigingen die aan de verwezen
lijking van die doelstelling echt willen 
meehelpen 

Nu het Guldensporenjaar 1982 voor 
de deur staat wordt het tijd dat Kort
rijk eindelijk haar Vlaams karakter 
toont 

Het ligt in de bedoeling van ons komi
tee een algemene aktie te voeren voor 
een echt Vlaams Kortnjk en wij willen 
in een geest van pluralisme optreden 
Daarom organizeren wij op dinsdag 
15 december 1981 om 20 u in cafe 
't Belfort Grote Markt 52 in Kortnjk, 
een algemene vergadenng 
ledere Vlaming, van welke strekking 
ook IS er welkom i 

Voor meer inlichtingen Komitee Kort
njk Vlaamse kultuurstad. Burgemees
ter Gillonlaan 111, 8500 Kortrijk, tele
foon 056-21 1612 

Diksmuide 

Prachtuitslag 
voor VU-kandidaten 
Onze op „gedwongen-rustgestelde' 
mensen schepenen Lieve Laridon-Van 
Damme en Joost Tryhou deden het bij 
de voorbije verkiezingen meer dan 
behoorlijk! Joost haalde in vergelijking 
met de vorige stemronde een dikke 
800 bolletjes meer en Lieve verdubbel
de haar voorkeurstemmenaantal van 
1 100 naar liefst 22211 
De gemeentelijke politiek had zeker 
invloed op het stemgedrag der Diks-
muidelingen die het verbond der 
schande" tussen CVP en SP stilletjes
aan moe worden De VU moet nu 
meer dan ooit het wanbeheer, de 
verspilling en de geschenkjes aan de 
bevolking van o a 16 milioen nieuwe 
belastingen blijven aanklagen Met 
Mark Van Tieghem als derde kracht 
moeten we ijveren voor een proper 
leefmilieu en een propere politiek in de 
Boterstedei 

terdege van bewust dat hij hier een 
tema aansneed dat 35 jaar na het 
einde van W O II nog velen, zowel 
politici en kunstenaars als kunstlief
hebbers, in zijn ban hield Inderdaad, 
alle boekhandels zijn door hun voor
raad heen, en het boek is tot in de 
kleinste biblioteken uitgeleend 
VSVK IS ervan overtuigd dat deze 
opvoenng velen uit het Izegemse en 
zelfs daarbuiten door haar tema, de 
kwaliteit van het toneelgezelschap en 
door de bekendheid van de regisseur, 
een kwalitatief hoogstaande en tevens 
aangename avond zal waarborgen 
VSVK verwacht u allen op 3 decem
ber 1981 om 20 u in het Muziekaudito-
num. Kruisstraat 15, Izegem Toe
gangsprijs 150 fr. Kaarten zijn vooraf 
te verkrijgen bij HIFI-MUSICA (Roese-
laarsestraat 2), in de boekhandel 
SPECTATOR (Marktstraat 22) of bij 
een van de VSVK bestuursleden 
Mare Allossene, José Bogaert Geert 
Bourgeois, Dirk Decoene, Filip Deldyc-
ke. Palmer Dermaut Magda Dero, Gil
bert Hoome, Rik Koninckx, Geert Or-
gaer, Andre Parrein, Niko Proesmans, 

Michael Strobbe, Enk Vandewalle, 
Willy Van Opstal, Hendrik Willaert 
De roman Zwart en Wit (1948) 
Gerard Walschap 

De omstreden roman „Zwart en Wit" 
beschrijft bitter en zo waarheidsge
trouw mogelijk de bezettings- en na-
oorlogstijd in Vlaanderen met de pro
blemen van de kollaboratie en repres
sie en ziet het maatschappelijk leven 
als een wolvengevecht de beschaving 
als vernis 

Het stuk Zwart en Wit (1981) 
Rene Verreth 

Het stuk toont hoe onbegnp, misver
stand en zelfs idealen tot dood en 
wraak aanleiding geven De auteur wil 
aantonen hoe belangrijk vergeven is 
Kunnen we de kracht opbrengen om 
bij het grootste onrecht ons aange
daan toch nog te zeggen „Het is u ver
geven' '" In de kracht van dit vergeven 
ligt ons mens-zijn Hij wil met dit stuk 
de oorlogstragedie tonen van de kleine 
man, die in kampen komt te staan 
zonder te beseffen dat hij slechts de 
speelbal is van de hogere machten 

Te Wilrijk en zondag te Brugge 

Liederenavond voor 
Baskische scholen 
Flandnatik Ikastolenzat (FLIK), het 
Vlaams Steunkomitee voor Baskische 
Scholen doet zijn best om de Basken 
uit Frans-Baskenland te helpen die 
daar nu al 12 jaar uit eigen zak een 
netwerk van „ikastola's" (eigen Baski
sche scholen) in leven houden 
Een van de middelen die FLIK daarbij 
gebruikt is de organizatie van een 
Baskische liederenavond Zaterdag te 
Wilrijk en zondag te Brugge, is het 
weer zover voor de zevende keer al 
Te gast is ditmaal de volkslied- en 
muziekgroep GUK 
De Baskenavond, waarvan de op
brengst zoals steeds integraal naar de 
Baskische schooltjes gaat zal dit jaar 
ook worden bijgewoond door een 
vijftigtal leden van een Baskische 
volksdansgroep die, trouwens samen 
met volkskunstgroep „de Mandoerse" 
uit Reet een optreden ten beste zal 
geven Zoals voorheen zullen daar
naast ook Imanol en Andoni Mitxelena 

en Ger t kinderen van m '37 ingeweken 
Baskische vluchtelingen en het Peda-
koor van het Pius X-instituut o I v pries
ter-leraar Ludo Docx, de spil van de 
FLIK-werking, aanwezig zijn 
De Antwerpse uitgave van de zeven
de Baskenavond vindt plaats in de aula 
major van de UIA te Wilrijk, nu zater
dag 28 november as Aanvang 20 u 
De volgende dag, zondag 29 novem
ber e k, eveneens vanaf 20 u, wordt al
les nog eens overgedaan in het Brugs 
Koncertgebouw (St-Jacobsstraat 36) 
Voor kaarten (prijs 100 f r ) kan men 
terecht bij Simonne en Paul Cautreels, 
Kleine Doornstraat 26 te 2610 Wilnjk 
(tel 031-284542) en Luc Vranckx, 
Bouverystraat 55 te 8000 Brugge (tel 
050-331874), de avonden zelf kan 
men natuurlijk ook nog kaarten beko
men aan de ingang van de zaal En 
voor wie volgend weekeind niet vrij 
zou zijn, houdt FLIK alvast zijn reke
ningnummer (404-1040711 -50) 

OCMW-Brugge 

Verbouwen 
Huize Minnewater: 
Prof. Sebrechtstraat 

te Brugge 
Op dinsdag 22121981 om 11 uur zal er in de vergaderzaal 
van het OCMW, Kartuizennnenstraat 4 te 8000 Brugge 
overgegaan worden tot de openbare aanbesteding van 
partij 5 Elektriciteit 
Erkenning Kategone P klas 1 
Termijn 80 werkdagen 
Het dossier ligt ter inzage 

— op het kantoor voor Inzage en Verkoop van de 
bestekken, Jacques de Lalaingstraat 10 te 1040 Brus
sel 

— op het bureau van het OCMW Kartuizennnenstraat 
4 te 8000 Brugge van 9 tot 12 uur 

— op het studiebureau PVBA Vyncke en Leye (tel 050/ 
31 64 76) van 9 tot 12 uur 

Het bestek en de plannen zijn aan te kopen tegen de prijs 
van 1 092 fr inclusief BTW en dit na vooraf gaandelijke 
overschrijving op rekening nr 000-1175652-12 van het studie
bureau PVBA Vyncke en Leye, Dopheidestraat 6 te 8200 
Brugge 2' 
De inschrijvingen, in gesloten omslag, mogen m de openba
re zitting vóór de opening afgegeven worden of onder 
dubbel gesloten omslag gestuurd worden aan het OCMW 
Brugge en dienen toe te komen binnen de termijn vastge
steld in art 26 van het KB van 224 1977 Op de buitenste 
omslag moet vermeld worden „Huize Minnewater partij 5 
Elektriciteit" (^j^_ ,gg, 
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Aanbevolen huizen 

PVBA VAN IMPE & Zonen 
Steen- en marmerhouwenj 

Bnlstraat 41 
HAALTERT 

Tel 053 2122 48 

Alle werken m marmer en natuur
steen 
Open haarden Grafzerken 

KEUKENS - SANITAIR 
VERWARMING 

VAN DER CRUYS 
Assesteenweg 65 TERNAT 

Tel 582 14 41 
Toonzaal alle dagen open 

van 9-19 u Zondag gesloten 

PVBA J 80RREMANS-C0CK 
& KINDEREN 

Algemene Bouwondernemmgen 

Gentsestraat 238 
9500 GERAARDSBERGEN 

Tol 054 41 25 89 

Wi | bouwen voor u sleutel op de deur 

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

Platteau Lievens Portugeesstraat 9 
1780 Teralfene 
Tel 053 66 74 56 

dweverij „den boogaert" 

houten 

Veetie Van den Berghe, Groen-
stra>tt 3, Hekelgem, , le l . 053-
668491. Open elke woensdag en 
zaterdag van 14 tot 19 uur. 
Hanfi..eefwerk, eigen en uit vreemde 
landt > tafelkleden, ook handgeborduur-
dc I '̂ 1- en weefwol, mooie gebruiks- en 
s.orvoorwerpen, alles om te spinnen, 
verven, weven - ook lessen 

meubelen In Aaisf, Groenstraat 200. 

VERVOER-VERHUIZINGEN 

Laadruimte van 30 tot 50 m3 

VECOVEN Jozef 
Haneveldlaan 47, 1850 Grimbergen 

Tel 02 26814 02 

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 Stri|tem 

Tel 054 33 37 56 

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

Verwarming - stoom - sanitair 
Alle herstellingen 

Lederw/aren-Parfumerle 
VAN REETH 
Antwerpsestraat 44 
2640 NIEL 
Tel 031 8811 19 

Ktemlederwaren handtassen 
reisartrkelen - regenschermen 
handschoenen 

GELD 

Onmiddell i jk te bekomen bij 
FINKAP.Veldstraat 12,9300 
AALST - TeL 053-21.29.11 -
053-21.27.57. 

ESOX 
STAN PHILIPS 

Groothandel Hengelsport 
Panorama 36 

1810 WEMMEL 
Tel 02/4781993 
Impo r t — E x p o r t 

WASSEN VAN ALLE RUITEN 

Aalsterse Glazenwasserij 

Gebr. ALLOO 
Raphael en Willy 

Tel bureau 053 217212 

KLEDING LENDERS 

SiMt D.iiniOiinbtraat 41 
W O M M E L G E M 
Tel 031 53 70 39 

Dames , heren en kinderkleding 

PVBA D A M A 

Stationsstraat 107 
9540 BURST ERPE-MERE 

Vloeren -

Open haarden 

Iel 053-62 37 65 

ANTIEKZAAK 
Marcel Asselman 

Rollebeekslraat 45, 
WOO Brussel TeL 511.61.33 

Privé. 56903 18 

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

d 
I K E U K E N S I 

PVBA BERT 
Assesteenweg 101, Ternat 

Tel 02-5821312 

VERDELER VOLKSWAGEN-AUDI 

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

ALGEMEEN BOUWBEDRIJF 
Van d. Branden pvba 

Wuitenslaan 39, 9160 Hamme 
Tel. 052-47 8809 

Gratis voorstudie en prijsofferte 

Heropmaken oude ijzeren poor
ten en balkons en allerlei smeed-

De Vos Luc 
Centraleweg 27 

2260 Nijlen 
Tel. 031-81.77.06 

Gratis pn|»offert« 

DURASON-KEUKENS 

FIRMA SONCK GEBR. 
Anderenbroek 24 
9480 Denderhoutem 
Tel 053 219325 

I D E L - Tel 011-534349 

Gelegeii l ieidsgr.if iek Hu/^clijk - C« 
boor(e - Zelfklevende pl.ikb.md u 
etiketten Houten dri ikletters - RekL 
itie-kalenders 

FRANSSENS OPTIEK: 

I Silhouelle 
Marwi lz 
Rodenstock 

HerentnKeboon 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 031-2893.14. 

O O S T D U I N K E R K E 
V A K A N T I E A A N ZEE! 
Grote keus ben ieube lde v i l la 's , appar 
t emen ten en s tud io 's te huur 

Op aanvraag grat is ka ta loog met 
f o to ' s 

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

Zaadhandel 

PVBA DE MOOR-LATEUR 
PELGRIM 9 
9258 SCHELDEWINDEKE 

Alles voor land- en tuinbouw. 

Tel 091-62 5142 

NV Reinigingswerken 

PEETERMANS 

Onderhoud en restauratie 
gebouwen 

Wijnegemstraat 40 
2220 Wommelgem 

Tel 031 5395 30 en 53 75 75 

B + M 
Bouwpromotoren en 

daktimmerwerken. 
Gasthuisstraat 42B 
1760 ROOSDAAL 
Tel. 054-33.06.87. 

PVBA G. BRUNEEL TOONZAAL 
-DEN DUVEL-BANKEÜNDEWEG 11 

8984 KROMBEKE-POPERINGE 
Badkamers • Keukens • CerUrale 
verwarming • Houtkachels • Jnbouw 

openhaarden • Gas radiatoren • Af 
was- en wasautomaten • Fngo's en 

Diepvnezers 

DE KERAMIEKKELDER 

Piet VRANKEN 
Hoornstraat 2 
HALLE 

Vloer- en wandtegels 
10 % korting voor VU-leden 

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

Fortstraat 27 
2510 MORTSEL 
Tel 031 4935 07 

MEUBELEN MOENS 
Markt 28 
TERNAT 
Tel 582 10 55 

Specialist primitief -
stij lmeubelen en modern 

STUDIO 
DANN 

02-428.69.84 

— Industriële fotografie 
— Mode/archi tektuur 
— Huweli |ksreportages 

KUNSTPARADIJS - DE LEEUW 
— Schilderijen, spiegels, etsen, enz V 
— Alle inlijstingen op maat (Hout en aluminiumj 

Leon Theodorstraat 36, 
1090 Brussel 

Gentsestr. 155 
9300 AALST 
Tel. 053/21.19.21 

Fr. Craeybeckxlaan 69, 
2200 DEURNE 
Tel. 031/2453.30 

Mechelse str. 59 
1800 VILVOORDE 
Tel. 02/251.81.66 

Sparen, kredieten, verzekeringen, dienstbetoon 

ARGENTA 
Kantoor: Itterbeekselaan 242 
1711 ITTERBEEK-DILBEEK 
Tel. 02-569.09.14 
Kantoorhouder: Fons PRINSEN 
Privaat: TeL 02-569.11.17 

groep argenta anders & sympathiek 

lustrerie 

mare 
de vriese 
bar. ruzetleldan 56c brugge 
050/35 /4 04 . 
baan brugge-korlrijk 

EN IROEKEN 
moeilijke maten, Ar" 

'akkundige retouche 
meciterklccrmakcr / é 

Vermees C^ 
- r '1- ^ r- 3C ^ = 

V 

DROOGKUIS WASSERIJ 

BEDRIJFSKLEDU ST PIETER 

Kollegestraat 33 2400 M O L 

014 31 1376 

ANTIEKZAAK 
Mevr. Julien SCHERRENS-
GHEKIERE 
Nederweg 113, 
8700 IZEGEM 
Tel 051-301537 
Aankoop en verkoop van Franse 
(Normandische geskulpteerde 
eiken bruidskasten) meubelen en 
borden + kunstvoorwerpen 

njjj)i!i.iiMj..iu^i.fisjy.ijjii;ii.ii.iui 

De prijsbreker 
van het goede meubel 

Groenstraat 84, 2000 ANTWERPEN 
Tel. 031-36.45.31. 
Open van 10 tot 19 u 30 Zondag en maandag gesloten 

KUNSTGEBITTEN 

HERSTELLINGEN 

Tandheelkundig Laboratorium 
VAN PER KLEUN 

Chazallaan 83 
1030 Brussel (Schaarbeek) 

02 734 06 43 
Na 18 u 425 46 42 

Georges DE RAS pvba 
Autocars autobus 
ceremoniewagens 

begrafenisonderneming 

Hoogstraat 20 

LEDE 

Tel 053-21 3636 
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24 m Mensen van bij ons 
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Senator Jef Thys 

mingant vóór de oorlog Dus afge
zet na de oorlog Kleine inaviek 
Maar hij heeft zijn kinderen ietwat 
van de politiek afgehouden We 
werden zeker niet opgezweept 
Wat niet belette dat ik toch een 
jong supporter was bij de plak
kersploegen van de „Vlaamse 
Koncentratie" 
Aan de unief in Leuven — de 
periode van Wilfned Martens, 
Walter Luyten en Mik Babylon — 
heb ik het (toen al) meegemaakt 
hoe Wilfried Martens twee dos
siers op onze diskussietafels gooi
de één lijvige map met argumen
ten voor en tegen de talen telling, 
én ook een mapje waarin nauwe
lijks eén dokumentje opgeborgen 
werd in verband met de amnes
tiekwestie 
Vóór ik mandataris werd leefde ik 
reeds dag-op-dag met de politieke 
bedoening, maar nu ik ook (zelfs 
rationaal) mandataris ben gewor

den, zal ik mij door het politiek be-
irijf niet laten kleinmaken 
- Hoezo? 
lef Thys: „Allereerst durf ik ook 
'an mezelf bekennen dat ge u de 

politieke bedrijvigheid moet kun
nen veroorloven Soms zit ge in 
een sociale of ekonomische situa
tie dat ge u niet veel méér kunt 
permitteren dan wat „grollen" Dan 
IS het best dat ge uzelf voor een 

maar ik meen bij voorbeeld dat „de 
grote politiek" mijn persoon en 
mijn gezin met mag fijnmalen 
Beloften kom ik getrouw na Maar 
niemand zal me er toe dwingen te
veel hooi op mijn vork te nemen " 
— Jef Thijs staat voor een vuur
proef die zich enorm zwaarder 
aandient dan de 8 november-ver-
kiezingen. Volgend jaar immers 
kan de kiezer in Westerio de 
schepen van financiën en van 
leefmilieu op de elektorale roos
ter leggen-

Jef Thys: „Als enig VU-mandatans 
in onze gemeente werd ik opgeno
men in een koalitie met 13 CVP-
mandatarissen op 25 gemeente
raadsleden Sommigen raadden 
mij af om het schepenambt van fi
nanciën in het kollege te aanvaar
den Ik heb niet lang geaarzeld om 
het toch te doen En misschien kan 
de rekening mij geprezenteerd 
worden 
WIJ hebben het inderdaad (én in 
77 én in december 79) aange
durfd om onder meer de opcentie
men te verhogen 
Elektorale tegenstanders kunnen 
vandaag van de toren blazen dat 
desondanks de gemeentebegro
ting deficitair is geworden 
Precies die ervaring, over de toe
nemende miserie in de gemeente
financien, heeft mij zwaar gemoti-

gemeentelijk vlak heb je behoorlijk 
kontrole op de draagwijdte en de 
uitlopers van de getroffen maatre
gelen Nationaal is de politieke 
smeltkroes soms onkontroleer-
baar Ik besef dit Maar ik zal er mij 
niet door laten afschrikken Even
min ben ik de man om elke sug
gestie naast me neer te leggen en 
te menen dat ik de grote waarheid 
in pacht heb Onwrikbaar zijn voor 
mij wél mijn basisopties 
Zeggen dat ge tegen het nationaal 
geklungel zijt is misschien militant 
konsekwent Maar voor mij (nadat 
dit effe gezegd is) telt vooral het 
positief uitgangspunt en het zoe
ken naar oplossingen" 
— Konkjieet? 
Jef Thys: „Ik zal de teleurgang van 
de gezonde gemeentelijke finan
ciën aan de kaak stellen Maar ik 
vind dat wij toch ook ons eens 
moeten bezinnen over de zware 
opdrachten die wij aan de verschil- • 
lende overheden toekennen Een 
gemeentehuis bouwen, ook in 
Westerio, O K Maar moet dat zo-
en-zo-groot zijn "> Is er ook met een 
stimulans nodig om de zorg voor 
oudere mensen binnen de gezin
nen beter te waarderen ^ Werkge
legenheid bevorderen in elke 
streek, ten koste van wat dan 
ook'' Ten koste van het leefmilieu 
vooral Het is bijna 20 jaar geleden 

Krisis niet oplossen 
ten koste van leefmilieu en 
toekomst van onze kinderen ii 

WESTERLO - „Ik ben echt be
nieuwd om in de Senaat, tijdens 
de nieuwe parlementaire zitting, 
te vernemen wat voor een krisis-
oplossingen de gevestigde poli
tieke specialisten ons terzake 
zullen opdissen. Ik ben geen be-
grotingsexpert van nationale 
budgetten, maar wél zal ik de 
voorgestelde remedies kritisch 
op mij laten afkomen. Nu al vrees 
ik evenwel dat de financiële en 
fiskale ingrepen zullen gebeuren 
ten koste van de draagkracht van 
de nog ondernemende bevolking 
én ten laste van de sociaal min-
derbegoeden. 

Wat we nu broodnodig hebben is 
sanering, én dan wel met een 
positieve benadering van de pro
blemen. 

Ik vrees evenwel dat het tegen
deel zal geschieden; dat zoals in 
het verleden gegrepen wordt 
naar kortzichtige oplossingen. 
Dat nieuwe tewerkstelling ons 
leefmilieu blijvend dreigt te ver
knoeien, daar maakte men zich in 
de naoorlogse jaren weinig zor
gen over Wat vandaag moet ge
schieden is onder meer het her
bronnen van de tewerkstellings
kansen. Er wordt teveel op de 
kap van de overheid gegooid, en 
deze eigent zich teveel sociale 

en ekonomische bedrijvigheid 
toe. Ik behoor tot diegenen die 
niet alleen bekommerd zijn om 
de aktiviteit van onze KMO's, 
maar we moeten opnieuw werk 
maken van de echt kleinschalige 
bedrijvigheid. Voor de jongeren 
liggen hier allicht goede kansen 
voor het grijpen. Maar als ze 
daarbij onder meer door de fis-
kus ontmoedigd worden, zoals 
nu geschiedt, dan zijn we natuur
lijk geen stap vooruit geholpen." 
Schepen van Financiën en Leef
milieu Jef Thys uit Westerio 
kreeg bij de parlementsverkie
zingen 2.278 voorkeurstemmen 
achter zijn naam op de VU-se-
naatslijst; voldoende om vrij on
verwacht naar het parlement in 
Brussel afgevaardigd te worden. 
Hij is, zoals hij van zichzelf zegt, 
een kleine zelfstandige: verzeke
ringsmakelaar. Waarbij hij zich in 
goed gezelschap bevindt en zich 
goed voelt bij de beenhouwer, de 
schoenmaker-

— Hoe is Jef Thys tot de politiek 
gekomen? 
Jef Thys: „Politiek engagement is 
voor mij immer een evidentie ge
weest Ik heb als student van 
meet-af-aan aan politiek gedaan 
Je weet wel het zat in de familie 
Vader was dorpsonderwijzer Fla-

poos op non-aktief zet In mijn 
eerste huwelijksjaren, elkeen mag 
dat weten, heb ik bewust de aktie-
ve politieke inzet behoorlijk be
perkt Heeft met elkeen op elk 
moment van zijn leven het recht 
om een keuze te maken ^ Voor mij 
nam dat met weg dat ik immer ge
ëngageerd bleef werken 
Maar dan wel, samen met mijn 
politieke vrienden hier, op een 
manier die ons de bijnaam bezorg
de „seizoenarbeiders van de VU". 
Inderdaad, onze politieke aktiviteit 
spitste zich toe op de vooravond 
van verkiezingen 
Maar dat nam met weg dat we on
dertussen behoorlijk aktief bleven 
in tal van verenigingen Omdat we 
daar misschien wat politiek brood 
inzagen "^ Een beetje wel natuurlijk, 
maar vooral omdat al die aktivitei-
ten ons als mens gewoonweg 
danig interesseren Dat wij daar 
bovenop een politiek engagement 
kenbaar maken kan uiteindelijk 
slechts de betrokken verenigin
gen ten goede komen 
Maar, inderdaad, ik zal me met 
door de politiek laten overrompe
len Vrienden van mij weten dat ik 
gestadig de dingen behoorlijk rela
tiveer 

Wat ik doe — in en buiten de poli
tiek — dat doe ik met volle inzet 
en welgemeende overtuiging. 

veerd om zelf aktief in te grijpen 
op de nationale gang van zaken 
Op het gebied van financiën en an
dere nationale ministeriele dien
sten wordt er behoorlijk onver
stoord geklungeld Hoewel wij in 
Westerio dus onze „opcentiemen' 
tot tweemaal toe verhoogd heb
ben, en zelf inmiddels geen presti-
geprojekten op het getouw heb
ben gezet, moeten wij vaststellen 
dat de kadastrale perekwatie ver
re van een nuloperatie is gewor
den, en zelfs voor een gemeente
bestuur met van aard is om de fis
kale balans behoorlijk in even
wicht te houden Wat men heeft 
uitgedokterd inzake de personen
belasting (mét de hulp nog van de 
PVV overigens, inzake dekumul 
en splitting) dat blijft nu nog voor 
de gemeente-overheid en voor de 
belastingplichtigen in het ongewis
se " 

Smeltkroes 
— Watgaa tu nu doen in het par
lement? Gezonde financiën en 
een gezond leefmilieu in Vlaan
deren ter harte nemen? 
Jef Thys: „Op gemeentelijk vlak 
heb ik er geen problemen mee 
gehad om in een politieke smelt
kroes te duiken Het nemen van 
onpopulaire maatregelen schrikt 
mij hoegenaamd niet af Alleen, op 

dat ik voor het laatst in de Nete 
kon zwemmen De prijs voor een 
zekere industriële na-oorlogse op
gang moeten we nu betalen met 
zuiveringsstations fallen kante En 
de uiteindelijke sociale kostprijs is 
nog totaal onbekend 
Kijk, WIJ zijn er hier in Westerio fier 
op dat WIJ onze gemeente „groen" 
hebben kunnen houden Dat wij bij 
voorbeeld een uitgebreid net van 
wandel- en fietspaden (voor een 
gedeelte zelfs op pnve-terreinen) 
hebben kunnen aanleggen Op tal 
van manieren kunnen we in onze 
gemeente een gezonde politiek 
voeren Op nationaal gebied moet 
dat ook kunnen 
Daar zal ik mij ten volle voor 
engageren Op het gebied van de 
geldzorgen en van ons leefmilieu 

Jef Thys blijkt te leven en te 
genieten met de kunst van het re
lativeren van de gang-van-zaken. 
De jachtige politieke bedoening 
verhindert hem bij voorbeeld 
langs geen kanten om elke dag 
zijn voetwandeling te doen. Des
noods bestaat de fit-o-meter erin 
te voet naar een of andere bij
eenkomst te tiegen. 
Of de weg naar Brussel voor 
deze sportieveling te lang is en 
te zwaar kan wegen, zal in de ko
mende maanden moeten blijken, 
(hds) 
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