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Boedelscheiding! 
Het mislukken van formateur Willy De Clercq in zijn poging 
een rooms-blauw nationaal kabinet op de been te brengen 
zorgde voor een zwarte dinsdag op de beurs en de wissel
markten. Er ontstond zelfs een ware paniekreaktie. Over en
kele dagen zullen we weten met hoeveel miljarden de Natio
nale Bank ter hulp is moeten snellen om alweer de aftakeling 
van onze munt goedschiks-kwaadschiks tegen te houden. 
Maar de aftakeling van onze kredietwaardigheid ten over
staan van het buitenland is onderhand tot op een nulpunt 
gedaald. Nadat eerst de Waalse socialisten het regeerwerk 
muurvast blokkeerden en nu nog onverschrokken dag-op-
dag weigeren de lopende zaken in de ontslagnemende rege-
ring-Eyskens af te handelen, is ook de PSC aan obstruktie-
werk begonnen. De Vlaamse traditionelen ondergaan het po-
kerspel opvallend gewillig. 
Na aangestuurd te hebben op een sociaal-ekonomische 
ramp, blokkeren de Walen nu ook kompleet de politieke ma
chine. Het beleid, of beter het wanbeleid, dat de traditionele 
politieke families in de voorbije jaren hebben gevoerd, 
brengt ons land op de rand van het komplete bankroet. 
Eens te meer moet blijken dat de hardnekkige weigering van 
de traditionelen - vooral van de Vlaamse kleurpartijen -
om de sociaal-ekonomische miserie op te lossen mits een 
drastische communautaire ingreep een kapitale beleidsfout 
betekende en verantwoordelijk is voor de komplete ekonomi-
sche en politieke chaos waarin we vandaag zijn verzeild ge
raakt. Dit neemt niet weg dat deze kleurpolitiekers hardnek
kig blijven volharden in de boosheid. Zo blijkt uit een 
vertrouwelijk PW-dokument dat formateur De Clercq erop 
uit was om van meet af aan de werking van de deelregerin-
gen te boycotten en de federalistische krachten daarin elk 
greintje machtsuitoefening te onthouden. De PW-voorzitter 
was erop uit door de gebrekkige werking van de deelregering 
het onnut van doorgedreven federalizering van het sociaal-
ekonomisch beleid aan te tonen. 
Vandaag blijkt op dramatische wijze de onmacht en vooral 
de onwil van de traditionele partijen om ons land uit de mod
derpoel te halen. 
Wat kan er nu verder nog voor goed verwacht worden van 
het formatieberaad? De onregeerbaarheid van dit land dient 
dringend weggewerkt te worden. 
Terwijl uit studies onderhand al een poos geleden afdoend is 
gebleken dat de Vlaamse ekonomie nog behoorlijk stand
hield in de internationale ekonomische krisis, dreigen wij nu 
elke d^g dat de politieke krisis aansleept van langsom meer 
meegesleurd te worden in de afgang van Wallonië. 
Nu is er nog slechts éé goede reddingspoging mogelijk. Nadat 
het unitair beleid, voor zover dat van beleid nog sprake kon 
zijn, voor honderd procent nefast is gebleken voor onze 
ekonomie en de toekomstkansen van de gemeenschappen in 
dit land, dienen de Vlaamse en de Waalse gemeenschappen 
elk hun eigen weg te gaan. 
Wordt er nog een nationale regering gevormd, dan moet deze 
als programma hebben in de kortste keren het ekonomisch 
federalisme tot stand te brengen en de nieuwe beleidsinstan-
ties operationeel te maken. Met de Waalse politieke kaste 
kan nog slechts gepraat worden om de definitieve boedel
scheiding te verwezenlijken. Blijft het formatieberaad aan
slepen met formateurs die unitaire en uitzichtloze rondjes 
draaien, dan is het de zware opdracht van alle Vlaamse poli
tieke leiders, om desnoods met het trotseren van zware 
konfliktsituaties, nu eens eindelijk en voorgoed een Vlaamse 
regering meteen aan het werk te zetten die voor Vlaanderen 
de sociaal-ekonomische miserie op vrij korte termijn moet 
oplossen. 
De laatste zuurstof die we nog hebben mag niet verkwist wor
den bij roekeloze en uitzichtloze unitaire machinaties. Op de 
Vlaamse traditionele partijen ligt een verpletterende verant
woordelijkheid indien zij nog niet willen inzien dat het 
unitaire België op sterven na dood is! 

WU 
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PVV verkracht Vlaamse autonomie 
Bovenstaande uittreksels zijn levensecht Zij vertegenwoordigen een 
kleine greep uit een geheel van PW-richtlijnen — vijf bladzijden lang 
— die gewezen formateur Willy De Clercq dwingend behulpzaam 
moesten zijn „met het oog op het vormen van proportioneel 
samengestelde executieven, staande nationale onderhandelingen.' 
Zij betekenen vooral de vroegtijdige dood van een prille Vlaamse 
staat in wording. 
De bedoelingen van de P W zijn 
overduidelijk: de Vlaamse deelre
gering moet een afleggertje wor
den van de centrale regering en 
de ziekte van het Belgisch kom-
promls moet overgeënt worden 
op de Vlaamse gemeenschap. 
Daartoe werd ten gerieve van de 
gewezen liberale formateur een 
geheel van richtlijnen gebundeld, 
waann naast technische en taktl-
sche beschouwingen ook prlontai-
re eisen geponeerd worden. 
Els nummer één betreft de vor
ming van de Vlaamse deelrege
ring. Deze moet parallel gebeuren 
met de centrale regeringsvorming, 
hand-in-hand met dezelfde koali-
tiepartner. Van afzonderlijke 
Vlaamse onderhandelingen moet 
de P W niet weten. Daarbij wordt 
niet één eventualiteit over het 
hoofd gezien. Wij citeren letteriijk: 

„ „ het ware tiest dat bij de aan
vang van nationale regeringson
derhandelingen (PW-CVP) een 
afvaardiging van betrokken partij
en begint te negocièren over com
munautaire en regionale akkoor
den, in het biezonder over de 
bevoegdheidsverdelingen. In af
wachting van het resultaat hier
van, en in de veronderstelling dat 
de Executieven reeds samenge
steld zijn, kunnen deze alle beslis
singen als Kollege, meerderheid 
tegen minderheid, nemen of blok
keren. " 

De eisenbundel vervolgt met de 
opnchtlng van een soort „kernka
binet" binnen de Vlaamse deelre
gering. Daarbij wordt zelfs de mo
gelijkheid gesuggereerd om dit te 
doen bIj middel van een delegatie
besluit, zodat de vertegenwoordi

gers van SP en VU er voor spek 
en b)onen komen bij te zitten. 
Met deze nota boren de Vlaamse 
liberalen alle optimistische toe
komst-verwachtingen voor Vlaan
deren de grond In. Hun verkie
zingsbelofte voor een krachtig 
nieuw beleid wordt op 't schap 
gezet en de wil van de kiezer voor 
een eigen Vlaams beleid gene
geerd. 
De „Vlaamse" liberalen draaien de 
klok jaren terug, in de richting van 
het unitarisme: Vlaanderen wordt 
de „kleine" boreling van België, 
gehuld in identiek dezelfde gewa
den. 
De expliciete welgenng van de 
PVV om mee te ijveren voor een 
snelle, dynamische en vernieu
wende Vlaamse aanpak en om 
aldus althans In Vlaanderen het 
gezagsvacuüm op te vullen, be
rooft haar van het alleriaatste 
greintje aan Vlaamse geloofwaar
digheid! ZIJ zal dan ook verant
woordelijk zijn voor deze kans die 
onbenut blijft en voor de verdere 
sociale, ekonomische en financiële 
aftakeling van Vlaanderen 
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m Brieven 

ZELFBESTUUR (1) 
W e mogen de feiten niet vcxjruit lopen 
maar het staat zo goed als vast dat we 
een regering PVV-CVP zullen hebben. 
Wat mogen wij Vlamingen daarvan 
verwachten? Niets. Heeft U de vijf 
punten al vernomen die Willy De 
Clercq ons voorschotelt in zijn pro
gramma? Niets daarin voor de Vlamin
gen. 
W e gaan dezelfde toer van de vroege
re regeringen op. Wat de minister van 
Financiën, Vandeputte, in De Stan
daard van 26 dezer schrijft, spreekt 
boekdelen. Hij zegt bezorgd te zijn 
over de verschnkkelijke mededeling 
van de EG-kommissie over de nadelige 
beslissing voor Vlaanderen inzake ex
pansie-zones. De vooriopige medede
ling over de staalhulp en de mogelijk
heid dat het textielplan niet wordt 
aanvaard. Als dat gebeurt is op binnen
lands politiek vlak de rekening niet 
meer juist want jaren geleden werd 
beslist voor het hoofdzakelijk Vlaamse 
textiel aanzienlijke Inspanningen te 
doen omdat ook voor de Waalse staal-
nijverheid grote offers worden ge
bracht. Tot daar Vandeputte. 
Ik ben geen profeet maar ik voorspel 
dat eens het Vlaamse volk wakker 
geschud en aan de nieuwe regering 
diets gemaakt dat het moet gedaan 
zijn met ons te sollen, het een regering 
van korte duur word t 
Als Vlamingen uit alle rangen die het 
goed menen met de Vlaamse bevol
king weten dat er slechts één oplos
sing mogelijk is: Zelfbestuur en Vlaam
se centen in Vlaamse handen. 

H.V, Kortri jk 
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ZELFBESTUUR (2) 
Door een tekort van amper 1.600 
stemmen ontglipt het arrondissement 
Tongeren-Maaseik een tweede kamer
zetel. De oorzaak hiervoor ligt aan het 
uitblijven van de zetelaanpassing, an
ders hadden we die zetel zo binnenge
haald. Maar ook het relatief minder 
goed presteren van het arrondisse
ment Hasselt zit hier voor iets tussen. 
Het verschil tussen de twee Limburg
se arrondissementen is mijns inziens 
te groot 
Ik wil hier het proces niet maken van 
kandidaten en militanten uit andere 
arrondissementen, maar Ik zou toch 
iedere verkozene en iedere militant in 
heel Vlaanderen willen oproepen om 
ook nu, na de overwinning eens een 
grondig onderzoek te houden. 
Bovendien zou Ik het volgende willen 
voorstellen: in iedere gemeente een 
werkende afdeling, hoe klein ook! Vijf 
mensen zijn voldoende om ermee te 
beginnen! Elke mandataris moet er 
zich terdege van bewust zijn dat hij ge
kozen is door het volk en voor het vol
ken niet voor zijn eigen glorie. 
Laten wij voortgaan op de radikale 
weg die wij bewandelen. 
Laten wij niet in slaap dommelen of 
ons veriiezen in alleriei niets ter zake 
doende diskussies. Er is maar één ding 
dat telt: zo vlug mogelijk zelfbestuur! 
Als WIJ deze idee eenvoudig en indrin
gend blijven uitdragen dan kunnen wij 
nog heelwat mensen overtuigen. 

H.B„ Lommei 

DE VOERSTREEK 
Journalist Wim Van Gelder publiceer
de onlangs een boek over de Voer
streek in de reeks „Toeristisch weg
wijs". Als kenner van genoemde streek 
en als vertegenwoordiger van de 
oudere strijders voor het land van 
Overmaas, zie Ik me verplicht de le
zers te wijzen op een niet-korrekte 
vooriichting. Vele onjuiste opvattingen 
over dit bedreigd Vlaams gewest heeft 
Voeren gebracht waar het nu staat: 
een landelijke gemeente vol haat en 
geweld Ik meen dat de auteur dit boek 
al te haastig schreef en zonder de 
Voer-problematiek degelijk te kennen 
Zo spreekt hij bv. van „de platdietse 
streek van het Montzener gebied" 
terwijl ieder Overmaaskenner weet 
dat het Montzener gebied volledig plat-
Diets is. 
Vooral mist de schrijver schijnbaar 
een grondige kennis van de oeroude 
taalkundige, psychologische, familiale, 
agransche en commerciële verbon
denheid van de Voerstreek met Aubel 
en de plat-Dietse streek Zonder deze 
kennis kan niemand een waardevol 
werk over de Voerstreek schrijven 

J.G., Tongeren 

DE STRAAT OP 
De overwinning van de Volksunie is 
zeker te danken aan de jeugd en 
vooral aan de nieuwe 18-jarlgen die 
naar de stembus gegaan zijn Deze 
generatie heeft als kinderen de TAK-
agitatie te Schaarbeek mee beleefd, 
heeft nu de slag in Voeren en zijn 
slachtoffer Duprez gekend, de ge-
scfiiedenls van het schooltje in Komen 
Het past dus dat de Volksunie ook 
eens een bedankje over heeft voor de 

vele onbaatzuchtige betogers en agita
tors die de Vlaamse „kwestie" bran
dend houden en waarvan de V U nu de 
vruchten plukt Op te merken is dat 
voorzitter Anciaux wel degelijk met de 

TAK'ers optrok te Schaarbeek. Maar 
dat wij nooit Schiltz of Nelly Maes te 
zien gekregen hebben. 
Nu de moed er weer inzit mogen wij 
erop rekenen dat de VU wat initiatie
ven neemt op straat en met alleen in de 
kamerzetels? 
Vergeet niet dat de jeugd zich vlug ge
frustreerd gaat voelen als dit niet ge
beurt 

A C Aalst 

VREDE DOOR 
ONTWAPENING? 

Wat die Indrukwekkende en nog nooit 
geëvenaarde vredesbetogingen in Eu
ropa eigenlijk willen is dus: ontwape
ning, zelfs eenzijdige ontwapening. Als 
die betogers echter de uiterste konse-
kwentles van hun pacifisme willen trek
ken, moeten ze ernstig rekening hou
den met een eventuele vreemde be
zetting. Of die bezetters dan Chinezen, 
Amerikanen of Russen zijn, hoe zullen 
we hen ontvangen? Is er iemand die 
ons kan zeggen welke de beste hou
ding is in tijden van bezetting? Wie kan 
de West-Europeanen daarop voorbe
reiden? Zullen die vredesmarcheer-
ders dan alleen maar lijdelijk verzet 
willen bieden? Of kunnen zij misschien 
door morele grootheid de vreemde 
bezetters ontzag inboezemen? Alle
maal vragen waarover de pacifisten 
zich wel eens mogen bezinnen. 
WIJ, en Ik spreek nu namens vele 
Vlaamse pacifisten, houden ieder jaar 
een manifestatie tegen nieuwe bewa
pening rondom het mooiste Vredes-
monument in Europa, de IJzertoren te 
Diksmuide Met 50.000 tot 80.000 be
devaarders staan we daar elk jaar in 
de zomer rond die toren, die naar de 
vier windstreken de leuze In steen 
verkondigt- Nooit meer ooriog — No 
more War — Rus jamais de guerre — 
Nie wieder Kneg. En op elke 11 no
vember trekken de oud-strijders op 
hun beurt naar de crypte van dit 
monument om de slachtoffers van 
twee wereldrampen te herdenken en 
te bidden voor de Vrede. Wij weten uit 
bittere ervaring wat een vreemde be
zetting kan meebrengen Maar als ont
wapening duizenden levens kan spa
ren, dan duimen wij voor de passieve 
weerstand Maar dan moeten wij nu 
reeds alle krachten inzetten om uit de 
brand te blijven. Dat Amerika en Rus
land hun eventueel konflikt maar in 
Sibenë uitvechten i Europa moet de 
risico's van de ontwapening kiezen 
boven de risico's van de waanzinnige 
ooriog. Kernbewapening is een zelf-
moordcultus Het oude Europa heeft 
echter bewezen een jeugd te bezitten 
met open oog voor deze problemen. 
Die jeugd is onze hoop maar ook onze 
zorg. Zal zij de hardnekkige militaristen 
onze vredeswil kunnen opleggen"^ 

J . C Maasmechelen 

VU-MILIEU-PROGRAMMA 

Bravo voor de VU-ploeg uit De Haan 
die erop uittrok om alle illegaal aange

plakte verkiezingsaffiches van de VU 
af te weken na de verkiezingen (foto in 
„WIJ " van 26/11 / ' 81 , biz 17) en dat om 

te bewijzen dat het de Volksunie me
nens IS met haar programma tegen 
milieuvervuiling. 

Maar wat dan te denken over wat in de 
omgeving van Gent gebeurde? 
Daar vonden de VU-plakploegen het 
nodig systematisch alle telefoonpalen, 
elektrische en telefoonkabines enz . te 
versieren (?) met foto's van één der 
VU-topmannen, en dat ondanks het 
feit dat de Volksunie over een twintig
tal pnvé-borden beschikte. In plaats 
van de illegaal geplakte affiches af te 
weken, vonden diezelfde plakploegen 
het dan nog nodig op diezelfde kabi-
nes en dergelijke plaatsen uit te pak
ken met de slogan „De Volksunie 
dankt haar kiezers", na de verkiezin
gen en dat In de groene gemeente 
Deurie en omgeving. Hierbij rijst dan 
wel de vraag, wie bepaalt nu eigenlijk 
dat milieuvnendelijk programma van 
de Volksunie: dat jonge plakploegje uit 
De Haan, of de algemene topleiding 
van de partij? 

V.d.B., Gent 

MILITAIR-INDUSTRIEEL 
COMPLEX 

Onderstel dat bij toverslag alle politici 
in de wereld tegen kernbewapening 
zijn én ook alle militairen, dan is die be
wapening nog geen sekonde ver
traagd, omdat het tempo van alle be
wapening bepaald wordt door het mili
tair-Industrieel complex. B.v. generaals, 
kolonels enz... gaan met pensioen op 
54 jaar en treden dan meestal in dienst 
als verkoopdirekteur of dergelijke bij... 
de (bewapenings)lndustrie. Daar stel
len ze hun wapenkennis en hun rela
ties ter beschikking aan de wapenver-
koop. Overigens zijn de onderdelen 
van de Pershing II en de kruisraketten 
al lang In produktie. Tegen 1983 wor
den dan de militaire industriëlen op ons 
losgelaten om ons die tuigen te „slij
ten". Psychologie en reklame kunnen 
machtigO.?) veel, vooral als het ten 
bate van de „commerce" gaat „Men" 
heeft ons Westeuropeanen al zoveel 
doen slikken en kopen wat wij eigenlijk 
niet wilden Men is er zelfs in geslaagd 
de boteretende Vlamingen enkele ja
ren geleden margarine op hun boter
ham te doen smeren, wat ze eigenlijk 
niet wilden. Waarom zou „men" dat 
ook niet kunnen? 
Wij bevinden ons in 1981 in een verge
lijkbare toestand als in 1912 toen er 

ook een ekonomische knsis was en er 
een vrouwenbetoging van Kopenha
gen naar Panjs liep voor de vrede. Op 
31 juli 1914 werd de Franse staatsman 
Jean Jaurès vermoord. In 1914 begon 
toch de 1ste Wereldooriog; resultaat 
o.a. 14 miljoen doden Op 3 aug. 1930 
opnieuw ekonomische knsis Men 
schroefde de lonen erg naar beneden 
De koopkracht verdween. Bewape
ning leek een redding De professoren 
Gaston en Mare Eyskens beweren dat 
de ekonomisten sinds 1930 veel bijge
leerd hebben Men begint de lonen nu 
naar beneden te schroeven Dient dit 
de vrede? Vredesbetogingen, vanaf 
1939 2de Wereldooriog, resultaat o.a. 
40 miljoen doden We moeten eerst en 
vooral de band tussen nijverheid en 
het militaire doorknippen. Weten
schappelijk onderzoek in Engeland 
heeft uitgewezen dat 1 miljard geïn
vesteerd In vredesindustrie veel meer 
arbeidsplaatsen schept dan 1 miljard in 
oorlogsindustrie geïnvesteerd. Dus 
hoeven de arbeiders van FN-Herstal 
met hun ultra-moderne fabriek voor 
motorenbouw niet zoveel druk uit te 
oefenen op de „lopende" regering om 
de 2de lading F16 straaljagers te be
stellen om hun werkgelegenheid te 
waarborgen. FN produceert sinds kort 
ook andere metalen voorwerpen o.a. 
caravans, tuinstoelen, enz... overigens 
met sukses. 

R.d.N„ Nljlen 

ADIEU! 

Adieu aan de Walen, 
gedaan met betalen... 
Wij willen niet langer 
een blok aan ons been. 
En als ze graag maaien, 
laat hen dan zélf zaaien... 
Zoals het moest zijn 
door de eeuwen heen! 

G.G. Eupen 

Wij ontvangen graag brieven van 
onze lezers als ze ondertekend zijn 
Naamloze brieven gaan de scheur
mand in, evenals scheld- en smaad-
bneven De andere publiceren wi|, 
naargelang er plaats beschikbaar is 
Wi | behouden ons dan ook het recht 
voor brieven in te korten en pers
klaar te maken zonder de essentie 
van de inhoud te veranderen 
De opinie vertolkt in een lezersbnef. 
IS met noodzakeli|k de onze 

De redaktie 

Wie is Bre^nev? 
Knack pakt óeze week uit 
met een omstandige 
biografie van 
Leonied lljitsj Brezjnev. 
Het leven van de 
partijleider en president. 
Wie is Brezjnev? 
Het antwoord vindt u 
deze week in Knack. 

knack 
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Tegen de muur 
De Mechelse Brusselaar Vanden 
Boeynants is zwaar tegen een 
muur aangebotst. Letterlijk en 
figuurli jk! Dat heeft hem niet al
leen een erg beschadigde neus 
opgeleverd, maar bovendien rol
de zijn hoofd als nummer één van 
de PSC. . . 

Tornado 

Toeval of niet, maar in 1949 start
te Vanden Boeynants zijn politie
ke loopbaan bij het „Comité pour 
Ie redressement du P S C . Van
daag, bij het einde van zijn carriè
re zou hij zijn partij een laatste 
grote dienst kunnen bewijzen 
met de heroprichting van dit her-
stelkomitee. Voor zover binnen 
de PSC de stukken nog te lijmen 
z i jn-

De fout 
van Eyskens 
Wie helemaal verdwenen is van 
het politieke toneel, is ontslagne
mend eerste minister Mark Eys
kens. Zuiver toeval? Of zou de 
CVP dan toch een slachtoffer 
gevonden hebben, dat op het 
altaar ter wille van de „lieve par-
ti jvrede" kan geofferd worden. 
Feit is dat Martens en Tindemans 
haast onafscheidelijk geworden 
zijn. Een gewapende vrede die er 
op zou kunnen wijzen dat de 

Tornado Willy De Clercq Is zich
zelf bij zijn formatie-opdracht 
voorbijgeraasd. Al te onbesuisd — 
haast niet in staat om zijn porte
feuille-honger te verbergen — 
deed hij een greep naar een 
rooms-blauw kabinet. 
Een raadpleging van de andere 
partijen achtte hij volkomen over
bodig. Zelfs van de zo geprezen 
tripartite wMe hij helemaal niet 
weten. Daarmede maakte hij het 
zichzelf zeer lastig, of boter bood 
hij de PSC van Deprez en No-
thomb een al te gemakkelijke 
vluchtheuvel. 
Kwade tongen beweren echter 
dat dat nu juist zijn bedoeling was, 
de tegenstellingen binnen de PSC 
open en bloot leggen. In dienst van 
zijn Waalse kollega-voorzitter 
Gol... 

schuld voor de zware CVP-ne-
derlaag in de schoenen van Eys
kens geschoven wordt. Het is 
door zijn kortstondige regeerpe
riode dat de partij zulke rake 
verkiezingsklappen heeft gekre
gen. 

Daar tegenover staat echter, hoe 
paradoksaal ook, dat Eyskens de 
enige CVP-prominent is die zijn 
persoonlijke score wist te verbe
teren. 

Baron 
Ferdinand 
Niet ten onrechte oordeelde de 
koning dat degene die scherven 
maakt, deze ook best zelf opruimt 

Deze week dit... 
Het lijkt erop dat de toppolitici 
van de traditionele partijen in 
een andere wereld leven. 
Hetzelfde kan gezegd worden 
van de meer of minder 
gekleurde journalisten van de 
schrijvende pers. Zij blijven 
politiek voeren langs de na 150 
jaar scheefgezakte klassieke 
unitaire wegen. Zij blijven de 
politieke gebeurtenissen bekijken 
door het versleten Belgisch 
eenheidsbrilleke. 

Wie de buitenlandse pers leest, 
kan vaststellen hoe deze 
kommentatoren het unitair 
Belgisch bestel al geruime tijd 
hebben afgeschreven. Hoe zij 
allerhande spekulaties maken 
over het uiteenvallen van ons 
apenland. 

In het eigen land doen de 
machtsbonzen a la De Clercq, 
Tindemans, Van Miert, Pulinckx, 
Debunne, Houthuys, alsof hun 
neus bloedt. Hier bij ons kijken 
de meeste redakties niet verder 
dan hun neus lang is. Nu en dan 
wordt wel eens behoedzaam 
gewezen in de richting van de 
federalistische druk. Meestal 
wordt de Volksunie angstvallig 
verzwegen. 

Ware dit een taktische houding 
om de Vlaams-nationalisten dood 
te zwijgen en de Volksunie 

buiten spel te zetten, het zou 
me weinig zorgen maken. Het is 
voor mij veel belangrijker dat de 
Volksunie goed ligt bij het volk 
•dan in de achting van de 
politieke tegenstrevers en 
Franstalige of Belgische 
machtshebbers. 
Het lijkt me echter meer dan 
taktiek. Het is toch onmogelijk 
dat ze te dom zijn om de 
realiteit te zien. Het financieel 
bankroet van deze staat is 
eigenlijk reeds een feit. De 
internationale bevoegde 
instanties staan ongeduldig te 
wachten om de Belgische frank 
te devalueren. Onze bedrijven 
gaan de een na de ander over 
de kop. De ondernemers die het 
nog goed stellen, verkennen de 
buitenlandse markt om zich daar 
veilig te stellen. De 
getaensioneerden, zieken en 
werklozen worden meer en 
meer de dupe van de 
geschiedenis. Vlaanderen kon 
vóór een paar jaren nog bogen 
op een ekonomische en 
financiële draagkracht die alle 
waarborgen bood voor de 
toekomst Maar Vlaanderen 
wordt meegesleurd in de 
ondergang. De Waalse zucht 
naar staatsuitgaven verhoogt 
dagelijks de Belgische schuld 
met origeveer twee miljard. Bijna 

uitsluitend te betalen door de 
zwoegende Vlaming. Dit zien de 
politieke vedetten uit de CVP, 
PVV, SP en aanverwanten ook. 

Waarom trekken zij er de 
konklusies niet uit? Wat zullen 
zij nog gebaat zijn als hun zo 
begeerde machtspositie en roem 
gevestigd zijn op een puinhoop! 
Samenleven op zo 'n manier is 
onhoudbaar! Er is maar één 
oplossing: de boedelscheiding. 
Wanneer de Walen zelf 
financieel verantwoordelijk 
worden voor hun huishouden, 
zullen zij wel moeten leren hun 
eigen zaken goed te beheren. 
Wij Vlamingen zullen het ook 
moeilijk hebben. Intussen zijn 
onze sociale en ekonomische 
bestanddelen ook afgetakeld. 
Maar de Volksunie is ervan 
overtuigd dat in Vlaanderen nog 
een dynamisch herstel mogelijk 
is, zelfs op relatief korte tijd. 
Ik weet dat we in de feiten 
gelijk zullen krijgen. Ik hoop dat 
het niet te lang meer zal duren. 
Zo niet kunnen we onze 
Vlaamse Staat bouwen vanaf de 
eerste steen. 

Vic ANCIAUX 

De nieuwe formateur werd dus 
een PSC'er en meer bepaald de 
„kandidaat voor alles en nog wat", 
baron Charles Ferdinand No-
thomb. 
doorzwommen: geroutineerd ka
binetsmedewerker, voorzitter van 
de PSC-jongeren, volksvertegen
woordiger, voorzitter van de PSC. 
Europees parlementslid en voor
zitter van de Kamer, minister van 
Buitenlandse Zaken,... Maar door 
zijn schrokkerige en onbereken
bare ambities kan de man nooit 
lang in een zelfde funktie aarden. 
Zijn formatie-opdracht wordt alge
meen als een gratis rondje-tussen
door aanzien. Alhoewel, bij de 
wieg van België stond er ook een 
Nothomb, baron Jean-Baptiste, lid 
van het Nationaal Kongres... 

Nauwelijks was hij formateur of hij 
stelde zijn kandidatuur voor het 
voorzitterschap van zijn partij. Hij 
diende het evenwel af te leggen 
tegen de jonge, ambitieuze De
prez. 
Nothomb heeft op enkele jaren 
tijds zowat alle politieke watertjes 

Habemus 
Papam 
Niet minder dan dertien kandida
ten voelden zich geroepen om de 
fakkel over te nemen van PSC-
voorzitter Paul Vanden Boey
nants. 

Lang duurde de verkiezing niet 
Reeds dinsdagavond, om 18 uur, 
steeg er witte rook op uit de 
Tweekerkenstraat en kon minis
ter Desmarets blij melden: „Ha
bemus Papam". 
De keuze viel op de jonge, vrij 
onbekende Gerard Deprez. Tot 
nog toe was hij lid van verschei
dene kabinetten en sedert enige 
ti jd politiek sekretaris van de 
PSC. 
Eenmaal haalde hij het nieuws, 
namelijk wanneer hij in 1979 sa
men met Vanden Boeynants naar 
het voorzitterschap van de partij 
dong. En dat ondanks het feit dat 
hij op datzelfde ogenblik kabi
netschef van diezelfde VDB 
was-
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4 m Kommentaar 

De VU-frakties in het parlement hebben hun versterkte posities ingenomen. Het moment is nu gekomen een 
Vlaamse regering met volle sociaal-ekonomische bevoegdheid op de neo-unitaire dwarsliggers af te dwingen... 

Met 18 zetels! 
Aan wie moet nu het grootste 
verwijt gericht worden? Aan de 
Waalse of aan de Vlaamse tradi
tionele partijen. 
De Waalse partijen zijn er in 
geslaagd het leven in dit land 
volkomen lam te leggen. Sociaal-
ekonomisch sleuren ze Vlaande
ren mee naar de afgrond. De 
ontslagnemende regering komt 
er niet meer toe één zinnige 
beslissing te nemen omdat de 
Waalse socialisten met hun mi
nisteriële staking iedere normale 
werking verhinderen. En nu zijn 
het de Waalse kristen-demokra-
ten die met nauwelijks 18 kamer
zetels er in slagen de politieke 
machine van dit land te blokke
ren. 
En de Vlaamse traditionele partij
en? Slaafs en onderdanig onder
gaan zij deze opeenvolgende 
chantage. 

Koerswijziging 
Beter dan vi/elke partij ook slagen 
de liberalen er In koerswijzigingen 
uit te stippelen van 180 graden 
Nauwelijks enkele maanden gele
den trokken zij scherp van leer te
gen het feit dat de ontslagnemen
de regering van Eyskens het aan
durfde zo maar gewoon een be
grotingstekort van 200 miljard te 
aanvaarden 

een begrotingstekort van 200 mil
jard aanvaardbaar is. 

Al te ijverig 
Wie tijdens die eerste zitting zich 
reeds al te ijverig toonde, was 
nieuweling senator Walter Luy-
ten. 
Zonder P-nummerplaat, maar 
met een overvloed aan „vader
landslievende" stickers, slaagde 
hij er niet in zijn wagen in de neu
trale zone van de Wetstraat te 
parkeren. De rijkswacht bleek 
Walter nog niet te kennen. 
Ook bij de eedaflegging verga
loppeerde hij zich. Zijn vaste wil 
om de grondwet zo snel mogelijk 
te wijzigen, werd hem niet in 
dank afgenomen. Ondanks het 
feit dat het Parlement over 
grondwetgevende bevoegdheid 
beschikt, kon hij netjes herbegin
nen. 

Fatsoen ? 
Ondanks het gegoochel van De 
Clercq, Tindemans en anderen 

met modewoord „politiek fat
soen" ontsnapte het Parlement 
ook ditmaal niet aan de wurgar-
men van de partikratie. 
Het voorzitterschap van Kamer 
en Senaat zal pas beslecht wor
den bij de strijd om de minister
portefeuilles. Eens te meer zullen 
het de partijvoorzitters zijn die 
beslissen over de topfunkties in 
het Parlement Als zou het om 
een paar staatssekretariaten 
gaan-
Het wachten op een regering kan 
echter nog wat aanslepen. Meer 
dan waarschijnlijk zullen de hui
dige voorzitters „ad interim" mo
gen aanblijven. Indien zij op hun 
kinderzieltje beloven ontslag te 
nemen bij een regeringsvorming. 

Mannelijk of 
vrouwelijk ? 
De eerste kamerzitting werd 
plechtig voorgezeten door ouder
domsdeken, mevrouw Boniface. 
Deze eerbiedwaardige mevrouw 
bleek slechts één aanspreektitel 

te kennen, ook voor de Vlaamse 
leden. Namelijk: „Monsieur". 
Dat leidde ertoe dat mevrouw 
Anne Marie Neyts-Uyttebroeck 
van de PVV vriendelijk verzocht 
werd om tweemaal de eed af te 
leggen. Een eerste maal als „mon
sieur" Uyttebroeck. Een tweede 
maal als „mevrouw" Neyts. 

Ongesteld 
De FDF-verkozene van het arron
dissement Leuven, Armand Tour
nis, bereikte niet eens de verga
derzaal. Tijdens de eedaflegging 
hoorde men hem in de wandelgan
gen vloeken en tieren... ook in het 
Nederlands. 
Plotse ongesteldheid, luidde de 
uitleg van het FDF. Even nadien 
werd het ontslag van Tournis 
medegedeeld en, o wonder, bij 
toeval was de plaatsvervanger 
reeds aanwezig om dadelijk de 
eed af te leggen. 
Nog toevalliger is dat die plaats
vervanger Peetermans heet af
komstig is uit Schaarbeek en se-
kretaris is van Nols. En vermits 
Nols reeds met een voet buiten 
het FDF staat., het ene geschenk 
is het andere waard? 

De regering 
van Blanckaert 
De krant „Het Volk" pakte vorige 
week met een primeur uit: de 
samenstelling van de rooms-blau
we regering. 
jjw^^yn)i^njfllKMjun1hniliiwAflijlJ)i 

Eerste minister zou Tindemans 
worden, terwijl van CVP-zijde ver
der nog Martens, Coens en Van 
Geel als ministers zouden aantre
den. Bij de Vlaamse liberalen werd 
melding gemaakt van De Clercq, 
Grootjans en mevrouw Neyts. 
De publikatie hiervan wekte nogal 
wat verbazing bij Eyskens, Cha-

bert Dhoore en andere CVP-mi-
nistrabelen. Bij nader onderzoek 
bleek de samenstelling van de 
regering uit de mond van Blan
ckaert te komen. 
Trouwens, Blanckaert was zich
zelf niet vergeten. Als voorzitter 
van de Vlaamse Raad suggereer
de hij toevallig de naam van Karel 
Blanckaert 

Spookkabinet 
Dat in dit gezegend land zowat 
alles mogelijk is, wisten we 
reeds. Maar dat neemt niet weg 
dat we soms toch nog verbaasd 
opkijken. 

Aldus diende formateur De 
Clercq vorige week zijn onder
handelingen te starten in aanwe
zigheid van twee spoken, zijnde 
Vanden Boeynants en zijn poli
tieke sekretaris Deprez. 
Deze PSC'ers waren eigenlijk 
niet aanwezig, want hun partij 
weigerde aan tafel te gaan zitten 
als partij. Toch zaten VDB en zijn 
opvolger aan tafel, onzichtbaar 

Donderdagavond, 
Volksunie-avond 
-op radio 
Om 18 u. 45 een Vlaams-na-
tionale uitzending met als 
tema „Een schot in de roos". 

-en TV 
Om 19 u. 07 een nieuwe uit
zending van de VNOS. Met 
als onderwerpen: 
• een pwrtret van volksver
tegenwoordiger Jaak Ga
briels; 
• een toelichting van alge
meen voorzitter Vic Anciaux 
bij de politieke aktualiteit; 
• een eerste bijdrage van 
„vierden" in een uitzending 
door derden: „De Wakkere 
Burger"; 
• ... en toch; 
• politieke poppenkast 

voor de buitenwereld en in alle 
stilte. 

Een spookkabinet? Waarom niet 
eigenlijk, nu we stilaan uitgeke
ken geraken op stakende minis
ters. 

Cement 
De klap die de CVP kreeg op 8 november 
is misschien wel het belangrijkste feit in 
de politieke geschiedenis van na de 
oorlog. 
Onverwacht? Toch niet het zat er al lang 
in ! 
De CVP haalde haar groot getal uit de 
massa van politiek-minder-bewusten en 
door het kristelijk cement 
Cement is hard en duurzaam, maar wan
neer het verpulvert, stort het gebouw in. 
Het geloof als politiek bindmiddel brok
kelt al lang af en zo moest de muur wel 
omvallen. 
De massa wordt meer bewust De ont
voogding schrijdt onhoudbaar en triom
fantelijk voor t Het is een onstuitbare 
evolutie dat meer mensen altijd meer en 
meer in staat zijn een bewuste keuze te 
maken. Een partij die steeds gerekru
teerd heeft in de grote onbewuste massa, 
moest daarvan vroeg of laat de weerbots 
krijgen. 
Er werd lang afgeremd- de koningskwes
t ie - de schoolstr i jd- de levensbeschou

welijke tegenstellingen, maar ten slotte 
brak de dijk onder de storm van de 
sociaal-ekonomische krisis, waardoor 
veel kiezers de noodzaak hebben inge
zien een rationele keuze te maken, ofwel 
behoud van de chaos, ofwel een ander 
beleid. 
Wij stellen dit vast zonder leedvermaak 
en met de bedoeling er een les uit te trek
ken. 
Ook de VU heeft te maken met cement 
het Vlaams-nationalisme als bindmiddel 
van uiteenlopende maatschappijopvat-

Vandaag lezen we in de nota van 
ex-formateur Willy De Clercq dat 

tingen. De partij loopt het gevaar van het
zelfde laken een broek te krijgen wan
neer zij zich niet bezint over een duidelijk 
eigen maatschappelijk programma en 
niet een eigen profiel verwerft 
Er is daarvoor ruimte in Vlaanderen en 
de VU kan die ruimte opvullen. Niets valt 
er te verwachten van de bij de etatizeren-
de PS aanleunende SP, noch van de op 
haar syndikale vleugel teruggeslagen 
CVP, noch van de konservatieve P W . 
Er is ruimte voor een partij van het 
evenwicht met behoud en veilig stellen 
van de sociale realizaties, maar ook met 
het waarborgen van de persoonlijke vri j
heid, het initiatief en het ondernemen. Er 
is ruimte voor een partij van „Vrijheid, ge
lijkheid en Broederlijkheid". Vrijheid 
door eerbied voor de mens, zijn initiatief 
en ondernemingszin en door het weren 
van staatsdwang, gelijkheid door het 
wegwerken van onrecht en miserie, broe
derlijkheid door alle delen van de maat
schappij aan bod te laten komen als 
tegenhanger van het groepsegoïsme. 
Het Vlaams-nationaal element van die 
politiek is duidelijk: Wallonië evolueert 
naar eenzijdige dwang-gelijkheid, maar 
in Vlaanderen moet het anders worden. 

Fillp Lambrechts 
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Sociaal-ekonomisch mi 
Na de zwarte dinsdag 

Hoewel we nu met de werkwei-
geraars van de regering die 
normaal de lopende zaken zou
den dienen af te handelen én te
gelijkertijd met het aanslepend 
formatieberaad rechtop-recht-
aan afstevenen op een sociaal-
ekonomisch debacle waarvan 
geen enkel nationaal politicus 
de draagwijdte kent en er zeker 
niet verantwoordelijk wil voor 
tekenen, mogen we ons toch 
nog gelukkig prijzen dat de 
formatieopdracht van P W e r 
en fiskaal demagoog Willy Oe 
Ciercq is mislukt 
Immers, deze gewezen minister 
van financiën heeft tijdens zijn 
formatie-dagen blijk gegeven 
van onverminderde elektorale 
bekommernissen. De pamflet
achtige stij l was in zijn onder
handelingsnota's behoorlijk te
rug te vinden. Méér nog: hij 
trachtte zijn Wetstraatkollega's 
met monetaire dooddoeners 
om de oren te slaan. 
In zijn eerste „krachtlijnen voor 
het formatieberaad" meldde 
Wil ly De Ciercq dreigend dat 
het Internationaal Monetair 
Fonds te kennen had gegeven 
voor ons land slechts een be
grotingstekort van 200 miljard 
frank te aanvaarden. 
De ambassadeurs van dat IMF 
zijn inderdaad sinds het zoge
heten „geheim beraad' met ont
slagnemend premier Mark Eys-
kens nog achter de schermen 
van het formatiekonklaaf aktief 
gebleven. 

Maar, Willy De Ciercq sloeg als 
donderpreker de bal volkomen 
mis: niet het IMF, maar de Euro
pese Kommissie heeft het ma-
ximum-cijfer van 200 miljard 
debet voor het lopend begro
tingsjaar vooropgesteld- Deze 
nuance is niet weinig belang
rijk. 

Met het afvoeren van formateur 
De Ciercq van het toneel zijn we 
evenwel geen sanerende stap 
vooruit gegaan. We blijven in de 
greep van de ontslagnemende 
regerIng-Eyskens zitten die perti
nent blijft weigeren, al was het 
nog maar een klein beetje, te 
werken. 

Wie op een of andere manier 
geld behoeft van de staatsover-
heid, deze weken en maanden, 
die doet best goede vriendjes 
met financiënminister Vandeput-
te te blijven. 
Deze man verdient nochtans 
stante pede het lot toebedeeld 
te krijgen van de honderdduizen
den in zijn geval. Hij werd niet af
gedankt, maar is hoe dan ook 
ontslagnemend. En, hij kon zich 
in 's lands belang ook nog ver
oorloven in een krant zijn klein 
ongenoegen kenbaar te maken 
dat hij zelf geen ontslag meer 
kon nemen omdat hij reeds als 
minister behoort tot een ontslag
nemende regering... 
Wat belet die man, die normaal 
geen elektorale stembusslag 

De crash van een unitaire staat 
meer hoeft te vrezen om, als hij 
dan toch nog als enig lid van de 
regering-Eyskens zwaar tilt aan 
zijn staatsmansschap, alles in het 
werk te stellen opdat de lopende 
zaken ook effektief afgehandeld 
zouden worden? 

Wat belet de minister van fi
nanciën om zijn (al was het nog 
maar zijn Vlaamse) kollega's in 
de regering ertoe te brengen te 
verhinderen dat deze week de 
direktie van de scheepswerven 
Cockerlll Yards Hoboken kon-
kordaat aanvraagt of de boeken 
definitief neerlegt bij de handels
rechtbank... 

Het minste van de zorgen van de 
nationale ministers, zelfs van een 
zogenaamd Vlaams oudgedien
de bankier als Vandeputte, blijkt 
de redding van de laatste resten 
van onze ekonomische substan
tie te zijn. 

Partij-elektorale berekeningen 
en afrekeningen halen de boven
hand. 

Paniekreaktie 

Inmiddels is het zo dat de voor
genomen bijeenkomst deze 
week dinsdag van het ekono-
misèh kernkabinet (volgens Van
deputte in de financiële pers 
aangekondigd als „beloftevol 
biezonder gespannen"), niets 
heeft beslist Inzake 900-hulp aan 
ondernemingen en sektoren die 
zoals dat vandaag propertjes 
heet zuurstof behoeven... 

Inmiddels is het zo dat middels 
verklaringen van staatsmannen 
als Vandeputte de bevolking on
verminderd de daver op het lijf 
wordt gejaagd met onder meer 
de mededeling dat de uitkering 
voor de werklozen nu onder
hand van week op week in het 
gedrang komt. 

De situatie is inderdaad sociaal-
ekonomisch én monetair drama
tisch geworden. Wat de ontslag
nemende excellenties en de op
eenvolgende koningskinderen 
(die om beurten een rondje (in)-
formatieberaad mogen ten beste 
geven) inmiddels verhelen is dat 
wij elke dag onze laatste gezon
de krachten aan het verspelen 
zijn. 

Als zij dit vernemen zullen de 
EG- en IMF-toeschouwers allicht 
steigeren dat ons land geen 200, 
maar onderhand 500 miljard te
korten opstapelt wat betreft het 
verschil tussen de bruto-uitga-
ven en inkomsten op één jaar 
tijds... 

Dinsdag reageerde de beurs 
zeer hevig op de mislukking van 
de tweede formatieronde. In de 
voormiddag was er op de wissel
markten zelfs sprake van een 
echte paniekreaktie. De Nationa
le Bank is alweer zwaar moeten 
tussenkomen om onze munt te
gen de zware spekulatiegolf te 
beveiligen. 
Volgens waarnemers zouden 

we onderhand zelfs de kans aan 
het verkijken zijn om met harde 
sanerende maatregelen de eko
nomische krisis tegen te houden 
en te doen keren. 

In de fjers verschijnen er nu 
zonder schroom traktaten van 
proffen en andere financieel-
ekonomische experten onder de 
titel: „de crash van België". 

Tegen het einde van deze 
maand zullen er nagenoeg een 
4.000 faillissementen voor het 
jaar '81 kunnen geteld worden. 
Maar het einde van de donkere 
tunnel is bijlange nog niet in zicht 
want nog duizenden anderen on
dernemingen werken met bijna 
niets anders dan rode cijfers. De 
bijna bankroete staat zou bij 
machte moeten zijn om bedrij

ven in nood nieuwe zuurstof toe 
te dienen... 
Dat zou misschien nog nipt kun
nen indien nu meteen een drasti
sche boedelscheiding wordt 
doorgevoerd en de Vlaamse en 
Waalse gemeenschappen in dit 
land elk hun eigen beleidsweg 
kunnen bewandelen. Maar de 
traditionele partijen blijven dit 
p)ertinent weigeren. 

7.000 werknemers op straat? 
Eén van de gevolgen van de 
weigering van stakende minis
ters om de lopende zaken te 
behartigen is de vraag van de 
scheepswerven Cockerll l Yards 
Hoboken om bij de handelsrecht
bank een gerechtelijk akkoord te 
bekomen, en een faillissement op 
het randje af te vermijden. 
Een drietal maanden geleden 
werd het sociaal-ekonomisch 
kernkabinet ervan op de hoogte 
gesteld dat Cockerll l Yards 
kampt met een kastekort van 
nagenoeg 1 miljoen 
300.000 frank. Het probleem is 
vandaag dat de belangrijkste 
schuldeisers, en dat zijn bevoor
rechte schuldeisers als de Natio
nale Maatschappij voor Krediet 
aan de Nijverheid en de Rijks 
Sociale Zekerheid, ondanks de 
toekenning van een konkordaat 
wel eens staking van betaling 
zouden kunnen inroepen en een 
faillissement het onafwendbaar 
gevolg is. 
De stakende ministers van de 
regering-Eyskens kijken nu al 
een paar maand afwezig toe -
Het lot van nagenoeg 7.000 arbei
ders en bedienden (waarvan 
A.OOO bij toeleveringsbedrijven) 

staat intussen vandaag zwaar op 
het spel. 

ft14,24,24Verhoogde belastingen 
De kristelijke vakbonden ACV en 
MOC zullen de nieuwe formateur 
een gezamenlijk memorandum 
aanbieden. Daarin zullen zij aan
dringen op een regering „die op 
een zo ruim mogelijke basis moet 
stoelen". Om uit de krisis te gera
ken zijn er volgens de kristelijke 
vakbonden vier punten waarvan 
dringend werk moet gemaakt wor
den: voorrang geven aan de te
werkstelling, bescherming van de 
zwaksten, behoud van het huidig 
stelsel van sociale zekerheid en 
demokratizering van de ekonomie 
en de onderneming. Het nodige 
geld kan volgens de vakbonden 
gezocht worden door een verho
ging van opcentiemen en ojxleci-
men op alle belastbare inkomens. 

Voorts is er ook nogal vaagweg 
sprake van biezondere krisisbe-
lasting en een biezondere lening 
voor industriële vernieuwing... 
Sanering van de staatsuitgaven 
blijkt dus duidelijk niet de minste 
bekommernis van deze vakbon
den. 
Evenmin trouwens als het op

nieuw gezond maken van het 
overheidsbeleid door een drasti
sche federalizering van de over
heidsdiensten en het sociaal-eko
nomisch beleid. 

Voordelen 
van Chooz 

Volgens een studie van het studie
centrum voor ekonomisch en so
ciaal onderzoek van de Antwerp>-
se universiteit is de bouw van 
nieuwe kerncentrales, rekening 
gehouden met de elektriciteitsbe
hoeften in de komende jaren hoe
genaamd niet dringend. Ondertus
sen gaat premier Eyskens, allicht 
om zijn vrije tijd die hij heeft als 
premier van een stakende rege
ring, volgende week naar Parijs 
om er te praten over de bouw van 
een nieuwe kerncentrale in het 
Franse Oiooz. Niet om de Franse 
regering onder druk te zetten van 
de bouwplannen af te zien, maar 
om een verzachting van milieube
zwaren te verwezelijken, en om 
vooral voordelen in de wacht te 
slepen „die de centrale van Chooz 
voor België kan opleveren". 
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Niet even gelijk 
Na de mededeling van de voor
zitter van de raad van beheer van 
Cockerill Yards aan de 3.000 
werknemers die lakoniek begon 
met de woorden „ik heb slecht 
nieuws maar het nieuws zou nog 
slechter kunnen zijn', over de 
aanvraag van konkordaat, terwijl 
evenwel een week gespannen zal 
moeten afgewacht worden of de 
rechter ermee Instemt dat een 
faillissement wordt vermeden, 
hebben de werfarbeiders en be
dienden gelaten gereageerd. 
Zelfs na het bericht dat het nu al 
nagenoeg vaststaat dat de einde
jaarspremie in het gedrang is. 
Deze houding steekt schril af 
tegen die van arbeiders in bij 
voorbeeld de Waalse staalbedrij
ven. Daar wordt meteen moord 
en brand geschreeuwd, wakke
ren socialistische ministers het 
vuur aan, met het gevolg dat door 
de nationale regering telkens 
tientallen milja' in gemeen
schapsgeld wordt toegestoken. 
De ene werknemer is duidelijk In 
het unitaire België niet even ge
lijk als de andere. 

Inlevering 
Een socialistische gekozene van 
Henegouwen, een zekere Gene-
vois, heeft reeds een prachtig 
voorbeeld van inlevering gele
verd. 
Een uurtje na de eedaflegging 
diende hij zijn ontslag in. Heel 
demokratisch voegde hij eraan 
toe dat hij zou afzien van de 
vergoeding waarop uittredende 
parlementsleden recht hebben. 
Voorwaar, een prachtvoorbeeld! 

17 de plaats 
Uit een jaarlijkse analyse van 
een Europees studiebureau met 
zetel in Geneve moet blijken dat 
ons land in het voorbije jaar in 
vergelijking met de konkurrentie-
kracht van 21 industrielanden 
meteen vijf plaatsen is achteruit-
geboerd. We staan op de 17de 
plaats en zijn dus goed op weg 
om de rode lantaarn over te 
nemen. 
Nog slechts Spanje, Grieken
land, Italië en Portugal hebben 
een zwakkere konkurrentie-
kracht in de internationale indus
triële wereld van grote industrie
landen. 
Vooral de „sociaal-politieke sta
biliteit' werd zeer negatief ge-
kwoteerd. 

PERSpektief 
De PSC zit dus in zodanig moeilijke papieren, dat het spelletje van De 
Clercq en Tindemans niet doorging. De Clercq ging treurig af, en kijk 
eens wie nu aan de touwtjes mag trekken: niemand minder dan 
Charles-Ferdinand Nothomb himself. Deze adellijke borst zal nog 
meer van zelfvertrouwen stralen, maar of hij ook bekwaam is?_ 
In elk geval is het danig ironisch dat de neo-unitaire bocht, die 
Tindemans, VdB, De Clercq en Gol wilden nemen, niet doorgaat- dank 
zij superpatriot VdB! Er zijn nog leuke dingen voor de mensen. 

DE hele herrie bewijst nog maar 
eens overduidelijk dat Vlaan

deren en Wallonië zo spoedig mo
gelijk hun eigen wegen moeten 
gaan. Vlaanderen is al lang genoeg 
gegijzeld door de Walen. De 
Standaard: De burger kan alleen 
vaststellen dat het falen van de po
litieke klasse voortduurt. Vóór de 
verkiezingen satxiteerden de 
Waalse socialisten het krisist>e-
leld; vandaag is het de Waalse 
kristelijke linkerzijde die de vor
ming van een krisiskabinet onmo
gelijk maakt In Vlaanderen kan 
daardoor enkel de afkeer groeien 
voor een staatsstruktuur, een par-
tijenkonstellatie en een regime die 
ons steeds verder naar de algehe
le aftakeling meesleuren Onder 
Vlaamse partijen zou reeds lang 
een consensus bereikt zijn. De 
miserie houdt aan, omdat aan 
Franstalige kant de dwarsliggers 
elkaar opvolgen" 

HOPELIJK gaat ook de CVP 
inzien dat de Vlaamse belan

gen niet gediend zijn door allerlei 
neo-unitaire spelletjes, maar dat 
een Vlaamse regering zo vlug 
mogelijk op poten moet worden 
gezet, om te redden wat er nog te 
redden valt. 

ZELFS een man als Hugo 
Camps in Het Belang van 

Limburg, krijgt het op zijn heupen 

van de Waalse besluiteloosheid en 
de Waalse politieke zeden: „De 
kampioen van dit irritant gehannes 
was de PSC van Vanden Boey-
nants. Ook zaterdag was dit partij
tje de grote spelbreker en bleef de 

afgevaardigde delegatie zk:h vast
spijkeren in het nu stilaan bekende 
proceduriële misbaar Vanden 
Boeynants mocht alleen komen 
luisteren, meepraten was er niet 
bij En ook mocht er niet onderhan
deld worden over een regerings
programma. Dit laatste zou trou
wens het werk moeten zijn van de 
regering als ze eens geïnstalleerd 
is. Vóór de verkiezingen waren 
het de Waalse socialisten die het 
bestuur van het land al geruime 
tijd geblokkeerd hielden. Vandaag 
zijn het de Waalse kristen-demo-

kraten die al drie volle weken elke 
poging tot de vorming van een 
kabinet aborteren. Vlaanderen, dat 
aan een krachtig herstelbeleid zou 
willen t>eginnen, blijft dus de gegij
zelde in de handen van Waalse 
politicL Hoelang zullen de Vlamin
gen hun geduld nog op de proef 
laten stellen?" 

INDERDAAD, hoelang nog? Wel, 
• beste Hugo, jij kent het ant
woord ook: zolang de CVP het wil. 
Daar ligt de knoop en nergens 
anders! 

Zelfs Het Laatste Nieuws is boos 
op de Walen, natuurlijk na het 
mislukken van De Clercqs po
ging...: „ Wallonië is er het ergst aan 
toe, maar zijn politieke vertegen
woordigers vluchten voor de ver
antwoordelijkheid. En de Vlamin
gen moeten dit Waals gehannes 
voor lief nemen. Zonder de Waal
se politiekere zou er al lang een 
stevig kabinet zijn gevormd, met 
Willy De Clercq of met een ander 
moedig man als eerste minister." 

DE CLERCQ een „moedig 
man"... Nou! Hopelijk spelen 

de Walen hun spelletje niet, om de 
Vlamingen langzaam gaar te ko
ken, zodat ze zonder morren de 
nodige staalmiljarden op tafel zul
len leggen. Op dat moment heb
ben we „moedige mannen" nodig. 
Tot slot, een kommentaar van de 
Libre Belgique. Die krant zit in zak 
en as, nu met alleen België op 
springen staat, maar ook nog de 
PSC. En wat zou voor de Libre het 
ergste zijn? „De zelfmoord van de 
kristen-demokratie dreigt drama
tisch te worden voor het hele land 
Wat we nu mogen verwachten is 
dat er vlugger gewestregeringen 
zullen komen, dan een nationaal 
kabinet" 

r^AAR komt de aap uit de 
*^ mouw. De unitaire konserva-
tieven van de Libre zijn als de 
dood voor sterke Vlaamse en 
Waalse regeringen. Is dat geen 
aanmoediging om die kabinetten 
zo snel mogelijk op poten te zet
ten ' De VU IS bereid. Hopelijk 
volgen de andere Vlaamse partij
en nu ook. Want anders dreigt met 
name de CVP een nieuwe afstraf
fing te knjgen... 
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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. 

SUCCES KLEDING MEYERS 
BQOMSESTEENWEG 35 - AARTSELAAR 

OPEN : all* w«rkdag«n van 9 tot 19 uur - vrijdag koopjasavond tot 21 uur - zatardag van 9 tot 18 uur 
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8 mi Onze wereld 

Saoedisch vredesplan 
verdwijnt in ijskast 
Enkele uren nadat koning Hassan van Marokko vorige week de Arabi
sche staatshoofden en ministers van Buitenlandse Zaken op de top-
konferentie van Fez begroet had, kon hij zijn gasten al weer uitgeleide 
doen. De top werd sine die uitgesteld omdat het anders tot een open 
breuk zou zijn gekomen over het veelbesproken vredesplan van de 
Saoedische kroonprins Fahd. Door het verzet van de zogenaamde 
radikale landen (Syrië, Libië, Algerië) is dat plan nu voorlopig in de 
ijskast weggestopt 
Dat leidde meteen tot opluchting in Israël dat het plan-Fahd in alle 
toonaarden verketterd had omdat het terugtrekking eist van Israël uit 
alle Arabische gebieden die het in de oorlog van 1967 bezet hezeft, 
Oost-Jeruzalem inkluis, en omdat het de oprichting van een Palestijn
se staat voorziet met Jeruzalem als hoofdstad. 

SAOEDISCH VREDESPLAN 
^ ^ L IBANON 

IHJ-Tegenstanders / 
d l - V o o r s t a n d e r s \ 
^ ^ - Vermoedelijke voorstanders 

- Positie onbekend 

KOEWEIT 

BAHREIN 

r/' 

Maar dat plan iaevatte ook een 
veelbelovend element dat vooral 
door de Westeuropese landen on
derstreept werd. Het erkent na-
nnelijk het recht van alle staten in 
het Nabije Oosten om in vrede en 
veiligheid te leven wat neerkomt 
op een impliciete erkenning van 
het bestaan van Israël, Iets wat In 
de Arabische wereld een geheel 
nieuw feit Is. 
De EG-landen zagen om die reden 
In het plan-Fahd een veelbeloven
de opvolger voor de Camp David-
akkoorden die in 1979 door de 
Amerikaanse president Carter, de 
Israëlische premier Begin en de In 
oktober vermoorde Egyptische 
president Sadat werden onderte
kend. Ook de meest Westers-
gezlnde Arabische landen als Jor
danië en Saoedi-Arablé wilden 
met die akkoorden niets te maken 
hebben omdat ze vonden dat die 
neerkwamen op een aparte vrede 
tussen Israël en Egypte, die de 
andere Arabische landen welke in 
1967 grondgebied aan Israël verlo
ren (Jordanië en Syrië) én de 
Palestijnen in de kou Heten staan. 
En Inderdaad heeft Israël inmid
dels duidelijk gesteld dat het de 
Camp David-akkoorden als een 
beperkt verdrag beschouwt: ont
ruiming van de Sinai-woestijn In 
ruil voor vrede met Egypte èn in 
ruil voor een voortgezette kontro-
le over de westelijke Jordaan-
oever en de Golan-hoogten. 
Het plan Fahd vertrekt daarente
gen van een rulnnere basis, maar -
het was net over de impliciete 
erkenning van Israël dat de radika
le Arabische landen struikelden. 
„Men vraagt ons om onze enige 
troefkaait de erkenning van Israël, 
uit te spelen zonder dat we enige 
zekerheid hebben dat Israël van 
zijn kant ook toegevingen zal 
doen", zo luidde In grote lijnen hun 
argument 

Daarbij komt nog dat de Arabi
sche landen er — terecht van 
uitgaan dat alleen het Westen, en 
in de allereerste plaats de Ver
enigde Staten, Israël tot de nodige 
toegevingen kan bewegen. En ze 
zijn er helemaal niet van overtuigd 
dat de VS en de andere Westerse 
landen tot het uitoefenen van der
gelijke druk bereid zijn. 
Nu moet gezegd worden dat de 
Westerse landen vlak voor de top 
van Fez weinig bemoedigende sig
nalen naar de Arabische wereld 
uitzonden Washington blies warm 
en koud, maar In laatste instantie 
vooral koud op het plan-Fahd. Ter
wijl vier EG-landen (Groot-Brittan-
nië, Franknjk, Italië en Nederland) 
om onbegrijpelijke redenen be
zweken voor de zware Ameri
kaanse druk om deel te nemen 
aan de vredesmacht die In het 
kader van de Camp Davld-akkoor-
den in de Sinaï zal worden gele
gerd als de Israëlische evacuatie 
volgend jaar voltooid Is. Ondanks 
hun pogingen om de pil te vergul
den, nl. door die deelname te kop
pelen aan een verklaring waarin 
op de rechten van de Palestijnen 

wordt gewezen, gaven die landen 
daarmee de Indruk dat ze zich 
achter het door de Arabische we
reld verworpen Camp Davld-pro-
ces, en dus aan de zijde van Israël, 
opstellen. En ze kwamen helemaal 
tussen twee stoelen terecht want 
die verwijzing naar de Palestijnse 
rechten deed Israël dan weer drei
gen dat het zijn veto tegen de Eu
ropese deelname zou uitspreken. 
Dat alles maakte dat Saoedi-Ara-
blë, dat trouwens toegaf dat de 
top slecht voorbereid was, In Fez 
weinig doorslaggevende argu
menten kon aanbrengen om de 
radikale landen te overtuigen. En 
dat de Westers-gezinde Arabi
sche leiders zich door het Westen 
voor schut gezet voelden. Wat 
een hoge Arabische vertegen
woordiger In Fez, die anoniem 
wenste te blijven, In een gesprek 

• 'Egypte is geschorst als lid van de Arabische Liga wegens zijn verdrag met Israël 

* Israël verwerpt blauwdruk en noemt het een plan om Israël In etappes te vernietigen. 

met het gezaghebbende Franse 
dagblad „Le Monde" de volgende 
bittere opmerking ontlokte: „De 
Westerse landen zijn er weer in 
geslaagd de Arabische landen de 
indruk te geven dat de enige grote 
mogendheid waarop de Arabieren 
als bondgenoot kunnen rekenen 

de Sovjetunie is". 
De EG-landen, die terecht een 
grotere rol willen spelen in een 
regio die voor ons, o.m. voor onze 
olle-voorzlening, van vitaal belang 
Is, hebben met hun deelname aan 
de Sinai-vredesmacht niet het bes
te middel daartoe uitgezocht. Ter

wijl de Reagan-regering, als ze 
Inderdaad wat ze de „Sovjetpene-
tratle In het Midden Oosten" 
noemt wenst In te dijken, dringend 
aan het formuleren van een even
wichtiger beleid jegens dat gebied 
toe Is. 

H. OOSTERHUYS 

Raketten: Grote Twee praten tenminste weer 
Maandag zijn Amerikanen en 
Russen in Geneve aan hun on
derhandelingen begonnen over 
de zogenaamde eurostrategl-
sche wapens, zijnde de kernwa
pens met middellang bereik. En 
als iemand daarover een zucht 
van opluchting moet geslaakt 
hebben is het wel bondskanse
lier Schmidt Sinds twee jaar is 
Schmidt onvermoeibaar in de 
weer geweest om de Grote Twee 
aan de onderhandelingstafel te 
brengen. In de zomer van vorig 

jaar bracht hij een bezoek aan 
Moskou waarna president en 
partijleider Brezjnev zich bereid 
verklaarde tot onderhandelingen 
met de VS over de eurostrategi-
sche wapens. Het was ook voor
al op aandringen van Bonn dat 
de Reagan-regering haar krijgs
haftige verklaringen milderde, en 
dat president Reagan vorige 
week een toespraak hield waarin 
hij beloofde dat zijn delegatie in 
Geneve de „nul-optie" zal nastre
ven. Dat betekent dat de NAVO 

afziet van de in december 1979 
besloten opstelling in West-Eu
ropa van 572 Amerikaanse raket
ten die de Sovjetunie kunnen 
treffen als de Russen hun mid
dellange raketten (de oude SS-4 
en SS-5 en de moderne drie-
kopsraket SS-20) weghalen. 

Dat betekent nog niet dat men 
zich illuzies hoeft te maken over 
het gesprek in Geneve dat zeer 
moeizaam en ingewikkeld zal 
worden. Moskou spreekt niet 

Yuli Kvitskinsky (USSR) Paul Nitze (VSA) 

over nul-optie maar over vermin
dering van de middellange kern-
raketten. Bovendien vindt het dat 
de Amerikanen niet alleen de nog 
te plaatsen 572 raketten ten ber
de moeten brengen, maar ook de 
reeds in Europa bestaande „for
ward based systems" (waaron
der nucleaire bommenwerpers) 
die eveneens de Sovjetunie kun
nen treffen, een eis die door de 
VS, in de huidige faze in elk geval 
wordt afgewezen. Anderzijds zul
len de Amerikanen op een Sov-
jet-afwijzing stoten als ze bij de 
weg te halen SS-20 ook de raket
ten rekenen die in het Verre 
Oosten tegen China opgesteld 
staan. 

De Russen voeren aan dat be
sprekingen die op Europa slaan 
geen beperkingen mogen inhou
den inzake de verdediging van 
de andere flank van de Sovjet
unie. En ze wijzen erop dat Ame
rika dezelfde houding zou aanne
men als het zich door Canada of 
Mexico bedreigd voelde. 

De aard van de voorstellen we
derzijds moeten een eerste aan
duiding vormen of belde zijden 
het ernstig menen met deze on
derhandelingen, die voor de Eu
ropeanen van groot belang zijn, 
dan wel of ze in de eerste plaats 
op propagandavoordeel uit zijn. 

Zoals al gezegd, illuzies over een 
snelle overeenkomst zijn uit den 
boze. Maar één lichtpunt is er in 
Geneve: voor het eerst sinds de 
Iran-krisis en de Sovjet-interven-
tie in Afghanistan is er weer 
beweging in de betrekkingen tus
sen de supermogendheden. Voor 
het eerst onderhandelen ze weer 
rechtstreeks met elkaar, en dat 
vermindert dan toch het gevaar 
op risikovolle kommunikatie-
stoornissen, waarvoor met name 
Helmut Schmidt meermaals ge
waarschuwd heeft HO. 
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Belastingmoraal en Haagse profijten 
(Jeeveedee) Precies in een tijd waarin de overheid elke cent 
belastinggeld meer dan dringend nodig heeft, maar óók een ti jd die 
het de betalers van die belastingen niet gemakkelijk maakt, precies in 
dié tijd gaat men in Nederland pogen het onverzoenlijke op fiskaal ge
bied met elkaar te verzoenen. Onverzoenlijk, zo mag men — evenals 
trouwens ook in andere landen — de situatie noemen dat er altijd een 
soort wantrouwen heerst tussen de belastingbetaler enerzijds en de 
belastingdienst aan de andere kant En ook onverzoenlijk staan de 
standpunten tegenover elkaar van de goedwillende staatsburgers die 
tot het laatste dubbeltje eerlijk hun aangifte invullen en de groep van 
fervente ontduikers, variërend van kleine scharrelaars tot miljoenen
fraudeurs. Probeer in deze toestand maar eens een ordening te 
scheppen waarin naar de bijbelse zegswijze de keizer krijgt wat des 
keizers is en God wat Godes is. 

Fons Van der Stee: het eigen loonzakje of de belastingbrief? 

De gezamenlijke Nederlandse 
verenigingen van Inspekteurs en 
adjunkt-lnspekteurs van 's rijks be
lastingen w/lllen daar ondanks alle 
bestaande problemen Iets aan 
gaan doen. Zopas kwamen de 
genoemde organizatles bijeen om 
onder het veelzeggende en niet 
van argwaan gespeende motto 
belastingmoraal onverbeterlijk? 
een aantal plannen en ideeën op 
tafel te leggen. Plannen om zowel 
de relatie tussen de belastingbeta
ler en de fiskus te verbeteren als 
de fraude krachtdadig te bestrij
den. 

Voor die relatieverbetering zien 
de Inspekteurs en hun adjunkten 
een goed middel In een betere 

Sierpleister 
op gevels? 

Alle vochtisolatles 

ATHOS p.v.b.a 
Eikenstraat 212, Reet 

Tel. 031-88.64.68 

Ook ruwbouw & 
sleutel op de deur 

informatie aan het publiek voor 
wat betreft de mogelijkheid om 
met vragen op de belastingkanto
ren aan te kloppen. Heel wat Ne
derlanders hebben er nauwelijks 
weet van dat je van de ambtena
ren van de belastinginspektle alle 
voorlichting kunt krijgen over het 
invullen van het aangiftebiljet en 
dat je zelfs samen met zo'n ambte
naar de vereiste getallen achter de 
gestelde vragen kunt plaatsen. 
Mits je natuurlijk thuis het een en 
ander aan administratie hebt bijge
houden. 

Een ander (hoognodig!) middel dat 
de mannen van de fiskus willen 
gaan toepassen, zal bestaan uit 
vereenvoudiging van de aangifte
biljetten. Daar heeft men al eerder 
Iets aan gedaan, maar nog altijd 
wemelen die biljetten van woor
den en uitdrukkingen die de door
snee burgers In het dagelijks leven 
weinig of niet gebruiken. (Bij voor
beeld: premlevervangende belas
ting, onzuiver Inkomen, deslnves-
terlngsbetallngen, onverrekende 
verliezen, enzJ. In het komende 
voorjaar gaat men nu een proef 
nemen met biljetten die slechts 
voor een deel dienen te worden In
gevuld Indien het alleen gaat om 
het verstrekken van alledaagse 
gegevens, zoals loon of pensioen, 

eigen huis, betaalde rente en der
gelijke. Naar vragen over andere 
zaken hoeven de Invullers van de 
vereenvoudigde biljetten dan niet 
meer te kijken. Die zijn alleen 
bestemd voor de meer Ingewikkel
de gevallen, en daar — zo wordt 
aangenomen — hoort het gros 
van de bevolking niet bij. 

De voornaamste metode ter ver
betering van de verhouding tus
sen belasting-betalers en -Inners 
zien de Inspekteurs overigens nog 
altijd In beleefder en „fatsoenlijker" 
optreden van hun kant tegenover 

ministerie van financiën immers 
moet zoals Iedereen onder het juk 
van bezuiniging door! Deson
danks is men er de laatste tijd met 
enkele spectaculaire akties in ge
slaagd een aantal miljoenen-frau
dezaken op het spoor te komen. 

Maar als ergens op belastingge
bied het uiterst moeilijk Is om het 
onverzoenlijke met elkaar te ver
zoenen, dan is het wel op het 
terrein van de grote en professio
neel ofjererende ontduikers. 

De vraagstelling belastingmoraal 
onverbeterlijk?>s al met al door de 

de belastingplichtigen. Nog veel te 
veel gebeurt het dat de korres-
pondentle van de belastingkanto
ren Is opgesteld alsof men op 
zoek Is naar verdachten. Dikwijls 
ook laat men de mensen erg lang 
in onzekerheid verkeren over de 
hoogte van het bedrag dat men te 
betalen heeft of dat men terug
krijgt Als die zaken wat menselij
ker zouden worden aangepakt, 
zouden de fiskale ambtenaren 
wellicht niet langer beschouwd 
worden als de boeman, een imago 
dat feitelijk al vanouds op hen rust 
Goede voornemens dus volop bij 
de Nederlandse belastinggaar
ders. Over de wijze waarop de 
fiskale fraude scherper zal wor
den aangepakt is nog niet zoveel 
bekend geworden. Dat heeft te 
maken met een tekort aan opspo
ringsambtenaren, een tekort dat 
nu juist In deze tijd niet gemakke
lijk kan worden aangevuld. Het 

gezamenlijke insfjekteurs niet ne
gatief beantwoord. Vervelend in 
zekere zin voor hen is dat vrijwel 
gelijktijdig met hun bijeenkomst 
bekend werd dat de Nederiandse 
ministers en staatssekretarissen al 
sinds twintig jaar profiteren van 
een aanmerkelijke belasting-vrij
stelling. Rond 1960 namelijk — en 
dat kwam nu pas aan het licht — 
hebben de ministers hun eigen 
salaris en dat van de staatssekre
tarissen voor bijna een kwart be
lastingvrij laten maken. Aan de 
belastinglnsp>ekteurs werd toen 
vanwege het ministerie van finan
ciën opdracht gegeven om geen 
problemen te maken wanneer een 
minister zonder enig bewijs een 
aftrekpost van negenduizend gul
den (ruim 125.000 f r. aan de toen
malige koers) op zijn aangiftebiljet 
zou vermelden. Voor de staatsse
kretarissen werd die aftrekpKJSt 
vastgesteld op 105.000 fr. Deze 

regeling bestaat nog steeds, al 
werden de bedragen met het stij
gen van de ministersalarissen niet 
verhoogd. 

Als men er rekening mee houdt 
dat de bewindslieden al recht fneb-
ben op een ruime onkostenver
goeding, dan is het op zijn minst 
kurieus dat ze daarnaast nog 
eens, zonder enig bewijsstuk, dui
zenden guldens mogen aftrekken 
voor „representieve doeleinden, 
dienstmaaltijden, jubileumbijeen
komsten, en dergelijke". De huidi
ge minister van financiën, Fons 
van der Stee (kristen-demJ, zei, 
toen de zaak uitlekte, dat het voor 
leden van de regering veelal moei
lijk Is aan te tonen welke beroeps
kosten niet vergoed worden. Hij 
vond het ook niet gewenst dat 
bewindslieden en belastinginspek-
teurs met elkaar moeten dlskus-
siëren over de hoogte van hun 
kosten. 

Een profijtelijk zaakje dus voor de 
hoge Haagse heren. Terecht 
schreef een van de grote dagbla
den: „Menig belastingbetaler zal 
toch wel even met zijn ogen knif> 
peren en zich In de grootste verle
genheid voelen als hij voor zich
zelf een schatting moet maken 
van zijn beroepskosten". Het ver
moeden bestaat dat de tegen
woordige president van de Neder
landse Bank, dr J. Zijlstra, die 
destijds minister van financiën 
was, het initiatief nam voor de 
opzienbarende aftrekposten-rege
ling. 

In verband met belastingmoraal 
zullen de insfjekteurs zich met het 
bekend worden van het hele geval 
waarschijnlijk niet gelukkig voelen. 
Al waren ze er zelf van op de 
hoogte. Maar ja, de minister van fi
nanciën is nu eenmaal ook hun 
baas... 

EG-top: Europese raad is duur 
Het was vorige week de week van 
de mislukte topkonferenties De 
leiders van de tien EG-landen, die 
donderdag en vrijdag in Londen 
bijeenkwamen in tiet kader van de 
driemaal per jaar te houden „Euro
pese Raad", gingen uiteen zonder 
dat er overeenstemming was over 
de knelpunten op de agenda. 

Op het eerste gezicht leken die 
knelpunten alle van technische 
aard: produktiebeperkingen in de 
melksektor om de „melkplas" te 
verminderen, betere behandeling 
voor de wijn, groente en fruit en 

olijfolie van de Middellandse Zee
landen, beperking van de groei 
van de landbouwuitgaven, en 
kompensatieregelingen voor Lon
den en Bonn. Vooral Groot-Brit-
tannië dringt sterk aan op nieuwe 
kompensaties om zijn — inder
daad grote — netto-bijdragen tot 
de EG te verminderen. 

Maar ook technische punten heb
ben belangrijke politieke implika-
ties en in deze krisistijd was elke 
delegatie eerst begaan met de 
belangen van de eigen achterban. 
Dat bracht mee dat elk land in een 

Na de mislukte EG-top van Londen ziet Gaston Thom het niet meer zit
ten. 

eventueel globaal akkoord een 
evenwicht zocht tussen voor- en 
nadelen, wat meebracht dat alle 
problemen werden aaneenge-
snoerd en dat een vergelijk over 
één punt telkens werd onderge
schikt aan een akkoord over de 
overige. Waardoor het onmogelijk 
bleek een globale overeenkomst 
te bereiken. 

Inzake de melkplas bij voorbeeld 
kwamen Frankrijk en België op 
voor de kleine producenten en 
vonden ze dat die niet het slacht
offer mochten worden van de 
beperkingen, maar dat men die op 
de industriële „melkfabrieken" 
moest richten, iets waar de Neder
lander Van Agt het weer niet mee 
eens was. Zo sprongen Frankrijk, 
Italië en Griekenland dan weer op 
de bres voor hun produkten, lagen 
de landen die het meest van de 
Gemeenschappelijke Landbouw
markt genieten dwars inzake te 
strenge besnoeiingen van de Ge-
meenschaps-u'itgaven voor land
bouw, en hamerde de Britse pre
mier Thatcher, die de raad voorzat, 
op de kompensaties. 

De ministers van Buitenlandse Za
ken hebben nu de opdracht tegen 
Kerstmis een pakket uit te dokte
ren waarin voor- en nadelen voor 
alle partners evenwichtig gespreid 
worden. Of ze daarin slagen is een 
andere vraag. Europese raad is 
duur 

H.O. 
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Korstmossen, 
de snuffelpalen 
van de natuur 
Met de trek naar de natuur is de stapel boekwerken over leven en 
dood op en rond onze aarde In een verbazende mate toegenomen. 
Nog nooit lagen de boekhandels zo boordevol met literatuur over 
plant en dier en hun verhaal. Vooral de boekwerken die rijkelijk met 
kleurenillustraties verlucht zijn, hebben meer sukses dan de echte 
studieboeken die slechts specialisten kunnen bekoren. Al te vaak 
vindt men weinig bruikbaars tussen het te oppervlakkige fotoboek en 
de vakliteratuur. Wie daar een uitzondering op maken zijn de 
natuurgidsen van Elsevier. Deze zijn doorgaans zeer bevattelijk en 
degelijk gesteld en de passieve natuurliefhebber heeft er werkelijk 
wat aan, te meer daar de gidsen goed te hanteren zijn voor gebruik te 
velde. 

Nieuw in de reeks is de ietwat on
verwachte gids over varens, mos
sen en korstmossen. Eenvoudige 
en op het eerste zicht matig 
boeiende plantengroepen die de 
natuurliefhebbers weinig zeggen 
en eerder goed zijn om vertrap-
peld te worden. Elseviers Gids van 
Varens en Mossen bewijst het 
tegenovergestelde. Uit de begelei
dende tekst komen planten te 
voorschijn die als geen andere de 
aandacht vragen, omdat ze mooier 
en aantrekkelijker zijn dan wij 
dachten maar ook omdat ze — en 
dan vooral de korstmossen — een 
belangrijke rol spelen in de natuur. 
De gids is een vertaling uit het 
Duits maar werd door de be
werkers aan Nederland en België 
aangepast. Toch moet vastgesteld 
worden dat voor wat ons land 
betreft de Informatie nog al eens 
onvolledig blijft (valt meer voor bij 
in Nederland uitgegeven naslag
werken) en adressen enkel voor 
Nederland van tel. 
Eerst wat over de varens, 74 soor
ten in totaal... 

Tot de varens in ruimere zin beho
ren niet alleen de echte, ook door 
leken als zodanig herkende va
rens, maar ook de paardestaarten 
en de wolfsklauwen in ruimere zin, 
die naast de echte wolfsklauwen 
ook het Engels mos en zijn ver
wanten en de biesvarens omvat
ten. In de tropen vinden we Psilo-
tum en verwanten. Van alle groe
pen zijn bovendien talrijke uitge
storven vertegenwoordigers be
kend, zodat door deze fossielen 
de stamboom en de ontwikke-
I ngsgeschiedenis van de varens 
beter bekend zijn dan van alle 
andere planten. De oudste varens 
schijnen hun grootste versprei
ding te hebben gehad in het De-
voon, terwijl vele van de nu uitge
storven groepen in het Carboon 
zeer algemeen geweest zijn en 
een belangrijk aandeel hebben ge
had in de vorming van de steen
kool. De tegenwoordig levende 
varens zijn dus slechts kleine res
ten van een zeer oude planten
groep en vertonen daardoor een 
grote verscheidenheid aan ken
merken. 

De 228 mossen zijn een verhaal 
op zichzelf, hun bouw, hun ge
slachtelijke en vegetatieve voort
planting en hun leefwijze. Het 
vormt een boeiend verhaal door 
de natuur zelf geschreven... Kan 
men de mossen nog als planten 
beschouwen einders is het gesteld 
met de 306 soorten korstmossen 
die een symbiose zijn van algen en 
schimmels en eigenlijk ten onrech
te mossen genoemd worden. 
Interessant bij de korstmossen is 
hun dienst aan de mens en het 
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dier. Maar ook hier dezelfde 
klacht: milieuverontreiniging! Even 
citeren wat de gids vertelt 

Hoewel korstmossen aan extreme 
milieu-omstandigheden aangepast 
zijn betekent dit niet dat ze onge
voelig zijn. Integendeel, ze zijn 
voor bepaalde veranderingen in 
hun levensomstandigheden zeer 
gevoelig en dit veroorzaakt hun 
achteruitgang of zelfs uitsterven in 
vele streken van Europa. Zeer 
ongunstig zijn de rechttrekking 
van beken en rivieren en de verla
ging van de grondwaterstand, die 
de korstmossen van de benodig
de luchtvochtigheid beroven. Nog 
verwoestender heeft de luchtver
ontreiniging gewerkt vooral met 
zwaveldioxide, waarop bijna alle 
korstmossen uiterst gevoelig rea
geren. Het mekanisme van de be
schadiging is nog niet precies be
kend. Toen de luchtverontreini
ging nog afkomstig was van de 
verwarming van huizen en van 
fabrieken met lage schoorstenen 
was er een ringvormige zonering 
rond het centrum van een stad: in 
het centrum waren bijna alle korst
mossen verdwenen, er omheen 
waren zones van toenemende 
korstmossengroei. Tegenwoordig 
wordt voor huisverwaring (in Ne
derland) het „schone" aardgas ge
bruikt De luchtverontreiniging is 

•k Toen Marguerite Yourcenar, 
het eerste vrouwelijke lid van de 
Academie Frangaise, op 15 decem-
tjer vorig jaar het land van haar kin
derjaren op en om de Zwarteberg 
in het Vlaamse heuvelland bezocht 
had ze één grote wens: dat er een 
stichting zou komen voor het na-
tuurtaehoud in haar streek 
Die wenst is niet In dovemans oren 
gevallen. In Belle had een eerste 
werkvergadering plaats met aktie-
ven uit natuurwerking van tieide 
zijden van de grens uit dat éne 
Heuvelland. Professor Géhu, bio
loog aan de Rijselse universiteit en 
Louis Sonneville van de Zwarte-

berg zelf hebben een eerste werk--
plan voortjereid dat morgen 4 de
cember as. te Meteren wordt t)e-
sproken. Weer zijn l-leuvellanders 
van t)eide „zijden" samen om dit 
programma uit te werken. Natuur 
kent geen grenzen. Wellicht Is dit 
de aanzet van een internationaal 
én Vlaams landschapspark aan 
weerszijden van de „schreve". In
lichtingen bij: Heuvellands land
schapscentrum p.a Streekhuis 
Malegijs 8948 Kemmel - verant
woordelijken voort)ereidende 
werkgroep Yourcenar - stichting: 
Jan en Piet Hardeman. 

* Alleman, het instituut voor per
manente vorming organizeert een 
programma rond de huidige tech
nologische ontwikkeling, onder de 
titel: „Chips, wordt het nu me
nens?". We zitten midden in een 
technologische revolutie. Als ge
volg daarvan zal onze maatschap

pij er over 10 jaar helemaal anders 
uitzien dan vandaag. Want de mi-
kro-elektronika is over ons geko
men en niemand kan met zeker
heid voorspellen hoe die in ons 
leven en In ons werk zal ingrijpen. 
Aan de hand van audio-visueel 
materiaal en een uiteenzetting po
gen we een eerste inzicht te krij
gen in de problematiek. 
Het programma: dinsdag 8 decem-
t)er: de chip, werkgever of werkne
mer? (Kennismaking met de pro
blematiek aan de hand van een 
video-opname). 

Dinsdag 15 december: over ont
staan en gevolgen van de mikro-
elektronlka (Ingeleid door Herman 
Fonck socioloog en werkzaam in 
KAJ). Inkom: 100 fr ( = 50 fr. per 
avond). De bijeenkomsten gaan 
door in het ontmoetings- en wel-
zljnscentrum, Nieuwpoortsesteen-
weg 27 te Oostende. Beginuur: 20 
uur. Kontaktadres Alleman, Insti
tuut voor Permanente Vorming, 

NIeuwpoortsesteenweg 27 te 
8400 Oostende (tel. 059-50.39.50). 

• Op 17 november jl. hebkjen de 
Rijnstaten een kompromis bereikt 
over de vervulling van deze be
langrijke Europese rivier waarin da
gelijks grote hoeveelheden afval
zout van de Elzasser kallmljnen 
worden geloosd. Een deel van het 
afvalzout zal voortaan diep onder 
de Elzasser grond worden opge
borgen. Met de bouw van een 
injektie-installatle Is een bedrag van 
92 miljoen Franse frank gemoeid 
dat door de regeringen van Neder
land, de Bondsrepubliek Duitsland, 
Zwitseriand en Luxemburg bij el
kaar zal worden gebracht Boven
dien IS Frankrijk van plan een isntal-
latie te tx)uwen waann verzllt wa
ter kan worden verdampt De ka-
pacltelt van deze installatie zal 300 
a 500000 ton bedragen en naar 
schatting 150 miljoen Franse frank 
gaan kosten. 

thans in hoofdzaak afkomstig uit 
fabrieken en elektriciteitscentra
les, en wordt door de hoge 
schoorstenen over grote afstan
den verspreid. Een zonering van 
de korstmossengroei is slechts op 
grote schaal waarneembaar, bij 
voorbeeld van het vervuilde zui
den van Nederland (invloed van 
het Ruhrgebied, Antwerpen, Rijn
mond) naar het relatief schone 
noorden. Omdat korstmossen en 
mossen ook de kleinste hoeveel
heden schadelijke stoffen opne
men en opslaan, vormen ze een 
biezonder fijn meetinstrument 
voor luchtverontreiniging en wor
den ze in toenemende mate ge
bruikt voor onderzoek daaraan. 

Het nut van ko rs tmossen 
v o o r de mens 

Als biologische „snuffelpalen" 
voor de beoordeling van de lucht
verontreiniging hebben korstmos
sen hun grootste betekenis: het 
ekonomisch gebruik is van minder 
belang. 

Het belangrijkst zijn nog de Ren
diermossen die niet slechts voed
sel voor rendieren zijn, maar in 
Noord-Scandinavië ook aan het 
vee gevoerd worden. Vroeger 
speelden korstmossen een be
langrijke rol bij de bereiding van 
kleurstoffen (b.v. lakmoes), terwijl 
ze tegenwoordig af en toe nog 
gebruikt worden voor het verven 
van wollen stoffen van goede 
kwaliteit Ook als geneesmiddel 
hebben korstmossen nu weinig 
betekenis meer. Vroeger werd 
Longenmos tegen longziekten en 
Leermos tegen hondsdolheid ge
bruikt IJslands mos wordt tegen
woordig nog in slijmoplossende 
hoestdranken verwerkt en usnine-
zuur (uit verschillende soorten) is 
een werkzaam antibioticum geble
ken (tegen huidinfekties). Enige 
soorten worden gebruikt bij het 
maken van parfum, terwijl het in 
Japan gegeten wordt 

Tot daar een vlugge kijk op de 
nieuwe gids die de lange Else-
viersgidsenreeks komt vervoe
gen. Vermelden wij er nog bij dat 
er 655 afbeeldingen in kleur voor
komen en wij het boek ten zeerste 
aanraden! 

— Elseviers gids van varens, mossen en 
korstmossen, 256 blz„ 570 fr. bij Elsevier 
Amsterdam-Brussel. 
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nieuw 
'multi-rendement" kasbon 

NMKN 

87% 
^ ^ ^ mm na 5 jaar ( bruto-opbrcngst, tarieven geldis op 1 10 01) 

• Jongeheer, 19 jaar, zoekt een 
passende betrekking in de omge
ving Mechelen-Antwerpen-Brus-
sel HIJ heeft 2 jaar lager middel
baar onderwijs, nchting elektnci-
teit, achter de rug en was een bjo 
metser-diender Belanghebben
de kan alle werken aan als hulp 
bij bouwaktiviteiten (om plaat
sen van dubbele beglazing, elek
triciteit al wat metselen aangaat 
enz) Belangstellen kunnen zich 
wenden tot volksvertegenwoor
diger Joos Somers, via het 
Vlaams-Nationaal Centrum voor 
Mensen met vragen, D Bou-
cherystraat 7 te 2800 Mechelen 
of telefonisch op het nummer 
015-209514, ref nr 2513 B/ 
174 C 

nieuw 
multi-rendement 

kasbon 
NMKN 

142% 
na 7 jaar 

( bruto-optKcngst, tarieven geldig op 1 10 81) 

nieuw 
kapitalisatieeens in een 

multi-rendement" kasbon van de NMKN 
Een belessinssnilddel met hoos 
rendement aangepast 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 
na 5 jaar 

na 3 jaar 

F. 

7.165 F. 
^ ^ ***^ 

9.380 F. 

^ 

l < d . i ' « \r. 

5.000 

Het rendement van de «Multi-Rendement» Kasbon na 3, 5 of 7 jaar 

Soepel: 3 icapitalisatiebons |n één 
Cl kiest nu voor een spaarvorm op drie jaar. Aan ü 
om, na die periode, te beslissen of Cl 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 verlenging beloond met 
een nog hogere opbrengst 

Eenvoudist onmiddellijk en vooraf 
gekend rendement* Doorlopende 
intekening* Geen coupons, die jaariijks 
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. 

Veilig: achter de 
«Multi-Rendement)» 
Kasbon staat niet 
alleen één van de 
bekingrQkste ffinan 
dele instellingen van 
het land maar tevens 

.de Staatswaarborg 

NATIONALE MIJ VOOR 

K R E D I E T A ^ D N U V E R H E I D 
I 4-slcrrcn-sparcn met de «MuHi-Rcndcmcnt» Kasbon - een oclushritcH wan de HMMH 

zoimmy 
GROOT-GENT 
• Een 29-jange drukker, inge
schreven bij de RVA als offset
drukker, en op dit ogenblik werk
zaam als BTK'er zoekt vast werk 

• Een 27- jange dame, gehuwd 
en moeder van een dochtertje, 
zoekt een passende betrekking 
ZIJ volgde 3 jaar lager secundair 
onderwijs (behaakle getuig-
schnfO en is sinds 9 jaar werj(-

zaam in de boekhouding van een 
bednjf dat kortelings afgebouwd 
wordt en gedeeltelijk verhuist 
naar een andere streek Ervanng 
betalen en boeken van leveran-
ciersfakturen, typen van rappor
ten, bnefwisseling en fakturen, 
ponsen en telex 

• Een 34-jange man, ingeschre
ven bij de RVA als werkzoeken
de, van beroep bediende, zoekt 
passende betrekking 

• Een 22-jange jongedame, 
tandtechnicus, zoekt passende 
betrekking 

• Een echtpaar, ex-winkelier, 
zoekt dnngend werk eventueel 
als huisbewaarder 
Voor inlichtingen zich wenden 
senator O Van Ooteghem, Ar
mand Lonquestraat 31, 9219 
Gentbrugge, tel 091-3072.87 

• Jonge man, gehuwd, met 
stempelgerechtigd, zoekt dnn
gend een job Is bereid om het 
even wat aan te nemen, ook 
ptoegen- of continuwerk Voor 
inlichtingen zich wenden O Van 
Ooteghem, senator, Armand 
Lonquestraat 31,9219 Gentbrug-
ge, tel 091-3072.87. 

• Een 21-jange jongeman, er-
goterapeut (paramedische 
school), vnjgesteld van militaire 
dienst, zoel̂ t dnngend een pas
sende betrekking Voor inlichtin
gen zich wenden senator O Van 
Ooteghem, Armand Lonque
straat 31, 9219 Gentbrugge, tel 
091-307287 

• Jongedame, 23 jaar, met bre
vet kinderverzorgster, diploma 
opvoedster B2, zoekt dnngend 
een hietrekking Heeft ± 4 jaar 
ervanng als opvoedster bij ge
handicapte kinderen Voor inlich
tingen zich wenden O Van Oo
teghem, senator. Armand Lonqu
estraat 31, 9219 Gent - Gent-
bnjgge, tel 091-307287 

• Jongedame, 20 jaar, diploma 
onderwijzeres zoekt dnngend 
een betrekking Zij is stempelge
rechtigd Voor inlichtngen zich 
wenden senator O Van Oote
ghem, Armand Lonquestraat 31. 
9219 Gent - Gentbrugge, tel 
091-307287 

• Jongeman, 26 jaar, elektricien 
A3 met ervanng, auto^lektnek 
en automekaniek, zoekt dnngend 
een passende job Voor inlichtin
gen zich wenden senator O Van 
Ooteghem, Armand Lonques
traat 31, 9219 Gentbrugge, tel 
091-307287 

• Een 23-jange jongeman, op
leiding schilderwerk, specializa-
tie letterschilderen en dekoratie 
en houder van een getuigschnft 
fK>ger secundair kunstonderwijs 
afdeling arbsteke opleiding, 
zoekt dnngend [jassend werk. 
Voor inlichtingen zich wenden 
senator O Van Ooteghem, Ar
mand Lonquestraat 31, 9219 
Gentbrugge, tel 091-3072.87 

• Een jongeman, schnjnwerker 
van beroep (ook bouw), met di
ploma A3 houtbewerking -t- fina
liteit - NAVAST, zoekt dnngend 
werk Voor inlichtingen zich wen
den senator O Van Ooteghem, 
Armand Lonquestraat 31, 9219 
Gentbrugge, tel 091-307Z87 
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De dolle jaren '20, 
een gistende tussentijd 
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Een terugblik op een 
brok recente • 
mensengeschiedenis 
geeft doorgaan, meer 
verrassingseffekt dan 
verre historische 
geschiedschrijving over 
oudheid of middeleeuwen. 
De jaren '20 liggen ver 
genoeg van ons 
verwijderd om een brede 
terugblik objektief te 
evalueren, en dan toch 
ook maar zó ver van ons 
af dat we ze nog 

Veelzijdig prisma 
De jaren '20 droegen uiteraard 
de ietwat verwarrende ambi
guïteit in zich van een periode 
waarin de mensen uit de ont-
redderende afbraak der oor
logsjaren hun eigen natuurlijk 
evenwicht en een nieuwe be
stemming poogden te hervin
den. Een nieuwe levenskoorts 
na de oorlogsmoeheid. Zoals 
voorheen, kon het nooit meer 
worden. 
Doorheen een massa doku-
menten en drukwerken, voor
werpen, kunstwerken, fotoma
teriaal krijgen deze bewogen 
jaren gestalte: fragmenten uit 
het dagelijks leven, de sport 
de literatuur, de mode, de ar-
chitekturale vernieuwing, de 
binnenhuisinrichting, de weten
schappelijke revolutie, de eer-
ste-lopende bandproduktie, de 
industriële herleving, het uit
gaansleven met zijn swingen
de charleston en knallende 
jazz-melodieën, het politieke en 

materieel weerspiegeld 
zien In de direkte 
bindingen met het heden, 
onze leefwijze, onze 
bouwstijl, ons industrieel 
patroon. 

De huidige vijftigers en 
zestigers van vandaag 
hebben deze „dolle jaren 
'20" aan den lijve 
ondervonden en zijn er 
onuitwisbaar door 
getekend. 
Wat maakt dit 

sociale leefklimaat de kinema 
van stomme film tot eerste 
geluidsband, het teaterexperi-
ment de eerste ontmaskeren
de artistieke happenings, de 
invloed van de Amerikaanse 
„way of life", de kruising van 
opbouw op de afbraak, de 
zoektocht naar nieuwe zeker
heden in een ontwortelde „Um-
welt". 

Hoofdbedoeling van de ten
toonstelling is een, laat ons 
zeggen, spontane veelkleurige 
evocatie weer te geven hoe 
deze wentelende tussentijd in 
België vanuit het oog van de 
„gewone man" beleefd werd. 
Uiteraard kan men op deze 
tentoonstelling dan ook geen 
omstandige contoeren schet
sen van de onverteerde poli-
tiek-sociale krachtlijnen, die in 
zich reeds de kiemen droegen 
van het opkomend fascisme 
dat aan de basis lag van het 
tweede grote wereldkonflikt 
•40-'45 

Dit zou nog eens een aparte — 
wellicht even boeiende — ex
positie vereisen. 

Deze ook in zijn ruimtelijke 
opstelling origineel gekonci-
pieerde tentoonstelling wordt 
daarenboven gekompleteerd 
door een lijvige prachtkata-
loog, die haast een gepopulari-
zeerd standaardwerk mag he
ten over deze periode. 

„interbellum", deze 
fascinerende 
„vredesperiode" tussen 
de twee wereldoorlogen 
die als een vernietigende 
golfslag het Europese 
avondland teisterden, zo 
interessant? 

De ASLK-galerij te 
Brussel biedt een méér 
dan boeiend beeld van 
deze tussenoorlogse 
jaren '20-'30. 
De oudere generatie zal 

met enig nostalgisch 
herkennen met deze 
tentoonstelling een stuk 
jeugdherinnering 
herbeleven. 

De jongeren van deze 
„matte jaren '70" worden 
bij deze kennismaking 
met de „dolle jaren '20" 
gekonfronteerd met een 
gistend tijdsgewicht waar 
de oude waarden in het 
puin van de eerste 
wereldoorlog in scherven 

VLAMINGEN 
van Parijs en omgeving! 
Op Dinsdag 31 Mei, komt het kathol ieke 

Vlaamsche Volkstooneel te Parijs eene opvoe

ring geven in 't Vlaamsch, van 

L U e I F E R 
het meesterlijk t reurspel van Vondel (5 bedr.) 

in de Comédie des Champs Elysées, 
(Theat re Jouvet) , Avenue Montaigne, 15 

Het il de eercte maal dat er in een der grootste schouw

burgen van Parijs een KATHOLIEKE VLAAMSCHE 

tooneelopvoering wordt gegeven 

Als de Parijzenaars groote Vlaamsche kunstenaars 

gaan toejuichen, moogt gij, hunne Vlaamsche broeders, 

niet ten achter blijven ! 

Gaat dus allen zien naar deze Vlaamsche kunstmani

festatie ! Zet vrienden en kennissen aan om er naartoe te 

gaan : zij zullen verrukt terugkeeren. 

Vanaf den 24 Mei lot den 31 Mei, zijn er alle dagen 

kaarten te verkrijgen in de Comédie des Champs Elysées 

(ook per telefoon te bestellen : Elysées 72-42). Prijzen 

der plaatsen : van 8 tot 4 0 frank. 

lagen, terwijl de „nieuwe 
dageraad" zich onzeker 
aftekende en de door 
oorlog getekende 
mensheid een nieuwe 
levensinhoud en nieuwe 
leefvormen poogde te 
boetseren. 

De evocatie van de dolle 
jaren '20-'30 is aldus een 
intrigerend tijdsverslag, 
dat deze tentoonstelling 
optilt tot een uiterst 
leerzame konfrontatie. 

In een relevante inleiding 
schetst Georges-Henri Du-
mont de wereldtijdsgeest ge
durende deze periode. 
Professor Jacques Willequet 
licht het politiek, sociaal en 
ekonomisch leven toe en re
kent af met enkele mythevor
mingen over deze tijd. 
In een twaalftal verdere afzon
derlijke bijdragen handelen 
verscheidene auteurs over de 
eigen facetten van de samenle
ving: dagelijks leven, literatuur 
en teater, beeldende kunsten, 
architektuur en urbanizatie, 
muziek, kinema, fotografie en 
sport. 

Een synthetisch overzicht, bo
vendien rijkelijk geïllustreerd 
met de meest originele doku-
menten die op de tentoonstel
ling te bekijken zijn. 

Scharnierjaren 
Wat deze „dolle jaren '20" in 
zijn historische kontekst zo 
boeiend maken, is de reële 
scharnierfunktie die deze jaren 
vervulden. 

Het politieke bedrijf keek aan 
tegen de zware oorlogserfenis. 
Een wereldwijde muntkrisis uit
mondend in de „crash van 
Wallstreet" in 1929, de nieuwe 
Europese machtverkaveling, 
de automatizatie-produktieme-
toden „made in USA", de ver
hevigde Belgische taalkwestie' 
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(bv rond de vernederlandsing 
van de Gentse Universiteit), de 
Vlaamse grieven der Fronters, 
de tijd dat België fier ging op 
zijn mooie Mnerva-auto's, zijn 
ambachtelijke bekwaamheden, 
de dada-tijd van Paul van Os-
tayens Meleopee, taalvernieu-
wing, Teirlinck en Timmermans, 
Elsschot en Burssens, Roe-
lants en de Pillecijn, Gilliams en 
Buckinx, de periode van de 
Vlaamse grote, krachtige ex
pressionisten en naieven, Leon 
De Smet, Prosper De Troyer, 
Floris en Oscar Jespers, Joris 
Minne, Constant Permeke, 
Gustaaf Van de Woestijne, 
Egard Tijtgat, Leon Spilliaert 
De architekturale vernieuwing 
onder impuls van Le Corbu-
sier 
He vitalisme van de jazz-saxo-
foon, de negro-spiritual, de 
opera-scala's de grote rond
borstige Chalfblote) Josephine 
Baker, Hollywoods droom-fa-
bneken van klatergoud en 
„stardom"-romantiek 
De eerste Philips-grammafoon 
en radio die het wereldnieuws 
in de huiskamer bracht 
De geneeskundige innovaties, 
Bordet in het spoort van Pas
teur 

De penode van de weergaloze 
„Flandriens" op de fiets, de 
epische Rondes van Frankrijk 
met Thys en Ronsse, de eerste 
„auto-races" en Grand Prix, 
waar enkel baronnen van de 
„Royal Automobile Club" aan 
deelnamen 

De „dolle jaren '20" kan als 
achteruitkijkspiegel in deze 
„doffe jaren '80" ons even wak
ker schudden en het besef 
bijbrengen dat „tussentjden" 
ten slotte héél belangnjk zijn 
Deze huidige „overgangsja
ren", waann de westerse we
reld op zoek IS naar een „nieu
we wereldorde" en een mon
diale ekonomische krisis door
worstelt mogen — zoals in de 
jaren '20 — met leiden naar 
nieuwe „totalitaire" of experi
menten of naar een „radikale" 
onrechtvaardige (her)verde-
ling van de macht 
Als signaal hiervoor komt deze 
merkwaardige tentoonstelling 
ook op zijn tijd. (gvdp) 

Pe F ransche t f a a n I n het Be lg isch K iekenko t 
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De tentoonstelling is in de 
ASLK-Galerij aan de Kreu
pelenstraat 12, te Brussel 
(naast Martelarenplein) toe
gankelijk alle dagen (ook op 
zon- en feestdagen) van 10 
tot 18 uur, tot 24 januari 
1982. Gesloten op 25 de
cember en 1 januari. 

Een rijk geïllustreerde cata
logus wordt te koop aange
boden in de ASLK-Galenj. 
Deze catalogus kan even

eens verkregen worden 
door overschrijving van 
350 fr. + 50 fr. (verzen
dingskosten) op rekening
nummer 008-8966000-25 van 
de ASLK te Brussel 

Groepen, verenigingen en 
scholen kunnen voor gratis 
rondleidingen over de ten
toonstelling afspreken op 
tel 02-213.7118 waar men 
ook voor alle verdere inlich
tingen terecht kan. 
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TV-programma's m\ 

Zaterdag 
DECEMBER 

BRT 1 

1530 Dag aan dag - 1600 De 
bende van lady Appleby (film) — 
1800 Ti-ta-tovenaar — 1805 Ro
binson Crusoe CD - 1830 De 
jonge Merlijn CD — 1850 Dit leuke 
land (info) — 1945 Nieuws — 
2010 Shelley (fJ - 2035 Hit Hit 
Hoera' (show) — 21 25 Wat is uw 
bod ' (weekendfilm) — 2300 
Nieuws 

NED 1 

1400 Nieuws - 1402 Studio Vnj 
- 1450Klassewerk - 16 00 Sin
terklaasfeest 1981 - 1858 
Nieuws - 1900 De Hulk (f) -
19 50 Kieskeurig - 2015 Wordt U 
al geholpen'(f J — 20 45 Borsalino 
(gangsterfilm) — 21 37 Nieuws — 
21 55 Borsalino (vervolg) — 2315 
Nieuws 

NED 2 

1835 Sesamstraat - 1850 Toe-
nstische tips — 1859 Slakkie en 
Puntmuts (strip) — 1905 Het ver
haal van Sinterklaas die zijn muts 
verloor — 19 20 De lieverdjes van 
Grange Hill (fJ - 1945 Uitvinder 
Aubrey (stnp) — 20 00 Nieuws — 
20.27 Kwisbg met muziek — 21 45 
Rebel voor de vnjheid (fJ - 2235 
Hier en Nu (info) — 2305 Tot 
besluit — 23^5 Nieuws 

RTB 1 

19 00 De industnele archeologie in 
Henegouwen — 1930 Nieuws — 
1955 Le jardin extraordinaire — 
2030 Ckjmme un roseau (tv-film) 
— 2200 Cinescope - 2255 
Nieuws 

ARD 

2000 Nieuws — 2015 Astro 
show — 21 45 Nieuws — 2205 
Poseidon inferno (suspens-film) — 
000 Nieuws 

ZDF 

1900 Nieuws - 1930 Wieder-
sehn macht Freude (show) — 
2015 Wettlauf nach Bombay — 
21 45 Nieuws — 21 50 Das Aktuel-
le Sport-Studio — 23 05 Der kleine 
Doktor (fJ — 005 Nieuws 

D 3 

19 55 Gewestelijke aktualiteiten — 
2000 Nieuws — 2015 Kamerkon-
cert — 21 15 Brot und Filme (dokj 
— 2220 Innerer Monolog (film 
over schilder Bernard Schultze) 

LUX 

2000 La petite maison dans la 
praine (f J — 21 00 Le canard a I o-
range (vaudeville) — 22 40 Le cn-
me etait presque parfait (thriller) 

F 1 

19 45 Les pans de TF 1 (speO — 
2000 Nieuws - 2025 Voetbal 
(Franknjk —Cyprus) — 2220 
Voetbalmagazine — 23 30 
Nieuws 

A 2 

1945 Les gens d'ici (magazine) — 
2000 Nieuws — 2035 Les enquê
tes du commissaire Maigret (f J — 
2205 Cosmos (dokJ — 2300 Les 
camets de l'aventure (dokJ — 
2330 Nieuws 

F 3 

2000 Les jeux de 20 heures (spel) 
— 2030 Les Troyens (opera van 
Berlioz) - 2205 Nieuws - 2220 
Ciné regards 

Zondag 
DECEMBER 

BRT 1 

915 Voor boer en tuinder — 9 45 
Telegym — 1000 Het Vnje 
Woord - 1030 KTRC (over de 

derde leeftijd) — 11 00 Konfronta-
tie (debaü — 1200 Nieuws voor 
gehoorgestoorden — 1430 Han
del en Wandel (open school) — 
1500 Sesamstraat - 1530Tarka 
de otter (jeugdfilm) - 17 00 Veld
lopen in Denderhoutem (reporta
ge) - 1800 Aktie schild-pad — 
1825 In de natuur (kortfilm) — 
1830 Ti-ta-tovenaar — 1945 
Nieuws — 2000 Sportweekend 
- 2030 Shirley (fJ - 21 15 Van 
straten en pleinen Oiedje uit Ha-
waO - 2210 Nieuws Tot 2240 
Aansluitend Sportweekend 2 

NED 1 

1700 Ekonomie van het genoeg 
(dokJ — 17 35 Een bericht van de 
wilde ganzen — 19 00 Nieuws — 
1905 Bolke de beer (strips) — 
1915 Alle mensen (dok over Hon-
ganje) — 1940 U zij de glone 
(religieuze liederen) — 2020 Ja, 
natuurlijk (kwis) — 21 50 Ander 
nieuws — 2230 Nieuws 

NED 2 

1200 Het Capitool (info) - 1245 
Avro akademie (schaken) —1530 
Nieuwa — 15 35 Bolke de beer — 
1545 Nepal (dokJ - 1630 Op 
verzoek — 17 05 Studio Sport I — 
1735 Sprekershoek. - 1750 
Kunst op het spoor — 1815 Op 
zicht — 1845 Sesamstraat — 
1900 Studio Sport 2 - 2000 
Nieuws — 2010 Panoramiek — 
2045 Humanistsch Verbond — 
2045 Lotgevallen (dokJ - 21 45 
De Letteren - 2230 BGTV Ak-
tualiteitenprogramma van de 
VPRO - 2300 Nieuws 

RTB 1 

1930 Nieuws - 2000 Zygomati-
corama (kolder) — 2120 Les sal-
timbanques (tv-film) — 2245 
Nieuws 

ARD 

2000 Nieuws — 2015 Adventslie-
deren — 2020 Portret van een 
mini-pnnsdom — 21 10 Collin (tv-
film) - 2245 Nieuws - 2250 Es 
began in Pearl Harbor (reportage) 
— 2350 Nieuws 

ZDF 

2030 Nieuws 
Lady (musical) 

2045 My Fair 
2325 Nieuws 

D 3 

1955 Gewestelijke aktualiteit — 
2000 Nieuws — 2015 Unser klei
ner Ranét (reportage) — 2100 
Auslandsstudio — 21 45 Gesucht -
Gefunden — 2230 Mireille Ma-
thieu IV (show) - 2340 Nieuws 

LUX 

1900 Nieuws - 1927 Le coffre-
fort (speO — 19 30 Filmnieuws — 
20 00 Hurt, ga suffit (f J - 21 00 L'e-
talon (vaudeville-film) 

F 1 

1915 Les animaux du monde 
(dokJ - 1945 Suspens (fJ -
2000 Nieuws — 2030 Torai Torai 
Torai (oorlogsfilm) - 21 50 Por
tret van Montserrat - 2310 
Nieuws 

A 2 

1900 Sportreportages — 2000 
Nieuws — 2035 Le ble est vert 
(tv-film) - 2205 Washington 
(dokJ - 2305 Nieuws 

F 3 

20 30 Een portret van Henry Miller 
- 21 25 Nieuws - 21 40 L invite 
de F3 (James de (DoqueO - 22 45 
Bngadoon (musical) 

Maandag 
DECEMBER 

BRT 1 

1400 Schooltelevisie - 1800 Ti-
ta-tovenaar (fJ — 1805 Maja de 
bij (f) — 1830 Popeye (strip) -
18 35 Mohadjinn (OjDen school) — 
1907 Uitzending door derden 
(ACV) - 1945 Nieuws - 2015 
Oppenheimer (fJ — 21 15 Sport-

show — 2200 Horizon (dok) -
2240 Nieuws — 2255 Handel en 
wandel Open school Tot 2335 

NED. 1 

1130 Schooltelevisie - 1858 
Nieuws - 19 00 Bolke de Beer -
1910 Gods mensenboek (f) — 
1935 De woord-in-beeld-kwis — 
2000 Ontsnapping uit Iran (tv-
spel) — 21 37 Nieuws - 21 55 
Minivoetbalshow — 22 45 Tot be
sluit (meditatie) — 22 55 Tatasom-
ba (info over Benin) — 2310 
Nieuws 

NED. 2 

1835 Sesamstraat - 1850 
Jeugdjournaal — 18 59 Scooby en 
Scrappy Doo (stnps) — 1920 Het 
donkere bos (f J — 20 00 Nieuws 
— 2027 Achter het nieuws — 
21 10 Malu, een vrouw (doK) — 
22 00 Ombudsman -2230Sonja 
op maandag — 2335 Nieuws 

RTB 1 

1930 Nieuws — 19 55 La vieille fil-
le (film en debat) — 2300 Nieuws 

RTB 2 

19 55 Zenon l'pirate (Waals toneel) 

ARD 

2000 Nieuws - 2015 Der Ge-
nchtsvollzieher (fJ — 21 15 Das 
Atlantische Misstrauen — 2200 
Rudis tagesshow — 22 30 Tages-
themen — 2300 Die verlorene 
Zeit (film) — 045 Nieuws 

ZDF 

1900 Nieuws - 1930 Hitparade 
im ZDF — 2015 Chemie en voe
ding — 2100 Heute-journal — 
21 20 Freunde in Preussen (tv-film) 
- 2255 Shalom '81 (show) — 
2340 Nieuws 

D 3 

19 45 Gewestelijke aktualiteiten — 
20 00 Nieuws — 2015 Julias Tage-
buch (dokJ - 21 30 Der unver-
gessene Kneg (dokJ — 2240 
Spiel mit dem Feuer (detective) — 
2345 Nieuws 

LUX 

1958 Nieuws - 2000 Family 
hours (f J - 21 00 Certains l'ai-
ment chaud (filmkomedie) 

F 1 

1920 Gewestelijke aktualiteiten — 
19 45 Les pans de TF 1 (spel) — 
2000 Nieuws - 2030 Tora'Torai 
Torai (film en debat) 

A 2 

19 45 Les gens d'ici (magazine) — 
2000 Nieuws — 2035 Affaire 
vous concernant (reportage) Ak-
tualiteitenmagazine — Vanete 
(show) — Nieuws 

F 3 

20 00 Les jeux de 20 heures (spel) 
— 2030 Le diabolique monsieur 
Benton (thnller) — 2205 Nieuws 

Dinsdag 

[ 8 DECEMBER 1 
BRT 1 

1800 Ti-ta-tovenaar - 1805 Se
samstraat — 1835 Maatschappe
lijk vrouwen (open school) — 
19 07 Uitzending door derden (het 
Vnje Woord) — 19 45 Nieuws — 
2015 Zuid-Noord (praatshow) — 
21 15 Verover de Aarde (de Kalmt-
houtse heide) - 2205 IQ (kwis) 
— 2235 Nieuws 

BRT 2 

2015 Aktie openbaar vervoer — 
20 50 De Amenkaanse vnend (thnl
ler) — 2250 Bonjour la France 
(Open school) 

NED 1 

1858 Nieuws — 1900 Dr kan nog 
meer bij — 1915 Kop en staart 
(dokJ - 1930 Rondurt (gospels) 
— 2010 Messiah (van GF Han 
del) — 21 00 Eenzaamheid en de

pressie (dokJ — 21 37 Nieuws — 
21 55 Den Haag vandaag - 2210 
De schok van het nieuwe (dok) — 
2305 Nieuws 

NED 2 

1835 Sesamstraat - 1850 
Jeugdjournaal — 19 59 Avro s top-
pop — 1925 Wie van de drie 
(kwis) - 2000 Nieuws - 2027 
Mies (show) - 21 30 Dallas (f J -
22 20 Televizier Magazine - 2 3 0 0 
De toestand in de wereld — 23 05 
Honderd beroemde schilderijen 
(dok) — 2320 Nieuws 

RTB 1 

1900 Waalse gewestelijke aktuali-
teiten - 1930 Nieuws — 1955 
Videogram (vanete) — 20 55 TVF-
magazine — 2155 Refrains du 
monde (folksongs uit GBJ — 
2250 Nieuws 

RTB 2 

19 55 Ma nuit chez Maud (film) — 
22 35 Videographie (videofilms) 

ARD 

2000 Nieuws - 2015 Was bin 
ich ' (kwis) — 21 00 Aktualiteiten-
rubnek - 2145 Dallas (fJ -
22 30 Tagesthemen - 2300 Pop-
Nachwuchs-Festival '81 — 100 
Nieuws 

ZDF 

1900 Nieuws - 1930 Wettlauf 
nach Bombay (tv-film) - 2100 

Heute journal — 21 20 Sozialpoli-
tik (dokJ - 2205 Nieuws uit de 
filmwereld — 2250 Das Meister-
werk (Robert Schumann) - 23 30 
Nieuws 

D 3 

1945 Gewestelijke aktualiteit — 
2000 Nieuws — 2015 Landes-
spiegel - 21 00 Portrait - 21 15 
Een dorp in Senegal (dok) — 
21 45 Monitor im Kreuzfeuer — 
2230 Die falschen Fuffziger (dokJ 
- 2300 WK-schaken - 2330 
Nieuws 

LUX 

1958 Nieuws - 2000 L'homme 
qui valait trois milliards (f) — 21 00 
L affaire crazy capo (gangsterfilm) 

FJ 
19 20 Gewestelijke aktualiteiten — 
19 45 Les Pans de TF 1 (spel) -
2000 Nieuws — 2030 Les roses 
du Dublin (f) - 2135 7/7 le 
magazine de la semaine (info) — 
2245 Les grandes expositions 
(dokJ — 2315 Nieuws 

A 2 

1945 Les gens d'ici (magazine) — 
2000 Nieuws - 2030 D accord 
pas d'accord — 20 40 Le complot 
(spionagefilm) — 2330 Nieuws 

F 3 

20 00 Les jeux de 20 heures (spel) 
— 2030 Laventure fantastique 
(western) — 2200 Nieuws 

Woensd 
9 DECEM 

BRT 1 

1530 Open school — 
het Schildpadplein — 
Tak - 1820 Chips (fJ 
Uitzending door derden 
1945 Nieuws - 2015/i 
— 2040 Next stop Greei 
lage (film) - 2225 Perse 
na Mercouri (gesprek) 
Nieuws 

BRT 2 

VOETBAL 
Vanavond worden de t 
stnjden in het kader van 
beker gespeeld Indien 
deze matchen rechtstree 
uitgezonden dan zal het e 
gramma aangepast wore 
2015 Room in mijn koffie 

NED. 1 

1530 De dieren van hel 
Woud (Dierenfabel) — 
Dolfijn (natuurfilm) - 16' 
rot (spel) - 1858 Nie 
1900 Van gewest tot ge 
1950 Politieke partijen 
Zorg maar eerst dat je je 
haalt (film) - 2122 Int 
,.Un bal - 21 55 Den H 

iraciv. : 
Z A T E R D A G (5 decJ - Het Sinterklaasfeest 
kon niet beter vallen voor de kinderen Uiteraard zullen 
alle kinderprogramma's deze namiddag in het teken 
staan van Sinterklaas, en mogen wij de goedheilige man 
ook in de amusementsprogramma's voor volw/assenen 
als gastvedette verwachten De Vlaamse kinderen zijn 
wel verplicht af te stemmen op Nederland om sinter
klaas vandaag in een aangepast Sinterklaasprogramma 
te kunnen beleven Net voor zijn vertrek naar Spanje is 
hij uitgebreid op het Nederlandse scherm (NOS/Ned I), 
waar een prachtig verjaardagsfeest rond de Heilige 
Man wordt opgebouwd In de Weekendfilm „Wat is uw 
bod" (Make me an offer) moeten wij Sinterklaas met 
verwachten, alhoewel men zou denken dat hij alle 
dagen in de buurt waar deze film opgenomen werd, nl 
de sjieke Beverly Hills in Hollywood, zijn rondgang 
maakt en massa's geld rondstrooit Geld alleen, want 
geluk IS er blijkbaar nauwelijks bij Dat merken wij in de 
film van vanavond Het huwelijk van Joyce met een 
jonge advokaat loopt spaak Joyce staat zonder iets op 
Straat en ze is verplicht een baan te zoeken Zij vindt 
een baan als makelaar in onroerende goederen voor het 
kantoor van de gladde Peter Stnckland De meisjes die 
voor hem werken moeten tot alles bereid zijn om een 
zaak af te kunnen sluiten Joyce beseft dat zij in een we
reld terechtgekomen is van geldhongenge monsters , 
(BRT) — Liefhebbers van een keiharde politiefilm 
drukken op de knop Ned I Via deze zender brengt Tros 
de legendansche film Borsalino van Jacques Deray 
(1970), waann de konfrontatie plaatsvindt tussen de 
twee rivalen van toen in het Franse filmwereldje Jean-
Paul Belmondo en Alain Delon, een konkurrentiestnjd 
om de populanteit die eigenlijk nu nog niet uitgevochten 
IS In deze film spelen zij de chefs van twee rivalizerende 
gangsterbenden in Marseille, anno 1930 Het gaat er kei
hard aan toe in dat wereldje en in de film BRT I, radio, 
2210 Met o a Vlamingen in de wereld, een reportage 

Z O N D A G (6decJ - Sc/7;/ciipadafcf;e,3deafl gaat 
over het innchten van woonstraten In het sportuurtje 
(1700 uJ van BRT zit o a een uitgestelde reportage 
over de jaarlijkse veldloopwedstrijd in Denderhoutem 
— De Interkerkelijke Omroep zorgt voor een interview 
met de veelbesproken ekonoom, en politicus, prof B 
Goudzwaard die de „teone van het genoeg" heeft 
opgebouwd om te komen tot de afbraak van de zinloze 
en nutteloze massakonsumptie (Ned 1) — Op deze 
weinig kleurrijke zondagavond is er toch nog een 
lichtpunt ZDF vergast ons op de met acht Oscars be
kroonde musical-film My Fair Lady van George Cukor 
(1963) naar het blijspel „Pygmalion" van G B Shaw, mu
zikaal bewerkt door Lerner en Loewe De beroepsbeze-
ten uitspraakleraar Higgins gaat met een kollega een 
weddenschap aan hij kan de platst mogelijk sprekende 
mensen een perfekte uitspraak bijbrengen Higgins' 
keuze valt op het levendige bloemenverkoopstertje 

Eliza Doolittle (Audrey Hepburn) 
Harnson, Wilfnd Hyde-White Glad 
Kramiek (BRT I radio, 810 u Gas 

M A A N D A G u dec) - in 
schappelijk magazine Horizon v£ 
volgende onderwerpen aan de ore 
gische ontwikkelingen voor het sar 
tische kaarten. Een publikatie v 
filozoof Hans Achterhuis over we 
ciale wagen voor snelle en autor 
ring. Een nieuw medikament voor 
gijzelingsdrama in Teheran ligt nc 
geheugen Uit dit drama zijn zes 
ontsnappen De film Ontsnappim 
from Iran) is gebaseerd op de aut 
sen rond die ontsnapping (NCRV 
Barends praatshow Sonja op i 
nationale lolbroek Urbanus te gast 
in Nederland enorm populair te zijn 
welgekomen zijn als steuntje voor 
deze dagen door Nederland nnaa! 

D I N S D A G ( 8 d e c ) - H e t F 
pelijk magazine Verover de aarde 
gewijd aan de Kalmthoutse heide, < 
wetenschappelijk onderzoek — D( 
Amerikaanse vriend (Der Amenkj 
Wim Wenders (1977) is gebaseer 
man „Ripley's games" van Patncia l-
verhaal „Strangers on a tram" Hitcf 
wel beste film maakte Wenders 
twee bekende regisseurs voor d 
Ray (wiens langzame dood Wend€ 
Samuel Fuller Jonathan Zimmermj 
aan een ongeneeslijke ziekte Hij I 
een zoon Hij wordt benaderd dooi 
blijkbaar weet dat hij binnenkort < 
hem voorstelt om tegen een fani 
gangster te doden Als Zimmermj 
vaardt zal hij voldoende geld hebbi 
zoon na zijn dood rijkelijk te laten k 
dokters ter wereld te gaan konsulti 
reeks „Films van alle tijden) 

W O E N S D A G (9 decj -
stnjden van de 1/8ste finales vi 
Duimen voor Lokeren en Wintersl 
een driesterrenfilm Next Stop Gn 
Paul Mazursky (1976), met Lenny 
ters. Ellen Greene e a Shelley Winti 
de bazige Franse moeder die haar 
kend in haar greep houdt tot wanm 
van knjgt en hij het huis verlaat 
Village trekt waar hij een baan vind 
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m TV-programma's 
15 

ensdag 
DECEMBER 

school - 1700 Op 
adplein - 1815 Tik 
'O Chips CfJ - 1907 
door derden CSP) -
s - 2015 Arnold ( f ) 
xt stop Greenwich Vil-
- 2225 Persona Meli-
I (gesprek) - 2255 

(vorden de terugwed-
et kader van de Uefa-
eeld Indien een van 
sn rechtstreeks wordt 
dan zal het avondpro-

igepast worden 
in mijn koffie (tv-spel) 

aren van het Groene 
ïnfabel) - 1555 De 
jrfilm) — 16 50 Ren je 
- 1858 Nieuws — 
ewest tot gewest — 
ke partijen — 2000 
•erst dat je je diploma 
— 2122 Intermezzo 
21 55 Den Haag van

daag - 2210 Studio Sport 
2300 Nieuws 

NED. 2 

1835 Sesamstraat - 1850 
Jeugdjournaal — 1859 Allemaal 
tuig (dokJ - 1925 Kenmerk -
2000 Nieuws - 2027 Socutera 
— 2032 Nederland muziekland 
(show) — 21 35 Remmers ont
moet Andre van der Louw — 
2210 Magnum ( f j - 2337 
Nieuws 

RTB 1 

19 00 Waalse gewestelijke aktuali 
teiten - 1930 Nieuws - 1955 
Risquons tout (kwis) — 2045 
Theodor Chindler (fJ - 21 45 Fra
menes en Borinage (reportage) — 
2235 Nieuws 

RTB 2 

1955 Sportmagazine 

ARD 

2000 Nieuws - 2015 Collin (tv-
film) - 2145 Kulturele rubnek 

ZDF 

21 00 Heute-Joumal - 21 20 Die 
Prof IS (f O - 2210 Het jaar der ge
handicapten — 2215 Mana he
melvaartkoningin' — 2245 Voet
bal — 000 Nieuws 

D 3 

19 45 Gewestelijke aktualiteiten — 
2000 Nieuws - 2015 Gesprek 
ken en ontmoetingen — 2145 
Auslandsreporter — 2215 Rock 
und Klassik — 1 00 Nieuws 

LUX. 

1958 Nieuws - 2000 Hit Parade 
— 21 00 La journee des violents 
(western) — 22 20 Artistiek maga 
zine 

F 1 

19 20 Gewestelijke aktualiteiten — 
19 45 Les pans de TF 1 (spel) — 
2000 Nieuws - 2035 Les mer-
credis de I information (Het kwe
ken van hasjiesj op de boerderij) 
— 2135 Memoires de la mme 
(dok) — 22 35 Questionnaire (ma 
gazine) — 2335 Nieuws 

A 2 

19 45 Les gens d ici (magazine) — 
2000 Nieuws - 2035 Portret 
John Lennon — 21 35 Sportmaga
zine — 2235 La pnncesse lointai-
ne (tv-film) 

F 3 

2000 Les jeux de 20 heures (spel) 
— 2030 Le point de non-retour 
(gangsterfilm) — 2210 Nieuws 

/ Hepburn) Verder met Rex 
White Gladys Ckxjper ea — In 
810 u Gast Nic van Bruggen 

dec) — In het populair-weten-
Horizon van BRT komen o a 
I aan de orde Nieuwe technolo-
/oor het samenstellen van tema-
)ublikatie van de Nederlandse 
jis over welzijnswerk, Een spe-
le en automatische wegmarke-
iment voor hartpatiënten — Het 
eran ligt nog velen vers in het 
ia zijn zes Amenkanen kunnen 
Ontsnapping uit Israel (Escape 
i op de autentieke gebeurtenis-
ing (NCRV/Ned 1) - In Sonja 
Sonja op maandag zou onze 
mus te gast zijn Urbanus schijnt 
Dulair te zijn Dit gastoptreden zal 
juntje voor zijn toernee dat hij in 
erland maakt (Vara - Ned 2) 

c) — Het populair-wetenschap-
ir de aarde op BRT 1 is geheel 
jtse heide, als studieterrein voor 
rzoek — De Westduitse film De 
)er Amenkanische Freund) van 
IS gebaseerd op de misdaadro-
an Patncia Highsmith, naar wiens 
I tram" Hitchcock zijn misschien 
Wonders kreeg voor zijn film 

urs voor de camera Nicholas 
ood Wenders mocht filmen) en 
I Zimmerman (Bruno Ganz) lijdt 
ziekte HIJ heeft een vrouw en 
laderd door een Amenkaan die 
)innenkort gaat sterven, en die 
ïn een fantastisch bedrag een 
Zimmerman de opdracht aan-

i geld hebben om zijn vrouw en 
jk te laten leven of om de beste 
aan konsulteren (BRT 2) (In de 
jden) 

9 decJ — Voetbal Terugwed-
} finales van de UEFA-beker 
an Winterslag* — BRT 1 draait 
xf Stop Greenwich Village van 
met Lenny Baker Shelley Win-
helley Winters speelt de rol van 
Ier die haar zoon Larry verstik-
dt tot wanneer Larry er genoeg 
jis verlaat en naar Greenwich 
n baan vindt als kelner Met het 

geld dat hij hier verdient wil hij de toneelschool volgen 
Want hij droomt ervan ooit in Hollywood te geraken In 
Persona brengt Annie Declerck een portret van de 
Gnekse zangeres Melina Mercouri, in het nieuwe 
Gnekse kabinet minister van Kuituur en Wetenschap
pen (BRT 1) — De kleine zendgemachtigde IKON 
brengt via Ned 2 de eerste aflevenng van Allemaal tuig, 
een reeks gespeelde dokumentaires over vandalisme, 
agressiviteit en knminaliteit onder jongeren 

D O N D E R D A G en dec) - Het tema van het 
jongerenmagazine Een vinger in de pap is „gehoorge
stoorden" (BRT 1) — In de Spaanse pseudo-weten-
schappelijke dokumentaire Er bestaan andere planeten 
wordt gezocht naar het bestaan van buitenaardse 
beschavingen — Het vrouwenmagazine van de Vara 
Kijk Haar (Ned 1) gaat over baarmoederhalskanker — 
Joan Baez, eens de protestzangeres onder impuls van 
wiens liederen ooit een massale protestmars op Was
hington gehouden werd, het idool van de protestbewe
gingen in de jaren 60, is nu rijk en dus braaf geworden 
In de Muppet show (Ned 2 - KRO) zingt zij o a het 
zeemzoeterige „Honest Lullaby" „We shall overcome" is 
ook al zolang geleden' 

V R I J D A G (11 decJ — Vanavond is er keus te 
over op het vlak van de film Laten wij het houden bij 
BRT en Nederland BRT 1 zet een avontuurlijke thnller 
op het scherm De Anderson Gang (The Anderson Ta
pes) van Sidney Lumet (1970), met Sean Connery, 
Dyan Cannon, Martin Balsam e a Sean Connery speelt 
Duke Anderson een gangster die tien jaar gevangenis
schap achter de rug heeft Na zijn vrijlating gaat hij 
dadelijk zijn vroegere minnares Ingnd (Dyan Cannon) 
opzoeken Ingnd heeft ondertussen een plaatsvervan
ger gevonden voor Duke, een eerlijke zakenman, die 
echter erg jaloers is en overal afluisterapparatuur heeft 
laten installeren In het gebouw waar Ingnd verblijft loge
ren een stel schatrijke mensen Duke wil voor 't laatst 
een reuzenslag slaan en dan de misdaad vaarwel 
zeggen Hij vat het plan op om het hele gebouw leeg te 
roven Lumet toont zich in deze film een ware virtuoos 
die de spanning tot het uiterste weet op te voeren — In 
Husbands licht John Casavetes (1970) nu eens op 
wrange manier dan weer met humor de Amenkaanse 
middenklasse door, aan de hand van huwelijksperikelen 
Harry, Archie en Gus, dne vnenden in goeden doen 
zakken na de begrafenis van een gezamenlijke vriend 
eens grondig door laten alle remmen los en maken el
kaar wegwijs in hun huwelijkszorgen Zij gaan er 
zodanig tegenaan dat zij klaar zijn om grondig door te 
slaan In hun roes besluiten zij naar Londen te trekken 
waar zij voortgaan met de bloemetjes buiten te zetten 
(Vara-Ned 1) Met Ben Gassara Peter Falk en John 
Casavetes zelf in de hoofdrollen 

— Nex Stop Greenwich Village, sociale komedie met o a Lenny 
Baker, woensdag 9 dec om 20 u 40 op BRT 1 

Donderdag 
10 DECEMBER 

BRT 1 

1400 Schooltelevisie — 1800 Tik 
tak — 18 05 Sesamstraat - 1835 
Een vinger in de pap — 1905 
Popeye — 1917 Uitzending door 
derden (CVP) - 1945 Nieuws -
2010 Mikro-makro (kwis) - 20 40 
Panorama - 21 30 Dallas ( f ) — 
2215 Sporttribune - 2245 
Nieuws 

BRT 2 

2010 Er bestaan andere planeten 
(dok) — 21 35 Premiere 

NED 1 

1858 Nieuws — 1900 Love boat 
( f ) — 2010 Twee voor twaalf 
(kwis) - 2050 Kijk haar - 21 37 
Nieuws — 21 55 Den Haag van 
daag — 2210 Artsenij (Info) — 
2245 Nieuws 

NED 2 

1835 Sesamstraat - 1850 
Jeugdjournaal — 1859 De Mup
pet show — 19 25 Willem Bosman 
(Goud en slaven) —2000 Nieuws 
— 2027 De legende van koning 
Arthur ( f ) — 21 20 Brandpunt — 
21 55 De Sullivans (fJ - 2220 Ik 
ben het zitten zat (film) — 2310 
Bidden met Theresia van Avila — 
2330 Nieuws 

RTB 1 

19 00 Waalse gewestelijke aktuali-
teiten - 1930 Nieuws - 1955 
Konsumentenmagazine — 20 20 
Un SI joh village (film) — 2215 Le 
carrousel aux images — 2315 
Nieuws 

RTB 2 

2000 Literair magazine — 2030 
Hennnenngen van musicoloog 
Paul Collaer — 2130 Concerts 
(koncert voor viool van Alban 
Berg) 

ARD 

2000 Nieuws - 2015 Was ware 
wenn OPEC Oil stoppt ( f ) -
21 00 Bios Bahnhof (talkshow) -
22 30 Tagesthemen - 2300 Hed-
da Gabler (toneel) — 1 30 Nieuws 

ZDF 

1900 Nieuws - 1930 Die Super 
Hitparade (show) — 21 00 Heute-
Journal — 21 20 Kennzeichen D 
— 22 05 Das innere Bloss (tv spel) 
— 2335 Nieuws 

D 3 

19 45 Gewestelijke aktualiteiten — 
2000 Nieuws - 2015 Das Aben 
teuer (film) — 22 30 Filmmagazine 
— 2315 Hinter den Schlagzeilen 
— 000 Nieuws 

LUX 

1958 Nieuws - 2000 Dallas ( f ) 
— 21 00 A vous de choisir (Kijkers 
kiezen hun film) 

F 1 

19 20 Gewestelijke aktualiteiten — 
1945 Politieke partijen - 2000 
Nieuws — 2030 Antoine et Julie 
(tv-film) — 2205 Boekenmagazi-
ne — 2315 Nieuws 

A 2 

19 20 Gewestelijke aktualiteiten — 
19 45 Les gens d ici (magazine) — 
2000 Nieuws - 2035 Alain De-
caux raconte (dok J — 22 50 Osup 
de theatre (het Franse teaterle-
ven) — 2350 Nieuws 

F 3 

20 00 Les jeux de 20 heures (spel) 
— 20 30 24 heures de la vie d une 
femme (film) — 21 55 Nieuws 

Vrijdag 
11 DECEMBER 1 

BRT 1 

1400 Schooltelevisie - 1800 Se
samstraat — 1815 Klein klein 
kleutertje — 18 30 Lichamelijk ge
handicapt (Open School) — 19 07 
K T R C -magazine — 19 45 
Nieuws — 2015 De anderson-
gang (gangsterfilm) — 21 45 De 
vijfde windstreek Aleksandr Zi-
novjev (de Russische dissidenO 
- 2235 Nieuws 

BRT 2 

2015 Ontsnappingsroute ( f ) — 
2115 Dzjin (kleinkunst — 2215 
Dag aan dag 

RTB 1 

19 00 Waalse gewestelijke aktuali-
teiten - 1930 Nieuws — 195 A 
suivre (info) — 21 15 Hamlet 
(film) — 2340 Nieuws 

RTB 2 

19 00 Sept artistes (portretten van 
hedendaagse artiesten) — 1955 
Quincy (fJ — 2045 Sportmagazi
ne — 21 55 Tele-tounsme 

— Borsaiino, gangsterfilm met 
J-P Belmondo, zaterdag 5 dec 

om 20 u 45 op Ned 1 

NED. 1 

1858 Nieuws - 1900 De Wil len 
RUIS Lotto show — 20 35 Haagse 
bluf (show) — 21 37 Nieuws — 
21 55 Wie met bang is is blind 
(dokJ - 22 25 Husbands (film) -
0035 Nieuws 

NED. 2 

1835 Sesamstraat — 1850 
Jeugdjournaal — 1859 De Dolly 
Dots in Japan (show) — 1920 
Wordt U al geholpen' (fJ - 2000 
Nieuws — 2027 De tv-show — 
21 35 Tragedie in Guyana (tv-film) 
- 2305 Aktua TV - 2355 
Nieuws 

ARD 

2000 Nieuws — 2015 Dan waren 
wir sechs (film) — 21 50 Ekonomi-
sche rubnek — 2230 Tagesthe
men — 2300 Aktuele sportru-
bnek - 2355 Kaz & (3o (f J -
0010 Nieuws 

ZDF 

1900 Nieuws - 1930 Auslands-
joumal — 2015 Aktenzeichen 
XY ungelost - 21 15 De Duitse 
Hoge Venen (dokJ — 2200 Heu-
te-journal — 2220 Kultuurmagazi-
ne — 2305 Aktenzeichen XY 
ungelost — 2315 Mit dem Tod im 
Bunde (avonturenfilm) — 0045 
Nieuws 

D 3 

19 45 Gewestelijke aktualiteiten — 
2000 Nieuws — 2015 Het leven 
van pnester Charles de Foucauld 
(dokJ - 21 00 Nieuws uit Duits
land — 21 30 Gott und die Wel t -
2200 Anna (fJ - 2245 Revolutie 
mikrokosmos (dokJ — 2320 
Nieuws 

LUX 

19 58 Nieuws - 20 00 Sans familie 
(f J — 21 00 Je vous ferai aimer la 
vie (film) - 22 30 Uit de autosport
wereld 

F 1 

1920 Gewestelijke aktualiteiten — 
1945 Les Pans de TF 1 (spel) -
2000 Nieuws - 2030 L inspec
teur mene lenquete — 2215 A la 
poursuite des etoiles — 2315 
Nieuws 

A~2 ~ 

19 45 Les gens d ici (magazine) — 
2000 Nieuws - 2035 Guerre en 
pays neutre (fJ - 21 35 Literair 
magazine — 2255 Nieuws — 
232 05 Le goCit du sake (Samma no 
aji) (film) 

F 3 

2030 Le nouveau vendredi (en
quête) — 21 30 Portret van de 
kunstenaar Tomi Ungerer — 22 45 
Nieuws 
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16 m Kritisch bekeken 

Burgemeester Stappaerts opent de Borgerhoutse NOK 

Antwerpen, 
een (mooi) zaaltje rijker... 

a.^^'i^j' ^Utd^'&«jig! .^jjiitiimyyy!. 

De Scheldestad en haar 
randgemeenten tellen al aar
dig wat kleine teaterzalen en 
gezelschappen van diverse 
pluimage. Toch is de nieuw
komer NOK, om wille van 
zijn specifiek karakter en 
eigenzinnige bedoelingen, 
zeker geen overbodig initia
tief. De naam NOK doelt 
ongetwijfeld op het feit dat 
de dubbele zaal uitgebouwd 
werd op een grote zolder
verdieping van de Borger
houtse muziekakademie. 

Het kleinere zaaltje is be
doeld als repetitieruimte 
voor de toneelafdeling van 
de hogergenoemde akade-
mie en als kleedkamer voor 
de gezelschappen die in de 
grotere zaal een voorstel
ling brengen. Hoewel in die 
grotere zaal ook gastvoor-
stellingen gepland worden, 
is zij nu het domein van het 
TeaterTenTog, een uit de 
akademie gegroeid ama
teursgezelschap. 

Sympa t i ek en vee lz i jd ig 

NOK wordt door de initiatiefne
mers omschreven als een „ruimte 
voor teateronderzoek" Door zijn 
eenvoudige, maar fraaie afwerking 
(een met uitpsaring van de balken 
zwartgeschilderd dakgebinte), zijn 
plastisch volume en sobere, maar 

vele scenische mogelijkheden be
antwoordt het complex beslist aan 
de ambitieuze bedoelingen, In zijn 
openingstoespraak, op zaterdag 
18 november, schetste burge
meester Dirk Stappaerts de lange 
en moeizame aanloopperiode en 
de vele moeilijkheden waarmee 

/ » * ! 

TAL 
I 

HÓBTEN 

zo BIIV. 

/ ^ 

het tot stand komen van NOK 
gepaard was gegaan Daarbij 
sprak hij warme woorden van lof 
voor lesgever en regisseur Gil 
Vrydaghs, die met veel persoonlij
ke inspanningen aan tijd en inzet 
de zaken mogelijk gemaakt had 

Het feit dat de leerlingen van de 
akademie en de spelende leden 
van het gezelschap deze woorden 
met bloemen voor Vrydaghs be
vestigden, zegt genoeg NOK mag 
er alleszins zijn omdat zowat alle 
teaterevenementen van mm of 
meer bescheiden omvang, van 
zeggen we poézie-happenings, 
over dans en kamertoneel, tot 
volwassen toneelprodukties er tot 
de mogelijkheden behoren, en ook 
beloofd werden NOK wil een le
vendig teatercentrum worden, dat 
een aktieve rol wil spelen In het 
Antwerpse schouwburggebeuren. 

TeaterTenTog 

Het TeaterTenTog dat NOK als 
thuishaven heeft, maar ook met 
gastvoorstellingen op reis wil, ont
stond In 1979 uit de toneelkursus-
sen van de Borgerhoutse Muziek
akademie. De bedoeling was wel
licht om de talentrijke leerlingen de 
gelegenheid te bieden om plan
kenvastheid en toneelervaring te 
verwerven, maar ook om zelf pro-
duktles te ontwikkelen die qua 
aanpak en kwaliteit het gemiddel
de amateurstoneel beslist zouden 
ontstijgen. Naast een voortzetting 
van wat al gebeurt (losstaande 
projekten, kursussen, workshops, 
interaktle-trainingen, enzJ staan er 
voor december en januari drie 
eigen produkties op stapel, waar
bij — wat opmerkelijk Is — niet 
vertrokken wordt van een be
staand script 

De eerste, „Het tema Ik", Is een 
collage voor diverse muziekinstru
menten en stem rond de experi
mentele poëzie van IK. Bonset, die 
'vooral onder de naam Theo van 
Doesburg als schilder (vriend van 
Mondriaan) en architekt bekend
heid genoot (ook als een van de 
oprichters van de In de jaren twin
tig zo belangrijke Stijl-groep). De 
tweede eigen produktie draagt de 
naam „Niet speciaal mikken" en 
brengt een aantal stripfiguren tot 
leven die uit hun welbekende rol 
stappen. De derde voorstelling 
heet „Antl-sensatle-pil" en wH een 
doe-mee musical voor jongeren 
zijn, met meezingers en refreinen, 
knettergekke dialogen, keiharde 
aktles en bnijante oplossingen die 
vanuit het jeugdige publiek zelf 
moeten komen Zelden heb ik een 
zaal en gezelschap zo sympatiek 
en ludiek van start weten gaan als 
TeaterTenTog in NOK doet De 
verwachtingen over wat er op het 
podium zal geboden worden, zijn 
dus aanzienlijk (en gaan alleszins 
verder dan onze waardering voor 
het bedroevende drukwerk dat de 
toekomst aankondigt). Met de Ini
tiatieven van Gil Vrydaghs Is Ant
werpen alleszins een teaterkans 
rijker. -

NvB 

TeaterTen Tog in NOK, 

een uitnodigende stoel in de zaal of op de Bühne. 

Vergeet-mij-niet, 
heerlijke 
naïeve kalender 
Tot 15 januari 1982 brengt de 
Vereniging ter Bevordenng van 
het Vlaamse boek een verjaardag-
boek op de markt Een uniek ge
schenk voor Kerst en Nieuwjaar, 
vrij goedkoop, 198 fr , mooi uitge
geven, nuttig ook, en nog heerlijk 
naïef op de koop toe. 
Niet alleen voor de praktische 
calendariums, maar ook voor de 
verhalen door Gaston Durnez. 

IBOEKI 
van de 
maandi 

NOK, TeaterTenTog, 
Leningstraal 26, Borgerhoul 
Inlichtingen 031-81.7099. 

(„Kleinbeeld" uit „De Standaard"). 
De Illustraties in het boek zijn 
overvloedig en werden aangele
verd door WIm van Rompuy, een 
naïeve schilder uit Lier. Er werden 
12 reproduktles van schilderijen 
opgenomen, de calendariums wer
den van vierkleuren-Illustraties 
voorzien en verder werden van 
WIm van Rompuy nog 12 ingete
kende slerletters en vignetten af
gedrukt 
Teksten en afbeeldingen maken 
de uitgave tot een kleurig en kleur
rijk geheel dat de Vlaamse lezer 
als een even kleurrijke attentie 
wordt aangeboden voor eigen ge
bruik of als geschenk. 
Deze gezellige kalender die barst 
van de grafische en literaire kleln-
beelden aanraden ligt dan ook 
voor de hand. Hij doet zo aan Fellx 
Timmermans denken en aan Lier, 
aan Vlaanderen als er sneeuw ligt 
en de drie koningen op stap zijn... 

— Vorgeet-mij-niet, varjaardagboek. Geïl
lustreerd door Wim van Rompuy, teksten 
door Gaston Durnez. Uitg. Lannoo te Tielt 
62 biz.. 198 fr. 
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Streuvels in het 
Paleis voor Schone Kunsten 
In de schoot van het Paleis voor 
Schone Kunsten te Brussel is een 
nieuwe vereniging gesticht: de 
„Vereniging ter bevordering van 
de Nederlandstalige literatuur in 
België." Deze vereniging wil de 
Nederlandstalige literatuur in Bel
gië bevorderen en verspreiden 
door middel van colloquia, debat
ten, animaties, audiovisuele me
dia... 

In een selektleve boekenstand 
wordt een zo volledig mogelijke 
keuze aangeboden van literair 
werk in het Nederlands en in 
Franse, Duitse en Engelse vertalin
gen. De vereniging die het blijk
baar ernstig meent begint zijn acti
viteiten met een fototentoonstel
ling over Stijn Streuvels. Wij zijn 
niet gewoon vanuit het „Paleis" 
Vlaams-minnende initiatieven te 
verwachten, toch willen we de 
Vereniging alle krediet geven. We 
zien wel... 

• 1-13 december '81: Stijn 
Streuvels. Het uitzicht der din
gen. Fototentoonstelling. Fotoma
teriaal uit „Het Lijsternest", Ingooi-
gem. 

• 12-31 januari '82: In woord en 
beeld. Tentoonstelling van teke
ningen, foto's, schilderijen... die de 
poëzie van Nederlandstalige au
teurs van België illustreren en/of 
interpreteren. Werk door studen
ten van kunstscholen en akade-
mies. 

• In de loop van '82. — Poëzie-
beurs: speciale aandacht voor 
werk van jongeren; literaire debat

ten met als tema's Literatuur en 
de nieuwe media, Taal en racis
me; festival van het amateurto
neel; antikwariaatbeurs met vnje 
stands, retrospektieve tentoon
stelling rond het werk van verge
ten of verwaarloosde auteurs-
Ben Cami, Jan Walravens... 
Wie meer inlichtingen wenst 
neemt kontakt op met. Vereniging 
ter bevordering van de Neder
landstalige literatuur in België, vzw. 

Als een scherpzinnig toeschou
wer heeft Stijn Streuvels mens en 
wereld beschreven in hun onont
koombare verbondenheid en hun 
kosmische lotsdimensie. De literai
re neerslag van zijn visionaire in
gesteldheid is voldoende bekend. 
Dat hij ook als fotograaf een vak
kundige belangstelling had voor 

het menselijk bedrijf wordt nu ge
releveerd in de kleine tentoonstel
ling „Stijn Streuvels Het uitzicht 
van der dingen". 

Fragmenten uit zijn literaire werk 
begeleiden de vergroting van fo
to's door Streuvels zelf gemaakt. 
Soms lijkt het er zelfs op dat hij 
met zijn portretfoto's of sfeerbeel
den zijn literaire wereld wou illus
treren. Of liet hij zich inspireren 
door zijn fotomateriaal? Baseerde 
hij zich voor de portrettering van 
een personage als boer Vermeu
len uit „De Vlaschaard" op een 
foto? En het landelijk proletariaat 
dat Streuvels zo nauw aan het 
hart lag, hoe zag hij dat in werke
lijkheid? Misschien brengt deze 
tentoonstelling daar een antwoord 
op. 

Mare Gysels 

in de Westrand 

Kamergalerij te Dilbeek 

Onze medewerker Henri-Floris Jespers werd benoemd tot lid van de in 
1766 gestichte Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden. 
De 37-jarige dichter, prozaïst en essayist is voorzitter van de Vereniging 
van Vlaamse Letterkundigen. Wij wensen hem veel verbeelding en 
werkijver toe in deze kulturele bruggebouwende funktie! 

Deze kunstenaar die in Lennik 
woont maar geboren is te Halle is 
thans leraar aan het Hoger Rijksin
stituut voor Beeldende Kunsten te 
Anderlecht en aan de Akademie 
voor Plastische Kunsten te Liede
kerke. 

Mare Gysels was laureaat in wed
strijden te Kortenberg, Antwerpen 
en Lyon. Hij exposeerde o.m. in 
het Paleis voor Schone Kunsten 
te Brussel, in Antwerpen, Lyon, 
Genk, Eisene, Kortrijk en Gaas
beek. 
Het werk waarmee hij uitpakt in de 
Westrand Kamergalerij is realis
tisch werk met als tema: de mens 
in de stad. 
Het zijn telkens sterk opgebouw
de ruimten die zich in een café, op 
een terras, in een auto afspelen. 
Hierbij vormen in vele gevallen 

zeer mooie maar eenzame vrou
wen het centrum van het werk. 
De plastische vertolking hiervan 
gebeurt in potlood, houtskool, 
gouache en olieverf en heeft als 
voornaamste kenmerk een sterk 
gevoel voor kontrast en een be
kommernis voor groots opge
bouwde komposities waaruit een 
uitermate groot temperament 
straalt. 
Deze tentoonstelling loopt van 4 
december tot en met 20 decem

ber 1981 en is toegankelijk alle 
dagen van 14 tot 20 uur (maandag 
en dinsdag gesloten). 
Voor het inleidend woord zogt de 
heer Bert De Prijck, binnenhuisar-
chitekt en leraar aan het Hoger 
Sint-Lukasinstituut te Schaarbeek. 
De kunstenaar is aanwezig 's zon
dags van 14 tot 20 uur. 

Een bezoek aan deze tentoonstel
ling loont zeker de moeite. 

V.B. 

Door de leesbril bekeken 
Dé verleiding Is steeds groot de huidige soc'io-
ekonomische en politieke situatie mede te verkla
ren aan de hand van recente historische modellen. 

De huidige politieke impasse wordt dan vergele
ken met de doodsstri jd van de IVde Franse 
Republiek; het algemeen klimaat van radikalize-
ring der standpunten en verscherping der tegen
stellingen, verbonden met de haast ingebouwde 
politieke onmacht der elkaar snel opvolgende 
regeringen vertoont naar het heet gelijkenis met 
de demokratische en parlementaire onmacht van 
de Weimar Republiek; en in concreto wordt zelfs 
verwezen naar de regering Van Zeeland. We zullen 
wellicht snel vernemen of deze laatste vergelijking 
al dan niet opgaat. 

De vraag dient echter gesteld of dergelijke verge
lijkingen verhelderend of verhullend werken. Te
ruggrijpen naar modellen die reeds het voorwerp 
waren van verregaande (doch, laten we dit nooit uit 
het oog verliezen, vaak tegenstrijdige) analyses, 
kan immers zowel een houvast betekenen voor 
een juist inzicht in de huidige situatie als een te
rugvallen in vertrouwde denkpatronen. In dit laat
ste geval wordt de kreatieve aanpak afgeremd: het 
laterale denken wordt opgeofferd aan de zwaarte

kracht van de gewoonte. De redelijkheid is inHners 
steeds uit op herkenningspunten, die gauw oriën-
teringspunten worden, behalve dan dat de richting 
reeds door de (vertrouwde) interne logika wordt 
aangewezen, en nieuwe oplossingen derhalve in 
de weg staat. Het gevaar is niet denkbeeldig dat in 
de pogingen tot oplossing van de huidige politieke 
krisis, de verbeelding wei eens niet aan de macht 
zal komen, doch integendeel opgeofferd worden 
aan de macht der gewoonte, waardoor eens te 
meer de gewone vergissingen begaan zullen wor
den-
Méér dan ooit is echter een nieuwe, kreatieve aan
pak mogelijk. De politieke wereld, helaas, gri jpt al 
te graag terug naar zogeheten beproefde oplos
singen. Dan zie je bij voorbeeld in Frankrijk een 
socialistische regering met ordonnanties regeren. 

Henri-Floris Jespers 
Foto J.P.B. 
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Sport 

Van negers en Vlamingen 
De basketbalbond is op zijn 
zachtst uitgedrukt „vasthou
dend". Deze sportbond maakt er 
immers al jarenlang een erezaak 
van zichzelf voortdurend in dis
krediet te brengen. Geen zee is 
de heren te hoog wanneer nega
tieve publiciteit kan worden 
geoogst De gebeurtenissen 
rond de kleurling Stan Mayhew, 
de topspeler van Hellas Gent, 
hebben dit nog eens duidelijk 
aangetoond. 

Voor een goed begrip nog eens 
even kort de feiten: na de wed
stri jd op Monceau loopt bedoel
de speler naar scheidsrechter 
FranccBur en drukt deze de bal in 
(of door?) de handen en in de 
maag. Niemand merkt evenwel 
iets op. Korte ti jd nadien komt de 
speler zich bij de scheidsrechter 
verontschuldigen. Francoeur be
weert hier genoegen mee te ne
men. Maar desondanks wordt de 
speler ter orde geroepen door de 
nationale tuchtraad. En hoe! Een 
schorsing van zes maanden. Een 
sanctie die zijn klub van topklub 
to t - bedreigde degradeert 

Het voorval vertoont opvallend 
veel gelijkenis met het in het 

voorjaar veel ophef makende ge
val Pfaff. Zelfs de manier van 
rechtsbedeling of wat daarvoor 
moet doorgaan is nagenoeg de
zelfde. 
Mar waar het allemaal grondig 
begint te verschillen is in de 
reaktie van de voorzitter van de 
tuchtraad, de Vlaming Guy Her
mans, op het uitgesproken „von
nis". Voor de radiomikrofoon ver
klaarde de heer Hermans dat zijn 
raad vals had gespeeld en dat hij 
zich verplicht zag ontslag te ne
men. Hij betichtte de Waalse 
raadsleden van vooringenomen
heid, van oneerlijkheid. Naar zijn 
zeggen wilden zij in de speler 
vooral de ploeg (Hellas Gent 
dus) treffen. De sanctie staat in 
geen enkele verhouding tot het 
vermeende vergrijp. Bovendien 
heeft men geen rekening willen 
houden — wat toch hoogst onge
woon is — met het vlekkeloos 
verleden van bedoelde speler. 
Mayhew wordt aangezien als een 
zeer sportieve basketter. 
Het hele verhaal is eigenlijk te 
gek om waar te zijn, ware het niet 
dat de basketbalbond andermaal 
het bedenkelijke kader voor de 
aktie leverde. 

Wi j vragen ons af hoe de be
roepsinstanties zullen reageren. 

Het is een publiek geheim dat de 
basketbalbond wordt ver
scheurd door innerlijke twisten, 
door machtshonger en door
taalstrijd. Maar in de gegeven 
omstandigheden mogen de ver
lichte geesten van het basketbal 
— voor zover die ooit aanwezig 
zijn (geweest) — zich eens bera
den over de geloofwaardigheid 
van hun sport ten overstaan van 
de al schaarse toeschouwers. In 
welke andere bond voelt een 
naar eer en geweten handelend 
raadsvoorzitter zich verplicht 
(tegen alle gangbare gewoonten 
en afspraken in) de mistoestan
den, die natuurlijk niet van giste
ren dateren, in zijn eigen raad 
aan de openbaarheid prijs te ge-

• ven? 

Om de kompetitievervalsing be
kommert zich in het basketbal 
enkel nog een of ander dromerig 
bestuurslid van een of andere 
klub. Maar stel je in de plaats van 
die gefrustreerde commitards: 
een neger en zijn Vlaamse klub 
een voetje kunnen l ichten- Geef 
nu toe-

De dreumes en de prof 
Wie met sport is begaan stelt zich geregeld vragen omtrent de nood
zaak van „topsport". De desbetreffende problematiek wordt voor ons 
telkens weer levensecht wanneer de televisie beelden van het 
wereldkampioenschap turnen voor dames (zo heet dat nog altijd!) 
doorstraalt 
Olga Bitsjerova is de nieuwe wereldkampioene in de vierkamp. Deze 
opgeschoten dreumes, zij zou zelfs vijftien jaar zijn — geen mens die 
„dat" gelooft — één meter achtendertig hoog reiken en al bijna dertig 
kilo wegen, verpersoonlijkt de ganse problematiek. 

Bitsjerova is buigzaam als een 
rietstengel en gedisciplineerd als 
een Spartaanse soldateske. Zij 
werd als wereldkampioene gehul
digd op een ogenblik dat zij beter 
door haar moeder zou worden 
toegedekt Maar geen mens bin
nen de FIG (de internationale, door 
de Russen beheerste turnfedera-
tie) die zich nog luidop zorgen 
durft te maken over de ai jaren ge
leden op gang gekomen ontwikke
lingen binnen deze tot schoonheid, 
elegantie en zelfbeheersing voor
bestemde sporttak. 

De FIG is ongetwijfeld de meest 
gepolitizeerde sportbond ter we
reld. De Russen, bijgestaan door 
hun „satelieten", voelen er het 
woord en dikteren er de we t Zij 
bepalen de deelnemingsvoor-
waarden — de meisjes moeten 
vijftien zijn — en beheersen de ju
ries. Het belette hen niet Bitsjero
va twee jaar na elkaar als... vijftien
jarige in te schrijven. Opmerkin
gen daaromtrent werden met gro
te verontwaardiging weggehoond. 

Voorzitter Titov en zijn handlan
gers — onder wie de afgevaardig
den van een aantal stemgerechtig
de derde wereldlanden zonder... 
turners — dulden geen tegen
spraak. Tijdens de Olympische 
Spelen haalden zij zich het misprij-

Oiga Bitsjerova op het podium. zen van gans de sportwereld op 

de hals door de schaamteloze 
beïnvloeding van juryleden. Vorige 
week was het niet beter. In Mos
kou moesten de Russen en Rus
sinnen winnen. Zo geschiede! 
Bitsjerova, het lieve kind met haar 
geschminkte gezichtje en haar 
weggepoederde blauwe plekken, 
blutsen en builen, is het prototype 
van de Oosteuropese topsport-
(st)er. Van de moederborst naar 
het trainingskamp. De schooloplei
ding ondergeschikt aan de sport
prestaties. Een leger begeleiders: 
artsen, trainers, verzorgers, ballet
meesters enz... Deze vorm van 
„preparatie" (waarom deze nega
tief klinkende term uit het wieier-
jargon niet overdragen naar de 
turnsport?) waarborgt het land, 
het systeem, prestigieuze resulta
ten. Dat Moesjina zich tijdens de 
voorbereiding op de Olympische 
Spelen de nek brak en thans in 
een rolstoel door de wereld rijdt 
neemt men er allemaal graag bij. 
Aan elk beroep zijn nu eenmaal ri
sico's verbonden. 
Wie het palmares van de jongste 
wereldkampioenschappen ont
leedt komt tot volgende (in feite 
geruststellende) konklusie: het 
Westen bedankt voor deze vorm 
van kindermishandeling. In de vier
kamp bij de meisjes eindigden drie 
Russinnen op de bovenste plaat
sen. Daarna volgden een Chinese 
en drie Roemeensen. De Ameri
kaanse McNamara — toevallig de 
meest vrouwelijke verschijning — 
eindigde pas achtste. 
Deze wereldkampioenschappen 
bleven, ondanks de vele bezwaren 
die men er terecht tegen kon 
aanvoeren toch een schitterend 
televisiespektakel. De grenzen 
tussen gymnastiek en akrobatie. 

Dood 
van een grootmeester 

W-^'ffWM!/':'--/" • 

Max Euwe. 

Vorige week overleed op 
tachtigjarige leeftijd de groot
ste schaakspeler uit de ge
schiedenis der Nederlanden: 
Max Euwe. Hij was er verant
woordeli jk voor dat de 
schaaksport in Nederland van 
het ondermaatse niveau 
(waarop wij ons nog altijd 
bewegen) naar de absolute 
topklasse werd opgetrokken. 

Max Euwe werd in 1935 zo
waar wereldkampioen door 
een verrassende overwinning 
in een lang aanslepende 
kamp (dertig partijen) tegen 
de Rus Aljechin. 

Euwe, die zijn titel slechts 
twee jaar behield maar nadien 
toch nog decennia lang onder 
de absolute grootmeesters 
zijn plaats had, schreef meer
dere leerboeken over zijn 
spor t Hij werd ook voorzitter 

van de Fide (de wereld
schaakbond) en slaagde erin 
in de beroerde Fischer-
Spasski periode de interna
tionale rangen gesloten te 
houden. Euwe schaakte tot 
zijn laatste dag als een mees
ter en hij bleef een toeverlaat 
voor zijn opvolger binnen de 
Fide: de IJslander Olafsson 
die nog steeds druk doende 
is om de familie Kortsjnoi te 
herenigen. 
Euwes betekenis voor de ont
wikkeling van de denksporten 
in Nederland kan onmogelijk 
worden overschat Hij door
brak de desinteresse van de 
pers en het brede publiek 
voor deze vorm van spor t 
Vlaanderen zou een Euwe 
best kunnen gebruiken. Al 
was het maar om de vele stille 
schakers onder ons een stem 
te geven. 

tussen ballet en circus zijn binnen 
deze sporttak al lang vervaagd. De 
venmenging van de verschillende 
bestanddelen van geciteerde be-
wegingsvormen is telkens op
nieuw uniek. Het ergert en be
koort 

Het turnen voor heren is altijd 
ontsnapt aan voornoemde ontwik
kelingen. De kracht onontbeerlijk 
voor mannen, komt niet voor de 
volwassenheid. Koroiev en Ma-
koet heten de nieuwe toptumers. 
Zij zijn de opvolgers van Adrianov 
en Ditiatin. Alhoewel laatstge

noemde misschien nog eens „vol
ledig" terugkomt als zijn kwetsu
ren zijn geheeld. Want ook de 
heren nemen alsmaar méér risi
co's. Ook zij oogsten nu tienen. 
Hoe gewaagder hoe geslaagder. 
Telkens opnieuw meent de waar
nemer de grens van het mogelijke 
te hebben ervaren en nog geen 
twaalf maanden later voegen de 
profs (heren) en de dreumessen 
(meisjes) er nog méér Tsukaha-
ra's, overslag-salto's en schroef-
salto's aan toe. Tot er zich eens ie
mand de nek breekt „tijdens" het 
wereldkampioenschap. 
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NIaams Nationaal 1/l/feekblad eels'. 

de Volksunie 

Vlaams-Nationale standpunten - nummer 6 

„Ik was een Europees parlementslid" 
Op 10 juni 1979 werd het Europees Parlement voor de eerste maal via 
rechtstreekse verkiezingen samengesteld. 

Na een uiterst matte kiesstrijd werden 13 Vlamingen naar Straatsburg 
afgevoerd. Onder hen slechts één Vlaams-nationalist: Maurits Cop-
pieters. 

Anders dan de traditionele partijen had de Volksunie voordien nooit 
een zetel in het Europees parlement gehad. Deze instelling was voor 
de Vlaams-nationalisten een grote onbekende. 

Inmiddels zijn er twee jaren verlopen. Terwijl het Europees Parlement, 
zijn afgevaardigden en bevoegdheden voor de meesten van ons een 
abstraktie bleven, werden de Volksunie en haar ene afgevaardigde 
niet alleen bekend doch zelfs berucht te Straatsburg. 

VU-Verkiezingsfonds 

979-1105442-35 
VOLKSUNIE - VERKIEZINGSFONDS 

Barrikadenplein 12 
1000 BRUSSEL 

Het is de gewoonte dat het VU-verkiezingsfonds om en bij 
het miljoen vergaart De korte aanloop tot 8 november is er 
de oorzaak van dat dit cijfer nog niet bereikt is. Komt daarbij 
dat steeds meer en meer plaatselijke kandidaten en initiatie
ven (financieel) worden gesteund. 

Maar het is nog niet te laat en de sprong die ons rest van de 
zes nullen is klein. De stembusdag van 8 november was een 
enorm sukses waartoe het ganse kader heeft bijgedragen. 
Wie wil kan die prachtige overwinning afronden door 
eventjes gulhartig bovenstaand banknummer te gedenken. 
Met dank! 

Totaal zeste lijst 734.570 fr. 

Zevende lijst 
TV, Schilde 500 fr 
HH, Zutendaal 2.000 fr. 
FF, Boechout 500 fr. 
AV, Brussel 1 000 fr. 
Naamloos 100.000 fr. 
Naamloos 50.000 fr. 
BV, Ekeren 2.500 fr. 
LD, Bellegem 1.000 fr. 
JDP, Halle 500 fr. 
JV, Mortsel 1.000 fr. 
RA, Mortsel 1.000 fr. 
FW, Westerio 500 fr. 
VDB, Brussel 5.000 fr. 
HV, Tervuren 500 fr. 

Totaal: 900.570 fr. 

door 

Maurits 

Coppieters 

Maurits Coppieters zou inderdaad 
de eerste voorzitter worden van 
de kleine, bontgekleurde techni
sche koördinatiefraktie die als een 
David tegen Goliath moest optor-
nen tegen de machtsvy/ellust van 
de traditionele fraktles. 

Met zijn pleidooi voor de Bretoen
se en Corsikaanse autonomisten, 
zijn ontwerpresolutie tegen de wil
lekeur van de Franse „Cour de 
SCireté de l'Etat", de perskonferen-
tie die hij organizeerde voor de 
Corsicaanse leider dr. Edmond Si-
meoni.. zou Maunts Coppieters 
zich de woede van de Franse 
traditionelen, het Elysée en de 
Franse pers op de hals halen. 

Maunts Coppieters zou echter te
vens veel respekt afdwingen. Res-
pekt om wille van de hardnekkige 
onverstoorbaarheid waarmee hij 
opkwam voor het andere Europa: 
het Europa der volkeren Een Eu
ropa met een andere waarde
schaal. Een Europa met oog voor 
de kleine, verdrukte volkeren, ta
len en kuituur Een veilig Europa 
dat niet zo maar klakkeloos zijn 
vertrouwen zou stellen in de pluto-
niumcyclus, in de zgh. „onvermij
delijke kernenergie-optie". 

Met Maunts Coppieters zou de 
Volksunie, als bescheiden volks-
nationahstische partij, enn slagen 
de belangrijkste hedendaagse ont
wikkeling op gang te brengen het 
afbreken van de souvereine staat 
en de herverdeling van de macht 
naar beneden toe — de regio's — 
en naar boven toe — Europa. 
M. Coppieters en zijn opvolger J. 
Vandemeulebroucke zetten wat 
Jons van Severen „de Europese 
konstruktiviteit van het Vlaams-
nationalisme" noemde, metter
daad kracht bij. 

U kunt dit nummer bestellen op 
het VNS-sekretariaat, Barnkaden-
plein 12 te 1000 Brussel (02-
219.4930) 

De prijs bedraagt 50 fr. te storten 
ofs rekening 435-0259801-18 van 
het Vlaams-Nationaal Studiecen
trum. 
Het IS echter voordeliger U te 
abonneren! 
Een abonnement (tien nummers) 
kost slechts 350 fr. 
Hoe? 

* U vult onderstaande strook in 
en stort op onze rekening. De 
strook zendt U naar „Vlaams-Na
tionale Standpunten", Barrikaden
plein 12 te 1000 Brussel (rekening 
435-0259801-18). 

* U zendt ons de strook toe en 
voegt een check ter waarde van 
350 fr. bij. 
* U zendt ons de strook toe en 
voegt een overschrijvingsformu
lier ter waarde van 350 fr. bij. 

BON 
Mevrouw/De heer: 

^"''®^- -f •-<•?'-'•''^^aiy»»*!' • 

abonneert zich op Vlaams-Nationale Standpunten jaargang 1981 en 

• heeft 350 fr. gestort op rekening 435-0259801-18 van het VNS 

•*• voegt een check ter waarde van 350 fr. bij 

* voegt een overschnjvingsformulier ter waarde van 350 fr bij 

Terug naar: Vlaams-Nationale Standpunten. Periodiek, Barrikaden
plein 12 te 1000 Brussel. 
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20 mt i] in de Volksunie 

Lintse gemeenteraad 

Een onthullende raadszitting... 
Als eerste agendapunt werd gestemd 
over de (aanzienlijke) verhoging van 
de belasting op de aangifte van adn^i-
nistratieve stukken. Een identiteits
kaart kost voortaan b.v. 40 fr. waar dit 
vroeger 30 fr. was. De meerderheid 
zegt dat dit gedaan wordt in opvolging 
van een aanbeveling door een hogere 
overheid, iets wat juist is, maar ver
wonderlijk is wel dat deze aanbeveling 
wordt uitgevoerd daar waar andere 
aanbevelingen helemaal niet worden 
opgevolgd. Na wat gewone administra
tieve punten kwam het spektakelstuk 
van de avond: verslag door de afge

vaardigden voor de algemene verga
deringen van de interkommunalen. 

Zoals u wellicht nog weet wenste de 
CVP alle mandaten in de interkommu-
nales op te nemen. De VU eiste dan 
ook dat de betrokkenen voortaan aan 
de algemene vergaderingen verslag 
zouden uitbrengen. Wat blijkt nu: 1) 
Verscheidene CVP-raadsleden, die elk 
door de gemeenteraad zijn aangeduid 
als afgevaardigde blijken op een of 
andere duistere wijze geen uitnodiging 
voor deze vergadering gekregen te 
hebben. Het bleek zelfs dat de burge
meester die beheerder bij een bepaal-

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

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

Firma EBO-LYBAERT 

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

Polenstraat 165. 9940 Sleidinge 
Tel. 091-57.33.33 

ALLE LASWERKEN 
Staaf - aluminium - ZAMAC -
brons - koper - gietijzer 
Halfautomaatlaswerken 100 % 
fotolas 
nieuw en herstellingen. 
GEORGES GROENINCKX 
Letterkunde 244, 2610 WILRIJK 
.Tel. 031-28.93.14 

T E L 014-21.12.07. 

FRAIK INSTRAAT 20, 

H E R E N T A L S . 

M e u b e l m a g a z i j n e n 
DE KLEINE W I N S T 
Ie Niel. 

Aniwerpsir.i.il 164 177 

Stijtmeubelen + kteinmeubelen 

Cd Ckie.s.sedliinn 50 52 

olie moderne meubelen 

Tel 031 88 1316 

Meer d.in 3 000m2 toonzalen. 
's Maandags gesloten 

Huls MEYNTJENS 
Schilder- en Behangwer-

ken 
Vloerbekleding 

Kruibeeksesteenweg 32, 
2720 Burcht Tel. 031-
52.74.72. 

B I N N E N H U I S I N R I C H T I N G 
S T R O O C A 

G.n!eri| -de Gnpoert". 
Molenstraal 45, 9300 Aalst 
Tel 053 70 32 19 

V I D E O - M A S T E R 

PVBA 

T E C H N I C U S 

M A R C U Y T D E W I L G E N 

TV- en V I D E O - S P E C I A L I S T 

Tel. 16.34.16. 

Generaal Lemanstraat 29 
2000 A N T W E R P E N 

De Roover-
Vanwesemael 

p.v.b.a. b o u w m a c h i n e s 

Maatschappe l i j ke ze te l : 
Dij lestraat 13, 
2850 Keerbergen. 
TeL 015-51.45.40. 

Magaz i j n : 
Mechelsebaan 52, 2850 
Keerbergen. 

Boekhouding — Fiskallteit en vennootschapsstrekkingen 
over het ganse land 

P.V.B.A. ORGANI-COMP 
Oostvaartd i jk 60 
1850 G R I M B E R G E N 
TeL 02-251.11.36 

JEF THIJS 

ALLE 

VERZEKERINGEN 

K O N I N G L E O P O L D L A A N 1 

3180 W E S T E R L O 

T E L 014-54.48.07 

\ ^«J t . ^4? t / Hand-& 
Elektrisch 

Gereedschap 
voor Hobby en 

Industr ie 

Rijksweg 316. 318, 320 
3630 MAASMECHELEN 

- Tel. 011-76.43.15 

de interkonnmunale is het zelfs niet 
eens nodig vond om bij zijn eigen 
CVP-partijgenoot eens te informeren 
of hij wel meeging. De burgemeester 
heeft op die bewuste algemene verga
dering dan maar gefungeerd en als 
beheerder en als afgevaardigde op de 
algemene vergadering... Als zelfs de 
eigen CVP-mensen hun kopstuk op de 
korrel nemen en dit in het openbaar... 
2) Het verslag van schepen Janssens 
(derde schepen en niet 1 ste schepen 
zoals hij velen wil doen geloven), be
heerder bij ISVAG was nog beter 
Deze interkommunale heeft namelijk 
op de baan Lint-Hove een zuiverings
station gebouwd. De aanbestedings-
prijs bedroeg ongeveer 25 miljoen. Tot 
hier toe geen vuiltje aan de lucht. Wat 
blijkt nu na een vraag van de VU aan 
deze eminente beheerder? Het zuive
ringsstation is af maar kan nu niet 
funktioneren... omdat de toevoer van 
water nog steeds niet geregeld is! Men 
is immers nog steeds aan het diskus-
siéren of men de gronden waarover 
deze buizen moeten lopen ofwel gaat 
onteigenen ofwel of men een vergoe
ding voor doorgang gaat bedingen. De 
zeer verfijnde apparatuur dreigt stuk 
te gaan indien deze te lang buiten 
werking blijft en daarom zal men het 
rioolwater van enkele Hovese straten 
naar ginds afleiden zodat deze installa
tie voor ongeveer 5 % van haar kapa-
citeiten zal worden benut. De heer 
burgemeester had na afloop van dit 
agendapunt nog het lef om te beweren 
dat de verslaggeving niet veel zaaks 
was en dat dat voortaan niet meer zou 
gebeuren... 
De VU-fraktie vroeg dan nog om de 
nodige herstelwerken uit te voeren 
rond de overweg in de Koning Albert-
straat-Veldstraat Wat haar werd be
loofd. Tevens zal de meerderheids-
groep het verzoek om een publiek 
vragenhalfuurtje de volgende zitting 
beantwoorden. 
Tot slot werden dan door de meerder
heid nog voor ongeveer 20.000.000 f r 
leningen goedgekeurd voor het kultu-
reel centrum, zodat de totale schulden
last wat dit centrum betreft voor Lint 
nu reeds 50.000.000 fr. bedraagt Wie 
zei bij de vorige gemeenteraadsverkie
zingen dat dit centrum „slechts" 
20.000.000 fr. zou kosten? 

Arr. Antwerpen 

9de Nacht 
van de Vriendschap 

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

Rouw te Niel 
Op zaterdag 28 november II. werd 
mevrouw Joanna Francisca Callaerts 
ten grave gedragen. De overledene 
was de weduwe van Pieter Lenaerts 
en de moeder van Jan en Anny Le-
naerts-Huysmans. Mevrouw Callaerts 
werd op 6 april 1894 te Niel geboren 
en er ook begraven. 
De redaktie biedt de rouwende fami
lies diepe blijken van medeleven. 

• Mevrouw, 31 jaar, wonende te 
Zemst zoekt dringend een pas
sende betrekking. Zij is in het 
bezit van een diploma van lager 
middelbaar onderwijs en van 
haarkapster Graag zou ze rond 
Mechelen. Vilvoorde, Antwerpen 
of Brussel werken. Geen band-
werk of zwaar werk. Belangstel
lenden kunnen zich wenden tot 
volksvertegenwoordiger Joos 
Somers, ofwel Liersesteenweg 
11 te 2580 Sint-Katelijne-Waver, 
tel. nr. 015-21.79.00, ofwel via het 
Vlaams-Nationaal Centrum voor 
Mensen met Vragen, D. Bou-
cherystraat 7 te 2800 Mechelen, 
tel. nr. 015-20.95.14 tijdens de 
kantooruren, ref. n r 2582. 

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

schot-centrum. Om 20 uur Inkom 250 fr. 

5 ANTWERPEN (ArrJ: 9de Nacht van de Vriendschap in feestzaal 
Apollo „Alpheusdal", F. Williotstraat 22 te Berchem. Om 20 u. 30. 
Orkest The Music Box. Inkom: 150fr. 
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10 

10 

10 

12 

12 

12 

17 

18 
19 
19 

28 

31 

WOMMELGEM: Dienstbetoon van 11 tot 12 uur in Den Klau-
waert. Gemeentemandataris Marie-Louise Van Eester ontvangt 
GROOT-HEIST: Sinterklaasfeest om 14 uur in de parochiezaal, 
Pijpelheide Booischot 

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

HOVE: Spreekbeurt door Valere De Pauw over Leo Vindevogel 
om 20 u. 30 in het Kostershuisje (tegenover de kerk). 
EDEGEM: Proeven van Duitse wijn om 20 uur in lokaal Drie Ei
ken. Inr. Kulturele Kring. 
EDEGEM: Uitstap naar Kalmthoutse Heide. Vertrek om 13 u. 30. 
Kempische koffietafel bij terugkeer in lokaal Drie Eiken. 

KAPELLEN: VU-bal in zaal „Onze Kring", Engelse lei 35, om 
20 u. 30. Orkest: De Zwervers. 
HOMBEEK (Mechelen): „Een avond in de Marollen" om 20 u. in 
VU-lokaal, Bankstraat 145. Gastvrouw en -heer: Annie en Firmain 
Veriinden. 
WOMMELGEM: Cantus (zangavond: gezellig samenzijn) harmo
nium-begeleiding om 20 uur 
EDEGEM: Ledenvergadering VNSE in lokaal Drie Eiken. 
EDEGEM: Kaartavond om 20 uur in lokaal Drie Eiken. Inr. V.N.S.E. 
WOMMELGEM: VUJO's kerstaktie voor bejaarden. Helpers 
gevraagd. 

WOMMELGEM: Knutseldag voor kinderen van VU-leden in 
lokaal Den Klauwaert. 
WOMMELGEM: Nieuwjorkezoete. Alle nieuwjaarzangertjes zin
gen in den Klauwaert hun liedje „om ter mooist" vanaf 9 uur tot 
13 uur. Iedereen heeft prijs. 

VU-overwInnIngsavond 
te Mortsel 
De Volksunie van Mortsel is na onze 
grootse verkiezingsoverwinning van 
8 november niet bij de pakken blijven 
zitten. Dat mocht niet zomaar voorbij 
gaan. Snel hier en daar kontakt opge
nomen en we kunnen dan ook aan al 
onze leden en sympatizanten een 
prachtig en niet te missen programma 
voorstellen. Zaterdag 19 december 
wordt iedereen die de VU in zijn hart 
draagt verwacht in zaal 't Centrum, 
Osylei 43 te Mortsel om 20 u. Treden 
op: De Vaganten en het Dietsch Zang
koor „Recht en Trouw". Nationaal 
Volksunievoorzitter spreekt in een 
rede over „Vlaams-nationalisme van
daag". Alle verkozenen van ons arron
dissement worden aan het publiek 
voorgesteld. Tot in de vroege uurtjes is 
er nog een gezellig samenzijn met 
zang, dans, muziek en wie weet wat 
nog niet allemaal. Kaarten voor deze 
avond zijn te verkrijgen bij al onze 
bestuursleden en mandatarissen. 

O.C.M.W. 
Merksem 
Het Openbaar Centrum voor 
Maatschappelijk V^^elzijn, 
Van Aertselaerstraat 29 te 
Merksem, wenst over te gaan 
tot de aanwerving van: 
— Een huismeester (man of 
vrouw) voor het rusthuis Mel-
geshof. 
De aanvragen voor deze be
trekking dienen bij een ter 
post aangetekende zending, 
gericht aan de heer S. Smits, 
voorzitter van het O.C.M.W., 
uiterlijk op 23 december 1981 
toe te komen. 
Nadere inlichtingen zijn te 
bekomen bij het personeels
bureau, Jaak De Boeckstraat 
3-11 te Merksem, tel. 45.75.80, 
toestel 216). 

(Adv. 206) 

Volgende betrekkingen worden openverklaard: 
- 1 KLERK-TYPIST(E) 
- 1 MA^^TSCHAPPELUK ASSISTENTIE) 
- 1/2 TIME GEGRADUEERDE VERPLEEGKUNDIGE 

(MAO 
- 1/2 TIME GEBREVETTEERDE VERPLEEGKUNDIGE 

IM/V) 
- 2 VERPLEEGASSISTENTEN (M/V) 
- 1/2 TIME VERPLEEGASSISTENTIE) 
- 1 OPSTELLER-REKENPLICHTIGE 

voor de boekhouding (m/v) 
- 1 OPSTELLER in tlidelijh verband 

voor het Centrum voor Geestesgezondheid (m/v)>̂  

Minimumleef t i jd op de d a g v a n ind iens t t red ing: 
18 j a a r 
Maximumleef t i jd op de d a g v a n ind iens t t red ing : 
50 j a a r -i- 5 j a a r voor de v o o r k e u r r e c h t h e b b e n d e n . 

Voor de b e t r e k k i n g v a n klerk-typist(e), maat
schappelijk assistent(e), opsteller-rekenplichtige 
en opsteller word t een b e k w a a m h e i d s p r o e f inge
r i c h t 

E x a m e n p r o g r a m m a e n a a n v u l l e n d e inl icht ingen 
zijn te b e k o m e n op he t Sek re t a r i aa t van het 
OCUW, Bist 25 te 2610 WILRIJK, Tel. 031-28.50.47. 

De k a n d i d a t u r e n — e i g e n h a n d i g gesch reven — 
d i e n e n p e r a a n g e t e k e n d schrijven ger icht te wor
d e n a a n mevr. de voorzi t ter v a n he t OCMW, Bist 25 
te 2610 WILRIJK, e n w o r d e n ingewach t uiterlijk op 
28 d e c e m b e r 1981. (Adv. 207) 

OPENBAAR CENTRUM VOOR 

MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 

WlUfIfc J 
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Wij in de Volicsunie 

VU-Overpelt mag feesten! 
We zijn het er nog niet over eens wat 
hoopvoller stelt bij de jongste verkie
zingsuitslagen: de eigen vooruitgang 
met 7,7 % dan wel de nederlaag van 
CVP ( - 15,15 %) en SP ( - 1,5 %) . 
Feit is alleszins dat op 8 november bij 
frituur Robert in Neerpielt de sfeer 
grandioos was en de overwinning 
duchtig werd gevierd. 
Het sukses was dan ook fantastisch. 
Lijsttrekker Jef Van Bree behaalde 
2.486 voorkeurstemmen (1.453 in 78). 
Tweede man Marcel Smeulders uit 
Lommei scoorde bijna 1.000 stemmen 
(570 in 78). De vier (!) nieuwkomers 
deden flink hun best en overtroffen 
vaak de verwachtingen, niet in het 
minst die van hen zelf: 212 stemmen 
voor Marinette Verstappen, 565 voor 
Paul Coninx (in de burcht van de CVP, 
Neerpelt), 162 voor Jean Nauts en 127 
voor Johnny Spooren. 
Op de kamerlijst haalde Marcel Smeul
ders ook nog ruim 800 stemmen. Voor 
de eerste keer op de senaatslijst zorg
de Jef van Bree daar meteen ook voor 
een verrassing van formaat: liefst 
4.000 voorkeurstemmen! 
Het bestuur feliciteert dan ook van 
harte alle kandidaten, en in het biezon-
der natuurlijk de eigen man uit Over-
pelt, Jef Van Bree. Hij heeft ervoor 

gewerkt, hij heeft het verdiend, ruim
schoots. Andere beloningen blijven 
dan wellicht ook niet uit? 

Ledenhernieuwing-
Ledenwerving 
Sekretaris Staf Segers heeft inmiddels 
de te hernieuwen lidkaarten onder de 
bestuursleden verdeeld. Iedereen 
wordt vriendelijk verzocht de afreke
ning zo spoedig mogelijk en uiterlijk 
11 /12 te doen. Ondanks dat willen we 
toch zo snel mogelijk alles klaar heb
ben, om dan te beginnen aan de 
ledenwerving. 

Overwinningsbal 
Vanzelfsprekend wordt de grandioze 
overwinning nog eens duchtig gevierd. 
Het „Bal Jef Van Bree" wordt georga-
nizeerd op vrijdag 11 december. 
Plaats van het gebeuren: Haspershof, 
Overpelt U vindt deze zaal als volgt: 
weg Overpelt-Neerpelt Van Overpelt 
uit gezien, afdraaien vlak voor tuincen
trum Castor ( ± to.v. supermarkt Del-
haize). Na ongeveer 500 meter aan de 
linkse kant is het Haspershof (Has-
pershovenstraaO. 
Leden, sympatizanten, WIJ-lezers, uit 

Volksunie kanton Bree nodigt uit 
In en rond het Breese gaan de scherpe 
geruchten dat er in de meubelzaak van 
oud-provincieraadslid ingebroken is 
met als buit veertien zetels. Er blijkt na
melijk een partij op zoek te zijn naar 
dergelijk meubilair.» 
Galgenhumor misschien, doch opval
lend is dat dergelijke verhalen nu eens 
niet door VU-militanten werden ver
zonnen. Er is uiteraard genoeg reden 
om te jubelen met een lijst van vier 
kandidaten voor de provincieraad 
waarvan er een naar de kamer gaat en 
de overigen inderdaad een plaats in 
Hasselt hebben verworven. Omgere
kend wil dat zeggen dat een stemge-
rechtige op twee in het kanton Bree op 
de VU heeft gestemd. Een uniek re-
kord dat in Vlaanderen zijns gelijke 
niet kent 
Er moet daar op gefeest worden. Zij 
die uitnodigen heten Jaak Gabriels, 

burgemeester-volksvertegenwoordi
ger en Jan Latinne, Jan Bomans en 
Gerard Vossen, provincieraadsleden. 
Ere-genodigden die avond zijn de se
natoren Rik Vandekerckhove en Ma-
thieu Lowis, Adriaan Custers (goed 
voor 3.100 stemmen D en ere-senator 
Evrard Raskin. Uitverkorene gasten 
zijn alle medewerkers van de campag
ne, alle bestuurs l^en maar vooral alle 
leden en sympatizanten die deze ver
kiezingen hebben gemaakt tot wat ze 
is geworden. 

Het feest gaat door in het Parochiaal 
Tehuis van Gerdingen, op vrijdag
avond 11 december vanaf 20 u. Het is 
zaak om er bijtijds bij te zijn wil men 
vermijden dat men hoegenaamd niet 
meer binnen geraakt De Volksunie 
van het kanton Bree verwacht U! 

Eric EYCKMANS 
Bree 

VU-Bocholt, Peer en Bree rouwt 
Vrijdagavond 20 november is al te 
vroeg WIm Daniels van ons heenge
gaan. Veertig jaar oud, vader van vier 
zonen, leraar in het Breese technisch 
onderwijs en het VSO, heeft een 
hartziekte hem fataal getroffen. 

Wim Daniels was voor de Vlaamse 
beweging een stille werker achter de 
schermen. Afkomstig uit Grote Bro-
gel was hij mee aktief in de Peerse 
VU-afdeling. Na zijn verhuis naar 
Bocholt-Reppel bleek hij ook daar 
een goede aanwinst te zijn terwij l hij 

de jongste verkiezingen er mede ver
antwoordeli jk was dat zijn schoon
broer zijn eerste politieke treden zou 
zetten in de politieke wereld van de 
Limburgse Provincieraad. Hij heeft 
de eerste politieke prestaties van 
Jan Bomans uit Meeuwen niet meer 
mogen meemaken. 
De afdelingen van Peer, Bocholt en 
Groot-Bree bieden aan zijn echtge
note Celine, aan zijn vier kinderen en 
aan gans de familie hun diepge-
meend gevoelen van medeleven aan. 

EE, Bree 

11 
• Jongeheer 27 jaar, vrij van 
legerdienst burgerlijke staat ge
huwd, zoekt plaats als bouwkun
dig ingenieur. Opleiding: lager on
derwijs H. Hartkollege te Heist-
op-den-Berg - Mechelen. Indus
trieel wetenschappelijke - techni
sche scholen. Industrieel 
ingenieur bouwkunde - Meche
len - Geel. Kennis vreemde talen: 
Frans, Engels, Duits, (schooloplei
ding). Neem kontakt met Renaat 
Meert, sekretaris van het CDNV, 
V.Z.W., Fortstraat te 9200 Wette-
ren, tel. 091-69.67.88. 

• Jongeling, 21 jaar, met vol
brachte legerdienst en diploma 
A2 boekhouden, zoekt passend 
werk in de streek van Aalst 
Kontakt opnemen met kameriid 
Jan Caudron, tel. 053-21.14.97. 
• Jonge man, 28 jaar, architekt 
St-Lucas, volgt D-kursus, zoekt 
een betrekking in het onderwijs. 
Voor inlicht zich wenden: O. Van 
Ooteghem, senator, Armand 
Lonquestraat 31, 9219 Gent-
Gentbrugge, tel. 091-30.72.87. 

• Jongedame, 34 jaar, burgerlij
ke staat gehuwd, zoekt plaats als 
laborante. Opleiding: hoger tech
nisch onderwijs A l (klin. schei
kunde). Ervaring: dertien jaar kli
nische, serologische en hemato-
logische dosagetechnieken, 
waarvan elf jaar als hoofdverant
woordelijke in labo pediatrie. 

• Jongeman. 24 jaar, wonende 
te Bonheiden, zoekt dringend 
een passende betrekking. Hij be
schikt over de volgende diplo
ma's: A6 /A2 humaniora afdeling 
wetenschappelijke A, Verpleeg
kunde A l , Informatica A l , eerste 
jaar avondschool Boekhouden 
BI met sukses beëindigd. Be
langstellenden kunnen zich wen
den tot volksvertegenwoordiger 
Joos Somers, ofwel Liersesteen-
weg 11 te 2580 Sint-Katelijne-
Waver, tel. nr. 015-21.79.00, ofwel 
via het Vlaams-Nationaal Cen
trum voor Mensen met Vragen, 
D. Boucherystraat 7 te 2800 Me
chelen, tel. nr. 015-20.95.14 tij
dens de kantooruren, ref. nr. 
2567. 
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LIMBURG 
het kanton en ver daarbuiten, zijn 
hartelijk welkom. 
Inkom bedraagt 60 frank (inclusief 
BTW en index), waaraan nog een 
gratis tombola verbonden is. 

Rodenbachhuis 
Het dienstbetoon kent een voortdu
rende uitbreiding, vooral het laatste 
halfjaar. Na de jongste verkiezingen 
gaan wellicht r pg meer mensen zich 
tot ons wenden. 
Ten huize van provincieraadslid Jef 
Van Bree is het op sommige dagen 
dan ook een volkstoeloop, die nog 
nauwelijks kan verwerkt worden. 
Er werd dan ook besloten een dienst-
centrum te organizeren, waar hopelijk 
een groot deel van het dienstbetoon 
kan worden opgevangen. 
Hiertoe werd onlangs een huis ge
huurd aan de Rodenbachlaan 34 te 
Overpelt vlak bij de kerk in het cen
trum. 
De inrichtingswerken, enigszins ver
traagd door de verkiezingen, zijn mo-
menteeel druk bezig. 
Als een en ander binnenkort voltooid 
wordt zal het Rodenbachhuis ruim 
plaats bieden voor dienstbetoon, ver
gaderingen, opslag van materiaal en 
wellicht nog andere aktiviteiten (waar
voor de plannen nog moeten bespro
ken worden). 
Voor de opening wordt U via deze 
weg alleszins nog uitgenodigd. 

Dienstbetoon 
Tot de voltooiing van het Rodenbach
huis kan men nog steeds terecht ten 
huize van provincieraadslid Jef Van 
Bree: iedere maandag vanaf 19 u., Za-
velstraat 53, Overpelt tel. 64.36.40. 

Jaak Indekeu 

DECEMBER 
11 TESSENDERLO: Een avond in Oostenrijk om 20 uur in zaaltje 

van de Harmonie, Diesterstraat Vertoning van dia's, kwis en Orö-
tenrijkse muziek. Bauemteller met 1/2 fles witte wijn en koffie 
met Apfelstrudel. 

Jan Latinne te Beringen 

D e L imburgse kunstenaar en t r o u w e VU-mi l l tant Jan Lat inne stel t z i jn 
w e r k e n t en toon In het Provinciaal C e n t r u m Cas ino te Ber ingen. O p 
vr i jdag 4 d e c e m b e r a s . o m 19 u. 30 zal dr. Theo Qu in tens d e ten toons te l 
ling inleiden. 

D e tentoonste l l ing loopt to t en me t zondag 20 d e c e m b e r '81 te lkens van 
14 to t 18 u. T i jdens het w e e k e i n d e is d e kunstenaar aanwez ig . 

DUO? twee winstkansen 
DUO? maandelijks een speciale tranche 
DUO? een extra kans om het geluk 

aan uw kant te hebben 

het dubbele kansbiljet 
van de 

Nationale 
Loterij 
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22 mi Wij in de Volksunie 

Winterzwerftocht naar het Kravaalbos 
De Vlaamse Wandelaarsbond, afde
ling Affligem sluit het wandeljaar af 
met een toffe wintertocht naar het 
Kravaalbos op zondagnamiddag 
13 december 1981 Samenkomst aan 
de ingang van de abdij Affligem vanaf 
13 u 30 Om 14 u stipt wordt op stap 
gegaan Het trajekt van deze vrolijke 
zwerftocht leidt doorheen het gehucht 
Nievel, de Faluintjesgemeente Meldert 
naar het Kravaalbos-in-wintertooi De 
terugkeer gaat wel eens dik over dun 
door Dement De totale afstand wordt 
zowat 8 km, dus niet zo lang omdat de 
tocht wordt beëindigd in de stemmige 
Affligemkelder met 'n prettig onder
onsje daar wordt met doedel- en of 
trekzak de Kerst ingezongen Ook 
gelegenheidsmuzikanten en dito zan
gers zijn welkom Leden van de Vlaam
se Wandelaarsbond kunnen gratis 
meewandelen Niet-leden betalen 20 fr 

Firma 
VAN DOOREN 

Hout 

eteriüt 
Bouwspecialiteiten 

MARLIERl 1700 ASSE 
Tel. 452.66.37 Thuisbestelling 
02/452.76.67 Toonzalen 

Kinderen zoals steeds kosteloos Ten 
slotte nog 'n raad laarzen zijn wense
lijk zoniet noodzakelijk 
Een reeks toffe wandeltochten zijn in 
't verschiet waarvan nu reeds enkele 
data 

Zondag 17 januari om 9 u Sl -Anto-
niustocht Vertrek vanaf de St-Mi
chielskerk te Hekelgem Deelneming 
aan de St-Antoniusvienng te Essene 
's Namiddags terug door de Moortel 
en het Geertruibos naar het dorpscen
trum van Hekelgem Verrassing bij 
Bloksken" Deelnemers worden ver

zocht (gezien de verrassing) vooraf in 
te schrijven bij L Van der Schueren 
Kruisstr 23 te 1790 Affligem tel 053-
667200 
Zaterdag 20 februari - Autocaruitstap 
naar tiet Hoogveen met prachtige 
wandeltochten langs de Hoegne en de 
Grote Veenbeek Voor inschrijving en 
verdere inlichtingen kan men terecht 
op voornoemd adres 
Zondag 21 maart - Lentewandeling 
langs de Durmedijken en door de 
Binnenbunt te Hamme aan de Schel 
de Samenkomst om 14 u aan de 
Miraburg te Hamme 

Sinterklaas geeft kadootjes aan de 
traditionele partijen... 
De aktieve VU-kern van Tielt-Winge 
volgt de plaatselijke politiek op de voe t 
ook al zit hij (nog) met in de gemeente
raad 

Onlangs kwam een VU-Sint de ge
meenteraad bezoeken, om er bij de 
politiekers te klagen dat ze zijn stiel ka
potmaken door het hele jaar sinterk
laas te spelen met andermans centen 
HIJ kloeg over de verkeersveiligheid bij 
de scholen Om te tonen dat de ge
meentevaderen de koe nogal dikwijls 
bij de uier pakken, sprak sinterklaas 
over de biblioteekpolitiek De meerder
heid zorgt wel voor benoemingen en 

lokalen maar verwaarloost de boeken 
Vooral in O-L-Vrouw-Tielt is dit scha-
bouwelijk, vond de Sint 
De Volksunie-Sint had dan ook wat 
boekjes bij, die de raadsleden eerst 
mogen lezen, om ze dan aan de biblio-
teek te geven Enkele titels „Zalig de 
zondaars" en „De CVP-Staat (licht 
verouderde uitgave), „In het Partijlo
kaal" in driekleunge omslag, en tenslot
te een blauw boekje in mooie omslag 
maar met weinig erin 
De gemeenteraadsleden lachten 
groentjes 
De regionale pers gaf deze aktie ruime 
bekendheid 

De Taalklachtenbus 
weet van aanpakken! 
De direkteur van het nationaal sekreta-
naat van de „Orde der Apotekers" 
deelt ons mee dat ons schrijven, over 
het feit dat de lijst van de van wacht 
zijnde apotekers in Brussel een apote-
ker voorkomt die in „Beauval" woont 
overgemaakt werd aan de bevoegde 
provinciale raad die er het nodige 
gevolg zal aan geven 

De nv „Readers Digest" uit Brussel 
antwoordt ons op de brief in verband 
met de eentalige folder die zij aan een 
lezer stuurden, dat het terecht in hun 
belang is klanten of mogelijke klanten 
aan te schrijven in een taal die de hun
ne IS Uit respekt voor de eigen taal 
van de klanten gebruiken zij trouwens 
eentalige folders Zij willen ons verze
keren dat ZIJ altijd rekening houden 
met de wens van de klant om in de taal 
van zijn eigen keuze bediend te wor
den en sluiten een menselijke fout met 
uit Ten slotte hopen ze er ons van 
overtuigd te hebben dat er geen spra
ke kan zijn van kwaad opzet Wij 
hopen het ook 

De verkoopsdirekteur van de firma 
Gulf Oil Belgium ontkent met dat be
paalde taalproblemen kunnen opgere
zen zijn met de uitbater die in het 
zelfsbedieningsstation te Zaventem 
werkzaam was tot eind mei van dit 
jaar Deze persoon was namelijk van 
Spaanse nationaliteit Deze werd in
middels vervangen door een andere 
uitbater die perfekt tweetalig is, en 
zover hen bekend de klanten in hun 
taal bedient 

De postontvanger van Erps-Kwerps 
(Kortenberg) meldt ons dat de per
soon die de Franstaligen in het post
kantoor in het Frans te woord staat om 
uitleg IS verzocht m verband met de 
overtreding van de taalwet en dat 

deze persoon in de toekomst zich aan 
de afspraken terzake zal houden 

De minister van Sociale Voorzorg en 
Volksgezondheid zal navraag doen bij 
de administratie over het tewerk stel
len van Nederlandsonkundig perso
neel in het Instituut voor Tropische 
Geneeskunde te Antwerpen en ons 
inlichten over het verder verloop er
van 

Vroeger hebben wij een klacht geuit 
waarbij een eigenaar er zich over 
bekloeg dat hij eentalig Franse over-
schnjvingen en formulieren ontving 
van het Algemeen Eigenaars Syndi-
kaat, Lombardstraat 76 te 1000 Brus
sel 
W I J hebben onmiddellijk geschreven 
naar het voornoemde syndikaat en wij 
knjgen thans antwoord dat de opmer
kingen die ik gemaakt heb pertinent 
waren en dat zij er in de toekomst zul
len voor zorgen dat er eentalige over-
schrijvings-formulieren zijn 
ZIJ vragen evenwel de nodige tijd 
omdat alles met technisch onmiddellijk 
kan verwezenlijkt worden Bovendien 
vestigen zij er de aandacht op dat alle 
briefwisseling die zij voeren met leden 
uit het Nederlands taalgebied ge
schied in het Nederlands 
WIJ nemen daar akte van en wij vragen 
aan onze lezers die lid zijn van het syn
dikaat of deze verplichtingen in de 
toekomst nageleefd zullen worden 

De minister van Financien Vandeputte 
antwoordt op een bnef in verband met 
Franstalige aanvragen tot opening van 
een rekening bij de Regie der Posterij
en door verschillende fiskale diensten 
in Brussel-hoofdstad, dat het probleem 
in onderzoek is en dat hij de konklusies 
ervan zo snel mogelijk zal mededelen 
Wanneer is zo snel mogel i jk ' 

GALERIJ DE KEIZER 
E x c l u s i v i t e i t : s a l o n s k le incnei 

l us t re r i e g e s c h e n 

Zaak\ 

O p e n i n g s u r e n : S'"*' ^ 
Keizei 

Dinsdag, woensdag t n vri jdag T E R N 
van 13 tof 20 u. Donderdag van Tel O 
9 tot 20 u. Zat«rdag van 9 tot 20 u. 
Zondag van H 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 

Stdf Kiesekoms 

Keizerstraat 2 
TERNAT 
Tel 02-582 2222 

Zo ook antwoordt de minister van 
Posterijen, Telegrafie en Telefonie 
over eenzelfde klacht hier echter is 
het de Regie der Posterijen zelf die 
een Franstalige aanvraag deed tot 
opening van een rekening bij haar 
diensten 

De minister van Justitie Moureaux 
antwoordt op onze bnef dat de aan
vraag tot opening van een postreke
ning voor het Belgisch Staatsblad in 
1914 IS geschied, d i vóór de wet van 
2 augustus 1963 op het gebruik van de 
talen in bestuurszaken 
De rekening werkt onder een dubbele 
benaming, ,Moniteur Beige, Directie" 
en „Belgisch Staatsblad, Directie", de 
overschrijvingsformulieren en checks 
zijn eentalig Nederlands of Frans Hij 
antwoordt ook dat het met in zijn 
bedoeling ligt „twee afzonderlijke reke
ningen te openen" Typisch voor de 
minister van Justitie i 

De Kredietbank zetel Hasselt veront
schuldigt zich voor het feit dat een 
Franstalig formulier werd afgeleverd 
aan een klant in een kantoor te Vroen-
hoven 
Zij merkt op dat veel van hun formulie
ren zowel in het Nederlands als in het 
Frans bestaan indien de klant Neder
landstalig IS wordt hem het Nederlands 
eksemplaar overhandigd en wordt het 
Frans gebruikt als boekingsstuk, en 
omgekeerd 

De verzekenngsmaatschappij Union 
Femx Espagnol deelt ons mee dat de 
uitgifte van eentalige dokumenten 
door haar diensten wordt bestudeerd, 
wat betreft de premiekwitanties waar
over een lezer een klacht indiende 

Een lezer uit Zemst stelt de volgende 
vragen 
Waarom laat men toe dat Senator 
Mathieu-Mohin een talentelling inr icht ' 
Dit kan met vermeden worden zolang 
ZIJ er geen gebruik van maakt bij de 
overheid en dat kan zij niet omdat zij 
zich met in de plaats kan stellen van de 
overheid Overigens kan deze ook 
geen talentelling inrichten 
Waarom doet men mets tegen de 
talentellingen door de Brusselse ge
meentebesturen' 
Dit IS gebeurd Er werd een beroep bij 
de Raad van State ingediend 

OOSTERSE TAPIJTEN 
Een a a n g e n a m e be legg ing 
Koop bij VLAMINGEN 
Koop in VERTROUWDEN 

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 

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

parochiezaal 
8WEMMEL: VOS-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) 

12 VLEZENBEEK: groot volksfeest van volksvertegenwoordiger 
Daan Vervaet in de zaal „Elysee", Dorp, Vlezenbeek Met dank 
wordt iedereen graag uitgenodigd om 20 u 

12 

19 

BUIZINGEN: Pensenkermis in de Don Boscokelder, Alsemberg-
sesteenweg Vanaf 17 uur Ook op zondag 13-12 vanaf 11 u 30 
MEISE-WOLVERTEM: 13de afdelingsbal in zaal St-Cecilia te 
Wolvertem Orkest The Barons, begin 21 u 

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 

Wat de onmogelijkheid van het verkie
zen van Franstaligen in Vlaamse ge
meenten betreft Dit hangt af van het 
invoeren van de subnationaliteit In 
1977 diende ik een voorstel in Dit 
werd verworpen door alle Vlaamse en 
Franstalige partijen, de Volksunie uit
gezonderd en dit zowel in kommissie 
als in openbare vergadering 
De lezer heeft ook de tekst gevraagd 
van het dekreet „bestuurstaal-Neder-
lands" in Vlaanderen, die ik samen met 
de Vlaamse partijen heb ingediend Ik 
heb hem de tekst toegestuurd Hij 
moet evenwel nog in het Staatsblad 
verschijnen 

Een lezer uit Gent doet een storting bij 
het Bestuur der Postchecks, die hem 
een formulier in het Frans terugstuurt, 
waaruit blijkt dat er geen dekking 
bestaat Nochtans is de houder van de 
P R een Vlaming, met een Nederlands
talige rekening Wij protesteren bij het 
Bestuur der Postchecks Het zal wel 
de zoveelste vergissing zijn 

St-Martens-Latem, de Latemse school 
IS een begrip in de Vlaamse schilder
kunst De postontvanger van Latem 
wil ongineel doen en stuurt aan een le
zer een bnef met tweetalig brief hoofd 
We protesteerden en vroegen om 
uitleg Wedden dat het een vergissing 
is 

Zou nu de PTT ook al onze taalklach
tenbus gaan saboteren Een lezer uit 
Bertem schrijft in zeer duidelijke let
ters een bnef aan onze taalklachten
bus te Gent Die bnef wordt hem 
teruggestuurd met de vermelding dat 
de naam en het nummer van de bus 
met overeenstemmen Nochtans was 
dat met het geval hetgeen onze brief
schrijver noopte een tweede brief te 
schrijven 

De exploitatiezetel van de firma Tecno-
crome Brussel N V te Erembodegem 

meent dat het Franstalige of tweetalige 
fakturen kan sturen aan klanten in het 
Vlaamse land De firma vergeet daarbij 
dat de exploitatiezetel te Erembode
gem gevestigd bepalend is voor de 
taal der fakturen Wij protesteren bij 
de firma te Brussel 

Rob Vandezande, 
senator 

GROOT-GENT: 

• Jongeman, 26 jaar, metser van 
beroep, zoekt een betrekking Is 
bereid alle werk te doen 

• Een 23-jange dame, tweetali
ge steno-daktylo, diploma sekre-
tariaat A2, zoekt andere betrek
king 

• Een 36-jarige magazijnier-be-
diende zoekt werk wegens slui
ting bedrijf op 31 december 
1981 Werkte 10 jaar als elektri
cien-installateur en nu 13 jaar 
waarvan 5 jaar als chef-magazij-
nier Is in het bezit van een 
njbewijs B 

• Jonge dame, 28 jaar, beroep 
bediende Diploma Hoge' Mid
delbaar en daktylo 2-talig Stem-
pelgerechtigd Zoekt werk als 
bediende Voor inlichtingen zich 
wenden O Van Ooteghem, se
nator. Armand Lonquestraat 31, 
9219 Gentbrugge, tel 091-
307287 

• Een 45-jange scheikundige A2 
industnele chemie en BI kunst
stoffen werkloos vanaf 31 januari 
1982 wegens gebrek aan bestel
lingen bij huidige werkgever, 
zoekt passende betrekking 

• Een 18-jarige dame, beroep 
bediende, met een kwalifikatiege-
tuigschrift vervolmakingsjaar kle
ding, zoekt een betrekking als 
verkoopster Voor inlichtingen 
zich wenden senator O Van 
Ooteghem, Armand Lonque
straat 31, 9219 Gentbrugge, tel 
091-307287 
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lepel & vork... 
BANKETBAKKERIJ 

Neukermans-Blom 
Daalstraat 7 - 1780 Teralfene 
Tel. 053-66.82.15 

Fijn gebak 
ijstaarten. 

suikerwaren -

Restaurant 
KAPELLEKESHOEF 

Kapelstraat 1 
TONGERLO-WESTERLO 

Tel 014/54.40.07 
\/laandag gesloten - Rustieke 

sfeer 

Restaurant P A L M H O F 

Tafelhouder 
Specialiteit gerookte vis 

Goede wijn hoeft geen krans 
Schoolstraat 52 

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

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

Café-restaurant MUTSAERT 

Eikenlei 61 

2280 GROBBENDONK 

Tel. 014/51.21.48. 

Sluitingsdag maandagavond 
en dinsdag. 

Lokaal <T SCHUURKE> 

Oude Graanniarkt 25 
1000 BRUSSEL 
Tel. 02-51325.64 

Waar Vtaming.n THUIS zija 

RESTAURANT TUL 
Grote Steenweg 71 

9260 Oordegem 
Tel. 091/69.28.74 

Specialiteit ribstuk op hout 

Dinsdagavond en woensdag 
gesloten 

Maak ook eens kennis met de 
gezellige sfeer In 

Restaurant 

SCHUTTERSHOF 
Dorpstraat 10 

2922 RAMSDONK 
Tel. 015-71.15.49 

VOEDING „DE POLDER" 
Polderstaat 12, 

8458 Oostduinkerke 

Specialiteit: 
dag. vers fruit en groenten. 

Dubt>ele Valois-zegels 
aan alle leden. 

Indus t r ië le 
b r o o d - e n b a n k e t b a k k e r i j 

R o o m i j s 

Wiifried BLANCQUAERT 

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

Te l 091-67.57 12 

m âjMiBïm»» 
WEKELUKSE RUSTDAG 
VRUDAG TOT ZATERDAG 
18 UUR 
JAN PAUWELS-
DE BRAUWER 
O . familiezaak mat traditia. 

9328 SCHOONAARDE 
Oude Brugstraat 16 
052-42.32.46 

JAARLUKS VERLOF 
DECEMBER 

FEESTZAAL 

'< E D E L W E I S S .. 
Vossemberg 13. 1981 VOSSEM 

Tel 02/767 45 76 

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

b e s t e k k e n 

SPECIALIST VOOR 
AL UW FEESTEN 

Verzorgde kei ikon 
Deniokmtihche pnjzcn 
Uitgolozen dienstbeloon. 

Kps,Sf!lsleeMweg 38 
2260 Nijten - Tei. 031/8188 41 

Europ Supermarkt 
Winderickxplein 

Alsemberg 

(Huis van vertrouwen) 

lepel & vork... 

:'t Is een specialiteit 

zoek hem op bij uw slager 

of toespijiswinkel 

„De B e a u v o o r d s e pas te i " 

't Is de lichtst verteerbare. 

Dortmunder 
Thier Braü-hoven 
Tervuurse vest 60, LEUVEN. Tel.: 
016-22 86.72. 
Kon Astridlaan 85, KONTICH. Tel.: 
031-57 30.32 
Nieuw Brugstraat 28, BRUSSEL. Tel.: 
02-218 74.89. 

Brugse Baan 1, Hulste (056-71.15.36) 

Grote parkeerterreinen - zalen vrij 
voor feesten banketten e.a. - Duitse 
specialiteiten. Dortmunder Thier van 
't vat - Levende Water Tönissteiner 
Sprudel - Goed en goedkoop eten. 

EETHUIS -
FEESTZAAL INGRID 

Olenseweg 41, WESTERLO 
(Voortkapel) 

tel. 014/21.36.96 

Alle feesten 
Specialiteiten 

Beauvoordse specialiteit 
Pannekoeken en wafels 

Mevrouw 

Pauwelyn- Duquesne 

Wulveringemstraat 18 
8486 BEAUVOORDE 
tel 058/2994.91 

Gestoten, vrijdag, behalve m seizoen 

FEESTZALEN - S A L O N S 

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

A.inncttict v.iM ,i!lc f f cs tcn 
Of)k v( ihuiiiK) v,in I. ifcl(|ciif( 

S< hi ldi ' isl i . i . i l 33 
2000 Ai i lwc ip i -n 
Tri 031 3745 72 

DE PUS 
GEBROEDERS 
Lambroeckstraat 89 
9320 OUDEGEM 
Tel. 052/21,16.06 

Algemene voeding, bieren, wijnen, l i
keuren. Rechtstreeks invoer Duitse 

en Franse wijnen. 

Koffiebranderij 
SAN O 
Emiel WItmannstraat 36, 
Schaarbeek 
Tel. 02-73*56.09 

Levert kwaliteitskoffie bij u thuis I 

Wijnimport HERMAN 
Douane - stpelhuis 
Menenstraat 376 

WEVELGEM 
Tel. 056-41.2922 

056-41.8168 
Invoer Bourgondië- en Bordeauxwijnen. 

Alle grote wijnen 
rechtstreeks uit de kastelen. 

Degustaties en verkoop: 
elke vri jdag van 17 tot 19 u. 

elke zaterdag van 10 tot 13 u. 
en op afspraak. 

CORTD^ALS 
UW KOFFIEHUIS 
Het Koffiehuis der 
Dijnderstrock 

Kattestraat 20, AALST 

SPECIALITEIT 
van WAFELS 
en IJSROOM 

Banketbakkerij 
ANTWERPIA 

Geraardsbergsestraat 38 Dr. Van De Perrelei 51 
9300 AALST BORGERHOUT 
Maurits GOSSYE Joost GOSSYE 
Tel. 053-21 35.33 Tel 031-36 56.54 

HOF TEN DALE 

Kleine maaltijden, vergaderin
gen, familiebijeenkomsten. 

Kerkveldstraat 31, 
9420 Erpe-Mere 
Tel. 053-77.85.57. 

Ca fé Het V laams Huis 

BIJ Jef Meys-Cypers 
Steenweg op Wijchmaal 59 
PEER 

Tel. 011-79.70.84. 

Kom és binnen waar Vlamin
gen thuis zijn. 

Öof ten CTttl|oorn 

1 
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 

Steeds welkom in 

KREKELHOF 

Drankhuis met sfeer 

Drie Egyptenlaan 11, 
Gooik 

Tel. 054-3348.57 

Uw tweede thuis! 

Hotel-restaurant-pub 

Tower Bridge 
Op 5 min. van Heizelpark. 
Hotel met goede smaak, standingkamers, alle komfort 
Heidebaan 98, 1850 Grimbergen. Tel. 02-252.02.40. 

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

CAFE-FRITUUR 
DE SNOECK 

Elie van Laere 
en Marcella Naessens 

Lokaal Volksunie 
Gontrode Heirweg 49 

9230 Melle 
Tel. 091-30.06.53. 

Voor een lekker etentje 
in een gezellige sfeer: 

Eethuis 't Voske 
Verbertstraat 145-147 

2120 Schoten, 031-58.41.76 
Wij verzorgen al uw feesten. 

Drank- en eethuis 

« W A L T R A » 
Arduink.nai 2 (bij IWS) 

1000 Brussel 
Tel 02/21952 12 

De vier Irocven v.in de W.illr,T 
1 Vl.inins in t tt.irl van Brussel 
2 Je h.ln Cr ultifd fy.irkcrcn 
3 Je krijgt er nlliid w.il Ie eten 
4 Oe iifitzen zijn socin.ll 

Welkom 

IN DE GROENE POORT 

Dorpsstraat 31, 1686 Gooik 
TeL 02-532.54.81 

Lokaal van de Volksunie 

_ ^ T 
.den botaniek 

Koningsstraat 328 
1030 Brussel 

Tel. 02-218.48.38 - 218.41.72 
Vlaams-Brabants 

restaurant, fijne keuken, 
gevarieerde wijnkaart, 

stijlvolle salons, grote tuin. 
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24 m Wij in de Volksunie 

Nabeschouwingen rond de jongste 

11.11.11-aktie te Aalst 
Tijdens de gemeenteraad van 25 no
vember II hield raadslid Jan Caudron 
volgende toespraak „Voor de cntici 
onder ons die zich afvragen of het 
ingezamelde geld wel degelijk terecht
komt zonder dat er iets aan de vingers 
blijft plakken, kan de volgende informa
tie wel nuttig zijn De organizator van 
de 11 11 11-aktie is het Nationaal Cen
trum voor Ontwikkelingssamenwer
king met aan het hoofd oud-minister 
Vermeylen en oud-voorzitter van de 
Nederlandse Kultuurraad Maurits 
Coppieters Jaariijks wordt een bro
chure verspreid met de zorgvuldig 
uitgekozen projekten waar de begin
selen van het NCOS kunnen gereali-
zeerd worden 

Self-reliance, de mensen in de ontwik
kelingslanden moeten met behulp van 
buiten zo vlug mogelijk op eigen benen 
leren staan Wij moeten ze geen vis ge
ven, maar leren vissen M a w ontwik
kelingshelpers moeten zichzelf zo vlug 
mogelijk overbodig maken 

Plattelandsekonomie dit veronder
stelt voorrang voor de landbouw en de 
aangepaste industne 

Nieuwe internationale ekonomische 
orde (NIE.OJ Of eerlijke verhoudin
gen tussen rijke en arme landen On
der meer tegen de uitbuiting en voor 
eerlijke pnjzen voor de grondstoffen 
uit de derde wereld Datzelfde NCOS 
verspreidt jaarlijks een brochure waar 
de resultaten van de jongste 11 11 11-
akties in de verschillende steden en 
gemeenten gedetailleerd worden ge
publiceerd Daann lezen wij o a dat 
Aalst verleden jaar 316 000 fr inzamel-

In de 

Aalsterse 

gemeenteraad 

de voor een projekt in Indonesië, waar 
stadsgenoten werkzaam zijn 

De opbrengst van dit jaar was bijna 
364 000 fr Op het eerste gezicht een 
mooi resultaat dat echter in ruime mate 

Top-20 

O k t o b e r en novennber zi jn m e de nnaandjes g e w e e s t Eerst d e 
aan loop to t d e verk iez ingsdag In d e w e e r zijn p lakken 
ad ressen schn jven , aanbel len, over tu igen 

En dan het bange a fwach ten 8 n o v e m b e r W a t zal het wor 
d e n *? Een g r o o o o t e overw inn ing i N o v e m b e r ve rd iend uitbla
z e n en een ser ieuze pint o m te bekomen , eindeli jk w e e r een 
avond je thuis, t eevee zien, de s c h o o n o u d e r s goededag gaan 
zeggen , een overw inn ingsba l meep ikken K o r t o m , b e k o m e n 
van het sukses 

En dan opn ieuw d e baan o p V a n de goedz i t tende w ind ge
bru ik maken o m een „WIJ " -abonnement aan de haak te slaan 
en zonde r dat je het besef t geraak je in de TOP-20 Tiens"? 
T iens i En pracht ige pn jzen w innen en in de lente met de 
andere t o p p e r s mee aan de feestd is 

1 Jan Caud ron , Aals t (1) 
2 Enk Vandewal le , Izegem (2) 
3 A n n y Lenaer ts , Wi ln jk (3) 
4 Je f Vinex, E rps -Kwerps (3) 
5 Rik Hael terman, D e n d e r w i n d e k e (5) 

Wi l ly Kui jpers, Heren t (6) 
7 Frans Kui jpers, Schi lde (6) 

G e o r g e s Raes, L e d e g e m (6) 
Veer ie Thi jssens, Ekeren (10) 
Paul C resens , Scha f fen (10) 
Wi l ly Serp ie ters , O o s t e n d e (9) 
Ach ie l Goder is , O o s t d u i n k e r k e (10) 
Roos Lernaut -Mar tens , G e l u w e (13) 
Gu ido Ca l laer t O p w i j k (13) 
L ieve Favoree l -Craeynes t L a u w e (13) 
Johan Vancoppeno l le , S t -T ru iden (13) 
Erwin V a n Dr iessche, S t - K r u i s (13) 
V U - A s s e b r o e k (13) 
Noe l D e S m e t Gen t -B rugsepoo r t (19) 
G a b y Landon , D iksmu ide (19) 
Raf V a n de r D o n c k t B e r t e m (—) 
Jan V a n D o o r e n , S t -Ma r tens -La tem (19) 
M ichae l V a n Opsta l , D e Haan (19) 

V U - W o m m e l g e m (—) 

10 

12 
13 
14 

19 

624 
264 
240 
228 
120 
120 

84 
84 
84 
72 
72 
60 
48 
36 
36 
36 
36 
36 
24 
24 
24 
24 
24 
24 J 

kan vert)eterd worden Nog te veel 
mensen blijven onverschillig of achter
dochtig aan de kant staan Dit door ge
brek aan motivenng en informatie Elk 
jaar stuurt een werkgroep uitnodigin
gen met alleen naar de jeugdverenigin
gen maar ook naar de kultuurvereni-
gingen de sportgroeperingen en de 
karnavalgroepen Het effekt is zeer 
mager omdat buiten enkele individuele 
vrijwilligers bijna uitsluitend de jeugd 
wil meewerken Willen wij de anderen 
motiveren en meetrekken, dan moeten 
WIJ het over een andere boeg gooien 

Er IS een oud spreekwoord dat be
weert dat woorden wekken maar 
voorbeelden trekken Ik ga hier niet 
voorstellen om onze zitpenningen voor 
een keer af te staan Dat zou veel te 
gemakkelijk zijn en tevens te burger
lijk Daarom durf ik hier een voorstel op 
de tafel gooien om bij de volgende 
111111 -aktie als voltallige gemeente
raad de straat op te gaan, burgemees
ter en schepenen op kop, gevolgd 
door ons allemaal solidair voor het 
goede doel En waarom n ie t ' 

Of IS het misschien te veel gevraagd 
van de verkozenen om een dagje op 
de 365 uit te trekken voor de derde 
wereld waann dagelijks 1500(X) men
sen sterven van honger ' Als goedge-
klede en weldoorvoede burgers van 
een van de rijkste landen van de 
wereld zouden wij ons eigenlijk moe
ten schamen over onze weelde te 
midden van zoveel ellende' 

Onze aktie zal een sneeuwbaleffekt 
hebben Wij kunnen zoveel anderen 
meetrekken dat alle sektoren van de 
stad kunnen bezocht worden, wat nu 
bij gebrek aan vrijwilligers nog met het 
geval is Interessant om weten is ook 
dat de opbrengst van de 11 11 11-aktie 
door de begroting van ontwikkelings
samenwerking met dne wordt verme
nigvuldigd Door dit multiplikatoreffekt 
wordt de huidige opbrengst van Aalst 
meer dan een miljoen 

Dat de geldelijke opbrengst nog veel 
groter kan worden indien wij allemaal 
meedoen, kan ik u bewijzen met een 
voorbeeld uit de praktijk Schepen 
Monsieur, de populaire toneelspeler 
Theo Van Gijsegem en ikzelf hebben 
bij de jongste 111111 -aktie een exjae-
nment gewaagd met een zeer mooi 
resultaat Met ons drieën zijn wij van 
deur tot deur gaan aankloppen met de 
bedelbus in de wijk van Immerzeel De 
opbrengst van een voormiddag was 
9 683 fr Vergeleken met een even
waardige wijk betekent dit ruim
schoots drie keer meer 

Hieruit mogen wij besluiten dat onze 
mensen de volwassen vrijwilligers met 
zo gemakkelijk doorsturen of met een 
aalmoes in het net sturen, zoals dat bij 
de jongeren gemakkelijker gebeurt en 
dat de bekendheid bij het publiek hier 
bovenop de winst stevig verhoogt" 

Raadslid Caudron besloot met al zijn 
kollega's uit te nodigen om in novem
ber van volgend jaar, samen met de 
meuwverkozenen leden van deze raad 
hun populanteit voor een keer in het 
voordeel van de derde wereld aan te 
wenden en entoesiast de voetsporen 
te volgen van de weinig gemeente
raadsleden die zich reeds jaren inzet
ten voor de minsten onzer broeders 
en zusters 

OOST-VLMNDEREN 
DECEMBER 

3 ST-AMANDSBERG: „Het ekonomisch federalisme van de VU", 
om 20 uur in zaal Tijl, Klinkkouterstraat 70 Vormingscyclus i s m 
het vormingscentrum Lodewijk Dosfel en VUJO 

4 GENT-EEKLO. VU-overwinmngsbal 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-overwinmngsbal om 20 uur in de 
feestzaal „Sportcentrum", Hoge Heirweg te St-Martens-Latem 
Inkom lOOfr 

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 

11 ST.-AMANDSBERG: VUJO-Vomningscyclus „Wat met het finan
cieel en monetair aspekt in een federaal Vlaanderen" Om 20 uur 
in zaal „Tijl", Klinkkouterstraat 70 Deelname gratis 

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 

13 NUKERKE-MAARKEDAL. Groot VU-dankfeest van het arr 
Oudenaarde in de Visvijvers te Nukerke Om 12 uur apentief 
13 u streekmenu, vanaf 15 uur gezellig samenzijn met zang, 
dans en verrassingen Pnjs 200 fr 

22 NINOVE „Laat je met onder tafel kletsen" vergader- en ge
sprekstechnieken o IV Johan Beke ( L Dosfel) Om 20 uur in Den
derleeuw Organizatie VU en FVV Eveneens op dinsdag 
29 december 

31 GENT; Oudejaarsavondfeest VUJO-Gent Om 20 u 30 in het 
Vlaams Huis Roeland, Korte Kruisstraat 3 Inkom 100 fr Disko 
Ligth and Sound 

Sociaal dienstbetoon in het arr. 
Dendermonde 
In de loop der maand februan 1982 
zal de NMBS overgaan tot het organi-
zeren van onderstaande schnftelijke 
proeven in het Nederlands voor de in
dienstneming van 

schnjvers - exploitatieklerken - faktu-
rageklekken - klerk boekhouder 
(mannelijke en/of vrouwelijke kandi
daten) 

Voorwaarden 
— Ten minste 17 jaar, ten hoogste 35 
jaar zijn op 1012'81 

— Ten minste in het bezit zijn van een 
getuigschnft lager secundair onder
wijs, afgeleverd door door de staat 
opgerichte, gesubsidieerde of erken
de innchting 

Proeven 
1 Opstel 2 Aardrijkskunde van Bel
gië 3 Naar keuze van de kandidaat 
(rekenkunde algebra, meetkunde) -
of moderne wiskunde 
Aanvragen 
— Moeten uiterlijk op 10 december 
1981 binnen zijn bij de Centrale 
Examenkommissie van de NMBS, 
Franknjkstraat 85, 1070 Brussel 
— Kan men in ieder station van de 
NMBS met het formulier P245 plus 
een spoorwegzegel van 60 fr (een 
gelegaliseerd afschrift der diploma's 
bijvoegen) 
— Kunnen ook verkregen worden op 
het sekretariaat van het CDNV vzw. 
Fortstraat 7, 9200 Wetteren, tel 091-
696788 

De Daenstentoonstelling 
te Gent en te Aalst 
De duur van de tentoonstelling „De 
daensistische beweging", die normaal 
tot 29 november in het Centrum voor 
Kunst en Kuituur, St-Pietersplein 9 te 
9000 Gent had moeten lopen, wordt 
omwille van de grote belangstelling 
van het publiek met 14 dagen ver
lengd Ze zal kunnen bezocht worden 
tot en met 13 december 1981 

De tentoonstelling zal van 8 tot 31 
januan 1982 te zien zijn in het Stedelijk 
Museum Oud Hospitaal, Oude Vis
markt 13 te 9300 Aalst 

De tentoonstelling werd gerealizeerd 
door het Daensmuseum en Archief 
van de Vlaamse sociale strijd te Aalst 

in samenwerking met de werkgroep 
voor histonsch onderzoek van het 
Priester Daensfonds Ze werd uit
gewerkt onder de auspiciën en met de 
financiële steun van de provincie Oost-
Vlaanderen en de stad Aalst 
Instanties of verenigingen die de ten
toonstelling zouden willen innchten, 
kunnen hiervoor schnftelijk kontakt 
opnemen met de heer R D'Haese, 
wnd konservator (DAVS, Kapelle-
straat 17, 9300 Aalst tel 053-770684) 
of met de Dienst voor Kulturele Aan
gelegenheden van de provincie Oost-
Vlaanderen Bisdomplein 3 te 9000 
Gent 

FOTO-HOME - COLORLABO 

PROF 35 -
het nieuwe denken in kleurfoto's 
De enige te Gent met eigen kleurlabo - Uw foto's op Kodakpapier 

Vakwerk voor amateurprijs 

Br. Weversplein 165, 

9000 Gent 

Molenstraat 125 
Wondelgem 

(Adv 208) 
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Wij in de Volksunie m 2S 

Izegem: historische VU-overwinning (1) WEST-VLAANDEREN 
Het kanton Izegem staat vanouds bekend als „moeilijk voor de VU'. Vaak was 
dit het kanton waar de VU haar laagste percentages haalde. In 1978 was voor 
de Kamer hierin al een lichte kentering waar te nemen. Maar nu heeft Izegem 
zich in één ruk tot de best geklasseerden in het arrondissement opgewerkt, 
met percentages voor Kamer en Senaat die de partij hier nooit tevoren behaal
de. 
Maar toch eerst even vermelden dat de VU in het arrondissement Roeselare-
Tielt weer de tweede partij is geworden. Daarmee heeft zij haar positie die na 
1974 verloren ging weer hersteld. 

Een CVP-bastion 
Dat het kanton Izegem moeilijk ligt 
voor de VU, heeft verschillende oorza
ken. Er Is een koncentratie van kandi
daten, met liefst 2 CVP-parlementai-
ren, 1 CVP-deputee, 1 SP-parlemen-
tair, om alleen maar de belangrijksten 
te noemen. 
Daarenboven heeft de CVP-pariemen-
tair en -burgemeester van Ingelmun-
ster (het kanton bestaat uit Izegem en 
Ingelmunster) een enorme machtspo
sitie uitgebouwd die nu voor het eerst 
kleine barsten gaat vertonen. Van de 
3 CVP-standenorganizabes heeft 
vooral het ACW een alles overheer
send net van organizaties uitgebouvi>d, 
zowel in Izegem als in Ingelmunster. 
Wat Izegem betreft komt daarbij dat 
deze stad ook een klein socialistisch 
bastion is. Wat blijft er nog van over? 
Voor de VU een zware opdracht 
Maar de VU heeft thans een door
braak geforceerd die we historisch 
kunnen noemen. Het jarenlang taai 
volgehouden werk van het afdelings
bestuur heeft nu zijn vruchten afge
worpen. 

Een historische 
VU-overwinning 
Onderstaande tabel toont duidelijk de 
indrukwekkende sprong voorwaarts 
die de VU thans maakte. Tevens komt 
duidelijk tot uiting hoe de traditionele 
achterstand van het kanton ten over
staan van het arrondissement goedge
maakt IS (K = Kamer, S = SenaaO. 

De Izegemse 
kandidaten 
Het meest opvallend resultaat is onge
twijfeld het cijfer met de voorkeur
stemmen (2775 of 1133 meer dan in 
78) van de plaatselijke VU-fraktielei-
der Geert Bourgeois, op de tweede 
plaats voor de Kamer Maar nog opval-

•m 
'68 
'71 
'74 
'77 
'78 
•81 

Kanton Izegem 
K/S 

14,1/12,9 
17,2/17,7 
14,5/18,5 
16,0/19,5 
14,7/16,2 
13,2/14,4 
19,2/19,9 

VU -percentages 
Arr. Roes.-Tielt 

K/S 
17,2/16,1 
22,1/22,1 
23,2/24,3 
21,7/23,0 
19,0/21,5 
15,3/17,9 
20,6/20.2 

Stad Izegem 
Het is traditie dat de VU-cijfers in 
Izegem hoger liggen dan in Ingelmun
ster. Bij extrapolaties van telbureaus 
dient men evenwel omzichtig te werk 
te gaan. Het ziet er trouwens ook naar 
uit dat de verschillen tussen Izegem en 
Ingelmunster kleiner aan het worden 
zijn. Onderstaande tabel geeft een 
verhouding tussen de stad Izegem en 
het kanton Izegem (d.i Izegem en 
Ingelmunster) waaruit elke vorm van 
raming geweerd is (K = Kamer; 
S = Senaat, P = Provincieraad) 

Izegem/Kanton Izegem 
VU-percentages op 8 november 

K. 21,1/19,2 
S. 20,8/19,9 
P. 20,7/19,6 

Openbaar 
Centrum 

voor 
Maatschappelijk 

Welzijn 
Brugge 

Voltijdse betrekking 
van geneesheer-specialist 

te begeven in het departement 
oncologisch centrum 

van het Algemeen Ziekenhuis Sint-Jan 
van het O.C.M.W.-Brugge 

VEREISTE VOORWAARDENi 

A. Belg zijn; 
B. De burgerlijke en politieke rechten genieten; 
C. Voldoen aan de militiewetten; 
D. Van onberispelijk gedrag zijn; 
E. Lichamelijk geschikt zijn voor de uit te oefenen 

funktie; 
F. Houder zijn van het diploma van Doctor in de Ge

nees-, Heel- en Verloskunde; 
G. Tot de uitoefening van de geneeskunde in België 

gemachtigd zijn; 
H. In het bezit zijn van een getuigschrift van erken

ning van geneesheer-specialist in de radio- en 
radiumterapie en bewijzen van een volledige on
cologische opleiding; 

I. De voor de gesolliciteerde funktie bepaalde bijzon
dere voorwaarden vervullen (specialisme, erva
ring, erkenning als geneesheer-specialist tegen 
uiterlijk de sluitingsdatum van de kandidaturen, 
erkenning bij indiensttreding door het Rijksinsti
tuut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering); 

J. Verplichting te Brugge gevestigd te zijn, één jaar 
na het einde van de proefperiode. 

De aanvragen samen met de bewijsstukken en curri
culum vitae moeten ingediend worden uiterlijk op 15 
december 1981 bij de heer voorzitter van het Open
baar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn, Kar-
thuizerinnenstraat 4, 8(XX) Brugge. (Adv. aosi 

lender is zijn score in het kanton 
Izegem waar hij met 1876 voorkeur
stemmen een flink stuk de CVP-lijst-
aanvoerder en uittredend parlemen
tair, tevens 1 ste schepen van Izegem, 
André Bourgeois (1524) overtreft In 
12 van de plaatselijke telbureaus haalt 
Geert Bourgeois het telkens ruim op 
zijn naamgenoot van de CVP 
Ook VU-raadslid Enk Vandewalle (2de 
opvolger SenaaO verbeterde zijn cij
fer 1460 voorkeurstemmen of 340 
meer dan in 78. Op plaatselijk vlak be
gint hij de schepen van Kuituur op de 
hielen te zitten. In 4 telbureaus op de 
13 haalde hij hogere ajfers dan de 

DECEMBER 
3 IZEGEM: „Zwart en Wit" van Gerard Walschap, door het MMT. 

Om 20 uur in het Muziekauditonum, Kruisstraat 15 Inkom. 150 fr. 
Org VSVK 

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 Debusseré Voor de 
kleinsten is een verrassing voorzien 

4 ROESELARE: Feestelijke avond met hutsepot en gastspreker 
onze nieuwe senator Firmin Debusseré Inr' VU en Vlaamse 
Vrouwen. In zaal Damier, Stationsplein Prijs 230 fr 

11 WAREGEM:5de VU-dansfeest vanaf 20 u 30m de Karekiet Gal
genstraat Prijs. 350 fr Vanaf 21 uur dooriopend buffet Vanaf 
23 uur disko voor jong en minder jong 

17 IZEGEM: „De verliefde ezel" van Apuleius, een dans- en 
mimespel in een bewerking van L Ck)uperus, getjracht door 
„D'Oude Kapel" uit Gent Vooraf voordracht door Johan Fleera-
ckers over het „Taalunieverdrag". Om 20 u. in zaal Tijl, Kerkplein. 
Inkom. 120fr Org. VSVK 

19 IZEGEM: Hutsepotteling in Kachtem, of afsluiting van het 
wandeljaar Organizatie wandelklub Vlaams Huis. 

19 KOEKELARE: Vlaams Herfstbal om 20 uur in zaal Zuudhove, Ich-
tegemstraat Orkest „The Early Birds" 20 jaar VU 

ACW-CVP-schepen die voor de CVP 
ook 2de opvolger Senaat stond. 
Uittredend provincieraadslid Refer 
Deneuw zag ztjn aantal voorkeurstem
men opklimmen tot 1183 (of 115 
meer) Een zeer gunstig resultaat ais 
men er rekening mee houdt dat hij 
tegenover een uittredend CVP-depu
tee stond en tegenover de njzende 
ster van SP'er Verledens 
Voor een grote verrassing zorgde wel 

dr. Michiet Verhelst Hij stond als lijst
duwer op de VU-provincieraadslijst En 
dat voor de allereerste keer Hij be
haalde 686 voorkeurstemmen (763 in 
het hele distnkO Insiders kenden al 
lang zijn politieke overtuiging, maar wie 
had direkt zo'n verrassend goed resul
taat durven verwachten? Hij heeft 
meteen t>ewezen hoe belangnjk zijn 
rol IS als aanwinst voor de Izegemse 
VU 

„Zwart en Wit" te Izegem 

De ploeg van het Mechels Miniatuur Tester (MMT) die vandaag 3 december voor VSVK-lzegem in het 
muziekauditonum (Kruisstr. 15) „Zwart en Wit" van Gerard Walschap brengt 
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26 Wij in de Voll<sunie 

Geslaagde Baskenavond 
te Brugge 
Zondag 28 november waren er niet 
zoveel toeristen in de Brugse binnen
stad te zien. De winterl<ou beet 
steeds grimmiger toe en eigenlijl( 
was het alleen maar een weertje om 
bij de kachel te zitten. Toch was er 
een groep Franse Basken, met bone-
ta en al. naar het Venetië van het 
Noorden afgezakt. Of moeten we 
zeggen opgeklommen? Het was de 
bedoeling — vooral zingend — de 
banden met Vlaanderen nader aan te 
halen. Gastheer was het „Vlaamse 
Steunkomitee voor de Baskische 
scholen", een organizatie die verle
den jaar zo 'n twee miljoen frank bij 
elkaar wist te harken als steun voor 
de „écoles sauvages" zoals de Fran
se overheid de Baskische schoolt jes 
smalend heet 

Wie zijn ze? 
Aan beide kanten van de Pyreneeën 
leven (nog steeds) zo 'n 3 miljoen 
Basken Hun taal behoort tot de oud
ste van Europa Over haar oorsprong 
tast men nog steeds in het duister 
Maar haar eigenheid is opmerkelijk 
Helaas, sinterklaas woont echt met in 
Spanje' Het totalitair regime van Fran
co legde de Basken veertig jaar lang 
het zwijgen op 
Franknjk heeft weliswaar een minder 
diktatonaal regime, maar het erg cen
tralistisch bureaukratisch apparaat van 
Panjs ontzegt tot nog toe aan vijf 
bevolkingsgroepen het recht op een 
eigen taal en kuituur Mitterand beloof
de daar verandering in te zullen bren
gen Tot op heden is daar echter nog 
niets van te merken 

De „ikastolas" 
Toen de Franse Basken in 1969 hun 
eerste schooltje — met nauwelijks 8 
leerlingen — uit de grond stampten, 
moesten ze dus met op de mildheid 
van Panjs rekenen Zeker met als het 
erop aan kwam de Baskische taal via 
het onderwijs van de ondergang te 
redden Toch zijn de „ikastolas" uitge
groeid tot een waar schoolnet Elke 

Na Wilrijk 

dag zitten zo 'n 600 leerlingen bij hen 
op de banken Er zijn niet minder dan 
28 basis- en kleuterschooltjes en een 
school voor middelbaar onderwijs 
„We hebben het echt niet onder de 
markt ' vertelt Michel Etcheverry „We 
moeten alles zelf betalen Ook de 
lonen van de leraren De onderwijzers 
krijgen bij ons amper 16 000 fr per 
maand Dat is het minimumloon voor 
arbeiders In het erkend onderwijs 
kunnen ze makkelijk het dubbele ver
dienen Anderzijds is , la douce France" 
met zo erg op ons gesteld Dat laten ze 
ook wel merken Bij voorbeeld met 
extra-moeilijke ingangseksamens voor 
onze leerlingen" 

Te gast in Brugge 

Kort na de middag kwam de groep uit 
Antwerpen in Brugge aan De kok van 
het „Oud Handbogenhof" in de Balie-
straat had intussen de tafels al gedekt 
De Antwerpse VU-senator, Walter 
Luyten, voor de gelegenheid met een 
heuse boneta getooid, lichtte in zijn 
tafelrede de Vlaamse ontvoogdings-
stnjd toe Maar daarna was het hoog 
tijd geworden voor een rondgang door 
het middeleeuwse Brugge Een mu-
seumbezoek zat er toen al met meer in 
Tegen vijven werden de hoge gasten 
voor een officiële receptie op het 
stadhuis verwacht In de plechtige Go
tische Zaal klonk het Frans van sche
pen Dombrecht („une langue qui n est 
pas la vótre, ni la mienne') wel even 
bevreemdend Hij heette de gasten 
welkom en bood hun leider een in-vier-
talen-opgesteld kunstboek van de stad 
Brugge aan In zijn dankwoord voor 
zoveel eerbetuigingen overhandigde 
Benat Sarasola de schepen een dub
bel-elpee van de Baskische groep 
„Guk" die later op de avond in het 
Brugs koncertgebouw zijn Baskische 
ziel uit het lijf zou zingen Zegt Beüat 
„Guk betekent ,wij' Net als dat blad 
van jullie dat ook bij ons bekend is 
Fijn zo, dan hoeven we het met zelf te 
zeggenI 

Ward Baert 

VU-doorbraak te Waregem 
De voorbije nationale verkiezingen wa
ren voor onze afdeling als het ware 
een test in het vooruitzicht van de 
gemeenteraadsverkiezingen 1982 Na 
een jarenlange aktieve werking op 
gemeentelijk vlak, waren wij ervan 
overtuigd dat de VU-Waregem een 
mooi resultaat te wachten stond Onze 
verwachtingen werden echter ruim
schoots overtroffen 
Voor het eerst in de geschiedenis 
stuurt de Volksunie-Waregem voor 
het kanton Harelbeke een verkozene 
naar de Westvlaamse provincieraad 
Onze kopman Amand Vandenhende 
haalde deze zetel met 1 177 stemmen 
achter zijn naam Deze uitslag is nog 
merkwaardiger als men weet dat op 
dezelfde lijst ook nog twee andere 
kandidaten van onze afdeling stonden 
Dokter Enk Deroose, ook van Ware-
gem-centrum haalde als laatste kandi
daat op dezelfde lijst 866 voorkeur
stemmen Onze sympatieke Jules 
Desmet uit de deelgemeente Beveren-
Leie wist ook een mooi resultaat te 
boeken met 139 geel-zwarte bolletjes 
achter zijn naam In totaal ging de 
provincieraadslijst voor het kanton Ha
relbeke-Waregem van 7 naar 12,92 %, 
en dit IS veruit de grootste vooruitgang 
van gans ons arrondissement 
Ook voor de Kamer haalde ons kanton 
met 4 % de grootste winst van het ar-

20 jaar 
lustrerie 
mare de vriese 
baron ruzettelaan 56 brugge 
baan brugge-kortrijk 
t e l e foon 050 /35 .74 .04 

licht 
de hoeken rond 
meteen 
booglamp 
booglampen, leeslampen, 
burolampen, tafeliampeh 

rondissement Ons gemeenteraadslid 
Jozef Verhelst wist als eerste plaats
vervanger voor de Kamerlijst na kop
man en nieuwverkozen volksvertegen
woordiger Franz Vansteenkiste, het 
mooiste resultaat te halen van gans de 
lijst met met minder dan 1 380 voor
keurstemmen 

Dan „last but nog least" voor de Se
naat Hier haalde ons nieuw provincie
raadslid Amand Vandenhende op de 
vierde plaats 1 236 stemmen Ons kan
ton was ook hier met een winst van 
6,6 % in de spits van de arrondisse
menten Kortrijk-leper Enkel het kan
ton Wervik met een winst van 10,3 % 
deed beter 

Het IS voor de vijftien aktieve bestuurs
leden van onze afdeling een hart onder 

de riem om op de ingeslagen weg 
verder te gaan De cijferaars van onze 
afdeling hebben reeds uitgerekend dat 
met een zelfde resultaat voor de ge
meenteraadsverkiezingen de CVP 
haar volstrekte meerderheid in Ware
gem zou verliezen Dat zou dan ook 
voor de eerste maal in de geschiedenis 
zijn Laat ons dus hopen en vooral hard 
werken om dit doel te bereiken 

De propaganda voor de aanstaande 
gemeenteraadsverkiezingen gaat van 
start op 11 december Dan geeft onze 
afdeling in de Karekiet te Waregem 
haar jaarlijks etentje Dat er feest zal 
gevierd worden lijdt geen twijfel Voor 
't eerst een Vlaams-nationalist uit Wa
regem in de Westvlaamse provincie
raad is inderdaad het vieren waard 

Walter Van de Brande 

Afdelingsnleuws uit 
Groot-Alveringem 

Op de afdelingsbestuursvergadenng 
van dinsdag 19 november werden met 
alleen de verkiezingsuitslagen nauw-
keung ontleed, maar werden ook an
dere kwesties behandeld 
Zo werd overgegaan tot de kooptatie 
van een nieuw bestuurslid Henn Le-
mahieu Met Henn is ons bestuur weer 
een jonge, dynamische kracht rijker 
Dat ook in ons arrondissement alles 
goed IS verlopen op 8 november is in 
met geringe mate te danken aan de 
werkzaamheid van het afdelingsbe
stuur De plakploeg werd zelfs gefelici
teerd door de nieuwe volksvertegen
woordiger Julien Desseyn De noeste 
plakkers waren Godfried Stevens 
Dirk Debacker, Frank Becuwe, Christi
ne Beuselinck en Luc Delancker 
De plaatselijke kandidaat op de provin-
cielijst Walter Wemaere heeft ook 
een meer dan behoorlijk resultaat be

haald Een goede voorbereiding op de 
gemeenteraadsverkiezingen van vol
gend jaar Walteri 
De VU-mandatanssen waren veront
schuldigd op de vergadering, de frank-
tie van de gemeenteraad pleegde die 
avond overleg over de komende ge
meenteraadszitting 
En het overleg is vruchtbaar geweest 
De oppositie, waarvan de VU deel 
uitmaakt haalde zijn slag thuis bij de 
benoeming van de klerk-typiste Niet 
de kandidate, voorgedragen door de 
CVP-meerderheid, werd verkozen 
Maar wel Gerda Neuville, die de steun 
genoot van de oppositie Dit was mo
gelijk doordat 3 kristen-demokraten 
hun medewerking verleende Hierdoor 
werd de CVP-kandidate, de dochter 
van een schepen, in de kou gezet Of 
hoe de CVP in Alveringem een twee
de blauwtje in enkele weken opliep i 

Laatste militie-voorlichtings
vergadering voor arr. Kortrijk 

Op het door FW en VU-lzegem georganizeerde Sinterklaasfeest hadden de Sint en Zwarte Piet het druk met 
de vele kinderen Toch was er even tijd voor een kiekje met de pas verkozen VU-senator Firmin Debusseré, 
met naast hem de VU-gemeenteraadsleden Geert Bourgeois en Enk Vandewalle 

Uit herhaalde kontakten is gebleken 
dat nog heel wat toekomstige soldaten 
de militiewetgeving onvoldoende be
grijpen en dan ook verkeerde beslis
singen nemen Vaak vernemen zo dan 
de waarheid wanneer het te laat is 
Daaraan willen wij nu verhelpen door 
het orgamzeren van een voorlichtings
vergadering voor alle soldaten van de 
klasse '82 en '83 
Deze vergadering die vrij en kosteloos 
toegankelijk is voor iedereen, gaat 
door op zaterdag 5 december 1981 in 
zaal 1302, Burg Reynaertstraat te 
Kortnjk om 17 u stipt 
Deze voorlichtingsvergadenng wordt 
ingencht door de Vlaamse soldaten
dienst „Ie Dien" en wordt voorgezeten 
door de provinciaal sekretaresse Lieve 
Favoreel-Craeynest gemeenteraads
lid (Rekkemsestraat 19 te 8520 Lauwe, 
tel 415481) 
Bevoegde sprekers zullen u wegwijs 
maken doorheen alle problemen in 
verband met uw legerdienst 
Michel Capoen, senator, spreekt er 
over oproepingen, vnjstellingen, ont
heffingen, uitstel, kostwinnerschap, 
broederdienst enz 

G Vandenbussche, adjudant Infor 
Landmacht spreekt er over het leger 
in het algemeen, reserve-officier, be-
roepsvrijwilliger, enz (met film) 

Jef Piepers gemeenteraadslid Kuurne, 
spreekt er over sociale wetgeving, 
werkopzegging, ziekenfonds, uw rech
ten en plichten 

Er zal ruimschoots gelegenheid zijn 
met deze mensen te spreken Zij zet
ten zich belangloos in voor onze solda
ten Leg gerust uw problemen aan hen 
voor Breng uw verloofde of ouders 
gerust mee 

Volksunie 
Arr. Brugge-Torhout 

Overwinningsbal 
Vrijdag 11 dec. '81 om 20 u. 30, 
zaal 't Jagershof, dorp Sint-An-
driesr 
Muziek: studio JOCAMA. 

Iedereen op post! 
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Aanbevolen huizen 

PVBA VAN IMPE & Zonen 
Steen- en marmerhouweri j 

Bnistraat 41 
HAALTERT 
Tel 053-2122 48 

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

KEUKENS - SANITAIR 
VERWARMING 

VAN DER CRUYS 
Assesteenweg 65. TERNAT 

Tel 582 14 41 
Toonzaal alle dagen upen 

van 9-19 u. Zondag gesloten. 

PVBA J 80RREMANS-C0CK 
& KINDEREN 

Algemene Bouwondernemingen 

Gentsestraat 238 
9500 GERAARDSBERGEN 

Tol 054 4125 89 

Wi) bouwen voor u sleutel op de deur 

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

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

Handweverij „den boogaert" 
Veerie Van den Berghe, Groen
straat 3, Hekelgem, tel. 053-
66.84.91. Open elke woensdag en 
zaterdag van 14 u. tot 19 u. 
Handweefwerk, eigen en uit vreemde lan
den, tafelkleden, ook handgeborduurde, 
brei- en weefwol, mooie gebruiks- en sier
voorwerpen, alles om te spinnen, verven, 
weven — ook lessen. 

Wit houten meubelen in Aalst, Groenstraat 200. 

VERVOER-VERHUrZINGEN 

Laadruimte van 30 lot 50 m3 

VECOVEN Jozef 
Haneveldlaan 47, 1850 Grrmbergen 

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 

Zaadhandel 

PVBA DE MOOR-LATEUR 
PELGRIM 9 
9258 SCHELDEWINDEKE 

Alles voor land- en tuinbouw. 

Tel. 091-62 51.42. 

DE CRAEN ROM pvba 
Molenstraat 78 
NIEUWENRODE 
Tel 015-71 1240 

Verwarmmg - stoom - sanitair. 
Alle herstellingen. 

Lederwaren-Parfumerie 
VAN REETH 
Antwerpsestraat 44 
2640 NIEL 
Tel 031 88 11 19 

Kleinlederwaren handtassen 
reisartikelen - regenschermen 
handschoenen. 

NV Relnigingswerken 

PEETERMANS 

Onderhoud en restauratie 
gebouwen 

Wijnegemstraat 40 
2220 Wommelgem 

Tel 031-53 95 30 en 53 75 75 

GELD 

Onmiddellijk 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 02/47819.93 
Import — Export 

ANTIEKZAAK 
Marcel Asselman 

Rollebeekstraat 45, 
1000 Brussel Tel: 511.61.33 

Privé: 56903 18 

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

I W E U K E M S I 

DURASON-KEUKENS 

FIRMA SONCK GEBR. 

PVBA BERT 
Assesteenweg 101, Ternat 

Tel 02-582.13.12 

VERDELER VOLKSWAGEN-AUDI 

WASSEN VAN ALLE RUITEN 

Aalsterse Glazenwasserij 

Gebr. ALLOO 
Raphael en Willy 

Tel bureau 053-2172.12 

KLEDING LENDERS 

Sifit D.imkKHiStraat 41 
W O M M E L G E M 
Tel 031 53 70 39 

Dames-, heren- en kinderkleding. 

PVBA DAMA 
Stationsstraat 107 
9540 BURST ERPE-MERE 

Vloeren -

Open haarden 

lel. 053-62.37.65 

B + M 
Bouwpromotoren en 

daktimmerwerken. 
Gasthuisstraat 428 
1760 ROOSDAAL 
Tel. 054-33.06.87. 

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

ALGEMEEN BOUWBEDRIJF 
Van d. Branden pvba 

Wuitenslaan 39, 9160 Hamme 
Tel. 052-47.88.09 

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 prijsofferte 

Anderenbroek 24. 
9480 Denderhoutem 
Tel 053 219325 

l ü f c L - Tel 011-534349 

Gelegenheidsgrafiek Huwelijk - Ge
boorte - Zelfklevende pl.ikb.itid en 
etiketten Houten drukletters Rekln-
nie-kalenders. 

FRANSSENS OPTIEK: 

I Silhouette 
Marwitz 
Rodenstock 

Herentalsebaan 340 
Deurne Z Tel 210896 
Kerkstraat 44 Antwerpen 
Tel 3565 75 

ALLE LAS- EN 
SMEEDWERKEN 
Speciaal herstelling van kipbakken. 

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

OOSTDUINKERKE 
VAKANTIE AAN ZEE! 
Grote keus b e m e u b e l d e v i l la 's , appar
t emen ten en s tud io ' s te huur 

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

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

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

8984 KROMBEKE-POPERINGE 
Badkamers # Keukens 4 Certtrale 
verwarming • Houtkachels • Jnbouw 

openhaarden • Gas radiatoren • Af 
was- en wasautomaten # Frioo's en 

Diepvriezers. 

DE KERAMIEKKELDER 

Piet VRANKEN 
Hoornstraat 2 
HALLE 

Vloer- en wandtegels 
10 % korting voor VU-leden 

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

Foristraat 27 
2510 MORTSEL 
Tel 031 4935 07 

MEUBELEN MOENS 
Markt 28 
TERNAT 
Tel 582 1055 

Specialist primitief -
stijlmeubeten en modern 

STUDIO 
DANN 

02-428.69.84 

— Industriële fotografie 
— Mode/archilekluur 
— Huwelijksreportages. 

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

Leon Theodorstraat 36. 
1090 Brussel 

Gentsestr. 155 
9300 AALST 
Tel. 053/21.19.21 

Fr. Craeybeckxlaan 69, 
2200 DEURNE 
Tel. 031/24.53.30 

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 

Él groep argenta anders & sympathiek 

lustrerie 

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

^^^SSIMZjÊ^^^^ t - ' 
EN BROEKEN 

moeilijke maten, A 
'akkundige retouche 

mecitcr kleermaker / i 

Vermees L' ' ^ 

DROOGKUIS - WASSERIJ 

BEDRIJFSKLEDIJ ST-PIETER 

Kollegestraat 33. 2400 M O L 

014-31 1376 

V 

ANTIEKZAAK 
Mevr. Julien SCHERRENS-
GHEKIERE 
Nederweg 113, 

8700 IZEGEM 
Tel 051-30.15.37 
Aankoop en verkoop van Franse 
(Normandische geskulpteerde 
eiken bruidskasten) meubelen en 
borden + kunstvoorwerpen 

i--iijj.'i!i.iii'.i|j.uiiJ-H-;»i.'t.iiiJ.iJJÜBi."IiJl!l 

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 053-213636 
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28 m Mensen van bij ons 

Ingenieur Jaak Moerman: 

„Vlaams schooltje in Komen maakte mij werkloos ff 
WAASTEN (Komen) - Het was 
vorige maandag vredig kalm aan 
de Hoge Plankebeek, op de 
grens tussen Wervik en Komen, 
waar reeds bij herhaling heroï
sche veldslagen geleverd zijn. 
Maar je moet met geen vijf Ko
menaars spreken om aan te voe
len dat hier niet veel nodig Is om 
meteen de vlam in de politieke 
pan te doen slaan. Vooral ti jdens 
de weekendnachten in en om de 
cafés valt er menig hatelijk 
woord. De grote politiek heeft in 
deze uithoek van ons land gewo
ne menselijke relaties groten
deels kapot gemalen. Ingenieur 
Jaak Moerman weet er van mee 
te praten. Sinds hij acht jaar 
geleden begon met de Vlaamse 
scholenaktie wordt hij met de 
vinger gewezen als „sale flamin", 
krijgt hij om de haverklap telefo
nische en andere bedreigingen, 
wordt zijn huisgevel met haken
kruisen beklad, en werd op de 
vier muren van de steenbakkerij 
in Ploegsteert waar hij werkzaam 
was „Moerman SS' geschilderd. 
Alle middelen waren goed om te 
trachten deze aktieve Vlaming in 
Waasten te broodroven. En zijn 
belagers zijn daar ook nog in 
geslaagd. Moerman werd door 
zijn werkgever op staande voet 
aan de deur gezet, hoewel de 
ondernemer aan de vakbonden 
beloofd had in kompensatie voor 
de niet-uitbetaling van de der
tiende maand, eind vorig jaar, in 
de loop van '81 niemand te zullen 
ontslaan. Dat akkoord werd tot 
nog toe gerespekteerd, behalve 
dan voor Jaak Moerman, 53 jaar. 
Die moest na méér dan 20 jaar 
goede diensten per se meteen de 
deur ui t -

Omdat hij de drijvende motor is 
achter de akties ten gunste van 
een Vlaams schooltje in Komen, 
werd Ingenieur Moerman zopas 
gebroodroofd. 

Als er vandaag kinderen in de fa
ciliteitengemeente Komen naar 
een Vlaamse school (hoe dan 
ook!) kunnen gaan dan is dit voor 
een groot deel te danken aan de 
doorzetter Jaak Moerman. Voor 
zijn jarenlange inzet moet hij nu 
een bitter-zware tol betalen. 
Jaak Moerman: „Hoewel in mijn 
ontslagbrief daarover met geen 
woord gerept wordt, en er vooral 
allusie wordt gemaakt op een mo
gelijke beroepsfout terwijl de eko-
nomisctie miserie ook als alibi kan 
dienen, meen ik goede aanduididn-
gen te fiebben dat ik „gezocht 
werd" om wille van mijn Vlaamse 
aktiviteiten. Ge moet hier leven om 
te tteseffen en mee te maken 
welke weerbots er komt als ge 
durft propaganda maken voor de 

Vlaamse Bond van Grote en Jon
ge Gezinnen, als ge aktief zijt 
binnen het Davidsfonds, voorzitter 
zijt van de VTB-VAB, en het bo
vendien ook nog aandurft om 
handtekeningen bij Vlaamse ge
zinnen bijeen te scharrelen voor 
een Vlaams schooltje voor hun 
kinderen. Mijn ontslag werd for
meel gemotiveerd met het argu
ment dat ik zou nagelaten hebben 
het werk van vier tekenaars, waar
op ik bij dit studiebureau toezicht 
had, behoorlijk te kontroleren. Dit 
is een zaak voor mijn advokaat en 
de arixidsrechtbank, maar in het 
kort toch even dit: het gaat om 
een omstreden zaak van beton-
studie die in 77 werd uitgevoerd, 
voor de bouw van appartementen 
(in halfopen bebouwing) in Sint-
Niklaas. 

Ik geef toe dat de tekeningen van 
ons bureau geschiedden op basis 
van oude normen, zoals wij die 
overigens voor tal van ander pro-
jekten zonder problemen reeds 
sinds nagenoeg twintig jaar toe
passen. Dat wij niet uitdrukkelijk 
de nieuwe normen voor uitvoering 
aanduidden werd mij kwalijk geno
men, nadat bij het bouwwerk 
schade aan de buurgebouwen 
werd gemeld. 
Evenwel, wij meldden zoals steeds 
in zo 'n geval dat het nieuwe bouw
werk van de buurwoosnten dient 
afgescheiden te zijn met een be
hoorlijke voeg. Bij de realizatie van 
het werk werd onze wenk over 

vMENSEN 
1SONS 
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het hoofd gezien, en werd het 
gebouw op de oude funderingen 
als bijkomende belasting opge
trokken. 
Men vit nu over oude en nieuwe 
normen, maar in de praktijk wer
den zelfs de degelijke oude nor
men niet toegepast... 

— Voor de afdanking werd dus 
een alibi gebruikt Er werd een 
stok gevonden om de hond te 
slaan-? 

Jaak Moerman: „Zeer zeker Men 
„zoekt" mij al sinds 73 te treffen. 
Ik heb duidelijk de grote fout ge
maakt mij in Komen als aktieve 
Vlaming voor tal van initiatieven in 
te zetten. Dreigbrieven en dito 
telefoontjes zijn mijn lot gewor
den. Ik had (die dag nogal laat 
thuisgekomen) nauwelijks mijn 
ontslagbrief gelezen, of mijn 
vrouw en ik moesten tot laat na 
middernacht vieze telefoontjes in-
kasseren van frankofone cafégan
gers die mij feliciteerden met mijn 
„promotie"...! 

Ik ben niet de man om mij snel te 
laten afschrikken door intimidaties, 
maar op de duur begint een gezin 
toch wel te lijden onder dit soort 
tegenkantingen." 

— Hoe Is het zover kunnen ko
men? 
Jaak Moerman: „De miserie is 
voor ons begonnen in '63. Toen 
werden de Vlaamse gemeenten 
Komen, Waasten. Neerwaasten, 
Ploegsteert en Houtem aange
hecht bij Henegouwen. 
Een jaar later oogstte een lijst die 
bij de verkiezingen opkwam voor 
terugkeer naar West-Vlaanderen 
behoorlijk sukses: evenwel zon
der effektief politiek resultaat 
Onder impuls van Flor Grammens 
werd dan in 71 de Vriendenkring 
van Komen opgericht Het tijd
schrift „Ons Kanton" werd sinds
dien op verscheidene duizenden 
eksemplaren verspreid. We kwa
men tot de bevinding dat zowat 70 
procent van de inwoners hier van 
Vlaamse oorsprong is. En vooral 
dat de verfransing via het schoo-
londerricht geschiedt Waar ikzelf 
aanvankelijk de Vlaamse aktivitei
ten nogal van op afstand, maar 
mét sympatie. bekeek, meende ik 

in 73 werk te moeten maken van 
een Vlaamse schoolaktie. 
De onmiddellijke aansporing daar
toe was de thuisbezorging van 
een postcolli waarbij ik op een 
franstalig formulier voor ontvangst 
moest tekenen. Ik heb zulks hals
starrig geweigerd. Tot drie keer 
toe werd mij dan de zending ont
houden. Ik t>en naar de arrorïdisse-
mentskommissaris van Moes-
kroen gegaan, die mij ambtshalve 
in het gelijk stelde. In deze facilitei
tengemeente van Walhnië heb ik 
het recht om Vlaamse formulieren 
te verkrijgen. 

Veertien dagen later werd op mijn 
huisdeur een hakenkruis geschil
derd... 

En dan zijn we ons dus beginnen 
inzetten voor busvervoer van kin
deren naar Vlaamse scholen in de 
gemeenten Wervik, Mesen en 
Nieuwkerke. Vooral voor de bus
dienst naar Wervik brachten we 
zware offers. We kochten een 
tweedehandsbus. In 73 brachten 
we elke schooldag 30 kinderen 
naar het Vlaams onderwijs. Vanaf 
74 al startte een campagne tegen 
mij Op de muren van de steen
bakkerij waar ik werk werd vier 
keer „Moerman SS" geschilderd. 
Begrijpelijk zat mijn werkgever 
daar verveeld mee. In de straten 
van Waasten werden ook lasterlij
ke pamfletten rondgestrooid. Met 
daarin onder meer de lowering 
dat ik zwart geld bij mijn werkge
ver zou verdienen. Een en ander 
heeft mij evenwel niet kunnen 
afschrikken. Ik begon Vlaamse ge
zinnen op te zoeken om in onze 
streek zoveel mogelijk Neder
landstalige formulieren ingevuld te 
krijgen voor de dienstverlening 
van telefoon, belastingen, water. 
Intercom..." 

— Tot dan was er geen sprake 
van ernstige dreigingen met 
broodroof-? 
Jaak Moerman: „Van mijn werk
gever heb ik nauwelijks enige aan
maning in die zin gekregen Maar, 
als ik er nu over nadenk dan zijn 
de politieke poppen vooral sinds 
79 aan het dansen gegaan. 
Op aanraden van senator Ger
main De Rouck hebben we 47 

handtekeningen van ouders inge
zameld: voldoende om een ge
meentelijk initiatief voor Vlaams 
onderwijs af te dwingen. Toen 
werden tal van de ondertekenaars 
bestookt met dreigbrieven. De 
burgemeester zelf belde bij 
Vlaamse gezinnen aan en belaag
de de mensen met mogelijke boe
tes voor-alles-en-nog-wat Dan 
werd het spel zeer zwaar ge
speeld. 
Niettemin geraakten we in sep
tember van vorig jaar met de 
hakken over de sloot: er waren 17 
handtekeningen. Onder chantage 
bezweek dan nog één ouder Ble
ven uiteindelijk nog 9 kleuters en 7 
leerlingen voor de lagere school 
over Het kernkabinet, onder lei
ding van Wilfried Martens. t>esliste 
dat de gezamenlijke 16 handteke
ningen afdoend waren om een 
Vlaamse afdeling in het franstalig 
ateneum te openen. De reaktie 
van de frankofonen was hatelijk. U 
herinnert zich de TV-beelden over 
de spuw- en scheldpartijen die 
onze kinderen moesten trotse
ren... 

Voor dit schooljaar noteerden we 
22 inschrijvingen: 12 kleuters en 
10 in de lagere school. Busquin 
pakte uit met een elektorale stunt 
door de school te sluiten met de 
bewering dat er alleen voor de 
lagere school 16 aanvragers zou
den moeten zijn. Minister Cale-
waert van zijn kant deed de belof
te én de wedden van de leerkrach
ten én de werkingskosten van de 
scfmol te zullen betalen., totdat 
een nieuwe regering een definitie
ve beslissing neemt 
Dit betekent gewoonweg dat 
onze kinderen hier hoegenaamd 
nog niet zeker zijn dat zij na 
nieuwjaar nog een Vlaamse 
school in Komen kunnen bezoe
ken! 

Wij blijven niet gelaten afwachten, 
en we hebben vorige week vrijdag 
bij de ministers Eyskens, Cale-
waert, Geeris en Busquin een aan
vraag ingediend voor een vrije 
gesubsidieerde school, met hand
tekeningen van ouders voor 17 
kleuters en 18 leerlingen in de 
lagere school 
Nu wachten we ongeduldig af 
welk lot deze zoveelste aanvraag 
ons zal l)eschoren worden, welke 
juridisch-politieke vitterijen mis
schien allicht weer zullen opgedist 
worden... 
Bovenop hebben we de bittere 
ervaring dat een aantal ouders 
geen aanvraag durven onderteke
nen omdat de Vlaamse school in 
Komen op-en-top een politieke 
zaak is geworden. Als ik nu aanbel 
bij een Vlaamse familie dan ziet 
men meteen een gebroodroofd 
„flamin" voor de deur staan. Het 
gesprek krijgt dan direkt een triest 
uitgangspunt Het is immers ge
vaarlijk geworden om met Jaak 
Moerman in de Vlaamse akties in 
Komen samen te werken. 
Men heeft mijn gezin biezonder 
pijnlijk getroffen. 
Maar. Jaak Moerman krijgt men 
met klein. 
Alleen hopen we nu meer dan ooit 
vanuit Vlaanderen effektieve 
steun te knjgen. 
Trouwens, terloops een vraagje 
aan onze politici die aansturen op 
een Vlaamse (deel)staat: welk lot 
zal morgen Komen toebedeeld 
krijgen waar 70 ten honderd van 
de inwoners van Vlaamse afkomst 
is?" 

(hds) 
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