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HERTOGINNEDAL TWEEDE EDITIE 

Om uit de krisis te geraken wil formateur Martens met de 
vijfde regering die zijn naam draagt volgend jaar 120 miljard 
frank besparen, terwijl een begrotingstekort van 200 miljard 
wordt aanvaard als een noodzakelijk kwaad. 
Daartegenover staat dat in het voorbije jaar, wegens de 
wanpolitiek van de regeringen-Martens en Eyskens, de Na
tionale Bank voor zowat 300 miljard frank aan deviezen heeft 
moeten verkopen om de frank op peil te houden... 
Met zijn uitgesproken liberaal sociaal-ekonomisch program
ma wil Wilfried Martens nu het ontij doen keren. En op wat 
voor een manier! Hij vraagt volmachten voor een vol jaar. 
Het parlement wordt dus volkomen buiten spel gezet. Die vol
machten worden minder afgedwongen om het ekonomisch 
ontij te doen keren, maar vooral om de grondige verdeeld
heid in de nieuwbakken regeringskoalitie zelf in de kiem te 
smoren. Uit het ultiem nachtelijk beraad is gebleken dat de 
vakbondsvleugels van liberalen en kristen-demokraten de 
devaluatie-dreiging hebben moeten ondergaan en meteen 
een paar mokerslagen hebben moeten inkasseren. Zo is de 
heilige koe van de onwijzigbare indexkoppeling moeten 
sneuvelen. Zo ook betreffen de meest konkrete besparings
maatregelen in de formateursnota allereerst de werklozen, 
minder-validen, bejaarden... Bij de onderhandelingen zijn al 

Unitaire grendel 
op nooduitgang 

evenzeer een aantal Vlaamse urgentie-eisen met geen half 
woord ter sprake gekomen. 
Zo wordt de splitsing van het kiesarrondissement Brussel-
Halle Vilvoorde nogmaals afgewezen. Zo mag de op en top 
ondemokratische Brusselse agglomeratieraad nog maar 
eens tot nader order met een miljardenbudget blijven knoei
en. Elders heet het wel dat onnuttige instellingen zullen 
worden afgeschaft, maar dat geldt dus niet voor frankofoon-
Brusselse instellingen. 
De belangrijkste miskleun in het volmachtenprogamma van 
Martens-V is evenwel de drastische afgrendeling van verde
re federalizering van dit land. 
Er wordt gesteld dat geen plannen voor nieuwe sektoren in 
moeilijkheden zullen worden opgezet. Dat is nogal begrijpe
lijk aangezien na de miljardenoperatie ten gunste van zielto
gende Waalse staalbedrijven er géén frank meer overblijft. 
De twee-maten-en-twee-gewichten-politiek blijkt op zerpe 
wijze bij de ongelijke behandeling van de dossiers Cockerill 
Yards en Cockerill-Sambre. 
De Cockerill-scheepswerf in Hoboken moet het stellen met de 
vage belofte „dat een zeker herstruktureringsplan zal wor
den opgesteld". 
Voor Cockerill-Sambre is de Martens-nota uitermate kon-
kreet: nog vóór 1 januari '82 zullen, mits twee zware miljar-
deninjekties, de kasmoeilijkheden van Cockerill-Sambre op
gelost worden. 
Er is zelfs nog véél erger: het unitair beleid ten aanzien van 
staal, textiel, hol glas, steenkool en scheepsbouw wordt 
gehandhaafd, terwijl de (zoals dat heet) „verschillende sekto-
riële financieringsmaatschappijen " zullen gefusioneerd 
worden tot één instelling. Dit betekent noch min noch meer 
dat na de miljardencadeaus aan de Waalse staalbedrijven er 
nauwelijks nog een frank dreig^t over te blijven voor bij voor
beeld de Vlaamse textiel- en scheepsbedrijven die onvermin
derd met een kluitje in het riet gestuurd worden. 
Het herstelprogramma van Martens zal spoedig voor de 
Vlaamse gemeenschap van aard blijken de nooduitgang 
potdicht te gooien, van waaruit we normaal een uitweg uit de 
krisis zouden kunnen vinden, mocht de unitaire grendel 
verwijderd worden. 
De Vlamingen zullen, als de volmachtenregering van Mar
tens de gelegenheid krijg:t voor bijkomende averij te zorgen, 
zich nog jaren moeten kromwerken om de nefaste effekten 
van de kortzichtige Belgische politiek van CVP en P W weg te 
werken. Martens vraagt vandaag volmachten om op sociaal, 
ekonomisch en communautair gebied de Vlaamse'gemeen
schap verder de dieperik in te duwen. w i J 

Arbeidersverzet 
tegen noodtoestand in Polen 
In Polen heeft generaal JaruzelskI de noodtoestand afgekondigd. 
Vakbondsaktlviteiten, bijeenkomsten en vergaderingen zijn verbo
den, het telefoon- en telexverkeer met de buitenwereld is bijna hele
maal afgebroken. Honderden leiders en leden van de onafhankelijke 
vakbond Solidariteit zijn gevangen gezet. Vakbondsleider Lech 
Walesa zou onder huisarrest staan. Ook binnen partij en regering 
vonden tientallen arrestaties plaats. 
Ondanks het uitvallen van de meeste kommunikatielijnen kwamen uit 
Polen woensdag opnieuw berichten over vakbondsverzet tegen de 
noodtoestand. Vooral in enkele bolwerken van Solidariteit — de Balti-
sche stad Gdansk, Radom, de grote Ursus-fabriek bij Warschau — is 
de spanning zeer groot, zo werd ook onrechtstreeks door de Poolse 
radio toegegeven. Bij de Ursus-fabriek zouden zelfs schoten gehoord 
zijn en worden militairen ingezet om stakingen te breken. 

Na het afkondigen van de nood
toestand afgelopen weekeinde 
verklaarden de Sovjet-leiders dat 
het om een louter Interne Poolse 
aangelegenheid ging. Maar 
woensdag circuleerden berichten 
over een mogelijke Russische be
trokkenheid bij de operaties. Vol
gens sommige bronnen verblijft 
maarschalk Koelikov, de Sovjet-
russlsche opperbevelhebber van 
het Pakt van Warschau, al een 
week In de Poolse hoofdstad. 
Woensdag meldde de BBC dat er 
Sovjet-vrachtvllegtulgen In Polen 
geland zijn. 
De Westerse landen hebben her
haaldelijk gewaarschuwd tegen 
een Sovjet-lnterventle in Polen. 
President Reagan liet deze week 
weten dat hij een totaal handel
sembargo tegen de Sovjetunie 
zou afkondigen als deze In Polen 
tussenbeide komt 
Van hun kant hebben de paus en 
de Poolse aartsbisschop monseig
neur Glemp vooral gewaar
schuwd voor het gevaar dat het 
tot bloedvergieten onder Polen 
zou komen. In twee preken sinds 
de afkondiging van de noodtoe
stand heeft monseigneur Glemp 
met aandrang gevraagd bloedige 
botsingen tussen Poolse soldaten 
en burgers te vermijden. 
De afkondiging van de noodtoe
stand vormde voor generaal Jaru-
zelski, die al tot premier en partijlei
der was benoemd, een laatste 
noodmiddel om een eind te maken 
aan de politieke spanningen en de 
zware ekonomische knsis waarop 
regering en partij geen vat kregen 
De ekonomische situatie in Polen 
IS katastrofaal Niet alleen is er een 
nijpende voedselschaarste. Maar 
In een soort waterval-effekt is ook 
de hele Industrie aan het stilvallen 
omdat wegens gebrek aan devie
zen de nodige grondstoffen en 

wisselstukken niet kunnen wor
den ingevoerd. Op het politieke 
vlak zorgde Solidariteit voor de 
druppel die de emmer deed over
lopen door vorige week op een bij
eenkomst in Gdansk een referen

dum te eisen over een niet-kom-
munistlsche regering, het vertrou
wen In generaal JaruzelskI in twij
fel te trekken en vraagtekens te 
plaatsen bij het bondgenootschap 
met de Sovjetunie. 
Generaal JaruzelskI hoopte blijk
baar dat de strijdkrachten, die in 
Polen de reputatie hebben natio
nalistisch en patriottisch te zijn, 
voldoende vertrouwen van de be
volking zouden krijgen. Het was 
als opperbevelhebber, niet als pre
mier of partijleider, dat hij de nood
toestand uitriep. Maar de berich
ten over aanhoudend arbeiders-
verzet doen vrezen dat ook deze 
laatste noodgreep om de Poolse 
krisis vreedzaam en zonder bui
tenlandse interventie te regelen 
zou kunnen falen. (H.OJ 

O ièn de week 

160.000 voedselpakketten en medikamenten in 122 truks.. Een hulpkara
vaan vertrok vorige zondag vanuit het Nederlandse Utrecht naar Polen, 
waar een paar uur voordien de militairen de macht grepen. De 
volkssolidariteit doorbrak evenwel het politiek-militair bolster Maar dit 
soort hulpverlening blijft evenwel een druppel op een gloeiende plaat.. 

20 jaar politiek kursief Lees biz. 4 
" ^ 



Mfr Brieven 

TROUW AAN HET 
„BELGISCHE VOLK"? 

Naar aanleiding van de incidenten in de 
Oostvlaamse provincieraad, vi/aarbij 
vier VU-verkozenen de wettelijke eed 
aflegden in een eigen versie, wil ik dit 
zeggen. 
Het was op zijn minst voorbarig en bo
vendien niet het juiste moment om die 
eedformule van getrouwfieid aan het 
„Belgische Volk" aan te vullen met „en 
aan de Vlaamse Staat". 
Die Staat is er nog niet, en niemand 
verwacht die voor het jaar 2000, alhoe
wel we nu versneld de goede richting 
ingaan. Maar als er een „Belgisch Volk" 
zou bestaan, wat iedereen betwijfelt 
dan zou daaruit geen „Vlaamse Staat" 
kunnen gevormd worden. De originele 
eedformule stamt nog uit de tijd dat la 
Belgique officieel eentalig was. Als 
men aan een Waal vroeg wat de 
Belgische taal was, dan antwoordde hij 
steevast: „Le frangais." Vroeg men dan 
verder; „Et le f lamand", dan was het 
antwoord: „Ce n'est qu'un patois." 
Onze taal was maar een keukenmei-
dendialekt Door de taalwetten echter, 
die wij pas na ontzaglijk veel strijd 
hebben afgedwongen, werd de ver
bastering van ons Volk verhinderd en 
een einde gesteld aan de kolonizatie 
van Vlaanderen. Het bewustzijn dat er 
in Euorpa een Vlaams Volk leeft, welis
waar binnen de grenzen van de Belgi
sche staat, werd de laatste vijftig jaar 
steeds sterker in alle bevolkingslagen. 
De jongste verkiezingen waren de 
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uiteindelijke doorbraak van die onuit
roeibare Vlaams-nationale idee. 

De gewraakte eedformule is dus ar
chaïsch en helemaal uit de tijd. Welke 
volksvertegenwoordiger maakt er 
eens werk van om die anakronistische 
eed aan te passen aan de realiteit? De 
Belgische Staat is er nog steeds, maar 
een „Belgisch Volk" bestaat niet Wel 
zijn er dus een Vlaams en een Waals 
Volk, die alhoewel grondig verschillend 
in afkomst in mentaliteit en in maat
schappelijke opvattingen, toch wellicht 
een tweestatenbond kunnen vormen 
via een nieuw model van konfederatie. 
De eedformule zou dan getrouwheid 
inhouden aan de grondwet van de 
konfederatie en deelsgewijs ook 
trouw aan de zelfstandige Vlaamse 
Staat die het Vlaamse Volk vertegen
woordigt. 

J.G„ Maasmechelen 

RASSEHAAT 

De tv-uitzending van zondag 6 dec. II. 
„leder zijn waarheid" op BRT 1 was 
voorzeker voor de Vlaamse kijkers de 

zoveelste kaakslag die wij te inkasse-
ren kregen, allesbehalve 'n Sint Nik-
laasgeschenk! 

Nols is niet alleen een rassehater, die 
vrijuit de wet mag overtreden, maar 
vooral tegen de Vlamingen is hij meer 
dan een rassehater. Of zijn wij soms 
geen volk? 
Dat weten wij reeds lang. Dat een 
Brusselse burgemeester daar Frans zit 
te spreken (hij moet nochtans tweeta
lig zijn in Brussel) dat is onaannemelijk 
en onduldbaar. 
Ik overdrijf niet als ik zeg: rassehaat 
vanwege de Schaarbeekse burge
meester, maar ook van de BRT, waar
voor wij Vlamingen alweer het meest 
moeten betalen. Altijd maar hetzelfde: 
ons geld is goed, maar niet onze taal. 

A.S^ Gent 

GEEN POSTNUMMERS 

De eindejaarsfeesten naderen. Er wor
den weer veel wenskaarten verstuurd. 
Niemand zal beweren dat die dringend 
zijn. Het is heel januari Nieuwjaar. De 
Vlamingen hebben redenen te over 
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om te klagen over „die Brusselse stad", 
o.a. 200 miljard per jaar voor de Walen, 
plus 30 miljard voor het Waalse staal, 
enz... We kunnen daar niets aan doen. 
Fout 

Doe eens de proef. Schrijf nergens 
nog postnummers, noch in adres noch 
in tegenadres, noch op formulier noch 
bij betalingen. Je zending moet vol
gens de wet toekomen en geen enkele 
wet verplicht je postnummers te schrij
ven. Een tweede tip. Vraag aan je 
kennissen in de Brusselse agglomera
tie in welke gemeente ze wonen. Ge
bruik in je adres de naam van die 
gemeente i.p.v. Brussel (met een post
nummer ervoor). Schrijf Schaarbeek 
i.p.v. 1030 Brussel, Etterbeek i.p.v. 1040 
Brussel, Eisene i.p.v. 1050 Brussel, 
enz... Als het postsorteercentrum 
Brussel X in de knoei geraakt moet de 
regering dat maar oplossen. 

R.d.N„ NIjlen 

BASKEN 
IN BRUGGE 

In mijn artikel in „Wij" van 3 december 
'81 heb ik, onde de titel „Geslaagde 
Baskenavond te Brugge" over de re
ceptie van de Basken op het Brugs 
stadhuis onder meer dit zinnetje ge
schreven: „In de plechtige Gotische 
zaal klonk het Frans van schepen 
Dombrecht („une langue qui n'est pas 
la vótre, ni la mienne") wel even be
vreemdend." Dat heeft nogal wat on
nodig stof doen opwaaien. Sommigen 
zagen er een aanval in op schepen 
Dombrecht en het Brugs schepenkol-
lege. Wat het helemaal niet is. Wie 
trouwens kritiek wil spuien op het 
Brugs stadsbestuur, moet maar eens 
een tochtje door de stad maken. Is er 
één plaats in Vlaanderen waar er de 
jongste tijd zoveel nieuws uit de grond 
is gestampt? Ik ben wat fier, dat onze 
mensen dat hebben helpen realizeren! 

Het is al evenmin mijn bedoeling sche
pen Dombrecht voor het gebruik van 
het Frans terecht te wijzen. Het was de 
enige taal waarin kommunikatie met de 
gasten mogelijk was. Had hij dat niet 
gedaan, dan had ik dat een voorbeeld 
gevonden van een misgroeid „Vlaams-
kionisme". Hoe mijn woorden dan wel 
geïnterpreteerd moeten worden? 

Doodgewoon zoals ze d'er staan. In de 
mond van een Vlaamsvoelende sche
pen — wie heeft daar ooit aan getwij
feld? — en in de ruimte van de 

Gotische Zaal waar op de wanden ons 
roemrijk 1302 geborsteld staat, klonk 
het Frans vreemd. Dat is alles. Tot slot: 
de receptie ten stadhuize was biezon-
der voornaam en hartelijk. 

Ward Baert, Torhout 

ZEG HET DE MENSEN 

Vooreerst proficiat voor het wekelijks 
artikel in „Wij" van voorzitter Vic An
ciaux. 

Toch meen ik dat de Vlaamse man in 
de straat wel eens wil weten waarom 
bv. een partij als de PSC (met 18 
verkozenen) veertien dagen lang de 
koppen haalt al of niet met een ge
schonden neus, terwijl de V U (met 20 
gekozenen) al seffens een maand lang 
uit het nieuws wordt gehouden. 

Waarom zou Vic Anciaux ook niet 
eens uitleggen wat men zoal voorstelt 
als men bij de formateur wordt ontvan
gen? De VU-voorstellen zullen wel te 
zwaar zijn, zodat men niet in de rege
ring kan gaan. Ik hoop dat hij toch over 
de boedelspreiding (centen in eigen 
handen) zal gesproken hebben, alsook 
over amnestie? 

Natuurlijk past zoiets niet in het kraam 
van de PVV en CVP. 

Toch meen ik dat dit alles op TV of via 
de pers (zonodig via advertenties in de 
grote dagbladen) eens duidelijk aan de 
Vlaamse man moet uitgelegd worden. 

Spaar de Pest voor Vlaanderen en de 
CVP niet! Zij sparen de V U ook niet! 

M.M., Opoeteren 

Wtj ontvangen graag brieven van 
onze lezers, als ze ondertekend zijn 
Naamloze brieven gaan de scheur
mand in. evenals scheld- en smaad-
brteven 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 m een lezersbnef. 
IS niet noodzakehjk de onze 

De redaktie 

De vrije radio-chaos 
België is de laatste twee jaren overspoeld door een golf 

van vrije radio's. Wie zijn ze, wie werkt er achter de 
schermen en krijgen ze binnenkort een echt statuut? 

Knack zoekt naar duidelijkheid in de eterchaos. 
En verder: 

Is er nog geld voor de arbeiders van (3ockerill Yards?... 
Het Belgisch staal en de draagwijdte van de 

EG-verordening... Het uitvinderssalon, op zoek 
naar het perpetuum mobile... Een interview met 
Yasser Arafat... Het nieuwste wapen: hoe een 

magnetische schokgolf efficiënter werkt dan de bom... 
Het Vietnam-drama, jaren later leeft Amerka nog steeds in 

de ban van ,,the only war we ever lost"... 

O 
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sturen naar Knack, Meiboomlaan 33, 8800 Roeselare 

Naam 

Adres 

Postnr Gemeente 

.J 

17 DECEMBER 1981 



Mensen 

Geroepen 
De betweterige Erik Van Rompuy 
(„Als de CVP-regeringsleden en 
de partij naar ons hadden geluis
terd, zou de partij op 8 november 
niet zo'n nederlaag hebben gele
den") is herverkozen tot voorzit
ter van de CVP-jongeren. 
Als enig Jondidaat voor deze 
funktie viel hem dat trouwens 
niet zo lastig, al dient gesteld dat 
20 t.h. van zijn volgelingen het 
met hem niet meer zien zitten. 

In zijn feestrede gaf Erik Van 
Rompuy de CVP de goede raad 
mee om op te houden „een kliën-
tele partij te zijn, want het Is aan 
het profitarisme dat we kapot 
zijn gegaan". 

Een voorbeeld van dat profitaris
me gaf hijzelf reeds. Zijn beloften 
om bij een herverkiezing tot 
voorzitter zijn Europees mandaat 
te laten schieten, heeft hij reeds 
naast zich neergelegd. Uiteraard, 
daartoe „geroepen door de zoge
naamde basis" die Erik onmis
baar acht in Europa. 

...Zoals 
leermeester 
Tindemans 
Daarmede blijft Enk Van Rompuy 
in de voetsporen lopen van zijn 
leermeester Tindemans. Ook deze 
vi/erd door zijn partij als het ware 
„geroepen" en „gesmeekt" in de 
voorzitterszetel. Veel baat heeft 
dat de CVP met bijgebracht 
Hoe onmisbaar Tindemans als 
voorzitter wel is, blijkt vandaag bij 
de strijd om de ministerportefeuil
les. Voor de post van Buitenland
se Zaken kandideren niet minder 
dan dne „zwaargewichten": de hui 
dige minister Nothomb, PVV-voc 
zitter De Clercq en... CVP-voorz t 
ter Tindemans. 
Vooral deze laatste zou sterk aan 
sturen op dat postje, want het zou 
wel eens zijn laatste kans kunne 
betekenen om zijn faam als „ms 
ter Europe" wat op te vijzelen 
Volgend jaar moet België imme s 
het voorzitterschap van de Eur 
pese ministerraad waarnemen... 

Moeilijke keuze 
Voor De Clercq dient zich een 
moeilijke keuze aan. Graag zou 
deze liberale voorman de rege
ringsrangen vervoegen. Of wat 
dacht u! Het zou dan wel moeten 
gaan om een portefeuille met eni
ge allure,... zoals Buitenlandse Za
ken. 
Anderzijds zou de PVV-voorzitter 
dan zijn ontslag moeten indienen 

Deze week dit.. 
De kersverse voorzitter van de 
Volksunie-jongeren, Joris Roets, 
heeft de partijraad gevraagd niet 
al te snel en zeker niet a-priori 
veroordelend te denken of te 
spreken over de VUJO. Nadere 
kontakten met hem en andere 
leden van het dagelijks bestuur 
van VUJO geven me voldoende 
redenen om hoopvol uit te 
kijken naar hun werking. Ze 
mogen echter niet verwachten 
dat we achteloos en passief 
zullen toezien. Wij geven hen 
het volle recht de standpunten 
van de Volksunie met een jonge 
blik te bekijken en desnoods te 
kritizeren. Wij mogen dan ook 
van hen de volle inzet vragen. 
Vanuit hun jeugdige overmoed 
en onbegrensd temperament. De 
VUJO-lelders en alle VU-
jongeren moeten beseffen dat 
zij in feite een heerlijke rol te 
spelen hebben. Niets is 
boeiender dan de uitdaging van 
een beroerde tijd aan te gaan. 
Te werken naar een toekomst. 
DE toekomst te ZIJN. 
In de dag van morgen liggen 
voor de jonge mensen niet erg 
veel verwachtingen. Het Vlaams-
nationalisroe is een bezielende 
idee, waarvan de kracht veel 
groter is dan de macht van de 
gevestigde instellingen. De idee 
uitdragen is een biezondere taak 
van de VU-jongeren. Het 

deprimerend doemdenken 
bestrijden en overwinnen. De 
jonge mensen moed en hoop 
bezorgen. Doen geloven in hun 
kansen. Richten naar een 
nieuwe samenleving in een 
Vlaamse natie. Om het Vlaams-
nationalisme uit te stralen 
moeten ze het niet alleen ten 
gronde kennen. Ze moeten er 
ook van vervuld zijn, in hart en 
nieren. 
Tot en met mijn generatie 
hebben de Vlaams-nationalisten 
aan den lijve de broodroof, di: 
vernederingen en de 
discriminaties aangevoeld. Tot in 
hun wortels werden zij 
getroffen. Wij zijn doordrongen 
van het Vlaams-natlonalisme. Er 
mag gebeuren wat wil. Geen 
psychisch of fysisch geweld is 
sterk genoeg om deze kracht uit 
ons te drijven. 
De jonge generatie heeft het 
geluk te leven in een andere tijd. 
Buiten het Brusselse, brengt het 
Vlaming-zijn geen direkt 
voelbare nadelen. Het gevaar 
schuilt erin dat de huidige 
jongeren onvoldoende bewust 
zijn van de wezenlijke inhoud 
van het bevrijdend 
volksnationalisme. 
Er bestaan heel wat 
geschiedenisboeken over het 
Vlaams-nationalisme. De 
jongeren moeten ze lezen. 

m 

als Europees parlementslid, als 
voorzitter van de Vlaamse libera
len en als voorzitter van de Euro
pese liberalen. Komt daar nog bij 
dat hij zijn talrijke mandaten als be
heerder In vennootschappen 
moet laten schieten... 
Een moeilijke keuze dus... die mis
schien ietwat gemilderd wordt, 
mochten de geruchten juist zijn 
dat hij De Strycker als goeverneur 
van de nationale Bank zou opvol
gen. 

Erover praten met elkaar en met 
de anderen. Dit is nodig. 
Nog meer noodzakelijk Is dat zij 
dit verleden beleven in de 
gegeven omstandigheden van 
VANDAAG. De tijd gaat snel. 
Deze samenleving is een andere 
dan vóór twintig of vijftig jaar. 
Hier ligt de weg open voor de 
jongeren: de huidige 
maatschappij heeft nood aan 
meer eerlijkheid, meer 
rechtvaardigheid, meer 
verdraagzaamheid, meer 
samenhorigheid. Evenzeer als 
een eigen natie, een Vlaamse 
Staat. 
Van de jongeren wordt 
verwacht dat zij zich niet 
beperken tot een verbaal 
radikallsme. Zij moeten radikaal 
zijn in hun daden. Eens te meer 
doe ik een voorstel: ongeveei' 
een half miljoen Vlaamse 
mensen leeft in armoede. 
Waarop wachten de VUJO-
kernen om deze behoeftigen te 
helpen? Ik heb nog meer 
suggesties. Ik zal ze met VUJO 
bespreken. Maar het mag niet 
bij woorden blijven. 

Schiltz in 
Vlaamse 
gemeenschaps
regering 
De Partijraad van de Volksunie 
heeft unaniem de beslissing van 
de fraktie van de Vlaamse Raad 
bevestigd: kamerlid en onder
voorzitter Hugo Schiltz zal de 
Volksunie vertegenwoordigen in 
de Vlaamse Gemeenschapsrege
ring. 

Welke bevoegdheid „minister' 
Schiltz zal toegewezen krijgen, is 
nog lang niet duidelijk. Wat wel 
duidelijk wordt, is de vaststelling 
dat CVP en P W de Vlaamse 
Raad en de Vlaamse Gemeen
schapsregering als afleggertjes 
beschouwen van de centrale re
geringsvorming. Aldus zal bij de 
portefeuilleverdeling rekening 
gehouden worden met het voor
zitterschap van de Vlaamse 
Raad, dat meer dan waarschijn
lijk door een liberaal zal waarge
nomen worden. 
Eveneens is duidelijk dat de 
werking van de Vlaamse rege
ring gehypotekeerd zal worden 
door CVP-PW-afspraken. De 

prille en beperkte Vlaamse auto
nomie wordt dus reeds op voor
hand de nek omgewrongen. 

Vic ANCIAUX 

Ongelukkige 

Vanderpoorten 
Wie er momenteel erg ongeluk
kig bijloopt is senator Vander
poorten. Reeds lang droomt deze 
Lierenaar ervan zijn parlementai
re carrière te kunnen afsluiten 
als voorzitter van de Senaat 

Zijn partij heeft hem dat evenwel 
niet gegund. De Clercq, De Croo 
en andere liberale onderhande
laars hebben hem als een bak
steen laten vallen. Met de CVP 
werd overeengekomen Leemans 
als senaatsvoorzitter aan te dui
den, terwijl het voorzitterschap 
van de Vlaamse Raad aan een li
beraal zou toekomen. 

Trouw aan zijn partij nam Van
derpoorten dan het besluit zijn 
kandidatuur niet in te dienen. In 
zijn gelegenheidstoespraak 
vond de weinig taktvolle, haast 
cynische Leemans het dan nodig 
Vanderpoorten te danken voor 
deze geste-
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Martens en Tindemans. Mariens en VBO-voorzitter Pulinckx. Tevreden gezichten. Het pleit was immers begin deze week nagenoeg 
beslecht Martens V mag in het zadel om het neounitair beleid met forse hand en volmachten op kap van de Vlaamse Gemeenschap 
kracht bij te zetten. 

VNOS 
op tv 

Op woensdag 23 december 
1981, om 19u. 07, is er een 
nieuwe Viaams-nationale uit
zending. Deze zal uiteraard 
volledig in het teken staan 
van het kerstfeest, met als 
onderwerpen: 

• "6.600 X Kerstmis ach
ter de tralies", een reportage 
over het gevangeniswezen in 
ons land met onder meer 
kamerlid Raf Declercq. 

• Kerstboodschap van al
gemeen voorzitter Vic An-
ciaux. 

• „Stovejef vertelt"... een 
kerstverhaal door Jef 
Olaerts. 

• Muzikale omlijsting door 
Jan Puimège en groep. 

Hypokriet 
De hypokrisie tiert welig op het 
politieke terrein Neem nu gewe
zen formateur en mede-onderhan
delaar Nothomb. Als formateur 
stelde hij een nota op waarin met 
de grootste nadruk gepleit werd 
voor een betere werking van de 
parlementaire instellingen. Als 
mede-onderhandelaar voor de 
PSC schnkt hij er niet voor terug 

zijn handtekening te plaatsen on
der een verklaring waardoor het 
parlement voor een jaar buiten 
spel gezet wordt. 

Of neem nu Tindemans, voorzitter 
van de CVP. Nauwelijks een jaar 
geleden verklaarde hij dat de split
ting en de decumul, die tijdens de 
regering Martens IV met de libera
len ingevoerd werden, politieke 
vergissingen waren. Best zouden 
ze onmiddellijk opgeheven word-
men. Tot onze verbazing treffen 

Polen: 
een konkrete aanpak 

In een persmededeling heeft de 
senaatsfraktie van de Volksunie te 
kennen gegeven dat zij diep ge
schokt is door de gebeurtenissen 
in Polen. Tevens spreekt zij haar 
grote bezorgdheid uit over de 
zware beknotting van de vak-
bondsrechten en de demokrati-
sche vrijheden in Polen. Aange
drongen wordt op de eerbiediging 
van de mensenrechten en op een 
onverminderde voorzetting van 
de hulpakties voor de Poolse be
volking. 
Hiervoor werden door de leden 
van de senaatsfraktie reeds prak
tische stappen ondernomen. Al
dus bij voorbeeld onderstaand 
voorstel, dat door senator Paul 
Peeters aan de minister van finan
ciën werd overgemaakt. 
„Afkondiging van een ministerieel 
besluit waarbij aan alle Belgische 
firma's die bewaarbare voedings
waren en geneesmiddelen in voor
raad hebben of die voorraden 
textielwaren of schoeisel bezitten, 

het recht wordt gegeven deze 
voorraden op een centrale plaats 
af te leveren onder kontrole van 
de diensten van doeane en aksijn-
zen en tegen aflevering van een 
wettelijk attest dat als onkosten
post kan worden opgenomen in 
de uitbatingsrekening van het jaar 
1981, en waarbij de goederen aan 
kostprijs dienen te worden ge
schat". 

Dit voorstel wordt ingegeven door 
het feit dat er in Polen een zeer 
grote nood is en er zich momen
teel in ons land grote voorraden 
van voedingsmiddelen en genees
middelen, textielwaren en schoei
sel bevinden. Het wegwerken van 
deze voorraden zou verschillende 
voordelen hebben: primo het 
scheppen van nieuwe werkgele
genheid; secundo hulp aan een 
arme en hongerige bevolking; ter
tio het vermijden dat deze voorra
den blijven liggen tot ze later toch 
dienen vernietigd". 

we in de nota van Martens deze 
blunders opnieuw aan. 

Lichte 
zwenking... 
Nauwelijks een paar maanden ge
leden verklaarde Wilfried Martens 
aan de redaktie van het dagblad 
„Het Belang van Limburg" dat hij 
helemaal niet van volmachten wou 
weten. Het heette toen dat dit 
onverenigbaar is met de herwaar
dering van het parlement. Van die 
demokratische taal blijft vandaag 
niets meer over. In zijn prioriteiten
nota vraagt Martens wél om vol
machten en dit voor een volledig 
jaar. 
Over een herwaarding van het 
parlement is helemaal geen spra
ke meer... zelfs de liberalen heb
ben hun verkiezingsslogan om 
„meer politiek fatsoen" volledig in
geslikt. 

vonden worden voor overleg en 
advies. ...Om wille van 

partijbelang Tussen 1973 
Naar een verklaring van deze 
volmachten moet niet lang ge
zocht worden. Het is duidelijk dat 
de toekomstige regeringspartij
en verre van zeker zijn over de 
eigen parlementaire achterban. 
Om de innerlijke verdeeldheid 
zoveel mogelijk af te dekken 
wordt het parlement dan ook 
angstvallig vermeden. Aldus 
moeten de parlementairen niet 
stemmen over „moeili jke" amen
dementen en kunnen zij zich net
jes van publieke verklaringen 
onthouden. 
Wanneer een regering om wille 
van het partijbelang de demokra
tische spelregels als de pest 
schuwt, hoe kan de bevolking 
dan enig vertrouwen opbrengen! 
Bij dit alles past nog de bemer
king dat de vakbonden en pa-
troonsorganlzaties wel goed be-

en 1975 
Volgens VBO-voorzitter Pu
linckx moeten de oorzaken voor 
de huidige sociaal-ekonomische 
en financiële krisis gezocht wor
den tussen 1973 en 1975. Het zijn 
de beslissingen die toen geno
men werden, die aan de basis 
liggen van het „Belgische kwaal", 
aldus staat te lezen in „Het Volk". 
Toeval of niet, maar in die perio
de werden de lakens uitgedeeld 
door een CVP-PVV regering, die 
onder de leiding stond van Tinde
mans en „financieel" gedirigeerd 
werd door Willy De Clercq. Op 
diezelfde knoeiers, die aan de 
basis liggen van het Belgische 
verval, wordt vandaag beroep 
gedaan om de knoeiboel op te 
ruimen... 

20 jaar 
politiek kursief 
Sedert 1961 — 20 jaar geleden — is één van onze 
kollega's en gewezen hoofdredakteur Toon van 
Overstraeten lid van het redaktieteam „WIJ". Zijn 
medewerking aan het blad dateert evenwel reeds 
van vroeger. In 1982 zal het welgeteld een kwart
eeuw geleden zijn dat het eerste artikel van Toon 
van Overstraeten — onder een of andere schuil
naam — in het toenmalige ti jdschrift „De Volks
unie" verscheen. 

Heel die t i jd en tot op vandaag heeft Toon van 
Overstraeten, naast ontelbare kommentaren over 
de meest diverse onderwerpen, boven de naam 

„dio Genes" een rubriek verzorgd die zowel binnen 
als buiten de Volksunie, met grote aandacht 
gelezen wordt. Niet alleen omdat het dio Genes
genre (het politiek kursief) in Vlaanderen een 
weinig beoefende discipline is, maar vooral omdat 
de behandelde temata eerlijk en doorgaans vli jm
scherp ontleed worden. 

Om de dubbele jaardag de nodige luister bij te 
zetten en om te voldoen aan een herhaald verzoek, 
heeft het komitee van redakteurs het initiatief 
genomen een representatieve selektie van „dio 
Genes"te bundelen en uit te geven tegen midden 
februari. 
De „WIJ"-lezers wordt de kans geboden vooraf in 
te tekenen, zodat hun naam kan opgenomen 
worden in een intekenlijst die echter op 15 januari 
1982 wordt afgesloten. 
De bundeling ( ± 224 biz.) wordt ingeleid door 
„WIJ"-medewerker Henri-Floris Jespers, voorzitter 
van de Vereniging van Vlaamse Letterkundigen en 
uitgegeven door de uitgeverijen Walter Soethoudt 
en de Nederlandsche Boekhandel. 
Prijs bij vóórintekening: ' 
— Paperback: 475 fr. (na 15 januari 1982 575 fr.). 
— Gebonden met linnen stofwikkel: 750 fr. (deze 
oplage is beperkt en voorzien van de handteke
ning van de auteur). 
De voorintekening kan enkel en alleen gebeuren 
door storting van het bedrag op rek. nr. 
000-0440889-24 van R. Van der Donckt, Corbielaan 
29, 3060 Bertem. 
Het komitee van redakteurs is er van overtuigd dat 
alle „WIJ"-lezers graag een eksemplaar van „20 
jaar dio Genes" in de boekenkast zal willen 
bewaren. 
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Sociaal-ekonomisch 

Hertoginnedal: tweede editie! 
"De nieuwe regering zal aantre
den op tiet moeilijkste ogenblik 
van de jongste dertig jaar. Ab
solute prioriteit dient te gaan 
naar de sociaal-ekonomische 
politiek en de werking van de 
instellingen. Gezien de ernst 
van de situatie en de noodzaak 
het land snel een regering te 
bezorgen handelt het regeerak
koord alleen over essentiële 
punten." 
Met de regering-Martens zal nu 
eens spoedig alles anders gaan 
worden. De vijf hoofdstukken 
die de sociaal-ekonomische 
„forcing" van Martens in ruwe 
trekken schetsen bevatten 
pracht van passages. 
Alvast is duidelijk dat zonder 
blikken of blozen het knoeiwerk 
van de vorige regering-Eyskens 
en van de vorige regering-Mar
tens van tafel geveegd wordt. 
Om plaats te maken voor inno
vaties. Waaruit een kleine bloem
lezing. 

• Er wordt afgestapt van de 
regeling die de regering-Eyskens 
heeft uitgewerkt voor de finan
ciering van de deelgebieden. Er 
wordt dan niet meer gesproken 
over dotaties, maar over „geris-
tourneerde belastingen". Wie 
een wijziging van verdeelsleutels 
zou verwachten, of een uitbouw 
van verregaande financièle auto
nomie van de gewesten, heeft 
het natuurlijk mis voor. 
• Een grotere doorzichtigheid 
en demokratizering van het so
ciaal-ekonomisch leven zal bij
dragen tot een herstel vanjeen 
onontbeerlijk vertrouwen om de 
ekonomische en financiële knsis 
te overwinnen. Om die demokra
tizering te bereiken zal men vol
machten afdwingen tot eind 
volgend jaar-
• Men neemt zich voor de ar
beidsmotivatie van de bevolking 
te bevorderen. Aan de loontrek-
kenden en diegenen die sociale 
vergoedingen ontvangen zal 
men dan ook vragen in te stem
men met een koopkrachtver
lies, door wijziging van het in
dexsysteem... Van anderen zal 
„een zekere gelijkaardige" in
spanning worden gevraagd. 
• Wat de industriële politiek 
voor sektoren in moeilijkheden 
betreft is vooral het hoofdstuk 
staal het meest konkreet en 
geént op een vervaldatum die 
duidelijk door de francofone on
derhandelaars werd opgedron
gen: 
Vóór 1 januari '82 moet, wat 
Cockerill-Sambre betreft de fi
nanciële herstrukturering vol
tooid zijn. Dat betekent het beta
len door de staat van miljarden 
om de volstorting te bereiken 
van het kapitaal-aandeel van de 
overheid. Voorts wordt gewag 
gemaakt van „de omzetting in 
kapitaal door de Staat van de 
reeds gewaarborgde lange-ter-
mijnschulden die het voorwerp 
uitmaken van een moratorium." 
Wat nog eens tientallen miljar
den voor Cockerill-Sambre bete
kent. En dit dus vóór 1 januari 
eerstkomend 

Inmiddels werd beweerd voor 
de werknemers van de scheeps
werf Cockerill Yards in Hoboken 
geen 7 miljoen (zeven miljoen) 
vrijgemaakt te kunnen worden... 
• Overigens, voor de 
scheepsbouw wordt vaagweg 

Volmachten voor méér demokratie 

Miljarden voor Waalse staal 
gemeld dat een herstrukture-
ringsplan zal worden Ofjgezet 
Als Cockerill Yards dan tenmin
ste nog op)en bedrijfspoorten 
heeft allicht 
• De regering-Martens stelt: 
de sektoriéle politiek moet gron
dig aangepakt worden. Vaste 
voornemens blijken er te zijn, 
want in een volgende passage 
wordt gesteld: Géén plannen 
voor nieuwe sektoren in moei
lijkheden zullen worden opge
zet. Dat is begrijpelijk: na de 
miljardencadeaus aan de Waal
se staalbekkens blijft er nu geen 
cent meer over voor andere 
bedrijven en werknemers. Dat 
weet men nu onderhand in Ho
boken. 
• In het kader van de besparin
gen wordt uitgekeken naar „een 
grotere selektiviteit bij de so
ciale uitkeringen in het kader 
van een grotere sociale solidari
teit." 
• Voor de vrijwaring van de 
sociale zekerheid zal de rege
ring, vooraleer in verband met de 
hervorming en het herstel van 
het financieel evenwicht beslis
singen te treffen overleg plegen 
met de sociale partners. 
Het ziet er wel naar uit dat dezen 
met de rug tegen de muur zullen 
gezet worden want ze zullen 
nauwelijks drie weken overleg-
tijd krijgen voor zo'n fundamen
tele ingreep. 
Trouwens, behoorlijke „sociale" 
ingrepen werden reeds als on
derwerp van de volmachtenwet 
bepaald. 

Zo bij voorbeeld lezen we: in
voeren van een remgeld voor 
de weduwen, invaliden gepen
sioneerden en wezen. 

Zo ook nog: invoering van een 
ligdagprijs voor mindervalide 
bejaarden in de bejaardente
huizen. 

In deze fauteuils op Hertoginnedal gebeurde het zondagnacht alweer... Het is niet de eerste keer dat met de Met de regenng-Martens V 
dood in het hart anti-federalistisch gekonkelfoesd werd. wordt het dus anders... 

Met een forse ruk 

Vlaams autonomie streven teruggeschroefd 
De prioriteiten-nota van forma
teur Martens betekent voor het 
Vlaamse streven naar zelfstan
digheid een ware nekslag. De 
bekommernis die voorzitter Vic 
AncJaux uitte in een open brief 
aan de Vlaamse onderhande
laars Tindemans en De Clercq, 
is werkelijkheid geworden: de 
rechtmatige verlangens van de 
Vlaamse gemeenschap zijn niet 
aan bod gekomen aan de on
derhandelingstafel. 
Na al die voorbije jaren van 
geknoei en immobilisme is het 
blijkbaar nog niet doorgedron
gen tot CVP en PVV dat in dit 
land twee gemeenschappen le
ven, met elk een eigen sociale, 
kulturele en ekonomische reali
teit en met elk eigen strukturen, 
inzichten en wensen. Een cen
traal gevoerd sociaal-ekono
misch en financieel beleid kan 
geen oplossing brengen aan de 
onderscheiden problemen. De 
prioriteiten-nota van Martens is 
dan ook gedoemd om „nota" te 

blijven. Een uitvoering ervan op 
unitaire basis kan vergeten wor
den. 
Bij dit alles komt nog dat het fe-
deralizenngsproces volkomen 
tot stilstand wordt gebracht. 
Meer nog, achteruitgeschroefd 
want de liberalen en CVP zijn er 
in geslaagd het beetje Vlaamse 
autonomie te koppelen aan de 
centrale regeringsvorming 
Een eigen autonoom beleid per 
gemeenschap, dat alleszins 
Vlaanderen, maar ook Wallonië 
ten goede zou komen, wordt 
volkomen genegeerd. Dat bete
kent dat bij een zekere misluk
king van het centrale beleid, de 
nooduitgang naar een eigen 
Vlaamse aanpak volkomen afge
sloten blijft En dat Vlaanderen 
verder de dieperik ingesleurd 
wordt. 

De pnoriteiten-nota van de for
mateur snijdt diep in het vlees 
van iedereen. Daarbij valt met te 
ontkennen dat, ook wanneer 
Vlaanderen over ruime be

voegdheden zou beschikken en 
over het leeuweaandeel van de 
eigen financiële middelen, de 
Vlaamse mensen tot inspannin
gen zouden verplicht worden. 
De knsis heeft immers ook de 
Vlaamse weerbaarheid aange
tast. 
Toch zouden de dwingende 
maatregelen desgevallend m 
Vlaanderen anders en heel wat 
milder kunnen opgevat worden. 
Bovendien zou Vlaanderen dan 
verlost zijn van de voortdurende 
miljarden brandschatting ten be
hoeve van Wallonië. Vandaag 
blijven de Vlamingen een dubbe
le inspanning leveren: eenmaal 
om de knsis uit de wereld te hel
pen, een tweede maal om de 
miljardenstroom te onderhou
den naar de bodemloze en uit
zichtloze Waalse putten. Terwijl 
de eigen Vlaamse welvaart en 
tewerkstelling zienderogen 
wegkwijlt. 
Is het streven naar Vlaamse au
tonomie stopgezet, ook van de 

zogenaamde „klassieke" Vlaam
se eisenbundel valt mets te be
speuren in de regeringsnota. Het 
lijkt wel dat er langs Vlaamse 
„traditioneel politieke" zijde een 
gelaten vacuijm bestaat op het 
vlak van rechtmatige belangen 
en eisen. De arrogante frankofo-
ne aanspraken op Brussel en 
randgebied hebben niet één on
dubbelzinnig antwoord gekre
gen Het statuut van Brussel blijft 
evenzeer in het vage als tevoren, 
geen eentalige kandidatenlijsten 
en poolvorming in het licht van 
de nakende gemeenteraadsver
kiezingen, geen afbouw van de 
faciliteiten rondom Brussel... de 
Vlaamse beweging is tot stil
stand gebracht' 

Martens en zijn regeringsploeg 
met CVP en liberalen zullen 
Vlaanderen geen baat bijbren
gen Integendeel, de klok van de 
Vlaamse ontvoogdingsstnjd 
wordt met een forse ruk terug
gedraaid I 
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WORDEN. 

Ledeganck mit uns... 

\ 

Af en toe gebeurt het, dat een 
volk-zonder-staat een kollega in 
het ongeluk bijspringt. Stemmen 
vanuit een volk dat over een eigen 
staatsbestel beschikt ten gunste 
van een volk dat zover nog niet is, 
zijn zeldzaam. Dat ons Vlamingen 
zo iets overkomt is dan ook het 
vermelden waard. In de Frankfur
ter Allgemeine Zeitung van 13 
november 1981 ergert een Frank-
furtse lezer zich aan de Duitse 
hebbelijkheid, Vlaamse plaatsna
men in Duitse teksten op z'n Frans 
te schrijven. Aanleiding is een be
richt op 24 oktober in voornoem
de krant verschenen met betrek
king tot de aanhouding van Duitse 
rechts-extremisten in „Laethem-
Saint-Martin". De lezer schrijft dat 
het hier gaat om „Sint-Martens-
Latem". Hij w\]st op het ongerijmde 
van de gebruikte plaatsbenaming: 
de ene helft is in 't Frans gespeld, 
de andere in een spelling die voor 
de gewone taal reeds in 1864 
verlaten werd en voor de plaats
namen ongeveer 35 jaren geleden. 

„Alleen de franstalige Belgen wil
len, uit louter trots, deze door de 
Vlamingen opgevatte nieuwe 
schrijfwijze van zuiver Vlaamse 
namen niet aannemen. Alleen in de 
wettelijk tweetalige agglomeratie 
Brussel staan de beide schrijfwij
zen naast elkaar, zoals Laken/ 
Laeken en Schaarbeek/Schaer-
beek. 

Ik kan helemaal niet begrijpen 
waarom de huidige FAZ-korres-
pondent voor België, net zoals de 
vorige, voor Vlaamse plaatsen 
steevast de Franse benaming aan
wendt. Bij elke Vlaming moet dit 
toch als een slag in het gelaat 
aankomen." 

Vlamingen die de FAZ lezen zijn 
er waarschijnlijk niet veel. Maar, 
zoals men ziet, blijken ook Frank
furters in staat te zijn, zich in de 
huid van een Vlaming te steken. 
Misschien gaat dit toch gemakke
lijker als men Waldemar Lede
ganck heet. 

(KJ.) 

Loyaal 

Treedt België op tegen Noordzeevervuiling? 
Sinds vorige maand vaart het lo-
zingsschip Faico onder Belgische 
vlag. Daardoor spaart de NL Che
micals te Gent dertien miljoen 
frank per jaar aan milieuheffingen 
uit, opgelegd op grond van de 
Nederlandse Wet Chemische Af
valstoffen. 
NL Chemicals loost elk jaar vier
honderdduizend ton afvalzuur in 
de Noordzee. Dit zuur is afkomstig 
van de titaandioxideproduktie 
(een grondstof voor verO, bevat 
zware metalen (vanadium, cad
mium en lood) en schaadt het 
zeemilieu. 
Ten gevolge van deze vlagwisse-
ling trekken de Werkgroep Noord
zee en de Waddenvereniging hun 
beroep bij de Raad van State in te
gen de Nederlandse vergunning. 

In België zijn noch vergunningen, 
noch heffingen van kracht. Derge
lijke afvaltransporten, met bestem
ming Noordzee, gaan door op 
grond van een „gentleman's 
agreement"; alle ondertekende 
(maar niet toegepaste) internatio
nale overeenkomsten ten spijt. 
De Bond Beter Leefmilieu protes
teert met klem tegen deze flagran
te onverschilligheid en vraagt de 
bevoegde instanties de lozingen 
onmiddellijk te verbieden, in af
wachting van een definitieve rege
ling op grond van het verdrag van 
Oslo van 18 februan 1978. 
In het licht van de harmonizering 
van het Europese milieubeleid 
heeft de Bond Beter Leefmilieu 
een verzoek gericht tot de Vlaam
se vertegenwoordigers om de 

zaak in het Europese parlement te 
behandelen. 
De Vlaamse Jeugdbond voor Na
tuurstudie en Milieubeleid — Na
tuur 2000 — en andere organiza-
tles kondigen protestakties aan. 

Formateur Wilfr ied Martens re
kent er stellig op dat zijn toekom
stige regeringsploeg zou blaken 
van „loyauteit". Die droom is 
evenwel reeds lang aan diggelen. 

Bij de aanvang van de onderhan
delingen ontfutselde de forma
teur de belofte om niets ofte 
niets aan de openbaarheid prijs 
te geven. Alle onderhandelaars 
stemden hiermee in. Het gevolg 
ervan kent u: reeds donderdag
avond beschikten de journalis
ten over de nodige dokumenten 
en een paar uren later vernam de 
bevolking wat de liberalen en de 
kristen-demokraten zinnens wa
ren. 

Luister
dichtheid 
De hoogste luisterdichtheid valt 
momenteel te noteren in CVP-
kringen. Over alle voorstellen 
zijn ze het steeds roerend eens: 
er kan geluisterd worden. 
Een maand na de verkiezingen is 
er vanuit de Tweekerkensteraat 
nog niet één konkreet en zinnig 
standpunt konde gemaakt. 
De CVP heeft ti jd zat. Het Jet-
plan behoort definitief tot de vol
tooid verleden ti jd, nadat het 
ACV het afschoot. Een krachtig 
„te nemen of te laten" beleid is 
minder dringend geworden. De 
CVP luistert . 

Amnestie: splijtzwam of bindteken 

Limburger naar Oost-Vlaanderen? 
De strijd om de ministerportefeuil
les dreigt zeer hevig te worden. 
Wanneer formateur Martens bij 
het vooropgesteld aantal van 15 
blijft, zullen vooral aan CVP-zijde 
heel wat slachtoffers vallen. 

Martens oordeelde het dan ook 
nuttig om de regeringssamenstel
ling tot vandaag uit te stellen, na af
loop van de partijkongressen. Al 
die gefrustreerden zouden wel 
eens stokken in de wielen kunnen 
steken... 

Wie bij de CVP vermoedelijk zal 
sneuvelen is minister Dhoore. 
Vanuit de Tweekerkenstraat ver
trok dan ook het zalvende gerucht 
dat Dhoore goeverneur van Oost-
Vlaanderen wordt. De Limburger 
heeft het nodig geoordeeld erop 
te wijzen dat hij zijn brave provin
cie geenszins in de steek laat... 

Het doet pijn te moeten vaststellen dat, 37 jaar na 
de feiten, inspanningen voor het doen „vergeten" 
van de drama's uit de oorlog en na-oorlog, in 
Vlaanderen nog aanleiding geven tot heftige reak-
ties, zowel van de ene als van de andere zijde. 
Laten we om te beginnen rustig maar daarom niet 
minder duidelijk stellen dat het vervolgen, bestraf
fen en littekenen van mensen omwille van hun 
overtuiging, een gegeven is dat, helaas, niet aan 
een bepaald tijdperk of bepaalde streek is gebon
den. Zie de blijvende inspanningen van „Amnesty 
International". Haast elke dag worden we geschokt 
door nieuwe feiten die blijk geven van groeiende 
onverdraagzaamheid tegenover mede-mensen, die 
er een andere mening op na houden. Enkel de „be
handeling" is er misschien wat meer geraffineerd 
op geworden. Eens waren het koncentratiekam-
pen, gasovens of vuurpelotons, nu zijn het verdwij
ningen, verbanningen of psychiatrische kl inieken-
Het kan dus geen twijfel laten dat degene, hij weze 
kristen of humanist, die achter de universele 
amnestie-gedachte staat, ook getuigenis geeft van 
bewogenheid voor alle vormen van menselijk leed 
dat in ons land sedert 1940 het gevolg is van 
vreemde bezetting, machtsuitoefening, uitzonde
ringsrechtbanken of administratieve repressie. 
Onbevooroordeelde waarnemers hebben daarbij 
slechts vastgesteld dat een groot deel van wat er 
zich in dit land sedert 1944 heeft afgespeeld, was 
ingegeven door een blinde vervolging van alwie 
zich Vlaams-bewust of Vlaams-strijdend durfde 
noemen. 

De Kerstti jd is de periode bij uitstek om zich se
reen over dergelijke gegevens te bezinnen en er 
de machthebbers, hier en elders, toe aan te zetten 

niet alleen te helen wat nog te helen is, maar ook 
voor heden en toekomst nieuwe vormen van on
verdraagzaamheid uit te sluiten. 
Zo gezien behoeft het geen verder betoog dat elke 
aktie voor amnestie in Vlaanderen innig vervloch
ten moet zijn met de universele afkeuring voor de 
vervolging van opiniedelikten, en daarbij moet 
getuigen van een sereniteit die eik beroep op nieu
we vormen van arrogantie of onverdraagzaamheid 
uitsluit. 
Als men hier of elders bij het ijveren voor amnes
tie blijk geeft van dergelijke geestesgesteldheid, 
dan zal geen zinnig mens nog weigeren er zijn 
goedkeuring aan te verlenen. 

Guido Van In, 
senator 
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Kommentaar ^^l 
Tussen Luik en Hoboken... 
Tijdens zijn vergadering van 12 
december heeft de Partijraad van 
de Volksunie zijn beltommernis 
geuit over het lot van Cocl<erill-
Yards te Hoboken, vooral omwil
le van het groot aantal recht
streekse en onrechtstreekse ar
beidsplaatsen die in gevaar ko
men. 

Bewust van de noodzaak om 
door aangepaste sanerings- en 
herstruktureringsmaatregelen de 
leefbaarheid van dit bedrijf (dat 
hoe dan ook een orderboek heeft 
met voor meer dan 3 miljard 
bestellingen) te herstellen, pro
testeerde de Partijraad met klem 
tegen de onaanvaardbare poli
tiek van twee maten en twee 
gewichten van de huidige rege
ring. 

Maandelijks wordt aan Cockerill 
Luik meer dan één miljard uitge
keerd zonder noemenswaardige 
resultaten en dit grotendeels met 
Vlaams geld. Voor Cockerill Ho
boken wordt een overbruggings
krediet van 600 miljoen gewei
gerd, dat moet toelaten de leef
baarheid van de scheepswerf te 
herstellen. 

De Volksunie eist dat alle Vlaam
se partijen tegenover Cockerill 
Yards eenzelfde houding aanne
men ais tegenover het Waalse 
staal. 

Wanneer vorige week het kernka
binet van de ultbollende regering-
Eyskens nog maar eens ettelijke 
miljarden toezegde aan het Waal
se Cockerill-Sambre, begonnen 
de alarmklokken op de scheeps
werf Cockerill Yards luider en 
luider te galmen. 
Om dit bedrijf met duizenden ar
beidsplaatsen een overlevings
kans te geven, blijkt de Belgische 
regering niet ^ens over 600 mil
joen te beschikken. 

Zowel arrondissementeel als 
nationaal heeft de Volksunie 
scherp geprotesteerd tegen deze 
discriminatie. De afdeling Hobo
ken organizeerde bovendien on
middellijk een aktie. 
Wanneer op maandagochtend, 
omstreeks 5 u. 30 de eerste arbei
ders aan de poorten van de 
scheepswerf toekwamen, werden 
zij opgewacht door Fonne Crick, 
VU-fraktieleider in de gemeente
raad van Hoboken, en Jaak De 
Backer. Als eersten trotseerden 
zij het winterweer om pamfletten 
te bedelen. Om 7 u. kwam verster
king opdagen om de ploeg van 
halfacht op te vangen. Ook een 
aantal parlementsleden zakten af 
naar Hoboken: André De Beul, 
Walter Luyten, Nelly Maes en 
zelfs Willy Desaeyere uit Limburg. 
Met deze hulp vonden vele hon
derden pamfletten hun weg. 
De reaktie van de arbeiders waren 
onverdeeld gunstig: ondanks hun 

pessimisme over de eigen toe
komst waardeerden zij het zeer 
dat de Volksunie niet enkel tijdens 
een verkiezingsstrijd in aktie komt 
Gehoopt wordt op verdere steun. 
En daarop kunnen zij rekenen.-

PERS pektie f 
Het is dus zo ver: Martens gaat scheep met kristen-demokraten en li
beralen. De bevolking zal het dra ondervinden, want een vluchtige blik 
op het prioriteitenprogramma van de nieuwe ploeg bewijst al 
voldoende daf we de buikriem dichter zullen moeten aanhalen en dat 
we — ondanks alle mooie woorden — minder geld zullen hebben. 
Om al dat onpopulair gedoe te doen slikken, vraagt Martens 
volmachten voor liefst één vol jaar! Het parlement — en dus de 
demokratie — wordt mooi buiten spel gezet 

^ E L F S een goede vriend van 
^ Martens, Hugo Camps van 
Het Belang van Limburg vindt 
ook dat wat te gortig. Zijn kom
mentaar is niet mals: „Het verzoek 
om volmachten Is ook hypokrlet In 
naam van de noodtoestand het 
parlement kwasi een jaar uitscha
kelen zou nog enigszins geloof
waardig zijn, mocht de regering 
met andere instanties van het 
maatschappelijk leven dezelfde af
stoting voor ogen hebben. Maar 
dat is natuurlijk te veel gevraagd. 
Zo staat in de nota-Martens uit
drukkelijk te lezen dat voor proble
men van de index en de sociale ze
kerheid — om maar enkele hete 
hangijzers te noemen — graag 
overleg zal gepleegd worden met 
de sociale partners. De consen-
sus-demokratié die aan het parle
ment onttrokken wordt, is dus een 
hoogst eenzijdig maneuver Om 
de vakbonden naar de ogen te 
kijken heeft de regering dan wel 
weer tijd zat En terloops, de vak
bonden zijn nog altijd géén demo-
kratische instellingen Als staaltje 
van hypokrisie kan dat tellen." 

HET doet dan ook potsierlijk aan 
een vakbondskrant als Het 

Volk met veel gloed te horen 
verdedigen dat volmachten abso

luut noodzakelijk zijn. Van een 
demokratische koerswending ge
sproken... Nu ja, het ACV heeft er 
misschien alle belang bij dat het 
parlement monddood is, want dan 
kan niemand zien dat de CVP-
ACV'ers erg ongelukkig zijn met 
de maatregelen. Door het parle
ment buiten spel te zetten kunnen 
we dus niet meemaken dat linkse 
CVP'ers en PSC'ers openlijk te
gen de regering stemmen... Op die 
manier wordt de éénheid in de 

CVP hersteld... 
Lees maar in Het Volk: „Een aan
leiding tot ergernis in sommige 
kringen is het feit dat de regering 
voor een jaar volmachten wil vra
gen. Die eis is slechts ingegeven 
door de noodtoestand. Het is niet 
de meest demokratische formule, 
maar in krisistijd kan ze onont
beerlijk zijn om de regering toe te 
laten op soepele wijze in te spelen 
op de noodzaak om, in het alge
meen belang, de tering naar de ne
ring te zetten. De vraag naar vol
machten afschilderen als een aan
fluiting van de demokratie, is een 
overdrijving. Men mag immers niet 
vergeten dat in een parlementaire 
demokratie, zoals wij kennen, de 
Kamers beslissen of de regering al 
dan niet de gevraagde volmachten 
krijgt Ten tweede moet de rege
ring duidelijk omschrijven voor 
welke materies zij volmachten 

TOCH HAAIt BeN5 W 
1>€ KORWe T/f[> Sf/t/ 

vraagt Het parlement heeft ook 
hier het laatste woord." 

AFWACHTEN of de basis van 
het ACV ook zo gunstig 

denkt over de nieuwe regering.. 

Want dé vraag is wat de (linkse) 
Waalse vakbonden gaan doen en 
of hun Vlaamse kristelijke bondge
noten zullen mee opstappen tegen 
de regering. In elk geval is De 
Morgen al overtuigd van komend 
straatgeweld: „ Voor zulk program
ma volmachten vragen, is zoveel 
als een blancocheck opeisen. 

Maar bovenal is het een soort 
putsch van de uitvoerende macht 

Op deze manier wordt het parle
ment in de vitale kwesties mond
dood gemaakt en is de kans groot 
dat precies datgene wordt ver
sneld wat men kost wat kost wil 
vermijden. Als de volksvertegen

woordiging elke inspraak wordt 
ontnomen dan wordt de oppositie 
bijna gedwongen zich op andere 
terreinen te begeven. Vermits zich 
hier slechts beperkte keuzemoge
lijkheden aandienen, valt het aller
minst uit te sluiten dat het de 
volgende maanden zowat tot ru
moerig straatvertoon komt Im
mers, niet alleen het parlement 
wordt voor een stuk monddood 
gemaakt, ook het sociaal overleg 
wordt nu met voldongen feiten 
gekonfronteerd." 

p N wat gaat Vlaanderen doen, 
^ als de Walen op straat komen 
en zelf hun lot in handen zullen ne
men? Gaan CVP en P W dan de 
Vlaamse belangen verdedigen of, 
zoals ze gewoon zijn, door hun 
neo-unitaire knieén gaan? We zul
len met de aandacht deze rege
ring volgen! 

/^ MEKAAR 
GeBOK^T. 

<iit*t 
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Terwijl aandacht wereld 
op Polen gevestigd is 

Israël annexeert 
formeel Syrische 
Golan-hoogte 
Terwijl maandag de aandacht van de hele wereld op Polen gevestigd 
was, maakte Israël van de gelegenheid gebruik om formeel de Syri
sche Golan-hoogte te annexeren. Premier Begin diende daartoe een 
wetsontwerp In dat prompt door het parlement, de knesseth, werd 
goedgekeurd. Dat vormde de tweede maal dat Israël een stuk 
Arabisch grondgebied dat het in de oorlog van 1967 veroverde tot Is
raëlisch gebied verklaarde. Eerder gebeurde dat al met het Arabische 
Oost-Jeruzalem in een wet die heel Jeruzalem tot „eeuwige en on
deelbare hoofdstad van Israël ' u i t roept 

Ml Onze wereld 

De Golan-hoogte is een stuk 
grondgebied van zowat 600 vier
kante km. dat het grootste deel 
van de vlakte van Galllea domi
neert. Vóór juni 1967 stonden 
daar Syrische artilleriebatterijen 
opgesteld die een deel van die 
vlakte konden bestrijken. Israël 
heeft altijd laten v>/eten dat het een 
dergelijke bedreiging onaanvaard
baar vond en dat het er na juni 

1967 niet aan dacht dat stuk 
grondgebied ooit aan Syrië terug 
te geven. 
De formele annexatie van dat 
grondgebied, die onvermijdelijk 
door de Arabische wereld als een 
nieuw kollektief affront zal worden 
aangevoeld, kan het vredesproces 
in het Nabije Oosten geen goed 
doen. En in Washington werd het 
Israëlische besluit bepaald kil ont

haald. De Verenigde Staten zijn de 
grote beschermer van Israël, maar 
een woordvoerder van het Witte 
Huis moest erkennen dat de Ame
rikaanse regering niet op voor
hand was ingelicht of geraad
pleegd. De woordvoerder zei ook 
nog dat de VS gekant zijn tegen 
de Golan-annexatie „die indruist 
tegen de internationale wetge
ving". 

Met de annexatie maakt Israël ook 
eens te meer duidelijk dat het de 
Camp David-akkoorden, die door 
Amerika, Egypte en Israël werden 
ondertekend, louter beschouwt 
als een aparte vrede met Egypte 
die geen enkele invloed heeft op 
zijn optreden jegens de andere 
Arabische landen waarmee het 
een rechtstreeks konflikt heeft 
(Syrië, Jordanië) of jegens de Pa-

Papandreoe verwekt deining op NAVO 
De Griekse socialistische premier 
Andreas Papandreoe heeft voor 
de nodige opwinding gezorgd op 
de NAVO-ministerskonferenties 
van vorige week. Papandreoe, die 
ook minister van Defensie is, 
woonde dinsdag en woensdag de 
bijeenkomst van de Defensiemi
nisters in Evere bij. En door zijn 
toedoen ging voor het eerst in het 
32-jarig bestaan van de NAVO 
een dergelijke zitting uiteen zon
der slotcommuniqué. Dat alles om
dat Papandreoe de inlassing eiste 
van een zin waarin zou staan dat 
de alliantie haar leden niet alleen 
beschermt tegen aanvallen van 
buiten haar grondgebied, maar 
ook de bondgenoten garandeert 
tegen een mogelijke aanval van 
een andere bondgenoot Daarmee 
bedoelde Papandreoe duidelijk de 
„erfvijand" Turkije en de Turkse 
minister van Defensie Bayulken 
verklaarde dat ook — zij het in 
meer diplomatieke taal — dat 
slechts over zijn lijk een dergelijke 
zin in het communiqué kon komen. 
Ook de andere NA VO-landen wa
ren niet erg te spreken over Pa-
pandreoes eis. Een alliantie heeft 
immers weinig zin meer als de 
bondgenoten garanties tegen el
kaar beginnen te vragen. Vandaar 
dat de Defensie-ministers na uren 
en uren vruchteloos overleg over 
één enkele zin liever zonder ge
meenschappelijke tekst uiteengin
gen. 

In Evere speelde Papandreoe dui
delijk in op zijn eigen publieke 
opinie. Tijdens zijn recente verkie
zingscampagne heeft hij voortdu
rend een krachtiger houding tegen 
Turkije, om. inzake de militaire 
taakverdeling in de betwiste Egeï-
sche Zee en de Turkse militaire 
bezetting van het noorden van 
Cyprus, aangekondigd. Terwijl hij 
ook kritiek leverde op de NAVO 
en de Amerikanen wegens hun 

ruime steun aan Turkije. „Andreas" 
moest dus voor het thuisfront wel 
bewijzen dat Griekenland voort
aan in de NAVO niet meer over 
zich heen liet lopen. 
Zijn „sukses" inzake het in het 
water gevallen communiqué — de 
Griekse kranten blokletterden de 
[Volgende dag „Grieks neen aan de 
NAVO!" — moet de publieke opi
nie meteen doen vergeten dat 
Papandreoe zich op belangrijker 
punten erg gematigd heeft ge
toond. Hij sprak noch van een 
terugtrekking uit de NAVO, noch 
zelfs van een vertrek uit de geïnte
greerde militaire struktuur wat hij 
in het begin van zijn campagne 
wel had gedaan. Zijn verklaringen 
over een eventuele „ontkoppeling" 

van bepaalde Griekse NAVO-ta
ken of over een „speciaal statuut" 
waren zo vaag dat hij er alle 
kanten mee uit kan. Evenmin te
kende hij verzet aan tegen de 
vorige week bekrachtigde Spaan
se toetreding tot de alliantie. Aan
vankelijk was gezegd dat hij dat 
zou doen omdat zijn partij de 
PASOK, nauwe betrekkingen on
derhoudt met de Spaanse socialis
tische partij van oppositieleider 
Felipe Gonzalez, die tegen de snel
le Spaanse toetreding gekant is en 
een referendum over die kwestie 
heeft geëist 
Na het vertrek woensdagavond 
van Papandreoe verliep donder
dag en vrijdag de eigenlijke 
NAVO-raad, de konferentie van 

ministers van Buitenlandse Zaken, 
zonder veel problemen. De minis
ters onderstreepten de samenho
righeid van de alliantie, begroetten 
de Amerikaans-Sovjetrussische 
onderhandelingen in Geneve over 
een beperking van de kernwa
pens in Europa, en spraken vol
mondig steun uit voor de toe
spraak van president Reagan van 
18 november jL Daarin zei Reagan 
dat zijn onderhandelaars in Gene
ve de „nul-optie" zouden nastre
ven. Dat betekent dat de NAVO 
zou afzien van de in West-Europa 
sterk gekontesteerde opstelling 
van 572 nieuwe atoomraketten 
met middellang bereik, als de Sov
jetunie van haar kant haar SS-20-
raketten ontmantelt — H.O. 

festijnen. Wat dan een pad in de 
korf vormt van de Amerikanen die 
nog altijd proberen Arabische 
steun te werven voor de Camp 
David-akkoorden met het argu
ment dat die wel de eerste stap 
vormen voor een globale vrede en 
een regeling van de Palestijnse 
kwestie. Terwijl ook Egypte eens 
te meer in een erg vervelende 
situatie zit 
Hoewel Israëlische woordvoer
ders ontkenden dat het besluit van 
maandag iets te maken had met 
de Poolse krisis, is het duidelijk dat 
de timing ervan niet toevallig is. 
Dat de aandacht van de wereld 
door een ander probleem was 
opgeslorpt is één element Een 
ander is dat Israël de annexatie on
getwijfeld wou doorvoeren vooral
eer in de lente van volgend jaar de 
volledige teruggave van de Sinaï 
aan Egypte voltooid is. Als dat 
eenmaal gebeurd is, zal president 
Mobarak immers de handen veel 
vrijer hebben om op dergelijke 
initiatieven van Israël te reageren 
en de banden van zijn land met de 
rest van de Arabische wereld 
weer nauwer aan te halen. 

Cheysson 
Inmiddels valt moeilijk te zien hoe 
het vredesproces in het Nabije 
Oosten weer op gang kan worden 
gebracht. De Arabische wereld is 
verdeeld over het plan van de 
Saoedische kroonprins Fahd dat 
nochtans een doorbraak scheen 
te kunnen bieden, omdat het impli
ciet het bestaan van Israël erkent 
De Amerikanen zitten nog vast 
aan hun Camp David-akkoorden 
die door de Arabische wereld 
worden verworpen. En de Franse 
minister van Buitenlandse Zaken 
Cheysson is in Israël gaan zeggen 
dat de EG-verklaring van Venetië, 
die de rechten van de Palestijnen 
erkent en oproept de Palestijnse 
Bevrijdingsorganizatie PLO bij de 
onderhandelingen te betrekken, 
niet langer aktueel is, dat er geen 
nieuw Europees initiatief zal ko
men, en dat de landen in het 
gebied zelf hun geschillen moeten 
oplossen. Die verklaring wekte kri
tiek in de Arabische wereld die 
ervan uitgaat dat het militair supe
rieure Israël alleen door druk van 
buiten af, nl. van zijn Westerse 
bondgenoten, tot de nodige toege
vingen kan worden gebracht En 
ze zorgde voor heel wat ergernis 
bij de andere lid-staten van de EG, 
die vroegen met welk recht een 
Frans minister op zijn eentje een 
verklaring, die het werk van alle 
EG-landen is, zomaar als „niet lan
ger aktueel" kan gaan bestempe
len. 

H. Oosterhuys 
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Opvolging Waldheim 
eindelijk geregeld 
Er waren wekenlang touwtrekken 
nodig en bijna twintig stemronden 
vooraleer een nieuwe titularis kon 
worden gevonden voor wat „de 
onmogelijkste job ter wereld" is 
genoemd: sekretaris-generaal van 
de Verenigde Naties De geslaag
de kandidaat is de Peruaanse di
plomaat Javier Perez de Cuellar 
die begin volgend jaar officieel in 
zijn ambt geïnstalleerd wordt. 
Om verkozen te worden moet een 
kandidaat negen van de vijftien 
leden van de Veiligheidsraad ach
ter zich krijgen en mag hij vooral 
niet op het veto stuiten waarover 
de vijf permanente leden van de 
Raad (Verenigde Staten, Sovjet
unie, China, Frankrijk, Groot-Brit-
tannië) beschikken. 
Sekretaris-generaal Kurt Wald
heim, die kandidaat was voor een 

derde ambtstermijn van vijf jaar, 
haalde in elke ronde wel de beno
digde negen stemmen en kon ook 
op de steun van de Verenigde 
Staten en de Sovjetunie rekenen. 
Maar hij werd telkens weer ge
blokkeerd door het veto van Chi
na, dat de Oostenrijker in vorige 
verkiezingen wel steunde maar 
vond dat het nu de beurt moest 
zijn aan een kandidaat uit de Der
de Wereld. In de eerste ronden 
was een dergelijke kandidaat aan
wezig in de persoon van de Tanza-
niaanse minister van Buitenlandse 
Zaken Salim Ahmed Salim wiens 
kandidatuur gesteund werd door 
de niet-gebonden landen. Maar de 
Tanzaniaan stuitte telkens weer 
op het Amerikaanse veto. 
Om uit de patstelling te geraken 
trokken die twee kandidaten zich 

Sacharovs schoondochter 
mag toch vertrekken 
De bekende Sovjetrussische kernfysicus en voorvechter van de men
senrechten, Andrei Sacharov, en zijn vrouw Elena Bonner, hebben 
hun hongerstaking stopgezet. Hun schoondochter Lisa Alexeiva heeft 
immers van de Sovjet-autoriteiten toestemming gekregen om uit te 
wijken. Ze zal zich nu bij haar man, die de zoon van Elena Bonner uit 
een eerste huwelijk is, kunnen voegen in de Verenigde Staten. Lisa 
Alexeiva trouwde per prokuratie met Sacharovs stiefzoon, die reeds 
drie jaar geleden naar de Verenigde Staten ging. De Sovjet-
autoriteiten voerden eerst aan dat een dergelijk huwelijk niet 
rechtsgeldig was in de Sovjetunie. Maar toen de hongerstaking van 
de Sacharovs internationale protesten, ook vanwege de Amerikaanse 
en Franse presidenten, uitlokte bonden ze in. Waarschijnlijk ook om
dat ze niet wilden dat die verontwaardiging een negatieve invloed zou 
hebben op de Amerikaanse-Sovjetrussische onderhandelingen die 
twee weken geleden in Geneve begonnen over de beperking van de 
atoomwapens in Europa. 

m 

terug waarop er vijf nieuwe opdo
ken Perez de Cuellar, de Argen
tijn Carlos Ortiz de Rosas, de 
Panamese diplomaat Jorge lllueca, 
prins Sadruddin Aga Khan die een 
bekwame Hoge Kommissaris voor 
de vluchtelingen van de VN ge
weest is, en tenslotte Shridath 
Ramphal van Guyana die zich 
sinds 1975 een uitstekende repu
tatie heeft verworven als sekreta
ris-generaal van het Gemenebest. 
De Veiligheidsraad werd het snel 
eens over de Peruaan Perez de 
Cuellar die het klappen van de 
zweep van de volkerenorganizatie 
al kent. Hij is sinds twee jaar als 
adjunkt-sekretaris-generaai één 
van de naaste medewerkers van 
Waldheim. In die funktie trad hij op 
als bemiddelaar in delikate konflik-
ten, o.m. op Cyprus, en verwierf 
zich de reputatie van een even 
diskreet als bekwaam onderhan
delaar te zijn. 

Als sekretaris-generaal zal Perez 
de Cuellar, die na zijn verkiezing 
onmiddellijk door Waldheim werd 
gelukgewenst, minder terugge
trokken optreden. Hij verklaarde 
reeds dat hij de VN een aktievere 
rol wil laten spelen in het vredes
proces in het Nabije Oosten. En 
twee andere problemen die hij na 
zijn installatie zo snel mogelijk wil 
aanpakken zijn de militaire aanwe
zigheid van de Sovjetunie in Af
ghanistan, en de aanslepende 
Golf-oorlog tussen Irak en Iran. 

Tenslotte wordt Perez' verkiezing 
ook beschouwd als een politieke 
overwinning voor China dat de 
plannen van Washington en Mos
kou, beide voorstanders van de 

herverkiezing van Waldheim, 
doorkruiste. En als een teken dat 
de Chinese Volksrepubliek streeft 
naar een groter en aktievere rol in 
de volkerenorganizatie. H.O. 

Kennismaking met 

het Instituut voor Europese Vorming 

Bijna dertig jaar timmert het „Cen
tre International de Formation Eu-
ropéenne" aan de weg die moet 
leiden naar een dieper Europees 
bewustzijn. Al wat naam heeft 
(gehad) in de Europese Beweging 
is ooit wel eens met deze „think 
tank" in kontakt geweest 
Denis de Rougemont, Hendrik 
Brugmans, Salvador de Madaria-
ga, Walter Hallstein, Jean Monnet, 
Guy Héraud en vele anderen 
schaarden zich rond Alexandre 
Marc, stichter en bezieler van het 
CIFE in de naoorlogse jaren. Gas
ton Thorn was eerst voorzitter van 
het CIFE en pas later bekleedde 
hij het hoogste Europese ambt 
De oudstudenten van de Onder
wijs- en Vormingsinstituten die uit 
het CIFE zijn voortgekomen vor
men een ruime groep van op vele 
gebieden leidinggevende perso
nen in Europa en de wereld. Het 
tijdschrift „L'Europe en Formation" 
is één der gezaghebbendste Euro
pese periodieken. 
In vele landen van de Gemeen
schap en daarbuiten heeft het 
CIFE lokale vertakkingen. 
Pas in 1978 echter werd onder 
impuls van Yvo J.D. Peeters ook in 
Vlaanderen met een afdeling ge
start onder de benaming „Instituut 
voor Europese Vorming"met oud-

kommissaris professor Copp)é als 
eerste voorzitter. 
De samenwerking die zich in deze 
publikatie konkretizeert ligt dus 
voor dfe hand. Hierdoor wordt het 
mogelijk aan het Nederlandstalig 
publiek een belangwekkend doku-
ment voor te leggen. 
Verleden jaar pas, met ruim een 
decennium vertraging, keurde ook 
het Belgische Parlement de Inter
nationale Verdragen inzake de 
mensenrechten goed. Een der be
langrijkste koncepten die in deze 
Verdragen wordt vastgelegd is 
het „Zelfbeschikkingsrecht der 
volkeren". In twee bijdragen wordt 
hier ingegaan op de teoretische en 
praktische aspekten van dit be
grip. Meteen is het ook de eerste 
wetenschappelijke publikatie van 
professor Guy Héraud in het Ne
derlands. Wij hopen dat het de 
aanzet zal zijn opdat ook zijn zeer 
belangrijke boeken binnenkort in 
ons taalgebied voorhanden zou
den zijn. Dat deze publikatie ter-
zelfdertijd ook de belangstelling 
van onze akademici en politici wat 
mogen aanscherpen zodat zij de 
Belgische volkerenproblematiek in 
de toekomst in een wat ruimer 
p>erspektief zouden plaatsen. 
Het Instituut heeft zopas een bui
tengewone uitgave (75 b iz j met 

de volledige teksten van de ver
dragen uitgegeven. 

Overzicht van de inhoud: 
Artikels: 
— Van Taalstrijd naar Zelfbe

schikkingsrecht: De Evolutie 
van de Nationale Bewegingen 
in Europa vanaf de XVIIIde 
eeuw (Yvo J.D. Peeters) 

— Model voor een Veralgemeen
de Toepassing van het Zelfbe
schikkingsrecht (Guy Héraud) 

— Toelichting bij de Internationa
le Verdragen (Yvo J.D. Pee
ters) 

Dokumentatie: 
— Internationaal Verdrag inzake 

Economische, Sociale en Cul
turele Rechten 

— Internationaal Verdrag inzake 
Burgerrechten en Politieke 
Rechten 

— Fakultatief Protocol bij het In
ternationaal Verdrag inzake 
Burgerrechten en Politieke 
Rechten 

Een eksemplaar van Het Zelfbe
schikkingsrecht kost 150 fr. en kan 
verkregen worden door storting 
op rek. 430-0252481-78 van het 
Instituut voor Europese Vorming, 
Jubelfeestlaan 145 te 1020 Brus
sel (02-425.37.89). 
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10 m Leefmilieu 

VU-provincieraadslid Jef Fryns: 

„Wat baten miljoenen voor 
visserij- onderzoek 
als de zee verder vervuilt?" 

Op donderdag 10 december II. hield het Blankenbergse VU-raadslld 
Jef Fryns In de Westvlaamse provincieraad een opmerkelijke inter
pellatie over het storten van kernafval in zee en de vrijwaring van de 
zeevisserij. 
Na zich verheugd te hebben over het feit dat de 3,5 miljoen voor het 
zeevisserij-onderzoek in 1981 naar 4,5 miljoen in 1982 wordt opge
trokken was de interpellant minder tevreden over het vernietigen van 
diezelfde zee. Wi j laten hem even aan het woord. 

Jef Fryns: „Wanneer w/ij ons ver
heugen over de initiatieven en om 
de merkwaardige betoelaging dan 
moeten wij anderzijds ook onze 
grote verontwaardiging uitdruk
ken als wij zien hoe onze zeeën 
verder doodgemaakt worden 
door het onverantwoord storten 
van kernafval. Binnen het jaar 
wordt een tweede trein met radio-
aktief afval in de haven van Zee-
brugge geloodst. 

Mag de ene betoelaagde hand 
niet weten wat de dood uitstrooi
ende andere hand doet? 
Hebben wij met de opdracht te 
waken over de gezondheid en de 
veiligheid van de Westvlaamse be
volking en dan biezonder deze 
van onze vissers? 
Tot zolang op nationaal vlak het 
reeds zolang geëiste energiede
bat uitblijft zulen wij bij de besten
dige deputatie blijven aandringen 
om zich te verzetten tegen het 
vervoer en het dumpen van radio-
aktief kernafval. 

Wetenschapslui houden niet op te 
wijzen op de gevaren en stellen te
recht dat de zeeën de enige over
levingskans zijn voor de mens
heid. 

Tussen 1960 en 1980 dumpte Bel
gië 20.180 ton afval waarin radio-
aktieve materie in zee. Buiten een 
paar milieugroepen en wat enke

lingen heeft niemand bij het jong
ste radio-aktieve transport naar 
Zeebrugge geprotesteerd. Noch
tans was de Bestendige Deputatie 
het in de vorige legislatuur eens 
met de door de VU voorgelegde 
motie. De Deputatie bewaarde bij 
de jongste lozing het volledige 
stilzwijgen. Enkel de Brugse ge
meenteraad en onze fraktie teken
de protest aan. Darom vraagt de 
VU-fraktie met klem dat de Depu
tatie van West-Vlaanderen bij de 
regering zou aandringen geen ver
gunning meer te verlenen tot het 
vervoer en het dumpen van radio-
aktieve stoffen in zee". 
En VU-raadslid Fryns besloot zijn 
tussenkomst als volgt: „Onlangs 
verloren negen vissers in de 
Noordzee het leven. Vijf onder 
hen waren afkomstig uit onze 
kuststreek. Hun werk bestond er 
in kersverse vis aan land te bren
gen en geen kernvis. Laten wij hun 
gedachtenis eren door de grote 
bekommernis te delen van alle 
vissers over de toekomst van de 
zeevisserij. Gebeurt dat niet dan 
hebben de enorme toelagen die 
wij voor het wetenschappelijk vis
serij-onderzoek gestemd hebben 
niet de misnte zin meer!" 
Tot daar deze dramatische maar 
terechte noodkreet van de VU-
fraktie in de Westvlaamse provin
cieraad. 

„De Klapekster" spreekt 
Ekofront ontving het tweemaan
delijks informatieblad van Whop, 
de werkgroep Hobokense polder. 
Het op kringlooppapier gestencil
de tijdschrift „De Klapekster" is 
rijk aan verscheidenheid over en 
rond de polder in kwestie. 
Maar dit zevende nummer van de 
derde jaargang bevat ook heel 
wat verslagen over de vele aktivi-
teiten van de werkgroep, een 
goed gestoffeerde bijdrage over 

de spin, kommentaar bij de scho-
lensluiting op de Moretusberg te 
Hoboken en een uitgebreid artikel 
over de vogeltrek „De Klapek
ster" neemt zijn naam waardig, 
geen blad voor de bek. Een voor
beeld: „In ons vorig nummer stel
den we in het vooruitzicht te zullen 
uitpluizen in hoeverre minister Gal-
le verantwoordelijk is voor het met 
betekenen van het besluit van zijn 
voorganger Kempinaire tot voorlo

pige klassenng van de Hobokense 
polder. We kunnen u nu verklap
pen dat minister Galle hiervoor 
100 % verantwoordelijk is. Wel 
zijn er geen dwingende teksten 
die hem hiertoe verplichten, maar 
het is hoogst ongebruikelijk een 
dergelijk besluit tot klassering, van 
een voorganger niet uit te voeren". 
Wie meer wil weten over deze 
aktieve werkgroep en over het 
tijdschrift neemt best kontakt op 
met Paul Pais, Boomsesteenweg 
466 te 2610 Wilrijk. 

In de Bruggestraat 34 te Hooglede 
bespaart men 10.500 ft. En is het overal lekker warm. 

Veel ramen en toch geen warmteverEes. 
De familie Gayse bewoont een huis m de ri) met opvallend 

grote ramen. Die werden er al in 1967 ingezet en toen meteen 
van dubbel glas voorzien. Achter de vensters is het behaa^ijk, 
zelfs bi) windeng en koud weei. 

Vonge winter ging heel de familie Gayse op kierenjacht. In 
het hele huis werden kieren en tochtgaten met glaswol 
geïsoleerd. 

Achteraan het huis werden een keuken en een zitplaats 
bijgebouwd met grote ramen dïe uitgeven (^ de tuin. De heer 

Gayse heeft geen moment getwijfeld: ook hier kwam dubbel 
rfas. 
Tussen de muren werden potystyreenplaten gestoken zodat 
de warmte ook langs daar niet kan ontsnappen. 
Elke kamer wordt op maat verwarmd. 

In elke kamer van het huis staat een gaskachel waarmee 
de temperatuur in iedere kamer afzonderlijk geregeld kan 
worden. Zo is het in de woonkamer nooit warmer dan 20^. 
De slaapkamers kunnen het met minder stellen en óaai 
branden de kachels slechts enkele uren voor het slapengaan. 

Goed slapen doet men immers best met 16° maximum in de 
kamec 
E^n vlug teruggewonnen investering. 

"Alleen met een goede isolatie)' zegt Mevrouw Gayse, "is 
het mogelijk ons huis volledig te verwarmen voor een 
redelijke pnjs. Natuurlijk kost het isolatiemateriaal wel wat 
geld, maar die investering is al vlug teruggewonnen" voegt zij 
er direkt aan toe. "Door de kombinatie van een goede 
installatie en een verstandig gebruik van de gaskachels slagen 
WIJ erin jaarlijks 10.500 f i; te besparen op ons energiebudget. 

Bovendien betekenen kleine dingen zoals gloeilampen 
door TLrlampen vervangen uiteindelijk ook een aanzienlijke 
kostenvermindering!' 

Om U te helpen bii het degehjk isoleren uan uw woning, kunt Ugratis 
een brochure aartüragen bij de Dienst voor Energiebehoud, Belbardslraal 
iS 17. 1040BTutsel 

MENST VOOR ENERGIEBEHOUD 

MINISHRIEVAN ECONOMISCHE ZAKEN. 
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Op vertoon van deze wtiardebon, genieten 
alle leden van „Wij" een korting van 10 % op 
al onze getekende pn)zen, uitgezonderd 
promotieartikelen en solden 
Toon deze bon enkel aan uw verkoper of 
verkoopster. Niet aan de kassa. 

BOOMSESTEENWEG 3S - AARTSELAAR 

OPEN : all* werkdagen van 9 tot 19 uur - vrijdag koopjasavond tot 21 uur - zaterdag van 9 tot 18 uur 
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TV-prog ram ma's H 

Zaterdag 
19 DECEMBER 

BRT 1 

15.00 Veilig en zuinig autorijden 
(Open School) — 15.30 Dag aan 
dag. — 16.00 Een uurtje met jou 
(film). - 18.00 Tik tak. - 18.05 Ro
binson Crusoe (f). — 18.30 De 
jonge Merlijn (f.). - 18.55 Dit leuke 
land - 19.45 Nieuws - 2010 
Shelley (f) . - 20.35 't Staat in de 
sterren geschreven (show). — 
21 35 Jimmy B en André (w.e.-film). 
— 23.05 Nieuws. 

NED 1 

15.30 Nieuws. — 15.32 Dag huis, 
dag tuin, dag opbergschuur (voor 
peuters). - 16.10 Stuif es in. -
18.58 Nieuws. — 19.00 (Dasper, het 
lieve spookje (strip) — 19.10 Love 
Boat (f J - 20.00 Twee voor twaalf 
(kwis) - 20.40 Man alleen (f J. -
21.37 Nieuws. — 21.55 Tussen de 
regels (kortfilm). — 22.20 Voetbal 
'80. — 23.00 Simon Carmiggelt — 
23.15 Nieuws. 

NED 2 

17.40 Studio Sport extra. - 18.25 
Paspoort. - 18.35 Sesamstraat. — 
18.50 Toeristische tips. — 18.59 
Slakkie en Puntmuts. — 1905 O, 
zit dat z o ' — 19.20 De lieverdjes 
van Grange Hill (f J. - 19.45 Au
brey (tekenfilm). — 20.00 Nieuws. 
- 20.27 Rebel voor de vrijheid (f.) 
- 21 20 Showroom. - 22.20 Hier 
en Nu. - 23.00 Hier en Nu/Studio 
Sport. - 23.25 Tot besluit (medita
tie). - 23.45 Nieuws. 

RTB 1 

19.30 Nieuws. - 19.55 Zygo-fétes. 
— 20.00 Le jardin extraordinaire 
(dok). - 20.30 Les aventures de 
Rabbi Jacob (film) — 22.00 Anten
nes de Cristal 1981. — 23.05 
Nieuws. - 23.35 Poémes pour le 
jazz. 

ARD 

20.00 Nieuws. - 20.15 Auf los 
geht's los (kwis). - 22.00 Nieuws 
- 22.20 Metropolis (SF-film) -
0.15 Nieuws. 

ZDF 

19.00 Nieuws. - 19.30 Die Pyrami-
de (kwis). - 20.15 Der Mann aus 
Laramie (western). — 21.55 
Nieuws. - 22.00 Das aktuelle 
Sport-Studio. - 23.15 Der Kom-
missar ( f j . - 0.15 Nieuws. 

D 3 

20.00 Nieuws. - 20.15 Des San-
gers Fluch (humor). — 21.00 Bn-
tish movietone 656 (Nieuwsfilms 
uit de oorlogsjaren). - 22 10 Ver-
such uber Schinkel (Portret van 
deze artiesO - 23.05 Nieuws. 

LUX. 

19.00 Nieuws. - 19.30 Flash Back 
(spel). - 20.00 Huit 5a suffit (fJ. -
21.00 Sept ans de reflexion (film). 
- 22.45 Ronde de nuit (film). 

F 1 

19.20 Gewestelijke aktualiteiten — 
19.45 Les paris de TF 1 (spel) -
20.00 Nieuws. - 20.30 Droit de 
réponse (komische cinema) — 
22.00 Dallas ( f ) . - 22.50 Voetbal
magazine. — 23.50 Nieuws. 

A 2 

19.45 Les gens d'ici. — 20.00 
Nieuws. — 20.35 Guerre en pays 
neutra (fJ. — 21.35 Hommage aan 
Maurice Chevalier. — 22.30 (2^s-
mos (dokJ. - 23.30 Nieuws. 

F 3 

20.00 Les jeux de 20 heures (spel). 
— 20.30 Ursule Mirouet (tv-spel). 
- 22.00 Nieuws. - 2220 Ciné 
regards. 

w . f:^'^'^®"'^® ° ^ ^ ' • ' ' ' * ' b iogra f ische f i lm m e t o.a. Peter O T o o l e 
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Zondag 
20 DECEMBER 

BRT 

9.15 Voor boer en tuinder. — 9.45 
Telegym - 10.00 Tijgers en katten 
(KTRO) - 10.30 Het vrije woord. 
— 11.00 Konfrontatie (debaO. -
12.00 Nieuws voor gehoorgestoor
den. - 14.30 Sesamstraat. -
15.00 Reggae Sunsplash (koncert-
film). — 16 45 Die goeie ouwe tijd 
(show) — 18.00 Jonger dan je 
denkt-klub. - 18.30 Tik-tak -
18.35 Van Pool tot Evenaar (kwis). 
- 19.45 Nieuws. - 20.00 Sport
weekend - 20.30 Shelley (f). -
21.15 Mezza Musica. — 22.15 
Nieuws. 

NED 1 

17.00 Verdriet (meditatie). - 17.35 
Een bericht van de wilde ganzen. 
— 17.37 Studio sport extra. — 
18.00 Nederlands Israëlitisch kerk
genootschap. — 19.00 Nieuws. — 
19.05 Tweety (sprookje). - 19.10 
Hier is Boomer (f). — 20.00 De reü
nie (reportage). - 20.45 21 dagen 
(detectivefilm). — 22.00 Zoals de 
ouden zongen (filmportreü. — 
22.35 Le baiser de la fée (balleO — 
22.50 Nieuws. 

NED 2 

12.00 Het Capitool (info). - 15.30 
Nieuws — 15.35 Muren van be
hang (kortfilm) — 16.00 De laatste 
lynx (dok). - 16.25 De verbeel
ding (over kunsO. — 17.05 Studio 
sport 1. - 17.50 Horizon (dokj . -
18.20 Op zicht (kunstmagazine). — 
18.45 Sesamstraat. — 19.00 Studio 
sport 2 - 20.00 Nieuws. - 20.10 
Panoramiek. - 20.40 Humanis
tisch verbond. — 20.45 Van Koo-
ten en de Bie. — 21.30 Elektro
magnetische puls (dok.). — 22.15 
Aktualiteitenrubriek. — 22.45 
Nieuws. 

Rri 
12.00 Faire le point (debaO. -
13.00 Nieuws. - 19.30 Nieuws. -
20.00 A qui le gant? (variété). — 
21.30 La meute (tv-film). - 23.00 
Nieuws. — 23.30 Poémes pour le 
jazz. 

ARD 

20.00 Nieuws. - 20.15 Adventslie-
deren. — 20.20 Abenteuer an ei-
nem See in Namibia (dokJ. — 
21.10 Die Amerikanische Nacht 
(film). - 23.00 Nieuws. - 23.05 
Persoverzicht — 23.20 Altematie-
ve openheid (dokJ — 0.05 Nieuws. 

ZDF 

19.00 Nieuws. - 19.10 Bonner 
Perspektiven. — 19.30 Waarom de 
mens een renner werd. — 20.15 
Das Traumschiff (f). — 21.15 
Nieuws. — 21.30 Menschenkinder 
(reportage). — 22.00 Hinter, der 
Ziegelmauer (tv-spel). — 23.00 
Spielwiese. — 23.45 Nieuws. 

D 3 

19.45 Gewestelijke aktualiteit. — 
20.00 Nieuws. - 20.15 Das Haus in 
der Pussta (dokJ. — 2130 Leuter 
nette Leute. 

LUX. 

19.00 Nieuws. - 19.27 Le coffre-
fort (spel). - 19.30 Filmaktualitei-
ten. - 20.00 Section 4 (f). - 21.00 
THX 1138 (SF-film). 

F 1 

19.15 Dieren in Guyana (dokJ. — 
19.45 Suspens (f). - 20.00 
Nieuws. - 20.30 Un elephant ga 
trompe énormèment (film). — 
22.15 Les chanteurs exotiques. — 

A 2 

15.15 Ecole des fans. — 20.00 
Nieuws. - 20.35 Le légataire uni-
versel (tv-film). — 22.35 Des hom
mes. Het onderhoud van de Eiffel-
toren (dokJ. - 23.25 Nieuws. 

F 3 

20.00 Benny Hill (O - 20.30 Le 
mystère de la tortue (dokJ. — 
21.25 Nieuws. — 22.35 Traquenard 
(film). 

Maandag 
DECEMBER 

BRT 1 
15.30 Een sneeuwman voor Afrika 
(sprookje). Tot 16.50. — 18.00 Tik 
tak. — 18.05 Maja de bij (strip). — 
18.30 De zoon van de adelaar 
(tekenfilm). - 18.45 Aktie Schild
pad (straatlawaai). — 19.17 Uitzen
ding voor derden. — 19.45 Nieuws. 
— 20.15 Testament van een jeugd 
(f J. - 21.05 Sportshow. - 21.50 
Rapport '81. - 22.35 Nieuws 

NED 1 

15.30 Vara's filmklub. - 18.58 
Nieuws. - 19.00 De kippenfarm 
(strip). — 19.10 Simonskoop (film-
magazine). - 19.35 Some like it 
hot (film). — 21.37 Nieuws. — 
21.55 Rebellen met handicap (film). 
— 22.45 Skiën leer je zo. — 23.30 
Nieuws. 

NED 2 
18.35 Sesamstraat. - 18.50 
Jeugdjournaal. — 18.59 Scooby er, 
Scrappy Doo (f.). - 1920 Het 
donkere bos (f). — 20.00 Nieuws. 
— 20.27 Achter het nieuws. — 
21.10 Malu, een vrouw (f J. - 21.50 
Ombudsman. — 22.20 Sonja op 
maandag. — 2320 Doodstraf (vrij
denkers Radio Omroep). — 23.25 
Nieuws. 

RTB 1 
12.00 Teletekst. Nationaal magazi
ne. - 19.30 Nieuws - 19.55 L'En-
fant sauvage (film). 

ARD 

20.00 Nieuws. - 20.15 Der Ge-

nchtsvollzieher (f) . - 21.15 Poli
tiek en handel in Zuidelijk Afnka. 
(dok). - 22.00 Solo für Spassvö-
gel (One-manshow). Pinall. — 
22.30 Tagesthemen — 23.00 Du 
wirst noch an mich denken (film). 

ZDF 

17.40 Die Drehscheibe. - 19.00 
Nieuws. — 19.30 Liedercirkus. — 
20.15 Gehandicapt zijn vraagt 
sterkte (dok,). — 21.00 Heute-jour-
nal. — 21.20 Der richtige Mann 

D~3 

19.45 Gewestelijk nieuws. — 20.00 
Nieuws. — 20.15 De slag om Ber
lijn (dokJ. - 21.15 Anruf er-
wünscht (diskussie). 

LUX 

19.58 Nieuws. - 20.00 La nouvelle 
malle des Indes (fJ. — 21.00 Des 
désaxés (f J. 

TF 1 

19.45 Bonsoir Fernand (humor). — 
20.00 Nieuws (f J. - 20.30 Dröle de 
drame. — 22.05 Portret Louis Jou
vet. 

A 2 

19.20 Gewestelijk nieuws. — 19.45 
Les gens d'ici. - 20.00 Nieuws. — 

20.35 Amnesty International 
(show). - 23.30 Nieuws. 

FR 3 

19.20 Gewestelijk magazine. — 
19.55 Ulysse 31 (Sf-fJ. - 20.00 
Les petits papiers de Noël (UNI
CEF). - 20.35 Les Saltimbanques 
(tv-film). - 22.00 Fra Diavolo (film). 

Dinsdag 
DECEMBER 

BRT 1 

15.30 Dar is de kermis (jeugdfilm) 
- 18.00 Tik Tak. - 18.05 Sesam
straat. - 18.35 Maatschappelijk 
vrouwen (Open school). — 19.07 
Uitzending door derden (Het Vrije 
Woord). - 19.37 Morgen. - 19.45 
Nieuws. - 20.15 Zuid-Noord 
(praatshow). — 21.15 Verover de 
aarde (dok). - 22.05 \.Q. (kwis). -
22.35 Nieuws. 

BRT 2 

20.10 Aktie openbaar vervoer — 
20.50 Piama voor twee (film). — 
22.30 Bonjour la France (Open 
school). 

NED 1 
15.30 Muse 
(dok.). - 15.1 
vende aarde 
geheim van f 
film). - 18.5f 
kan nog mee 
ma). - 19IE 
- 1930 Ov« 
(dok.). - 20. 
- 2137 Ni 
schok van h 
22.45 Open 
Nieuws. 

NED 2 

18.35 Sesa 
Jeugdjournac 
pop. - 19.2 
(kwis). - 20 
Mies (show) 
zoals jij en 1 
Televizier ma 
toestand in ( 
Honderd be 
(dok.). - 23.; 

RTB 1 

12.00 Teletek 
ne. - 19.00 
aktualiteiten. 
19.55 C'est Cl 
(show). — 2' 
(konsumenter 

Z A T E R D A G ( 1 9 d e c . ) - D e in 1972 ove r leden 
veelz i jd ige Franse art iest M a u r i c e Cheva l ie r is nog eens 
te z ien in d e Amer i kaanse komed ie Een uurtje met jou 
( O n e hour w i th you ) van Ernst Lub i tsch (1932, zw. /w . ) . 
Jeanne t te M a c D o n a l d speel t z i jn ech tgeno te (BRT). D e 
weekendfilm o p BRT is gebasee rd o p een vi/aar ge
b e u r d fe i t : A n d r é , een 10-jarig neger jonge t je verd ien t 
m e t alleriei k lus jes ge ld v o o r zi jn m o e d e r die aan 
heroïne vers laa fd is. He t j onge t je w o r d t bes te maat jes 
m e t J immy, e e n ha rde z a k e n m a n die een restaurant 
houd t w a a r nogal w a t spo r tbeoe fenaa rs b innenkomen. 
V a n hen kr i jgt A n d r é vaak t ips v o o r de w e d r e n n e n . 
J i m m y gaat van het jonge t je h o u d e n en in fo rmeer t of hij 
h e m niet z o u kunnen adopteren. . . Tussen de regels 
( V a r a / N e d . 1) is e e n f i lm van D a v e Sch ram, een 
e indeksamen-s tuk van d e Neder landse Film- tn TV-aka-
demie . Een j o n g meis je verz ink t in gedach ten t i jdens het 
schr i j ven van s t ra f regels . Z i j z iet haar t o e k o m s t aan z ich 
voorbi jgaan.. . Dui ts land 1 ze t Metropolis ( zw . /w . ) o p het 
s che rm , e e n i n d r u k w e k k e n d e sc ience-f ic t ionf i lm van 
Fri tz Lang uit 1926, o v e r een gehee l gemechan i zee rde 
o n d e r g r o n d s e t o e k o m s t s t a d waar het w e r k v o l k als 
s laven behande ld w o r d t , terwi j l de mees te rs boven 
g r o n d s van een lu i lekker iandje genieten. D e slavenar-
be iders zul len, me t s teun van d e ideal ist ische z o o n van 
e e n „chef" in ops tand komen... 

Z O N D A G (20 dec.) - N a n d Baer ts in teressante 
k w i s Van Pool tot Evenaar hee f t de Eskimo's als 
o n d e r w e r p (BRT). - O p N e d . 1 draai t de K R O d e f i lm 
21 dagen ( zw . /w . ) (Twen ty -one days toge ther ) die, eer 
hij o p het d o e k ve rscheen , al e e n k ronke l ige loopbaan 
had gehad. Bij d e o p n a m e - w e r k z a a m h e d e n begonnen 
d e hoo fd ro lspe le rs Laurence Ol iv ier en Viv ian Leigh 
een r o m a n c e d ie z o u u i t lopen o p e e n langdur ig huwel i jk. 
He t tonee ls tuk „The f i rst and the last" van J o h n Gals
w o r t h y w e r d d o o r Basil D e a n ( tevens reg isseur) en 
G r a h a m G r e e n e v e r w e r k t e n aan d e t o e n ge ldende mo
ra l i te i tsnormen aangepast , en k reeg een n ieuwe t i te l : 
„TwentyHDne d a y s together" . Lau rence Ol iv ier speel t 
een suksesvo l le advokaa t d ie o p he t pun t staat te wor 
d e n g e p r o m o v e e r d to t rechter . Maa r dan k o m t zi jn jon 
ge re b roe r lelijk roe t goo ien in het eten... — Elektromag
netische Puls ( V P R O / N e d . 2) is e e n dokumen ta i re ove r 
de gevo lgen van de „energ ie - regen" die neerslaat bij 
e e n kernexp los ie . B innen e e n straal van enke le honder 
d e n k i lometers vern ie t ig t hij alle e lek t ron ische kommun i -
kat ie-apparatuur en w a a r s c h u w i n g s s y s t e m e n . M e t als 
gevo lg : to ta le on t redder ing . 

M A A N D A G C21 dec.) - SchUdpadaktle hangt 
e e n u top is t lsch bee ld o p w a a r wi j nog s lech ts kunnen 
van d r o m e n : auto loze s t ra ten, vo l me t spe lende en 
fees tv ie rende k inderen. Ha rd slaat ech te r de realiteit 
t o e : w a n n e e r d e auto 's t e rug in d e s t ra ten arr iveren, 
m o e t e n d e k inde ren v e r d w i j n e n (BRT). — D e vi j fdel ige 
BBC-ser ie Testament van een jeugd (Tes tament o f 
You th ) is gebasee rd o p het ge l i jknamige b o e k van V e r a 
Bri t ta in, d e m o e d e r van de „ops tand ige" Shi r ley Wi l l iams 

d ie vo r ige maand polit iek 
me t haar ove rdonde rend 
o p de van Labour afgescl 
behandel t V e r a Brittain e 
d e n s W O I en de daaro | 
(gespee ld d o o r Chery l C< 
rijke en aartskonservat iex 
d e plaats van een vrouw 
ook nogal wa t krit iek o p ( 
te k e n n e n gee f t dat zij na j 
Some like it hot (zw. /w. ) (I 
waar in de legendar ische f 
f i lm in de zaal k w a m w a s < 
toen de f i lm dan voor de 
leek het e r o p dat Billy Wi l 
gemaakt . M a a r het tij k e e 
zovee l volk naar de bioski 
mensen aan 't scha teren 
leuks te en geest igste p lah 
ken kan worden.. . 

DINSDAG (22 dec 
peli jk magaz ine Verovei 
nagegaan hoe de reële ka 
in p roduk t i e en in gebru ik 
Piama voor f w e e is de -
v o o r „Love r c o m e back", 
M a n n (1961) waar in d e 
b lond je Caro l Templeto i 
w o r d t be laagd door sne 
(BRT 2). — In d e reeks kor 
en ik naar He rbe r t Reinec 
kens de hoo fd ro l speel t zil 
g e n d ie draaien rond Ken 
gevangene ontsnapt. Twe< 
lende ideeën over hun 
misdad iger z ien terug te b 
ker" bel t een meisje dat a 
wi l lekeur ig iemand op. D e 
Brusse) die net o p punt st 
d in naar het kers t fees t vai 
Ned . 2). 

WOENSDAG (2-
ui tzending v o o r vanavond 
voor derden (BRT 1) aanc 
O p BRT 2 k o m t een Dui t ! 
w a a r d is: De glazen kooi (I 
W . Ge issendör fe r (1977) n 
schr i j fs ter Patricia Highsm 
ve roo rdee lde Philip na vi j f 
d ie vr i jhe id te genieten. Hij 1 
w i e eenmaal heef t „gezetei 
is van de maatschappi j . , 
ke rs tpe r iode (net als vele a 
d e bal let l iefhebbers. Vanav 
1 het ballet De schone slat 
naar het sp rook je „La Bel le 
les Perrault . Koreogra f ie : Pi 
loopt o p N e d . 2 (Veron ica 

17 DECEMBER 1981 



Am TV-programma's 13 

NED 1 

1530 Museumschip „De Buffel" 
(dok) - 15 55 Het land van de be
vende aarde (dok) — 1620 Het 
geheim van het kreupelbos (jeugd
film) - 1858 Nieuws — 1900 Dr 
kan nog meer bij (kleuterprogram-
ma) - 1915 Kop en staart (dok) 
— 1930 Over leed dat lepra heet 
Cdok) - 2010 Doelenkoncert '81 
- 2137 Nieuw/s - 2155 De 
schok van het nieuwe (dok) — 
2245 Open school — 2305 
Nieuws 

NED 2 

1835 Sesamstraat - 1850 
Jeugdjournaal — 18 59 Avro's top-
3op - 1925 Wie van de drie' 
kwis) - 2000 Nieuws — 2037 
^les (show) — 2130 Mensen 
•oals JIJ en ik (toneel) - 2225 
relevizier magazine — 2305 De 
oestand in de wereld — 2310 
Honderd beroemde schilderijen 
dok) - 2325 Nieuws 

Refrains du monde (volksmuziek) 
- 2310 Nieuws - 23 30 Poemes 
pour Ie jazz 

RTB 2 

2050 L'amour l'apres-midi (film) 

ARD 

830 Schooltv (tot 930) - 1000 
Nieuws - 1003 Der richtige 
Mann - 1150Umschau — 1210 
Kinder, Kinder — 12 55 Persover
zicht - 1300 Nieuws (tot 1215) 
- 2000 Nieuws - 2015 Mini & 
Maxi (show) — 21 00 Panorama 
- 21 45 Dallas (f) - 22 30 Tages-
themen - 2300 Heut' Abend (Lilli 
Palmer) - 000 Nieuws 

1TB 1 

200 Teletekst nationaal magazi-
e — 1900 Waalse gewestelijke 
ktualiteiten — 1930 Nieuws — 
955 Cest chouette, la musiquei 
show) — 21 10 Minute papillen 
<onsumentenrubnek) — 21 15 

ZDF 

qui valait trois milliards (f J — 21 00 
Les cavaliers (oorlogsfilm) — 

TF 1 

1205 Reponse a tout Spelpro-
gramma - 19 20 Gewestelijke ak-
tualiteiten - 1945 Bonsoir Fer-
nand (humor) — 2000 Nieuws — 
2030 Numero Un (vanete) — 
21 50 Copie conforme (film) — 
2330 Un Noel, une vie (film) -

A~2 ~ 

1055 Ski - 1945 Les gens d'ici 
- 2000 Nieuws - 2030 D'ac-
cord, pas d'accord — 2040 Peau 
dane (sprookjesverhaal) 

F 3 

19 00 Nieuws - 19 30 Vanationen 
(toneel) - 21 00 Heute-Journal -
21 20 Vaststelling van het vader
schap (reportage) — 2205 Die 
Eindringlinge (film) — 2355 
Nieuws 

D 3 

Nieuws — 2015 Grabbes letzter 
Sommer (tv-film) — 23 35 Nieuws 

LUX 

1958 Nieuws - 2000 L'Homme 

1940 Regionaal programma — 
1955 Ulysse 31 (SF-fJ - 2000 
Les petits papiers de Noel (Unicef) 
— 2030 Les saltimbanques (tv-
film) — 21 50 L'argent de poche 

Woensdag 
23 DECEMBER 

BRT 1 

1600 Bonjour la france (open 
school) - 17 00 Op het schildpad-

and politiek Engeland door eikaar schudde 
rdonderende persoonlijke stemmenoogst 
)Our afgescheurde splinterlijst In het boek 
ra Brittain een fragment uit haar leven tij-
n de daaropvolgende jaren Vera Brittain 
)r Cheryl CannpbelD is de dochter van een 
onservatieve zakenman, die o a vindt dat 
een vrouw thuis is Vera haait zich dan 
kntiek op de hals wanneer zij haar wens 

ft dat ZIJ naar de universiteit wil (BRT) — 
)f (zw / w ) (Ned 1 /Tros) was de 26ste film 
•ndansche Marilyn Monroe optrad Eer de 
<wam was er al een en ander gebeurd En 
lan voor de eerste keer vertoond werd, 
dat Biliy Wilder een flop v^n jewelste had 
r het tij keerde „Some like it hot" heeft al 
ar de bioskopen gelokt en heeft al zoveel 
schateren gebracht dat terecht van de 

stigste platvloerse film aller tijden gespro-
en 

\ j (22 dec) — In populair-wetenschap-
ie Verover de aarde (BRT 1) wordt 
de reële kansen liggen voor het opnieuw 
1 in gebruik nemen van luchtschepen — 
vee IS de goedkoop-lokkende vertaling 
3me back", een filmkomedie van Delbert 
waarin de „eer" van het levenslustige 

Templeton (Dons Day) voortdurend 
I door snelle jongens als Ruck Huson 
ie reeks korte TV-spelen Mensen zoals ji] 
bert Reinecken waarin Kees Brusse tel-
'ol speelt zitten vanavond twee afleverin-
n rond Kerstmis In „Kerstavond" is een 
snapt Twee politie-agenten met verschil-
over hun job, moeten de ontsnapte 

1 terug te brengen In „Bang in het don-
neisje dat alleen thuis is en bang is, een 
and op De bel nnkelt bij Bernard (Kees 
t op punt staat om samen met zijn vrien-
rstfeest van het bedrijf te gaan (Avro/ 

) A G (23 dec) - De belangrijkste 
r vanavond is voorzeker de Uitzending 
JRT 1) aangezien de VU erin te gast is 
it een Duitse fiim die ruim het bekijken 
azen kooi (Die glaserne Zelle) van Hans 
Per Cl 977) naar een boek van de sukses-
icia Highsmith Wanneer de onschuldig 
'hihp na vijf jaar vrij komt, besluit hij van 
smeten Hij moet echter ondervinden dat 
eft „gezeten" voor altijd een gevangene 
latschappij De NOS heeft m deze 
et als vele andere zenders) gedacht aan 
aers Vanavond zendt de NOS via Ned 
schone slaapster uit van PI Tsjaikovski 
je „La Belle au Bois Dormant" van Char-
eografie Peter Wnght — Ondertussen 
l (Veronica) de film The Return of the 

Pink Panther, een plezierige detectivefilm waann Peter 
Sellers op fenomenale wijze gestalte geeft aan de 
blunderende, onhandige inspekteur Ciouseau Regie 
Blake Edwards (1975) In de reeks Clouseau-films heeft 
de beruchte detective zich van de meest waanzinnige 
opsponngsmetoden bediend Maar uiteindelijk wist hij 
steeds de zaak te klaren 

D O N D E R D A G (24dec) - Het jongerenma
gazine van de BRT Een vinger in de pap gaat over TV-
kijkgewoonten bij jongeren — Dallas verhuist naar BRT 
2 en in dit feuilleton zijn wij aan een tweede orgelpunt 
aangekomen De moordpoging op JR werd indertijd 
handig gebruikt om de dalende populariteit en kijkdicht
heid opnieuw wat op te schroeven En Larry Hagman 
profiteerde ervan om zijn loonzakje nog wat bij te spij
zen In Amenka was men rond de aflevenng waar wij op 
BRT nu aan toe zijn aan een 2de dieptepunt gekomen, 
zodat opnieuw een schokelement ingeschreven moest 
worden En het werd een lijk in het zwembad van South-
folk Wie IS h e f Er is duidelijk misdaad m het spel En 
wie IS de misdadiger? Meteen kan de reeks aan een 
nieuwe elan beginnen — Het is de ambitie van vele 
filmakteurs om zelf eens een film te regisseren Eerste 
liefde (1979) (L'adolescente) is de film die Jeanne 
Moreau regisseerde Het is een sfeervolle en gevoels-
volle sfeerschildering van een Frans dorpje in 1939 
waar een jong meisje verliefd wordt op een joodse arts 
Alhoewel die arts, Alexandre, gevleid is door de belang
stelling van het meisje, voelt hij zich meer aangetrokken 
tot haar moeder Wanneer het meisje dit merkt, stort 
haar wereld in Met Simone Signoret Laetitia Chauveau 
e a (KRO/Ned 2) 

V R I J D A G (25decJ - Kerstmis Alle zenders 
brengen een rijk gevuld en aangepast programma 
Onze speciale aandacht gaat naar een kerstfilm voor 
kinderen die uitgezonden wordt door de Tros op 
Nederland 2 Kerstmis voor de monsters, een spannen
de Nieuwzeelandse kerstfilm over een meisje dat op 
zoek gaat naar de woonplaats van een heks De heks is 
er immers de oorzaak van dat de monsters hun stem 
verloren hebben, en dat vlak voor Kerstmis' Het meisje 
wil de heks vinden en haar vragen de monsters hun 
stem terug te bezorgen Zij gebruikt daarvoor haar ei
gen taktiek zij vermomt zich zelf als monster In deze 
film werden indrukwekkende truuks verwerkt, in exoti
sche wouden, borrelende modderpoelen, reusachtige 
watervallen, grillige gebergten en kolkende vulkanen 
Later op de avond brengt Tros een toneelstuk dat een 
doodernstig onderwerp in een luchtig pakje behandelt 
Uit pure liefde Een vrouw heeft kanker, maar zij 
probeert dat met te laten merken Haar man Sebastiaan 
heeft last om zich te uiten en verstopt zich achter spot 
Hun gemeenschappelijke vnend, een schrijver leidt een 
nogal vlinderachtig leventje, terwijl de zoon Bobby met 
de vader overhoop ligt en dolveel van zijn moeder 
houdt Met Simone Rooskens, Luc Lutz, Jo De 
Meyere, Evert Holtzer 

plein - 1800 Tik tak - 1805 
Klem, klem kleutertje — 1820 
Chips (f) — 19 07 Uitzending voor 
derden (VNOS) - 1945 Nieuws 
- 2015 Arnold (f) - 20 40 De stil
te (tv-spel) — 21 25 In de voetspo
ren van koning Arthur (dokj — 
2225 Nieuws 

BRT 2 

2015 Studio vrije tijd — 21 15 De 
glazen kooi (thnller) 

NED 1 

1530 De poppenkraam — 1600 
De vondeling (film) — 1858 
Nieuws — 1900 Van gewest tot 
gewest — 1930 Politieke partijen 
- 1940 The Sleeping Beauty (bal-
leü - 21 37 Nieuws - 21 55 The 
Sleeping Beauty (musical) — 
2245 Studio Sport - 2325 
Nieuws 

NED 2 

1835 Sesamstraat — 1850 
Jeugdjournaal — 1859 Allemaal 
tuig (f) — 1925 Vrouwen van 
Zuid-Afnka (dokJ - 2000 
Nieuws - 2027 Socutera (info) 
- 2032 Countdown (popmuziek) 
- 21 15 The return of The Pink 
Panther (film) — 2255 Agenda 
(Info) - 2302 Teleac - 2337 
Nieuws 

RTB 1 

19 30 Nieuws - 19 55 Zygo-fetes 
— 2000 Risquons tout (kwis) — 
2055 Theodor Chmdler (f) -
21 55 Joan Baez a Notre-Dame — 
2245 Nieuws - 2305 Poemes 
pour Ie jazz 

RTB 2 

19 55 Les Compagnons de la chan
son (show) - 21 05 La griffe et la 
dent (dok) 

ARD 

2000 Nieuws - 2015 Japan 
(dok) 8 21 45 Bilder aus der wis
senschaft dok) 

ZDF 

21 20 Die profis (f) - 2210 Das 
geht sie an — 2215 Johannes 
Kuhn antwoordt — 2245 Stras-
senrauber (tv-kerstspel) 

D 3 

1945 Gewestelijke aktualiteit — 
2000 Nieuws - 2015 De burge
meester van Berlijn (reportage) — 
21 00 Klassik fur Feinschmecker 
— 2200 Mannen die zich Tarzan 
voelen (dokJ - 2250 A night m 
Hamburg (Dizzy Gillespie) 

LUX. 

1958 Nieuws — 2000 Hit-parade 
8 21 00 Le Maestro (tv-film) -

F 1 

1920 Gewestelijke aktualiteiten — 
19 45 Bonsoir Fernand (humor) — 
2000 Nieuws - 2035 Les Papil
lens de la Garrigue (tv-film) — 
21 45 Qu'est-ce qu'on attend pour 
faire la fête (vaneteprogramma) — 
22 45 Un Noel, une vie (meditabe) 

A 1 
2000 Nieuws 8 2035 La Colombe 
(dokJ - 21 50 Sonate d'automne 

F 3 

1940 Regionale zenders — 1955 
Ulysse 31 (SF-film) - 2000 Les 
petits papiers de Noel (spel ten 
bate van UniceO - 21 00 Les fils 
du desert (western) — 2240 La 
planete au coeur naif (reportage) 

Donderdag 

[ 24 DECEMBER 

BRT 1 

1530 Kersthallel (oratonum van 
Herman Roelstraete) — 1610 De 
zee morgen (jeugdfilm) — 1710 
Gebeurtenissen uit het leven van 

een kalkoen (dokJ — 1755 Po-
peye - 1800 Tik tak - 1805 Se
samstraat — 1820 Een vinger m 
de pap (jeugdmagazine) — 1857 
Uitzending door derden (CVP) — 
1945 Nieuws — 2010 Mikro-ma-
kro (kwis) — 2045 Herman van 
Veen zingt kerstliederen — 2120 
Perry Como's Kerstmis m het Hei
lig Land (show) - 22 10 Het fami
liefeest (kerstverhalen) — 2310 
Von uns fur sie (kerstkoncert van 
James LasÜ — 000 Midder-
nachtsmis uit Amersfoort 

BRT 2 

2010 Meneer Masure (toneel) — 
22 00 Dallas (f) - 22 45 Premiere 

NED 1 

1530 Bnnkie (strip) — 1545 Het 
verhaal van twee jachthonden 
(filmpje) — 1635 Teelepelvrouw-
tje (f) — 1700 Een leeuw m een 
doos (jeugdfilm) — 1858 Nieuws 
- 19 00 Bolkede beer (f) - 1910 
U ZIJ de glone (koorzang) — 2005 
Gevecht om een wonder CTV-film) 
- 21 37 Nieuws - 21 55 Een ster 
boven Betlehem (religieuze liede
ren) — 2300 Een uur genade en 
waarheid (kerstoratonum) — 
2355 Een bencht van de wilde 
ganzen — 002 Nieuws 

NED 2 

1835 Sesamstraat - 1850 
Jeugdjournaal — 1859 De Mup-
pet Show - 1925 In goud en 
slaven (dok) — 2000 Nieuws — 
2027 Eerste liefde (jeugdkroniek) 
— 2200 Tussen Keulen en Panjs 
(praatprogramma) — 22 55 
Nieuws - 2305 Les grands bal-
lets Canadiens — 000 Nachtmis 

RTB 1 

1900 Waalse gewestelijke aktuali-
teiten - 1930 Nieuws - 1955 
Zygo-fétes - 2005 Nana Mous-
koun chante Noel — 2035 Quand 
la Panthere Rose s'emméle (film) 
— 2230 Mikhael Baryshnikov on 
Broadway (balleO — 2325 Les 
jeunes chantent Noel 

ARD 
2000 Nieuws - 2015 Es hat sich 
eroffnet CTV-film) - 2100 Still, 
still, still (kerstkoncert) — 2200 
Beruf Weihnachtsmann (dok) — 

ZDF 
1900 Nieuws - 1905 Wenn die 
Andem feiem (show) — 21 00 
Oh, du Frohliche (kerstverhalen) 
- 22 00 Kerstliederen uit de hele 
wereld — 2300 Kerstvesper 

D 3 

1845 Kerstoratonum (van JS 
Bach) - 20 00 Nieuws - 2015 
Die grossen Wallfahrten (Jeruza
lem) — 21 00 Eine Weihnachtsge-
schichte (stnp) — 2155 In 
Deutschland m der Fremde (erva-
nngen van een Indiër) — 2240 
Latijnsamenkaanse kerstmuziek 

LUX. 

1958 Nieuws — 2000 Le grande 
roue (show) — 21 00 Au revoir. 
monsieur Chips (musical) — 2320 
Noel au monastre d'Ettal 

F 1 

19 20 Gewestelijke aktuahteiten — 
19 45 Bonsoir Fernand (humor) — 
2020 Nieuws - 2030 Madame 
Sans-Gene (toneel) — 2240 La 
memoire de Noel (dok) 

A 2 

1945 Les gens dlci — 2000 
Nieuws - 2035 La joie de Noel a 
l'opera de Pans (operafragmen
ten) - 23 00 E festa si fara (show) 
— 2340 Sur un air de guitare 
(Georges Brassens) — 040 Her-
bert von Karajan dingeert (Beetho
ven) 

F 3 

1940 Regionale zenders - 1955 
Ulysse 31 (SF-f) - 2000 Les 
petits papiers de Noel (Unicef) — 
20 30 Le petit Mitchell illustre (film) 
- 21 30 Le Cirque (Chaplm-klas-
sieker) 

Vrijdag 
25 DECEMBER 

BRT 1 
11 00 Euchanstievienng — 12 00 
Kerstzegen en -wensen door paus 
Johannes Paulus II — 12 30 De 
vierde koning Tekenfilm — 1500 
Kerstkoncert van de Nos — 16 00 
De magische wereld van Doug 
Henning (Show) — 16 50 IJsshow 
met Peggy Fleming — 1740 Po-
peye — 1745 Sesamstraat — 
1800 Klem, klem kleutertje — 
1815 De Emmer Otter Jug-band 
Poppenfilm — 1907 Koning van 
de vrede (KTRO) - 1945 
Nieuws — 2010 „Adieu, Benja
min" — 21 15 Lawrence van Ara
ble (film) 

BRT 2 

2010 Ontsnappingsroute (fJ — 
2100 Dzjm (klemkunsO - 2200 
Dag aan dag - 2230 Kerstkon
cert van Arcangelo Ck>relli Tot 
2245 

NED 1 

1230KerstmetWieteke - 1455 
Nieuws — 1500 Eurovisie kerst
koncert 1981 - 1610 Billy Smart 
Kerstcircus 1981 —1828 Nieuws 
— 19 00 Scrooge Kerstmusical — 
20 50 Vrouwen vechten voor vre- -
de - 21 53 Nieuws - 21 45 De 
BB-show - 23 00 De kerstbreker 

NED 2 

18 35 Sesamstraat — 18 50 Eenak
ter in zwart-wit — 1859 De avond 
voor Kerstmis (stnp) — 1910 
Kerstmis voor de monsters Kerst
film - 2000 Nieuws - 2010 
Martine (show) - 2055 Uit pure 
liefde (BlijspeD - 2245 100 keer 
live music show — 23 00 Nieuws 

RTB 1 

1835 Lollipop Een kerstvienng bij 
de beren - 1900 Antenne-soir 
Waalse gewestelijke aktualiteiten 
- 19 30 Nieuws - 19 55 Zygo-fé
tes - 2000 Pame des bois (film) 
- 21 20 Un vrai conté de Noel 
(kerstprogramma) - 2220 Ballet 
Kirov - 2315 Nieuws 

ARD 

2000 Nieuws - 2015 Das Kat-
chen von Heilbronn CTV-film) — 
2215 Pieter Brueghel (dokJ -
2225 Nieuws - 2230 So wie wir 
waren (Liefdesfilm) 

ZDF 

1000 Das Meisterwerk Peter 
Tsjaikovski fantazie-ouverture 
„Romeo & Julia", door het Philadel-
phia-orkest - 1100 Katolieke 
Kerstvienng — 1900 Nieuws — 
1915 Toespraak Bondspresident 
- 1930 Rene Kollo (show) -
21 10 Nieuy^s - 21 15 Zunjck an 
den Absender (toneel) — 2245 
Benny Goodman (show) 

D 3 " 

20 00 Nieuws - 2015 Hans Chns-
tian Andersen (PortreÜ — 21 00 
Airs (BalleO - 21 30 Zirkuszelt 
(Reportage) - 2335 Nieuws — 

LUX. 

1958 Nieuws - 2000 Fred Astai-
re-superstar (show) — 21 30 Mon
sieur Papa (film) 

TF~i 

1910 Bonsoir Fernand (humor) — 
1930 Nieuws - 2000 Loiseau 
Bleu (tv-film) - 2140 Honderd 
jaar Circus van Moskou — 23 30 
Koorkoncert 

A2 

2000 Nieuws - 2034 Vendredi 
OU la vie sauvage (tv-film) — 2210 
Apostrophes (magazine) — 2325 
Nieuws 

F3~ 

2035 Mon meilleur Noel (verha
len) - 21 05 Tovanch (film) -
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14 m Kritisch bekeken 

mooiste 
tentoons 
ter wereld-

telling 

Ik zeg niet — hoewel de verlei
ding groot is — de mooiste ten
toonstell ing aller ti jden, want ik 
heb ze uiteraard niet allemaal 
gezien. Maar wat nu in de Lon-
dense Royal Academy als histo
rische overzichtstentoonstell ing 
van Japanse kunst getoond 
wordt, maakt het erover schri j
ven bijna onbetamelijk. Ik ga het 
dan ook niet in kritische zin doen, 
maar gewoon verslaggevend, 
met een paar persoonlijke be
denkingen die evenwel geen „be
oordelende" pretenties durven 
hebben. The Great Japan Exhibi
tion gaat, omwille van haar over
weldigende inhoud en omvang in 
twee delen: het eerste nog tot 20 
december (dat wordt dus haas
ten geblazen), het tweede van 28 
december tot 21 februari 1982. 
Maar ondanks het schabouwelijk 
dure pond, u moet er beslist 
naartoe, want deze nooit eerder 
geziene schatkamer die nu voor 
éénmaal bij elkaar gebracht 
werd, valt straks weer onherroe
pelijk uit mekaar en zal well icht 
nooit meer als één geheel te zien 
zijn. 

De kuns t van het expose ren 

In Deurne was het vrij zonnig toen 
we opstegen. Maar boven Heath
row moest er ruim anderhalf uur 
rondjes gevlogen worden voor de 
toelating tot landen gegeven werd. 
Het welbekende eiland lag dus 
weer in zijn „splendid isolation" 
van sneeuw en mist. Vandaar mis
schien het enige euvel dat men de 

tentoonstelling ten kwade kan dui
den: het was er in de 11 zalen en 2 
rooms nogal koud (tenzij men 
daarmee de momentele temp)era-
tuur in Nippon wilde evoceren). 
Voor het overige was alles er 
hartverwarmend lofwaardig, ook 
de tentoonstellingstechniek, die 
deze van Parijs en New York 
beslist evenaart. De ruimtelijke ty
pografie en belichting van de toch 
wei erg uiteenlopende voorwer
pen, meestal in speciaal daartoe 
gebouwde kasten ondergebracht, 
IS sober maar magistraal. De cata
logus, waarin alle nummers ook 
illustratief opgenomen werden, is 
met zijn voortreffelijk gedokumen-
teerde inleiding en vele kleurenpa-
gina's een waar standaardwerk 
over de Japanse kunst. De prijs (5 
pond) ervan is verheugend laag 
en als u (na wat onze nationale 
luchtvaartmaatschappij voor een 
heen- en terug vraagt) niets meer 
over hebt. dan moet die zelfs met 
aangeschaft worden om tenvolle 
van de expositie te genieten. Want 
in de inkomprijs (2 pond, wat dan 
wél vrij duur is) is een overduidelij
ke mini-catalogus begrepen. En 
voor 80 pence kunt u ook nog een 
pnvébandopnemertje met zo'n 
aan 't oor opgehangen luidspre
kertje huren. Dit leek me nooit zo'n 
bijster sympatiek middel om een 
tentoonstelling tegemoet te tre
den, maar ik deed het toch maar 
en die zachte stem die me in een 
snoepeng Oxford-English een 
glasheldere toelichting toefluister
de, maakte elk ongepast vooroor-

Watanabe Shiko (1683-1755), Bloeiende kerselaars in Yoshinoyama, detail van een kamerscherm (privé-verza-
meling, Japan). 

deel ruimschoots goed. Kortom, in 
de Royal Academy loopt nu een 
tentoonstelling om — ook qua 
organizatie — al onze vaderlandse 
konservatoren en aanverwanten 
eens op schoolreis naartoe te stu
ren. 

De t i jd der shoguns 

Zoals hoger gezegd ga ik me 
onthouden van elke „artistieke" 
benadering van het getoonde. Wel 
wil ik even verklaren waarom. Als 
je over één penseelstreek van 'n 
samurai-kalligraaf ook maar even 
in detail wilt t'-eden, wijst de supre
matie van de meester je zo onver
biddelijk terecht dat je be
schaamd wordt van je eigen hand-
schnft. En als je een keramieken 
(door de Hollanders ingevoerd, 
waarover zo dadelijk meer) drink-
potje voor de tee-ceremonie even 
goed bekijkt, dan wéét je dat je 
daarover best niets kan schrijven 
(de volmaaktheid kan daardoor 
alleen maar ontluisterd worden). 
Dus beperken wij ons uit gedwon
gen kiesheid enkel tot een histori
sche situering. 

De expositie gaat over de Edo-
periode en het even daarvoor er
van (1568-1861), die samenvalt 
met de heerschappij der shoguns. 

Door de leesbril bekeken 
Het Nationaal Verbond van Socialistische Mutua
liteiten wenst thans „aan gevestigde en ontluiken
de talentvolle kunstenaars een originele mogelijk
heid te bieden om hun kreaties aan een breed pu
bliek voor te stellen en op die wijze bij te dragen 
tot de integratie van kunst en kuituur in het leven 
van elke dag". Na de banken komen nu de zieken
kassen. Waarom ook niet? 

De openingstentoonstell ing is echter gewijd aan 
een historische waarde „Pierre Paulus in de Belgi
sche Musea". Het werk van Paulus — honderd jaar 

Pierre Paulus Moeder en kind, Koninklijke Musea 
voor Schone Kunsten, Brussel. 

geleden geboren te Chatelet — werd beroerd door 
het sociaal realisme van Constantin Meunier, maar 
dan met een licht toetsje expressionisme. Hij is de 
schilder bij uitstek van het Zwarte Land, met z'n 
kolenmijnen en staalindustrie, waarbij kanalen en 
luchten, water en licht, een soort verademend 
contrapunt vormen. Zoals de zwoegende mens op 
zijn beurt een contrapunt vormt voor de uiteinde
lijk romantische horizonten die hem lief zijn. Zijn 
komposities zijn sterk en feil loos gekonstrueerd, 
breed opgevat en krachtig geschilderd. 
Paulus kreeg alle eerbetuigingen die een kunste
naar te beurt kunnen vallen: hij werd in de 
adelstand verheven, zijn borstbeeld prijkt in het 
park van Charleroi en een ander monument roept 
zijn herinnering op, te Brussel op het Loixplein, 
dicht bij het atelier waar hij in 1959 overleed. Tij
dens zijn leven was hij echter ondergewaardeerd, 
door de kritiek dan: hij knoopte nauwelijks aan bij 
de (toemalige) moderniteit, en voor mensen met 
een burgerlijke smaak was zijn realisme — en 
vooral de keuze van zijn onderworpen — net iets 
te sociaal geëngageerd. En nu, méér dan twintig 
jaar na zijn dood, is hij vergeten. Nochtans heeft 
ieder kunstenaar het recht beoordeeld te worden 
op z'n beste werken. En dan verschijnt Paulus als 
raskunstenaar, een aparte en, ja innemende per
soonli jkheid. In Vlaanderen is hij zo goed als 
onbekend. Net zoals Walen niet geloven dat wij 
kunnen bogen op een volwaardige literatuur, zo 
nemen wij als vanzelfsprekend aan dat schilder
kunst een Vlaamse aangelegenheid is. Dit zijn nu 
eenmaal de gemeenplaatsen waar we reeds jaren 
mee leven. En of we het beide mis voor hebben! 

Henri-Floris Jespers 
(Mutualistisch Kuituur Centrum, Sint-Jansplein 1-2. 1000 Brussel, 
van ma. tot vr. van 11 tot 18 u., gesloten op za., zo. en feestdagen. 
Tot 9 februari). 

Deze potentaten waren geen bijs
ter sympatieke lui, maar genadelo
ze, feodale diktators. Na een eeuw 
van burgeroorlogen begon in de 
helft van de 16de eeuw de eenma
king van Japan, terwijl even later 
Tokugawa leyasu, de eerste sho-
gun, aan de macht kwam die in 
1600 zijn hoofdstad naar Edo, het 
huidige Tokio, verplaatste. De sho-
gun was een soort van opfjerge-
neraal, die de keizer nog wel zijn 
goddelijke waardighekJ gunde, 
maar hem tot regeren onmondig 
maakte. De shoguns maakten van 
Japan een p)olitiestaat en isoleer
den de archipel op elk gebied van 
de rest van de wereld. Japan 
dwong zich aldus tot een volstrek
te vorm van „reinkultuur", waaruit 
elke tieïnvloeding van buitenuit 
streng geweerd werd. Deze toe
stand zou duren tot commander 
Perry in 1853 het zelfopgelegde 
isolement doorbrak. Na 1600 wer
den dus alle kontakten met het 
westen verbroken, de Portugezen 
en Spanjaarden werden verjaagd 
en enkel de Hollanders (die er niet 
om gaven om publiekelijk het kruis 
te breken) mochten schaarse, 
streng gereglementeerde, zakelij
ke kontakten onderhouden. Zij im
porteerden de kunst van het aar
dewerk en aan hen is het te 
danken dat de oudste weten
schappelijke boeken in Japan, o.a. 
betrefifende de geneeskunde, in 
het Nederlands gesteld zijn (nog 
altijd heet een ontleedmes in het 
Japans gewoon „mes"). Wat de 
shoguns met hun totalitaire regi
mes alleszins wel bereikten waren 
ruim twee en een halve eeuw een 
relatieve vrede en welvaart, en het 
ontstaan van een kuituur en kunst 
waarvan de puurheid, de geestes
kracht en de persoonlijkheid ons 
nu met verbazing en bewondering 
vervullen. 

Een s tandenkuns t 
Tijdens de shogun-periode was 
Japan meer dan ooit een rigoureu
ze standenmaatschappij. Boven
aan stonden de samurai (de militai
re beschermers van de staat), dan 
volgden de boeren en ambachtslui 
(de welvaartswerkers van de 
staat) en onderaan de ladder kwa
men de eerder geminachte zaken
lieden. In de beginperiode van de 
shoguntijd betrof de kunst vooral 
de heersende klasse, en bereikte 
de schilderkunst haar hoogtepun
ten in de prachtige, enorme ka
merschermen die de palelszalen 
van de heersers indeelden. De 
aristokratische samurai zelf waren 
echte meesters In de kalligrafie. 
Immers, tijdens hun strenge oplei
ding moesten zij even trefzeker en 
gekoncentreerd met het penseel 
kunnen omgaan als met het 
zwaard (en dat vereist het kalligra
feren, want bij het schilderen op 
zijde is geen hernemen of verbe
teren mogelijk). Hoewel in die 
vroege periode het artisanaat en 
de volkskunst door de heersers 
niet als volwaardige kunst aanzien 
werden, laat de tentoonstelling 

toch een aantal van deze verbijs
terend volmaakte voorwerpen 
zien. De organizatoren verklaren 
trouwens uitvoerig dat deze ob-
jekten als het ware de basis uitma
ken van de discipline, het talent de 
inventiviteit de ambachtelijkheid 
en de gehoorzame bereidheid die 
Japan in deze tijd tot zijn produce
rende hoogtepunten voert. Wie de 
kollektie samuraizwaarden aan
dachtig bekijkt kan daar moeite
loos inkomen. 

V ragen als on t roe r i ng 

In de latere Edo-tijd veranderde 
het maatschappijbeeld enigszins. 
De samurai bleven wel de adellijke 
klasse uitmaken, maar door de 
lange periodes van vrede, verlo
ren zij hun wezenlijke funktle. 
Daarentegen was de vrede vooral 
van aard om de misprezen kooplui 
tot rijke burgers te maken, die 
vanuit hun fortuin ook op de kun
stenaars beroep gingen doen. De 
kunst verburgerlijkte dus nogal en 
gaf zelfs het ontstaan aan wat 
men de „kunst van het vlietende 
leven" (ukyo) ging noemen, een 
meer anekdotische kunst met veel 
minder vergeestelijking dan deze 
van de samurai-tijd. Maar daarom 
met minder fraai en kundig, met 
ware meesterwerkjes van „minia-
turizatie" (alweer een vingerwij
zing voor wie de lijn tot in onze 
eeuw wil doortrekken). 
Hoezeer men als westerling ook 
door deze expositie geboeid en 
gefascineerd wordt, toch blijven 
er natuurlijk vragen. Waarom 
wordt de natuur door overstyle-
ring boven zichzelf uitgetild? 
Waarom die ontmenselijkte patos 
in de portretten? Is de sabelhouw 
van de samurai ook een kunst
werk? Waar liggen de geheimen 
van de leegte? Waarom brengt 
een meer dan drie eeuwen oude 
raku-kom mij tranen van verruk
king in de ogen? Waar ligt het aan
grijpende verschil tussen de wer
kelijkheid en de „idee" van de wer
kelijkheid? Als een expositie erin 
slaagt al deze vragen ontroerend 
levenecht op te roepen, dan moet 
het een heel grote expositie zijn. 
Misschien heet ze daarom we! 
„The Great Japan Exhibition". 

Nic van Bruggen 

The Great Japan Exhibition, 
Royal Academy of Arts, 
Picadilly, Londen 
Iste deel tot 20 december, 
2de deel tot 21 februari. 
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Ons voetbal het hardste van Europa? 

Pleidooi voor dopingonderzoek 

veld uitgestuurd. Daar kwam het 
zo ongeveer op neer. Wij v^oon-
den de wedstrijd bij en durven met 
zei<erheid stellen dat scheidsrech
ter Peetere, die wij omwille van zijn 
blufferig fluiten niet erg hoog aan
slaan, in geen geval één van de 
beide partijen heeft willen bena- of 
bevoordelen. Hij had reden Van 
Moer weg te sturen en niemand 
had het hem kwalijk kunnen ne
men indien hij Brylle dezelfde weg 

grofste borstel door. De scheids
rechter had nog zeker vijf of zes 
spelers kunnen boeken en mis
schien zelfs uitsluiten. Dat hij daar
voor terugdeinsde pleit niet voor 
hem en het scheidsrechterskorps. 
Het wordt immers de hoogste tijd 
dat men zich rekenscfiap geeft 
van de ernst van de situatie. Ons 
voetbal geniet in het buitenland, 
wij ervoeren het nog onlangs, een 
minder goede faam dan wij wel 

Lokeren en Winterslag hebben er 
dus gelegen. Een verrassing was 
het geenszins. Al in de heenwed
strijden was duidelijk gebleken dat 
zij moeilijk de kwartfinales van de 
Uefacup zouden kunnen halen. In 
de Limburgse modder gaf het in
ternationaal meer ervaren Dundee 
duidelijk geen vol gas. Zij zouden 
hun werk in de geborgenheid van 
het oude vertrouwde stadion met 
zijn vurig supporterslegioen wel 
zonder veel moeilijkheden kunnen 
afmaken. Zo gebeurde het ook 
Winterslag werd in Dundee op 
een hoopje gespeeld. En nog wel 
op de oude vertrouwde Britse 
manier: een center naar de twee
de paal en dan een stevige, doel
gerichte kopstoot. Vijfmaal tapten 
de Schotten uit dat vaatje. Onge
looflijk toch: vijf goals met het 
hoofd maken. Zoiets is bij ons 
ondenkbaar. Wij weten dat het 
Brits voetbal bij ons nogal eens 
skeptisch bekeken wordt: altijd 
hetzelfde stramien, veel loopver
mogen en weinig verfijning. Het zal 
allemaal wel waar zijn maar dat be
let niet dat de toeschouwers rond 
de Britse velden zich zelden of 
nooit vervelen. Zij krijgen meestal 
waar voor hun geld. Ook al omdat 
de Engelsen en de Schotten zo 
snel mogelijk voor het doel van de 
tegenstander willen gaan liggen. 
Daar immers moet het gebeuren. 
Op de eilanden is het ondenkbaar 
dat twee elftallen een taktische 
strijd uitvechten op een strook 
van vijftien meter... in het midden
veld. 

Winterslag hoeft dan ook niet te 
blozen. De buiten onze grenzen 
totaal onbekende Limburgers 
schopten het drie ronden ver en 
schakelden onder meer het gere
puteerde Arsenal uit. Een adelbrief 
die weinigen kunnen voorleggen. 
Het Europese avontuur heeft on
getwijfeld bijgedragen tot de 
„emancipatie" van deze beschei
den klub. Het zou ons niet verwon
deren indien na nieuwjaar moest 
blijken dat Winterslag plots veel 
aan maturiteit en zelfvertrouwen 
heeft gewonnen. 
Dat het veel ambitieuzer Lokeren 
in Kaiserslautern zijn meester 
vond zal evenmin iemand verwon
deren. De deugden van het Duitse 

voetbal werden al vaak genoeg 
geroemd en het is heus geen 
toeval dat enkel Duitsland nog 
vertegenwoordigd is in de drie 
Europese bekertornooien. Al in de 
heenwedstrijd was gebleken dat 
Kaiserslautern normaliter de bete
re van Lokeren is. De Duitsers, die 
zich niet in het verweer verstop
ten, schonken de overwinning 
weg. Zij misten enkele uitgelezen 
kansen en een onwaarschijnlijke 
individuele fout — een bewijs voor 
de enorme mentale druk die in 
soortgelijke wedstrijden op de 
spelers weegt — leverde Lokeren 
zowaar nog de zege op. De Waas-
landers achtten zich bijgevolg niet 
kansloos in de terugmatch: hun 
scherpste wapen, de counter — 
als dat geen echte Belgische 
ploeg IS — zou dan de kwalifikatie 

•kunnen afdwingen. Het pakte an
ders uit. Lokeren werd direkt on
der zware druk gezet en het 
mocht een klein wonder heten dat 
de Duitsers tot de vijfenveertigste 

minuut op de openingstreffer 
moesten wachten. In de tweede 
helft poogde Lokeren wat terug te 
doen waardoor Kaiserslautern 
meer ruimte kreeg en vrij simpel 
tot 4—0 uitliep. 
Lokeren zal dus van nu af aan alles 
op het Belgisch kampioenschap 
en de nationale beker moeten 
zetten. Zij worden mogelijk nog 
Anderlechts felste konkurrent. 
Daarmee zijn we dan ook waar we 
willen wezen. Bij Anderlecht. Vori
ge week dachten we enige beden
kingen op papier te zetten over de 
incidentrijke partij tussen het 
Brusselse Sporting en Beveren. 
De kop van onze bijdrage verwijst 
overigens naar deze partij die de 
gemoederen zozeer ophitste. Het 
incident werd al vaak genoeg be
schreven. 

De brave Brylle-kopte Jean-Marie 
Pfaff, die in het Brusselse altijd 
ongelukkige avonden beleefd, be
wusteloos en de al even onschul
dige Van Moer werd daarvoor het 

had laten bewandelen. Beide he
ren maakten het in het eerste half 
uur van bedoelde partij immers 
onwaarschijnlijk bont Ze trapten 
naar alles wat bewoog en dit op 
een wijze die bij ons kwalijke 
vermoedens losweekte. De natio
nale Wilfned geniet van zijn te
rechte reputatie en daarom sluit 
men naar ons gevoelen vaak te 
gemakkelijk de ogen voor zijn 
niets ontziende tussenkomsten. 
Brylle IS een ander geval. Als 
puntaanvaller inkasseert hij door
gaans méér dan hij kan uitdelen. 
Maar wat hem tegen Beveren 
„bezielde" mag ons een raadsel 
wezen. Hij kwam pas tot kalmte 
nadat de scheidsrechter hem dan 
toch maar had geboekt en nadat 
de bewusteloze Pfaff op de draag
berrie was afgevoerd. 
Wie dacht dat de gemoederen 
daardoor zouden kalmeren had 
het verkeerd voor- de heren gin
gen er in de tweede helft nog 
vijfenveertig minuten lang met de 

menen. Onze kompetitie gaat door 
voor de hardste in Europa en 
wellicht is ze dat ook. 
En indien de voetballeiders en 
scheidsrechters de moed niet 
kunnen opbrengen in te gnjpen 
moeten anderen dat maar voor 
hen doen. Wat belet de gerechte
lijke instanties dopingonderzoek 
uit te voeren in de kleedkamers 
van eersteklasseklubs. Het werd 
al vaker gezegd en geschreven: 
waarom moeten renners automa
tisch worden verdacht gemaakt 
en mogen voetballers zich pro
bleemloos alles veroorloven. Wij 
insinueren mets maar het zou 
heus geen kwaad kunnen indien 
sommige sterker wordende twij
fels door harde feiten — in dit ge
val de uitslag van een breed door
gevoerd dopingonderzoek — 
worden tegengesproken. Want 
dat de heren voetbal bednjven op 
spek en eieren, melk en bier is een 
fabeltje die al enkele jaren tot de 
voltooid verleden tijd behoort 
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De enige te Gent nnet eigen kleurlabo - Uw foto's op Kodakpapier 

Vakwerk voor amateurprijs 

Br. Weversplein 165, 

9000 Gent 

Molenstraat 125 
Wondelgem 

(Adv. 208) 

Sierpleister 
op gevels? 

Alle vochtisolatles 

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

Tel. 031-88.64.68 

Ook ruwbouw & 
sleutel op de deur 
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Breese CVP laakt kortdaadheid 
omtrent „De Luysen" 
De Vlaamse dagbladen hebben er zelfs hun voorpagina aan geweid om te be-
'ichten dat in Bree voor de eerste maal in de juridische geschiedenis op zo'n 
snelle wijze een vonnis ten uitvoer werd gebracht. Meest in het oog vallend 
was wel „Het Laatste Nieuws" dat een foto bracht van een zestal gemeente
arbeiders, druk doende om de inboedel van de dancing van het rekreatieoord 
„D? Luysen' naar buiten te dragen. Kortom: de definitieve ingreep van het 
Breese schepenkollege, aangevoerd door burgemeester Jaak Gabriels heeft 
hoge ogen opgegooid en nu reeds van een affaire zonder voorafgaande prece
denten, van een kortdaatheid die in België überhaupt niet mogelijk geacht zou 
zijn, van een ingreep die de schrijnende rechterlijke wetgeving in ons land de
gelijk aan de kaak stelt. 

In het kort de voorgeschiedenis Wan
neer in het begin van de jaren zeventig 
de heer Michiels besluit in het natuur
gebied „Stramproyerbroek" een re-
kreatiegebied aan te leggen, krijgt hij 
vnjvkfe! onmiddellijk de goedkeuring 
van de Bestendige Deputatie Niet lang 
daarna stelt zowel het gemeentebe
stuur, de Wielewaal als Stedebouw 
zich burgerlijke partij een lang jun-
disch spel van touwtrekkerij kan begin
nen, wat zijn beslag knjgt bij de uit
spraak van de hoogste gerechtelijke 
instantie in het land Afbreken van de 
illegaal gebouwde dancing en sanitaire 
installaties het schepenkollege zal toe
zien op de uitvoenng ervan 
Het pleit voor de menselijkheid van het 
Breese schepenkollege dat het vrijwel 
dadelijk voor een gesprek ontvankelijk 
was Ér wordt zelfs met de heer Mi
chiels een akkoord bereikt waarvoor 
weinigen afkerig zouden zijn Met Wa
ters en Bossen onderhandelt men tot 
men bereikt dat „De Luysen" voor een 
kleine 12 miljoen worden overgeno
men, dat de uitbater zelf voor de 
afbraak instaat en nadien tot aan zijn 
(brug-) pensioen te werk wordt ge
steld op „De Luysen", onder meer om 
toe te zien op het aanleggen en verzor
gen van eventuele viskweekvijvers 
Een betere oplossing voor de familiale 
toestand van de gedagvaarde was er 
zonder het schepenkollege waar
schijnlijk niet uit de bus gekomen Het 
heeft echter met mogen zijn De heer 
Michiels ging niettemin akkoord met 
deze clausule en verbond er zich toe 
tegen eind oktober de betreffende 

gebouwen te hebben afgebroken 
Maar aan de gebouwen werd niets 
gedaan Omtrent het aangegane ak
koord vernam men mets meer Het 
werd begin december 

Schijnheiligheid 
nogmaals 
ten top gedreven 

„De gedepudeerde" 
De maat was tegen die tijd zo goed als 
vol En dan begint de klucht Op de eer
ste plaats de eigenlijke afbraak. Te 
zamen met njkswacht politie, deur
waarder en aannemer begeeft burge
meester Jaak Gabnels zich naar „De 
Luysen" waar een reeks boeren met 
traktor de weg versperden Ckwestie 
van zich verbonden te voelen met de 
„gedepudeerde") Wanneer dan een 
plaatselijke takelwagen wordt ofjge-
beld om de weg vrij te maken, schijnt 
men blijkbaar snel van gedachte te 
veranderen De aannemer, bijgestaan 
door de technische dienst van de 
gemeente, schiet aan het werk om dat 
te doen wat gerechtelijk geëist werd 
Het regent de volgende dagen felicita
ties aan het adres van het Breese 
schepenkollege omwille van hun door
zettend vermogen betreffende deze 
affaire Men kan het de plaatselijke 
middenstanders evenwel met kwalijk 
nemen dat zij nogal skeptisch stonden 

TOP-20 
1. Jan Caudron, Aalst (1) 672 
2. Jef Vinx, Erps-Kwerps (2) 336 
3. Anny Lenaerts, Wilrijk (3) 300 

Enk Vandewalle, Izegem (4) 300 
5. Willy Kuypers, Herent (6) 228 
6. Paul Cresens, Schaffen (5) 180 
7. Rik Haelterman, Denderwindeke (6) 132 
8. Frans Kuypers. Schilde C8) 108 

Georges Raes, Ledegem (8) 108 
Willy Serpieters, Oostende (10) 108 

11. Lieve Favoreel-Craeynest Lauwe (16) 96 
Veerie Thijssens, Ekeren (10) 96 

13. Johan Vancoppenolle, St-Truiden (12) 84 
14. Achiel Goderis. Oostduinkerke (12) 72 
15 Guido Callaert, Opwijk (14) 60 

VU-Wonnmelgem (—) 60 
17. Roos Lernaut-Martens, Geluwe (14) 48 
18. Jozef Allaert, Kortrijk (16) 36 

Noel De Smet, Gent-Brugsepoort (16) 36 
Hugo Segers, Bornem (—) 36 
Erwin Driessche, St-Kruis (16) 36 
Lieve Van Tyghem, Gent-Zuid (16) 36 
VU-Assebroek (16) 36 

tegenover de ingreep, aangezien ze 
tijdens de zes weken durende Neder
landse vakantie ietwat meer Noorder
buren over de vloer kregen dan nor
maal Doch dat is enkel een drogreden 

CVP-reaktie 
De grootste tegenreaktie kwam even
wel van de plaatselijke CVP. De beste 
verslaggeving van hun perskonferen-
tie kwam in „Het Belang van Limburg". 
Wie duidelijk tussen de regels kon 
lezen, begreep dat de inhoud van deze 
reaktie zonder meer ridikuul te noe
men was 
Wat gebeurde er ' CVP-fraktieleider 
Guy Agten, als advokaat nochtans 
jundisch onderlegd, maakte enige res-
tnktie tussen (wij citeren) „Het recht 
en de plicht van de burgemeester om 
tot de afbraak over te gaan" Juist alsof 
een uitspraak van de rechtbank louter 
overgeleverd is aan de willekeur van 
de uitvoerder Het ging verder met de 
uitspraak dat deze ingreep louter een 
„publicitaire stunt van dff'meerderheid" 
zou zijn, net alsof de ploeg van Jaak 
Gabnels erop gewacht heeft om als 
eerste m Vlaanderen tot dergelijke 
daden te kunnen overgaan Klap op de 
vuurpijl was evenwel de groep gedu
peerde Nederlandse groep kampeer
ders, die de eveneens aanwezige uit
bater Jan Michiels bloemen overhan
digden om nadien het woord te laten 
aan hun expert „amateur'-bioloog Erg 
simplistisch benadrukte deze dat „De 
Luysen" er toe bijdroeg dat het natuur
gebied Stramroyerbroek verder werd 
uitgebreid Waarvoor er zelfs applaus 
was De rest van de vergadenng was 
gewijd aan dorpspolitiek (waarschijn
lijk een domein waarover de Neder
landse aanwezigen ook hun zeg had
den) 

Konsekwent 
Er dienen dienomtrent enige besluiten 
genomen te worden Vooreerst is het 
duidelijk geworden dat de konsekwen-
te houding van het Breese schepen
kollege al die jaren (een tiental) is 
aangehouden. Men schrok er met voor 
terug om er de bulldozer in te zetten, 
zeker na al de bemiddelingen om de 
heer Michiels op een of de andere 
manier schadeloos te stellen Het heeft 
met mogen zijn Daarbij komt dat de 
oppositie in Bree zich plots heeft ver
waardigd om tot het laagst mogelijke 
niveau te gaan wat denkbaar is Een 
perskonferentie samen met „Neder
landse gedupeerden" en de uitbater 
van een illegale rekreatie-installatie Zij 
waren evenwel akkoord met de ge
rechtelijke beslissing doch met bereid 
om toe te geven dat deze ingreep zo 
drastisch had moeten zijn 
Bestaat er nog meer dubbelzinnig
heid' Is er nog meer lulkoek nodig om 
deze mensen te laten inzien dat de vijf
tig procent aan stemmen in gans het 
kanton louter het gevolg zijn van der
gelijke idiote standpunten. Of moet 
men in Bree en omstreken blij zijn met 
zulk een oppositievorming. Blijkbaar 
wel Gans Noord-Limburg (en ver 
daarbuiten) is erg blij met de besluiten 
van het Breese schepenkollege Mis
schien een eerste aanzet om ook in an
dere gemeenten tot dergelijke kort
daatheid over te gaan Doch dat zal 
waarschijnlijk met uit een CVP-hoek 
komen 

Eric Eyckmans 

Naar aanleiding van Kerstmis, het 
feest van de vrede, organizeert 
het Vlaams Aktiekomitee tegen 
Atoomwapens (VAKA) een mas
sale affiche-aktie Iedereen die 
zich verzet tegen de atoombewa
pening, en meer bepaald tegen 
de plaatsing van kernwapens op 
Belgisch grondgebied, vraagt het 
VAKA gedurende de kerstperio
de een speciaal ontworpen affi
che op te hangen. Op een achter
grond met klassiek kerstmotief 
staat volgende tekst. „Kerstmis 
een kaars voor de vrede. Alleen 
stappen naar ontwapening geven 
vrede een kans. Geen kernraket-
ten op ons grondgebied. Alle 
atoomwapens de wereld uit". 
Op de afifiche wordt duidelijk de 
band gelegd tussen het algemene 
verlangen naar vrede en konkre-
te stappen naar ontwapening. 

Daarnaast wordt iedereen ertoe 
opgeroepen op 24 december 
(kerstavond) om 20 u. een bran
dende kaars voor het raam te 
zetten, als teken van afwijzing 
van de kernwapens. Met de affi
che en de kaars voor het raam 
kan men dus in deze kerstpeno-
de aan alle voorbijgangers duide
lijk maken dat men zich verzet te
gen atoomwapens en tegen de 
plaatsing van kernraketten in Bel
gië. 

De kerstaffiche kan verkregen 
worden op het nationaal sekreta-
riaat van het VAKA, Van Ele-
wijckstraat 35 te 1050 Brussel, tel. 
02-640.19.98. De prijs bedraagt 
5 fr. per eksemplaar, 4 fr. vanaf 
100 en 2,5 fr. vanaf 1.000 eksem-
plaren. Voor verzendingen per 
post: graag minimum 10 eksem-
plaren. 

Bent U ook van adres veranderd 
zonder te verhuizen? 
Overal worden straatnamen en huisnummers gewijzigd. Bent 
u ook één van de slachtoffers? Stuur ons dan onderstaande 
strook zodat u uw weekblad verder kunt blijven ontvangen. 

Oud adres: 

Nieuw adres: 

- J 
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Een vlug uurtje Antwerpse gemeenteraad 
ANTWERPEN — Op de agenda ston
den beslist genoeg punten om de 
gemoederen hoog op te laten lopen. 
Dat het er toch niet van kwam was 
well icht aan de opening van de 
Craeybeckxtunnel te wijten. Dat was 
's middags gebeurd Het gevolg was 
dat heel wat raadsleden blijkbaar 
rechtstreeks van een receptie kwa
men, en zich de problemen niet meer 
zoveel aantrokken. 

Baalhoekkanaal 
Dit punt stond zelfs met op de agenda 
VU-fraktieleider Bergers vond dit zeer 
merkwaardig Het was toch zo dat de 
Nederlandse staten van Zeeland dit 
kanaal van het gewestplan geschrapt 
hadden Dat was toch een belangrijk 
feit Dat kon men toch wel eens in de 
gemeenteraad bespreken, of niet 
s o m s ' Vooral omdat de aanleiding 
voor dit schrappen in België lag Al ja
renlang IS er immers een touwtrekken 
aan de gang tussen de nationale rege-
nng en wat voor de deelregenng door
gaat Vooral Akkermans heeft het druk 
met het regelen van een aantal bouw
percelen En ondertussen kan men in 
Brussel alles uitstellen Het gevolg van 
dat uitstel was dat men in Nederland 
aan afstel toe is Bergers vroeg dan 
ook dat schepen Huyghebaert met zijn 
CVP-kollega Akkermans zou gaan pra
ten Dat kon nu met zo moeilijk zijn 
Volgens Huygebaert was het echter 
allemaal niet zo dringend Dat is im
mers met de eerste maal dat het 
trajekt in Nederland geschrapt word t 
Maar hij gaf toe dat er wat problemen 
waren, het waren echter geen partij
problemen 

Bomaanslag 
Onder de neutrale vermelding van 
aanpassing van de verkeersreglemen-
tenng stelde het kollege een aantal 
maatregelen voor om de joodse ge
meenschap beter te beschermen De 
ingrepen waren nogal drastisch Ver 
doorgedreven parkeerverboden ge
koppeld aan drastische verhogingen 
van de politiebewaking 
De VU was toch met gelukkig met 
deze maatregelen Ze vreesde dat 
haast en paniek een slechte raadgever 
zouden blijken Bergers verwoordde 
bovendien dat men nu met moet den
ken dat het terrorisme hiermee een 
halt toegeroepen was Aansluitend bij 
de opmerkingen van Hector de Bruy-
ne stelde hij dat dit een internationaal 
of minstens nationaal probleem was 
HIJ betreurde dan ook dat de minister 
van Binnenlandse Zaken met optrad, 
tenzij om de Antwerpse politie aller
hande bevelen te geven Deze minister 
brengt geen oplossing Nee, hij schuift 
gewoon de problemen af naar de stad 
en denkt dat het hiermee opgelost is 
De minister heeft echter de stad met te 
bevelen, kan zeker de politie mets 
bevelen zonder de burgemeester 
eerst te raadplegen De V U betreurde 
dan ook duidelijk deze ondemokrati-
sche ingreep van bovenaf Zij had 
liever gezien dat er een demokratische 
ingreep van onder uit vanuit de bevol

king was gekomen Waarom de men
sen met raadplegen, zoals altijd met 
verkeersmaatregelen wel gebeurt De 
VU stelde dan ook voor om zeer snel 
naar de bevolking te gaan en te kontro-
leren of de maatregelen het beoogde 
resultaat verkregen hadden, en zoniet 
om alles aan te passen Volgens de 
burgemeester lag de diamantwijk nu 
ook weer met in Bommerskonten 

Belastingen 
De belastingen op het huisvuil zouden 
nog eens verhoogd worden Op deze 
wijze wordt dit de grootst groeiende 
uitgavenpost in het gezinsbudget 

Zelfs de SP begon te verklaren dat ze 
er zou moeten tegen stemmen, maar 
gezien enz Toen Bergers dan inpikte 
dat ze gerust met de V U konden 
tegenstemmen zonder in affronten te 
vallen vroeg de schepen van Financien 
gauw gauw of iedereen al klaar was 

De zitting werd dan ook snel gesloten, 
ze had een goed uur geduurd Men 
kan echter de veronderstelling maken 
dat er veel met hun gedachten nog in 
de Craeybeckxtunnel zaten, en dus 
met goed weten wat er nu allemaal ge
zegd IS 

Thor BERGERS 

Cockerill Yards redden! 
Het arrondissementsbestuur van de 
Volksunie Antwerpen vindt het onver
antwoord de scheepswerf Cockenll 
Yards te Hoboken failliet te laten gaan 
vermits daardoor onmiddellijk 3000 
arbeidsplaatsen verdwijnen en op ter
mijn het dubbel in de betrokken toele-
venngsbedrijven 
De Antwerpse Volksunie acht de be
sluiteloosheid van de regering om de 
Hobokense werf de nodige overleving
smiddelen ter beschikking te stellen 
ergerlijk, zeker wanneer men vaststelt 
welke financiële inspanningen er natio
naal geleverd worden voor de Waalse 
staalnijverheid, wiens levenskansen ie-

OCMW-Berchem 
tAntwerpen) 

Bi] het Openbaar Centrum voor 
Maatschappelijk Welzijn van 
Berchem-Antwerpen is de be
trekking vacant (voor man of 
vrouw) van 

BUGEVOEGD GENEESHEER 
BUGEVOEGD CHIRURG 

De sollicitaties, vergezeld van het 
uittreksel uit het register der ge
boorteakten, het bewijs van Bel
gische nationaliteit, het getuig
schrift van goed zedelijk gedrag, 
het door het gemeentebestuur 
voor eensluidend verklaard af
schrift van het diploma van dok
ter in de geneeskunde, de erken
ning door het ministerie van 
Volksgezondheid van het ge
vraagde specialisme, het getuig
schrift van inschrijving op de 
lijst der orde van de geneeshe
ren, het militiegetuigschnft (voor 
de mannelijke kandidaten) en 
het bewrijs van voorkeurrechten 
zo men deze inroept, moeten toe
komen uiterlijk op maandag 4 
januari 1982 om H u u r op het 
secretariaat van het OCMW, Uit-
breidingstraat 322 te 2600 Ber-
chem 
Inlichtingen kunnen op voor
meld adres bekomen worden 
Telefoon 031-309870, toestel 117 

(Adv 215) 

PIANO'S 
DE KORTE 

Rechtstreekse invoer van Duitse piano's: 
Zimmerman, Schimmel, Ibach 

Orgels: 
klassiek, ontspanning 

Alle muziekboeken en -instrumenten, als: 
Gitaren, blokfluiten, snaren, toebehoren, enz 

Direkt uit voorraad! 

FIRMA DE MONTE, 
Korenmarkt 12, 2800 MECHELEN 
Tel. 015-41.53.52. 

Adv 356 

dereen betwijfelt 
De Antwerpse Volksunie wijst erop 
dat geen steun wordt gevraagd voor 
een ten dode opgeschreven bedrijf, 
maar slechts een overbruggingskre
diet, vermits het orderboekje van Co
ckenll Yards op heden nog met meer 
dan dne miljard fr bestellingen is ge
vuld 
De Antwerpse Volksunie eist met 
klem de verwezenlijking van de Vlaam
se staat opdat de Vlaamse gemeen
schap zijn eigen werkzekerheid zou 
kunnen waarborgen en uiteindelijk met 
het slachtoffer zou worden van de 
Belgische armoede 

Openbaar 
Centrum voor 

Maatschappelijk 
Welzijn van 

Antwerpen 
Plaatsen 

van informaticus 
Plaatsen van informaticus wor
den openverklaard onder voor
behoud van goedkeuring van de 
uitbreiding van de personeels
formatie door de hogere over
heid Ze staan open voor manne
lijke en vrouwelijke kandidaten 
De titularissen moeten in staat 
zijn het Rekencentrum te leiden 
Aanvangswedde 63 193 f r bruto 
per maand 
De kandidaten moeten een ge-
tuigschnft van goed zedelijk ge
drag, dienstig voor openbaar be
stuur, inleveren, de mannelijke 
kandidaten tevens een militieat-
test 
Leeftijdsvoorwaarden de leeftijd 
van 40 jaar met overschreden 
hebben op 4 1 1982 (45 jaar voor 
de pnonteitsgerechtigden der 
wetten van 3 81919 en 27 51947) 
Diplomavereisten 
— licentiaat in de handelsweten

schappen 
— licentiaat in de economische 

wetenschappen 
— licentiaat in de toegepaste 

economische wetenschappen 
— licentiaat in de wetenschap

pen 
— licentiaat in de informatica 
— handelsingenieur 
— burgerlijk of industrieel inge

nieur 
Houd(st)ers van een diploma op
gesteld in een andere taal dan 
het Nederlands dienen onder
worpen aan een taalproef, in te 
richten door het Vast Wervings-
secretanaat 
De kandidaten zullen onderwor
pen worden aan een vergelij
kend examen Een werfreserve 
zal aangelegd worden met een 
duurtijd van 3 jaar 
Verplicht inschrijvingsformu
lier, volledige voorwaarden en 
examenprogramma te bekomen 
op de 7de Afdeling/Personeels
zaken van het Openbaar Cen
trum voor Maatschappelijk Wel
zijn, Lange Gasthuisstraat 39, 
Antwerpen 

Inschnjvingsrecht 200 fr 
De aanvragen dienen toegeko
men te zijn op het Secretariaat, 
Lange Gasthuisstraat 33, Antwer
pen, uiterlijk op 4 1 1982 

(Adv 216) 

ANTWERPEN 
DECEMBER 

17 WOMMELGEM Cantus (zangavond gezellig samenzijn) harmo
nium-begeleiding om 20 uur 

18 EDEGEM Ledenvergadenng VNSE in lokaal Drie Eiken 

19 EDEGEM Kaartavond om 20 uur in lokaal Dne Eiken Inr V N S E 
19 WOMMELGEM V U J O s kerstaktie voor bejaarden Helpers 

gevraaqd 

19 MORTSEL- Overwinningsavond met De Vaganten, Diets Zang
koor „Recht & Trouw" Vic Anciaux is de gastspreker In zaal 
t Centrum, Osylei 43 om 20 u 

Het koor zal hulde brengen aan een onzer grootste Mortselse 
kunstenaars Mark Liebrecht 

22 RANST. Gespreksavond rond Amnestie in het Gildenhuis om 
20 u 30 Spreker volksvertegenwoordiger Joos Somers Org 
VUJO 

28 WOMMELGEM Knutseldag voor kinderen van VU-leden in 
lokaal Den Klauwaert 

31 WOMMELGEM Nieuwjorkezoete Alle nieuwjaarzangertjes zin
gen in den Klauwaert hun liedje „om ter mooist' vanaf 9 uur tot 
13 uur Iedereen heeft pnjs 

J.GERLO 
zonwering-rolluiken 
vouwdeuren-plastiek 

Boechout/Vremde droeg 

bestuurslid 

Jan Verlinden ten grave 

Met verslagenheid vernamen wij het 
schieli jk overl i jden, op vri jdag 4 de
cember, van ons medebestuurslid 
Jan Verlinden 
Met zijn typische, ietwat droge hu
mor, had hij de dinsdag ervoor nog 
onze bestuursvergadering bijge
woond. En toen hij terloops, in de 
rand van de besprekingen, opmerkte 
dat zijn „motor" precies wat haperde, 
kon wel niemand geloven dat het 
voor de meesten onder ons het laat
ste kontakt zou zijn dat we met Jan 
konden hebben. 
Dit verlies komt des te harder aan, 
wanneer men de verdienste over
denkt die vriend Jan heeft gehad 
voor de VU-Boechout Zoals zovele 
konsekwente Vlaams-nationalisten 
had ook hij jarenlang te lijden van de 
repressie en de Belgische heropvoe
ding Maar dit belette hem niet om sa
men met enkele andere getrouwen 
(zoals o m Flor Van Praet) in maart 
1968 de Volksunie-afdeling Boe-
chout op te richten. Het is te danken 

aan de onverpoosde inzet van deze 
mensen, dat de plaatselijke afdeling 
stelselmatig kon uitgebouwd worden 
tot een polit ieke faktor van belang én 
op gemeentelijk vlak én in het arron
dissement 
En nooit deed men te vergeefs be
roep op Jan. Hij was van bij de 
oprichting tot november 1980 de toe
gewijde penningmeester van de afde
ling Vermits hij het wat kalmer aan 
wilde doen, stelde hij zich eind vorig 
jaar niet opnieuw kandidaat voor het 
bestuur Maar op aandringen van het 
nieuw verkozen bestuur, dat maar al 
te graag wilde verderwerken met zijn 
ervaring, liet hij zich overhalen om in 
het afdelingsbestuur gekoopteerd te 
worden 
Op woensdag 9 december droegen 
WIJ vnend Jan ten grave. Maar in 
gedachten zal hij bij ons bli jven, als 
een voortdurende aansporing om zijn 
levenswerk verder te zetten. Rust 
zacht beste vriend, en dank voor uw 
levenslange inzet 

'n Vlaams Ziekenfonds in 
'n Vlaamse Staat! 

'n Vlaams-nationaal 
mandataris bouwt mee aan 
'n Vlaams Ziekenfonds! 

Met het Vlaamse 
Ziekenfonds: „Vlaams, 
Sociaal en Federaal!" 

Vereniging Vlaamse Ziekenfondsen, Graaf Gwijde 
van Namenstraat 7, 8500 Kortrijk. Tel. 056-22.56.98. 
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Maurits Coppieters sprak in Val d'Aoste 
M a u n t s C o p p i e t e r s hield o p het 
v ie rde internat ionaal co l loqu ium 
(van 30 n o v to t 2 d e c J t e Saint-
V incen t in Va l d ' A o s t e e e n toe
spraak D e b i j eenkoms t k r e e g dit 
keer d e titel „La par t ic ipat ion regio
nale" m e e 

O p dit co l loqu ium — dat inger icht 
w o r d t d o o r he t „ Inst i tut Eu ropeen 
d e s hau tes é t u d e s in ternat ionales" 
(NICE) me t m e d e w e r k i n g van het 
C o m m i t t e e o n At lant ic S tud ies " 
(Wash ing ton ) e n bezie ld d o o r w e 
re l dve rmaa rde w e t e n s c h a p s m e n 
s e n en federa l is ten als G u y He-
raud e n A l M a r e — hield e resena-
to r M Copp ie te rs , als erevoorz i t -
te r van d e Europese V n j e All iantie, 
e e n o p g e m e r k t e toespraak o v e r 
d e „Regio 's e n het Europees par le
m e n t " H I J bep le i t te e e n herg roe-
p e n n g van de regional is t ische pol i
t ieke k rach ten m e t he t o o g o p een 
duidel i jke aanwez ighe id in he t Eu

ropees Par lement Ervanngr i jk in 
da t Par lement w e e s hij d e g r o t e 
pol i t ieke f rak t ies a f en p rees d e 
vo rm ing aan van e e n par lementa i 
re f rakt ie, hoofdzake l i j k o f uitslui
t e n d bes taande uit nat ional isten, 
au tonomis ten , regional is ten M e t 
10 leden, b e h o r e n d to t d n e s ta ten, 
kan zu lks gebeu ren , dank zij d e 
reg lemen tsove rw inn ing van de 
k le ine f rak t ie ( voo r Techn ische 
Koord ina t ie ) w a a r t o e d e V U in het 
Eu ropees Par lement t oe t rad 
Copp ie te rs , h ier toe ve rzoch t d o o r 
d e dee lnemers , gaf dan e e n over
z icht ove r de g e v o e r d e s t r i jd t en 
ba te van de vo lke ren , talen, ku i tu
ren en regio 's in he t Eurof jees 
Par lement van 1979 to t o p heden , 
w a t entoes ias t app laus u i t lok te 
Inmiddels is d e Europese V n j e 
Al l iant ie levensvatbaar geb leken 
Reeds zes regional is t ische part i j 
en uit vi jf Eu ropese s ta ten w e r k e n 

VUJO-projekt: „Jeugd 
en inspraak in Vlaanderen" 

De werkzoekende (tevens uitke
ringsgerechtigde voor werklo
zensteun) in het bezit van een di
ploma regent(es) of van licen-
tia(a)t(e) in de menswetenschap>-
pen, die interesse betoont voor 
dit BTK-projekt kan nog steeds 
zijn kandidatuur indienen tot 
1 januan 1981 Het projekt loopt 
over twaalf maanden 
Aan de hand van enquêtes bij 
jongerenorganizaties zullen de 
resultaten verwerkt worden in 
een konkreet programma Dit 

programma zal langs een rond
reizende beurs' bekendgemaakt 
worden aan geïnteresseerden en 
tevens dienen als vormingsaktivi-
teit voor de VUJO-kernen 
Schnftelijke sollicitaties met uit
gebreid curnculum vitae worden 
verwacht op het nationaal sekre-
tanaat van de VUJO Omwente-
lingsstraat 13 te 1000 Brussel 
t a v Dirk Van Sichem De Com
be 

Ivo Coninx, 
Administratief sekretaris VUJO 

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

l us t re r i e 

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

Dinsdag, woensdag t n vri jdag TERN 
van 13 tot 20 u. Donderdag van Tel C 
9 to l 20 u. Zaterdag van 9 tot 20 u. 
Zondag van 14 tot 18 u. Maandag gesloten 

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

Zaakvoerder 

Stdf Kiesekoms 

Keizerstraat 2 
TERNAT 
Tel 02-582 22 22 

OCMW-Brugge 

Aanleggen wervingsreserve van 
Doctor in de scheikunde 

Geldig tot 31 maart 1984 
VOORWAARDEN! 
1 Gewone admmistratieve voorwaarden 
2 Leeftijd: De leeftijdsgrens van 45 jaar niet overschreden 
hebben bij indiensttreding Voor de personeelsleden die in 
dienst van een O C M W zijn of werkzaam bij een andere 
overheidsdienst geldt, inzake de leeftijd de volgende rege
ling op 65-jange leeftijd tenminste 20 pensioenaanspraak 
verlenende dienstjaren kunnen laten gelden, ten aanzien 
van de Omslagkas voor Gementelijke Pensioenen 
3 Diploma van Doctor in de Scheikunde met ervaring op 
het gebied van lipid en eiwit chemie in het bijzonder fysico-
chemische technieken m verband met karatensatie en 
bepaling van eiwitten en lipiden, farmacokinetische bepa
lingen van drugs via hoge druk vloeistof chromatografie 
4 Slagen voor een gewoon aanwervingsexamen 
Weddeschaal: 191 tegen indexcijfer 220,80% = 758316 -
1 161346 dn 23 jaar) 
Inschrijvingsgeld: 200 fr storten op PR nr 000-0099581-59 
van het AZ St-Jan, Ruddershove 10 te 8000 Brugge vóór 21 
december 1981 met de vermelding „Examen Doctor in de 
Scheikunde" 
In te sturen: Uiterlijk tegen 21 december 1981 aan de 
Personeelsdienst van het OCMW Brugge AZ St-Jan, Rud
dershove 10 te 8000 Brugge geschreven aanvraag deelne
ming examen, recent bewijs van goeö zedelijk gedrag, 
geboorteakte, dienstplirhtattest voor de mannelijke kandi 
daten en een voor eensluidend verklaard afschrift van het 
diploma 

(Adv. 211) 

s a m e n in vas t v e r b a n d D e toe t re 
d ing van n o g d r i e andere par t i jen 
m a g v e r w a c h t w o r d e n o v e r zeer 
k o r t e t i jd 
D e E V A nam ook dee l aan het in
ternat ionaal A G E N O R - c o l l o q u i u m 
o v e r „Regional isme" van 9 to t 
11 d e c e m b e r II dat te Brusse l 
doo rg ing 
V e r d e r wi l d e E V A meeve rgade -
ren me t de F ryske Nas jona le Part i j 
in f eb ruan a s Het E V A - k o n g r e s 
zal waarschi jn l i jk doo rgaan in jun i 
'82 in Occ i tan ie 

Staf Van Essche 
gedenken 
Namens hel parl i jbesluur, de. 
mandalanssen van Brussel en 
alle kaderleden, wtl ik met grote 
genegenheid de gedachtenis 
oproepen van provincieraadslid 
en gemeenteraadslid Staf Van 
Essche, die op 19 december 
1979 overleed. Nog steeds voe
len wij zijn heengaan aan als 
een onherstelbaar verlies Wij 
missen hem als een dierbare 
vriend en als onbaatzuchtig, 
nooit verpozende, bezielende 
en trouwe mi l i tant 

Vic Anciaux 

Godelieve 
Blanckaert 
overleden 

WIJ zijn verrezen nog bij U 
— aan dezelfde kant — 
wachten bij dezelfde schat, 
ons toevertrouwd door geslacht-na
geslacht 
gericht op datgene 
wat eindloos het leven overstijgt" 

Wies Moens 

Met deze woorden blijven we Godelie
ve Blanckaert echtgenote van Ret 
Bollion gedenken Haast vanuit haar 
eenvoud en nuchterheid die haar ken
merkten, heeft ze zacht — als het 
ware om niemand te storen — op 
woensdagmorgen 9 december 1981 
eindeloos het leven overstegen Op 
12 oktober 1919 was ze in — het voor 
Brabant verre — Gistel geboren Haa-
leven bloeide vanuit haar eenzaamheid 
open in haar familie en verpleegsters
roeping Leed en nood spaarden haar 
met tot haar hart er zo moe bij werd 
In het Leuvens „Centrum voor Mensen 
met Vragen" betekende ze doorheen 
Piets inzet met haar zwak hart toch 
een vaste waarde 
Met hem, Rita, Enk en de vele vrienden 
prevelen we nu „tedere woorden" die 
zo dikwijls ongesproken bleven i Gode
lieve, WIJ blijven aan dezelfde kant, als 
wachters-

Willy Kuiipers, kamerlid 

Firma 
VAN DOOREN 

Hout 

aernit 
Bouwspecialiteiten 

MARLIERl 1700 ASSE 
Tel. 452.66.37 Thuisbestelling 
02/452.76.67 Toonzalen 

VU-Anderlecht 
in rouw 
Op 6 december overleed Frans Van 
der Bracht oud-VNVer en oudste lid 
van onze afdeling Hij was een trouwe 
eenvoudige en oprechte Vlaming, een 
Vlaams-nationalist in merg en been 
W I J zullen onze goede vnend Frans 
missen om zijn onverwoestbaar geloof 
in het Vlaams-nationalisme en de toe
komst van ons volk maar in onze 
hennnering zal hij blijven voortleven 
Wij bieden aan zijn dochter en familie 
onze innige deelneming aan 

BRABANT 
DECEMBER 

19 MEISE-WOLVERTEM: 13de afdelingsbal in zaal St-Cecilia te 

20 

31 

Wdver tem Orkest The Barons begin 21 u 
HERENT-WINKSELE-VELTEM-BEISEM Winterwandeling in 
Bertembos Verzameling om 14 u aan Sportzaal Warotstraat te 
Winksele Daarna koffietafel in de jongensschool van Veltem-Bei-
sem vanaf 16 u 30 40 fr volw, 20 fr kinderen Inr FVV en VU-af-
deling 

GRIMBERGEN VUJO's Oudejaarsavondfuif vanaf 21 u in paro
chiezaal te Humbeek (Gnmbergen) Radio Micron Drive in Show 
Inkom 60 fr Voorverkoop VUJO en Megatonleden 40 fr 

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

L O T T O - T O T O - B E L G I S C H E P . M . U . 
D A G B L A D E N - T I J D S C H R I F T E N - R O O K W A R E N 
S C H O O L B E N O D I G D H E D E N - B O E K E N 

Aanbevolen huizen 
— Lood- zink- en rootingwer-
ken 
— Sanitaire in&tallaties 
— Herstellingen en nieuwbouw 

Jan MESTDAGH 
Korte Welvaart 25 
2850 Keerbergen 
Tel 015-233887 

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

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

Polensiraat 165, 9940 Sleidinge 
Tel 091-573333 

PVBA DAMA 
Stationsstraat 107 
9540 BURST ERPE MERE 

V l o e r e n -

O p e n h a a r d e n 

lel 053-623765 

TEL 014-21.12.07. 
FRAIKINSTBAAT 20, 

HERENTALS. 

M e u b e i m a g a z i j n e n 
DE KLE INE W I N S T 
te Niel 
Antwerpstroal 164 177 

Sti|lmeubelen + kleinmeubelen 

Ed Claessenlaan 50 52 

alle moderne meubelen 

rel 031 8813 16 

Meer dan 3000 mZ toonzalen 
s Maandags gestoten 

H u i s M E Y N T J E N S 

S c h i l d e r - e n B e h a n g w e r -

k e n 

V l o e r b e k l e d i n g 

K r u i b e e k s e s t e e n w e g 3 2 , 

2 7 2 0 B u r c h t T e l 0 3 1 -

5 2 7 4 7 2 

BINNENHUISINRICHTING 
STROOCA 

Ga!eri| -de G.ip.iert-, 
Molenstraat 45. 9300 Aalst 
Tel 053 70 32 19 

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

P V B A 

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 1634.16 

Generaa l Lemans t raa t 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 zetel 
D i j l es t raa t 13, 
2850 Kee rbe rgen . 
Tel 015-51.45.40. 

Magaz i jn 
M e c h e i s e b a a n 52, 2850 
K e e r b e r g e n 

P.V.B.A. ORGANI-COMP 
O o s t v a a r t d i j k 60 
1850 G R I M B E R G E N 
Tel. 02-251 1136 

Boekhouding — Fiskaliteit en venoolschapsstichtingen 
Over het ganse land 

c 
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VU-Limburg tot de formateur: 

„Limburgse bevolking 
moet eerlijke kans krijgen! 

LIMBURG 

f f 

DECEMBER 
19 ALDENEIK-MAASEIK: Vlaams bal in aanwezigheid van alle 

VU-mandatanssen in zaal De Leeuwerik Disco Edelweiss met DJ 
Mathieu Verlaak Zanger Rudi Org VU-afdelingen Dilsen, Kin
rooi. Maaseik, Neeroeteren en Opoeteren 

Op 9 december II. stuurde VU-kamerlld Jaak Gabriels namens VU-Limburg 
aan formateur Wllfried Martens een vrij uitgebreide nota omtrent de sociaal-
ekonomische toestand van de provincie Limburg. Of de formateur met de brief 
enige rekening gehouden heeft is een andere vraag. Hier een paar uittreksels 
uit het dokument. 
Verscheidene indicatoren wijzen er op dat de provincie Limburg het hoogste 
werkloosheidscijfer van België kent. Einde oktober telde Limburg meer dan 
41.000 uitkeringsgerechtigde volledige werklozen. De werkloosheidsgraad is 
daardoor gestegen tot 21,6 "/o van de aktieve bevolking. Bovendien is het 
grootste gedeelte van deze werklozen qua opleiding, namelijk lager en lager 
secundair onderwijs, sterk gedupeerd. De „jonge" provincie moet bovendien 
vaststellen dat 1 op 3 werklozen jonger is dan 25 jaar. Daarom heeft Limburg 
dringend behoefte aan een prioritair plan Limburg. Namens de Volksunie-
Limburg werd dit reeds eerder voorgesteld door senator Rik Vandekerckhove 
en de volksvertegenwoordigers Willy Desayere en Jaak Gabriels. 

Binnen Vlaanderen moet Limburg 
pnonteit krijgen in verband met inves
teringen De nu weggegooide miljar
den in de Waalse staalnijverheid kun
nen mogelijk op korte termijn de pijn 
helen, op langere termijn echter zullen 
ze zonder meer een nefaste uitwer
king hebben Dit alles ten koste van 
onder meer Limburg, waar op enkele 
jaren tijd wel 13 miljard geïnvesteerd 
werd in het Albertkanaal, maar deze 
investeringen waren enkel bedoeld 
om goedkoop kolentransport voor 
het Waalse staal te realizeren 
„Zowel binnen het Rijk als binnen de 
deelstaat Vlaanderen eisen wij een 
absolute pnontaire behandeling voor 
Limburg Op planmatige wijze en in de 
tijd vastgesteld moet een prioritair 
plan tot uitvoering gebracht worden 
op basis van samenwerking en in een 
pluralistische geest" 

Steenkool 
„De steenkolenindustrie blijft één van 
de be'angnjkste pijlers binnen de eko-
nomische sektoren van de provincie 
W I J stellen echter vast dat men geen 
pogingen onderneemt om de produk-
tie op te voeren of de technieken te 
modernizeren wat zou kunnen mede 
gezien de gunstige resultaten van de 
proefbonngen verricht door de Geo
logische Dienst van het ministerie van 
Ekonomische Zaken Evenmin doet 
men iets om over te gaan op een aan
tal nevenaktiviteiten, specifiek op 
steenkool afgestemd 
Onderstreept mag worden dat 1 op 
10 werkenden in Limburg nu hun 
brood verdienen in de mijnen, zonder 
nog te vermelden de invloed die de 
toelevenngsbedrijven hebben 
Steeds meer berichten, onderzoeken 
enz wijzen er op dat steenkool terug 
een belangnjke plaats zal kunnen 
innemen in de energievoorziening 
De diefstal ten gunste van de Waalse 
staalnijverheid (de mijnen zijn trou
wens altijd de melkkoeien geweest 
voor de Waalse staalbaronnen) moet 
beëindigd worden De Limburgse 
steenkolenmijnen moeten de pnjs be
taald knjgen waar ze recht op hebben 
en een eigen exportpolitiek kunnen 
voeren 

En moet er nog op gewezen worden 
dat de politiek die gevolgd wordt in de 
Kaloriepool juist de elektnciteitspro-
ducenten er toe aanzet steenkool in 
het buitenland te kopen i 
Reeds jaren werden er door de be
voegde ministers van CVP, SP en 
PVV-strekking beloften uitgesproken 
dat er een cokesfabnek zou opge
richt worden Reeds jaren werd be
loofd dat er een elektnsche centrale 
op steenkool zou gerealizeerd wor
den Valonzatie van de steenkool via 
carbochemie wordt al jaren beloofd 
Resultaat van dit alles mets'" 

Staalnijverheid 
Ook de uitbouw van de ALZ wordt in 
de Belgische politiek van miljarden-
stromen naar Wallonië op de tweede 
plaats gezet Iedereen weet dat voor 
Limburg en met name voor ALZ 
ongekende mogelijkheden liggen 

Bouwsektor 
In 1980 waren er in Limburg bij de Na
tionale Landmaatschappij 863 bouw-
aanvragen ingediend Het aantal 
goedgekeurde leningsaanvragen be
droeg echter slechts 311 Uit de ver
gelijking met de andere provincies 
blijkt ook hier Limburg op de laatste 
plaats te staan 

De Nationale Landmaatschappij heeft 
af te rekenen met financienngsmoei-
lijkheden die uiteindelijk hebben ge
leid tot leningen in het buitenland 
Tussen 31 oktober 79 en 15 oktober 
'80 leende de NLM meer dan 10 mil
jard frank in het buitenland tegen 
intresten van gemiddeld 8,5 % 
Deze politiek die duidelijk het gevolg 
IS van de verspillingspolitiek in andere 
sektoren zal op niet al te lange termijn 
tot een nog grotere instorting van de 
woningbouw leiden 
Limburg heeft per jaar nood aan 6 500 
sociale woningen Dit realizeren zou 
de tewerkstelling van deze toch al zo 
zieke sektor mede opvijzelen en zou 
bovendien zorgen dat een groot deel 
van onze jonge bevolking hier kan 
wonen en werken 
„De reeks eisen zijn eindeloos Het 
„hapsnap" beleid van in het verleden 

VU-Bilzen rouwt 
Op 8 december jl. overleed te Bilzen 
ten gevolge van een smartelijk onge
val de heer Jozef Rubens Cgeb. Bilzen 
14 april 1918). De overledene was 
een overtuigd Vlaams-nationalist. 
In zijn studententijd nam hij deel aan 
de Uilenspiegel-akties van Flor 
Grammens en was jarenlang voorzit
ter van de plaatselijke studenten-
bond Dietse Demerbronnen en be
zieler van de toneelkring van de 
Katholieke Jonge Wachten. Dit vol
stond om na de oorlog te worden las
tig gevallen- Hij ook kreeg zijn deel 
van de repressie, maar de idealist 
was niet gebroken! 
De in de streek vleugellam geslagen 
Vlaams-nationale beweging diende 
terug uitgebouwd en vanzelfspre
kend vervoegde de overledene de 
rangen. Hij werd anno 1964 de eerste 
voorzitter van de nieuwe VU-afdeling 
en werkte konstant aan de uitbouw 
ervan. Weinigen weten dat hij in de 
winter 1965-1966 avond na avond 
met zijn v-iend L Wirix huisbezoeken 
deed om het weekblad „De Volks

unie' te propageren. Zelf schrander 
van geest, wist hij maar al te goed dat 
alleen informatie en voorlichting de 
mensen het rechtvaardige van de 
Vlaamse ontvoogding zou doen in
zien. 
In oktober 1970 voerde Jozef Rubens 
de lijst „Volksbelangen" aan bij de 
gemeenteraadsverkiezingen, en werd 
het eerste VU-raadslid van Bilzen. Na 
de gemeenteraadsverkiezingen van 
1976 werd hij VU-afgevaardigde in 
de meerderheidsgroep van het plaat
selijke OCMW. Bij de uitoefening 
van deze beide mandaten heeft 
vriend en tegenstander zijn inzet, zijn 
deskundigheid, zijn diplomatisch op
treden en zijn hardnekkigheid moe
ten onderkennen. 
Niet alleen de VU, maar de hele 
Bilzerse gemeenschap verloor een 
goed, eenvoudig en dienstvaardig 
man. Zijn vele vrienden verloren bo
vendien een bron van wijze humor. 
Aan mevr. Rubens en kinderen biedt 
de VU-afdeling Bilzen haar oprechte 
gevoelens van medeleven aan. 

moet duidelijk omgezet worden in 
konkrete aanpak van uitvoerings
maatregelen 
• Bescherming van het landbouw
areaal Geen onnodige uitbreiding 
door overbodige wegenaanleg, indus
trieterreinen, in gebruikname van 
woonuitbreidingsgebieden enz 
• Op het vlak van wegenaanleg 
kunnen wij kort zijn 
Buiten enkele lopende projekten die 
moeten voltooid worden zoals de 
versnelde afwerking van de express
weg Hasselt-Sint-Truiden vraagt Lim
burg de aanwending van alle kredie
ten voor onderhoud en beveiliging 
van bestaande wegen onder meer 
door vrijliggende fietspaden Geen 
ontdubbeling van de Rijksweg 17 
Lanaken-Maaseik, maar wel een nog 
grotere beveiliging van deze weg 
• Openbaar vervoer dient dnngend 
uitgebouwd te worden naar Noord-
Limburg en het Maasland toe Verba
le beloften kunnen omgezet worden 
in konkrete woorden Wij denken 
daarbij ondermeer aan de uitbouw 
van de lijn Hasselt-Antwerpen en 
Genk-Maas!and Limburg eist een 
dringende uitbouw van de lijn Genk-
Maasmechelen Studies hierover zijn 
reeds voltooid en bewijzen de nood
zaak 

• Wat natuur- en landschapszorg 
betreft is het duidelijk dat Limburg in 
geen enkel opzicht nog behoefte 
heeft aan massale rekreatieve projek
ten (onder meer in de MaaskanO 

Wel moeten ten dienste van de land
bouw de reeds uitgebaggerde gebie
den hersteld worden en ter beschik
king gesteld voor de landbouw Dit is 
reeds lang beloofd maar er kwam 
nooit iets van in huis" 

Voeren 
Tot slot een aantal investeringen in de 
Voer om het, ondanks alle francofoon 
gekrijs, groeiend Vlaams en Limburgs 
karakter van dit gebied definitief te 
beveiligen 
Jaak Gabriels; „Dit is enkel een 

greep uit de vele voorstellen van 
Volksunie-Limburg Samen in een 
pnoritair plan kan het voor onze pro
vincie opnieuw welvaart brengen Wij 
dulden niet langer dat waar nationaal 
10 % van de beroepsbevolking werk
loos IS, hier in Limburg dit getal 
21.6 % bedraag t 't Is nog met te laat 
maar vijf voor twaalf 
Door nu gekoordineerde en samen
werkende pnonteit aan Limburg te 
verlenen kan Limburg en zijn jonge 
bevolking eindelijk terug een normale 
kans knjgen I" 

^" zoimuui 
• Afgestudeerde A6 /A2 b& 
drijfsekonomische V S O zoek 
betrekking als bediende in de 
omgeving van Gent of Eekio 
Heeft een stage achter de rug 
Zich wenden volksvertegen 
woordiger Frans Baert. Kon As 
Indiaan 159 te Gent 

• Jonge man. bediende var 
beroep, kennis van Ned, Fr, Eng 
en D zoekt dringend een pas 
sende betrekking 
Voor inlichtingen zich wenden 
0 Van Ooteghem, senator. Ar 
Tiand Lonquestraat 31, 9219 
Gentbrugge, tel 091-307287 

^m^^m 

• Ervaren schilder, met 10 jaar 
praktijk, 32 jaar, zoekt werk in 
driehoek Leuven-Brussel-Me-
chelen 
Voor inlichtingen Jef Vinex, 
Mechelsesteenweg 67, 3071 
Erps-Kwerps, tel 7596024 

• Werkloze B2-A3 elektronika-
mechanicus zoekt betrekking in 
westen van Brabant of Brussel
se Voor inlichtingen zich wen
den tot volksv dr J Valkeniers, 
tel 5691604 

• Jonge man, 28 jaar. architekt 
St-Lucas, volgt D-kursus, zoekt 
een betrekking in het onderwijs 
Voor inlicht zich wenden 0 Van 
Ooteghem. senator, Armand 
Lonquestraat 31. 9219 Gent-
Gentbrugge, tel 091-307287 

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

aan uw kantte hebben 

het dubbele kansbiUet 
van de 

Nationale 
Loterij 
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20 m\ in de Volksunie 

Oudenaarde: 
Werkgroep Demokratisch Alternatief '82 

OOST-VLMNDEREN 

Na een eerste kennismaking op 14 
november 1981 (8 aanwezigen) en de 
eerste open vergadering van 27 no
vember jl (15 aanwezigen), is de 
Werkgroep Demokratisch Alternatief 
'82 definitief gestart 
De Werkgroep DA '82 is een open en 
onafhankelijk Oudenaardse werk
groep, die op een andere wijze aan po
litiek wil doen, die streeft naar demo-
kratizering en vernieuwing van het 
gemeentelijk beleid te Oudenaarde, 
die 100 % wil samenwerken met de in
woners, de wijken en de buurten, die 
het gemeentebeleid ziet als een aange
legenheid van de ganse lokale ge
meenschap en gericht op het welzijn 
van de mensen 
Zoals afgesproken worden alle geïnte
resseerden hierbij uitgenodigd op de 
tweede open vergadenng van de 
werkgroep D A '82 op zondagvoor
middag 20 december 1981 om l O u 

Veiligheidsaktie 

te Zulte 
in de gemeente Zulte werd in de 
maand oktober een nieuwe spoorweg
brug opengesteld Hierdoor wijzigde 
de verkeerssituatie van de belangrijke 
verbindingsweg van Zulte naar Ware-
gem grondig De vroegere hoofdbaan 
werd nu afgesneden zodat er twee 
zijstraten werden gevormd en de bei
de aftakkingen voor de brug hoofd-
baan werden Deze aftakkingen snij
den echter de weg, die vroeger hoofd-
baan was Normaal zou men verwach
ten dat de gemeente — die deze weg 
beheert — waarschuwingsborden 
„Opgepast voorrangswijziging" zou 
plaatsen en dat zij tijdig nieuwe ver
keersborden zou besteld hebben 
Niets IS daarvan terecht gekomen Er 
kwamen enkel wat kleinere verkeers
borden Het gevolg is dat er al ver
scheidene ongevallen gebeurden 
Daarom besloot het Volksuniebestuur 
een aktie rond deze gemeentelijke 
beleidsfout te voeren Enkele mensen 
schilderden grote lichtweerkaatsende 
borden „Gevaar op 100 m" In de nacht 
van 30 november plaatsten zeven dap
peren o IV Jo Berlaen en Eddy Dubois 
deze borden op de juiste plaatsen 
d w z waar volgens ons een verkeers
bord ontbreekt In alle bussen van de 
buurtbewoners werd een pamflet met 
een toelichting van onze aktie gepost 
Reeds de volgende ochtend werd 
onze borden door de gemeentelijke 
politie verwijderd Maar ondertussen 
sprak iedereen over aktie tegen deze 
schande' 's Avonds werd onze aktie 
voor het schepenkollege besproken 
Na nieuwe kontakten met de gemeen
te bleek zeer duidelijk dat er geen 
andere voorzieningen getroffen wa
ren Dank zij onze aktie dwongen wij 
de burgemeester de belofte af ervoor 
te zorgen dat er dringend goede bor
den zouden komen Als er ondertus
sen een ernstig ongeval gebeurt kan 
men alvast met zeggen dat de Volks
unie met gewaarschuwd heeft In elk 
geval zullen wij ervoor zorgen dat 
deze en andere fouten van onze bur
gervaders tegen de verkiezingen van 
'82 op een ludieke aktie belicht zullen 
zijn Wie mee wil doen, is welkom 

Aanbevolen 
huis 

Carrosserie
schilderwerken 

Victor D e Keyser 
Daals t raat 76 

1852 G R I M B E R G E N -
B E I G E M 

Tel 02-2693702 
O o k v e r k o o p van 

t w e e d e h a n d s w a g e n s 

stipt (tot 12 u ) in de zaal van het 
Brouwershuis, Krekelput te Oudenaar
de 
Agenda 
1 De Werkgroep D A '82 als studie-
en vormingsgroep: Vormingscyclus 
over „Gemeentewet en Gemeentebe
leid te Oudenaarde" op zondag 10 
januan 1982 („Hoe wordt een gemeen
te bestuurd ' " en op zondag 17 januari 
1982 („Wat kan een gemeente doen 
voor haar inwoners'" , telkens van 10 
tot 12 u 
2 De Werkgroep D A '82 als stimula
tor van het informatie- en participatie
proces- Orgamzatie van een grote 
„Wakkere-Burgerinformatieavond" te 
Oudenaarde, in samenwerking met an

dere organizaties en met uitnodiging 
van alle politieke partijen Datum vrij
dagavond 5 februari 1982 om 20 u 
3 De Werkgroep D A '82 als aktie-
groep Aktie voor „Schild-pad-straten" 
(woonstraten met langzaam verkeer), 
o m Blekerijstraat, Corpusstraat en 
aktie voor verkeersveiligheid en kon-
trole verkeerssnelheid in de bebouw
de kom 
4 De Werkgroep D A '82 en de 
Oudenaardse gemeenteraad- infor
matie over de agenda van de gemeen
teraadszitting van maandag 21 de
cember 1981 (om 18 u), met o m het 
jaarverslag en de stadsbegroting voor 
1982 Uw aanwezigheid is een stimu-
lansi 

DECEMBER 

20 RUPELMONDE Amedee Verbruggenknng - Winterwandeling 
Vertrek om 14 uur „Vogelzang" Zaal Gildenhuis omstreeks 
18 uur Kerstfeesr met koffietafel Tombola en Vlaamse volks
sporten 

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

23 NINOVE- Kerstfeest van het Vlaams Verbond voor Gepensio
neerden, afdeling Ninove in „De Denderhoeve" Aanvang om 
18 u 30 met kabaretgroep Terzina Inkom 40 fr, ± 3-pas 20 fr 
Iedereen welkom i 

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

OCMW-Brugge 

Aanleggen wervingsreserve van 
industrieel ingenieur scheikunde 

Geldig tot 31 maart 1984 
VOORWAARDEN: 
1 Gewone administratieve voorwaarden 
2 Leeftijd: De leeftijdsgrens van 45 jaar niet overschreden 
hebben bij indiensttreding Voor de personeelsleden die m 
dienst van een OCMW zijn of werkzaam bij een andere 
overheidsdienst geldt, inzake de leeftijd de volgende rege
ling op 65-)arige leeftijd tenminste 20 pensioenaanspraak 
verlenende dienstjaren kunnen laten gelden, ten aanzien 
van de Omslagkas voor Gemeentelijke Pensioenen 
3 Diploma van industrieel ingenieur scheikunde met erva
ring op het gebied van chromatografische scheiding op 
dunne laag van lipiden, aminozuren, finolische zuren en 
suikers, scheiding van lipiden en eiwitten door chromato-
grafie en ultracentnfugatie, gas chromatografie van vetzu
ren en stereoiden, hoge druk vloeistof, chromatografie en 
dunne laag chromatografie van farmatea 
4 Slagen voor een gewoon aanwervingsexamen 
Weddeschaal: 166 tegen indexcijfer 220,80% = 524 268 -
869 722 dn 27 jaar) 
Inschrijvingsgeld: 200 fr storten op PR nr 000-0099581-59 
van het AZ St-Jan, Ruddershove 10 te 8000 Brugge vóór 21 
december 1981 met de vermelding „Examen Industrieel 
Ingenieur Scheikunde" 
In te sturen: Uiterlijk tegen 21 december 1981 aan de 
Personeelsdienst van het OCMW Brugge AZ St-Jan, Rud
dershove 10 te 8000 Brugge geschreven aanvraag tot deel
neming examen, recent bewijs van goed zedelijk gedrag, ge
boorteakte, dienstplichtattest voor de mannelijke kandida
ten, voor eensluidend verklaard afschrift van het diploma 

(Adv. 212) 

OCMW-Brugge 

Aanleggen wervingsreserve van 
industrieel ingenieur elektriciteit 

Geldig tot 31 maart 1984 
VOORWAARDEN: 
1 Gewone administratieve voorwaarden 
2 Leeftijd: De leeftijdsgrens van 45 jaar met overschreden 
hebben bij indiensttreding Voor de personeelsleden die in 
dienst van een O C M W zijn of werkzaam bi) een andere 
overheidsdienst geldt, inzake de leeftijd de volgende rege
ling op 65-jarige leeftijd tenminste 20 pensioenaanspraak 
verlenende dienstjaren kunnen laten gelden, ten aanzien 
van de Omslagkas voor Gemeentelijke Pensioenen 
3 Diploma van industrieel ingenieur elektriciteit met erva
ring op het gebied van medische biotechnieken - bouwen 
van elektronische apparatuur voor automatische kontrole 
en quality control van klinische bepalingen, impedantie 
metingen op biologische vloeistoffen 
4 Slagen voor een gewoon aanwervingsexamen 
Weddeschaal: 166 tegen indexcijfer 220,80% = 524 268 -
869 722 dn 27 jaar) 
Inschrijvingsgeld: 200 f r storten op PR nr 000-0099581-59 
van het AZ St-Jan, Ruddershove 10 te 8000 Brugge vóór 21 
december 1981 met vermelding „Examen Industrieel Inge
nieur Elektronika" 
In te sturen: Uiterlijk tegen 21 december 1981 aan de 
Personeelsdienst van het OCMW Brugge AZ St-Jan, Rud
dershove 10 te 8(X)0 Brugge geschreven aanvraag tot deel
neming aan het examen, recent, bewijs van goed zedelijk 
gedrag, geboorteakte, dienstplichtattest voor de mannelijke 
kandidaten, voor eensluidend verklaard afschrift van het 
diploma 

(Adv. 210) 

ZO€K€K] 
Jongedame, 20 jaar, zoekt drin
gend een passende betrekking 
ZIJ bezit het diploma A6 /A2 afde
ling Secundair Technisch „Han
del" Belanghebbende kent vlot 
Nederlands en Frans en heeft 
goede noties van Engels en 
Duits ZIJ kan eveneens typen en 
IS op de hoogte van algemeen 
bednjfsboekhouden 
Belangstellenden kunnen zich 
wenden tot volksvertegenwoor
diger Joos Somers, ofwel Lierse-
steenweg 11 te 2580 St-Kat-
Waver.tel nr 015-21 79 00, ofwel 
via het Vlaams-Nationaal Cen
trum voor Mensen met Vragen, 
D Boucherystraat 7 te Meche-
len, tel nr 015-20 9514 tijdens de 
kantooruren, ref nr 2631 

• Beproefde 37-jarige werkman, 
in bezit van diploma metaal A4 en 
njbewijs B*, zoekt zeer dnngend 
om het even welk werk Zich 
wenden A Dewulf-Heus, Oude 
Zak 13, 8000 Brugge 1 
• 22-jarige bediende thans 
werkzaam in een medisch mid
den verlangt vaste betrekking bij 
voorkeur gelegen op de as Blan
kenberge-Brugge Voor meer in
lichtingen zich wenden A De
wulf-Heus, Oude Zak 13, 8000 
Brugge 1 

• Ervaren verpleegster, 41 jaar, 
diploma A l -A2 , ± 5 jaar gewerkt 
bij niertransplantaties, ± 2 jaar in 
A Z , zoekt dringend een passen
de betrekking Is ook bereid 
nachtdienst te aanvaarden Voor 
inlichtingen zich wenden O Van 
Ooteghem, senator. Armand 
Lonquestraat 31,9219 Gentbrug
ge Tel 091-307287 

Jongedame, 18 jaar, zoekt dnn
gend een passende betrekking in 
de omgeving Mechelen-Antwer-
pen-Brussel Kent steno Neder
lands, daktylo Nederlands, 
Frans, Engels Kan werken met 
diktafoon 
Belangstellenden kunnen zich 
wenden tot volksvertegenwoor
diger Joos Somers, ofwel Lierse-
steenweg 11 te 2580 St-Kat-
Waver.tel nr 015-21 7900, ofwel 
via het Vlaams-Nationaal Cen
trum voor Mensen met Vragen, 
D Boucherystraat 7 te 2800 Me-
chelen, tel nr 015-209514 tij
dens de kantooruren, ref nr 
2634 

• Jonge zelfstandige moest zijn 
bedrijvigheid gedwongen prijs 
geven, kan alle werk aan, bezit nj
bewijs voor zwaar vervoer, zoekt 
dringend werk om uit de 
OCMW-sfeer te geraken Graag 
bericht aan Senator G Van In, 
Moerkerkestr 62a, 8000 Brugge, 
tel 050-337599 

• 19-jarige bediende, diploma 
bureelwerken, geslaagd met gro
te onderscheiding in examen 
dactylo N F E en steno N, erva
ring 1 jaar stage - stempelgerech-
tigd, zoekt een passende betrek
king Is eventueel bereid in Brus
sel te werken 

• Jongedame, 21 jaar, zoekt 
dringend een passende betrek
king als fabrieksarbeidster of ma-
gazijmerster (ref nr 2624) 

• Jongeman, 23 jaar, zoekt drin
gend een passende betrekking 
HIJ IS in het bezit van een getuig
schrift van 6 jaar Humaniora en 
een A l diploma Sekretariaat/Ta-
len Legerdienst heeft hij reeds 
volbracht (Ref nr 2623) 

• Man, 50 jaar, zoekt dnngend 
een betrekking wegens stopzet
ting van bedrijf waann hij werk
zaam was HIJ IS elektricien van 
beroep en kan alle klusjes op
knappen (Ref nr 2625) 
Belangstellenden kunnen zich 
wenden tot volksvertegenwoor
diger Joos Somers, ofwel Lierse-
steenweg 11 te 2580 St-Kat-
Waver, tel 015-217900, ofwel 
via het Vlaams-Nationaal Cen
trum voor Mensen met Vragen, 
D Boucherystraat 7 te 2800 Me-
chelen, tel 015-209514 tijdens 
de kantooruren, respektievelijke 
rer nrs 2624, 2623, 2625 

• Meisje van 18 jaar, met diplo
ma A2 Sociaal-Technische zoekt 
werk als verkoopster of als op
pas voor kinderen Voor inlichtin
gen zich wenden volksvertegen
woordiger Andre De Beul. Frans 
Nagelsplein 18, 2610 Wilrijk, tel 
031-271544 

• Juffrouw, 17 jaar en wonen
de te Mechelen, zoekt een pas
sende betrekking Ze is in het 
bezit van het diploma van lager 
middelbaar afdeling bureelwer
ken, IS een zeer goede typiste 
maar minder goed in vreemde 
talen Belangstellenden kunnen 
zich wenden tot volksvertegen
woordiger Joos Somers, ofwel 
Liersesteenweg 11 te 2580 St-
Kat-Waver, tel 051-21 7900, of
wel via het Vlaams-Nationaal 
Centrum voor Mensen met Vra
gen, D Boucherystraat 7 te 
2800 Mechelen, tel 015-209514 
tijdens de kantooruren, refer 
JS/SL/2620 

Te Huur 
Te huur omgeving Jubelpark te 
Brussel, in oud herenhuis antiek 
gemeubeld appartement, twee
de en derde verdieping 3 plaat
sen, 2 slaapkamers, badkamer, 
kelder, 9 000 fr per maand -I-
index Schrijven kantoor blad 

(Adv. 218) 
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lepel & vork... 
B A N K E T B A K K E R I J 

Neukermans-Blom 
Daalstraat 7 - 1780 Tera l fene 
Tel 053-66.82.15 

Fijn gebak 
i js taarten 

su ike rwaren -

RESTAURANT TUL 

Grote Steenweg 71 
9260 Oordegem 
Tel. 091-69.28.74 

Specialiteit ribstuk op hout 
Dinsdagavond en woensdag 

gesloten 

VOEDING „DE POLDER" 
Polderstraat 12 

8458 Oostdulnkerke 

Specialiteit 
dagvers fruit en groenten 

Dubbele Valois-zegels 
aan alle leden 

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

S A N O 

Emiel Witmannstraat 36, 
Schaarbeek 
Tel. 02-734.56.09 

Levert kwallteitskoffie bij u thuis! 

Wijnimport HERMAN 
Douane - stpelhuis 

Menenstraat 376 
WEVELGEM 

Tel 056-41 29 22 
056-41 81 68 

tnvoer Bourgondie- en Bordeauxwi|nen. 
Atle grote wijnen 

rectitstreeks uit de kastelen 
Degustaties en verkoop 

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

en op afspraak 

Res tauran t 

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

Kapelstraat 1 

TONGERLO-WESTERLO 

Tel 014/544007 

\/laandag gesloten - Rustieke 
sfeer 

Maak ook eens kennis met de 
gezellige sfeer in 

Restaurant 

SCHUTTERSHOF 
Dorpstraat 10 

2922 RAMSDONK 
Tel 015-71 1549 

Industnele 
brood en banketbakkerij 

Roomijs 

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

Grote Kouter 47 
UITBERGEN 

Tel 091-67 57 12 

COR'J.lilALS 
UW KOFFIEHUIS 
Hot Koffiehuis der 
Denderstreek 

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

SPECIALITEIT 
van WAFELS 
en IJSROOM 

Restaurant P A L M H O F 

Tafe lhouder 
Special i tei t ge rook te vis 

G o e d e wi jn hoef t 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 

^tt ^aHtiöfmi» 
WEKELIJKSE RUSTDAG 
VRIJDAG TOT ZATERDAG 
18 UUR 
J A N P A U W E L S -
OE B R A U W E R 
0« familiezaak met traditia. 

9328 SCHOONAARDE 
Oude Brugstraat 16 
052-4232.46 

JAARLUKS VERLOF 
DECEMBER 

Banketbakkerij 
ANTWERPIA 

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

Café-restaurant MUTSAERT 

Eikenlei 61 

2280 GROBBENDONK 

Tel 014-512148 

Sluitingsdag maandagavond en 
dinsdag. 

FEESTZAAL 
«EDELWEISS. 

Vossemberg 13, 1981 VOSSEM 

Tel. 02-767.45.76 

Alle feestelijkheden 
Mogelijkheid tot huren 

van bestekken 

EETHUIS -
FEESTZAAL INGRID 

Olenseweg 41, WESTERLO 
(Voortkapel) 

tel 014/21.36.96 

Alle feesten 
Specialiteiten 

HOF TEN DALE 

Kle ine maa l t i j den , v e r g a d e r i n 
gen , f a m i l i e b i j e e n k o m s t e n . 

K e r k v e l d s t r a a t 3 1 , 
9420 E rpe -Mere 
Tel . 053-77.85.57. 

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

DE S N O E C K 

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

Lokaal Volksunie 
Gontrode Heirweg 49 

9230 Melle 
Tel. 091-30.06 53 

Lokaal « T S C H U U R K E » 

O u d e Graanmark t 25 

1000 B R U S S E L 

Tel. 02-513.25.64 

Waar Vlamingen THUIS zijn. 

SPECIALIST VOOR 
AL UW FEESTEN 

k t . / ^^ Verzüigdo keuken 
\llül}Ul\ Demoktati.sche pi ijzen 

Uitqclczpn dienstbetoon 

K(-ss(Msteenwr<3 38 
??eo Ni|k>ii - Tel 031/81 88 "11 

Beauvoordse spectatiteit 
Pannekoeken en wafels 

M e v r o u w 

Pauvi/elyn- D u q u e s n e 

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

lehalve m seizoen 

C a f é H e t V l a a m s H u i s 

BIJ Jef Meys-Cypers 

Steenweg op Wijchmaal 59 

PEER 

Tel. 011-79.70.84 

Kom ès binnen waar Vlamingen 
thuis zijn 

Voor een lekker etentje 
in een gezellige sfeer. 

Eethuis 't Voske 
V e r b e r t s t r a a t 145-147 

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

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

Europ Supermarkt 
Windenckxp le in 

Alsennberg 

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

FEESTZALEN - SALONS 
DE LANDSKNECHT 

Aannemer van alle feesten 

Ook verhunng van tafelgenef 

Schilderstraat 33 
2000 Antwerpen 
Tel 031-374572 

^of Un Ö^cnljoorn 

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 

't Is een specialiteit 

zoek hem op bij uw slager 

of toespijswinkel 

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

't Is de lichtste verteerbare 

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

Algemene voeding bieren wijnen li
keuren Rechtstreeks invoer Duitse 

en Franse wijnen 

S t e e d s w e l k o m in 

K R E K E L H O F 

Drankhu is me t s feer 

Dr ie Egypten laan 11 , 

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

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

Welkom 

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

D o r p s s t r a a t 3 1 , 1686 G o o i k 
TeL 02-532 54.81 

Lokaal van de Volksunie 

LINDENHOVE 
Be l l es t raa t 49 

1970 H E K E L G E M 

Café , restaurant , speel tu in, 
te r ras W o e n s d a g en donder 
dag ges lo ten Maandag , dins
dag, v r i jdag vanaf 15 u. Zater 
dag en zondag vanaf 's mid
dags. 

Tel. 053-66.87.40 

D o r t m u n d e r 

T h i e r B r a ü - h o v e n 
Tervuursevest 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 Tel.: 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. 

Hotel-restaurant-pub 

Tower Bridge 
Op 5 mm van Heizelpark 

Hotel met goede smaak, standingkamers, alle komfort 
Heidebaan 98, 1850 Gnmbergen Tel 02-2520240 

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

.(jen botaniek 

Koningsstraat 328 
1030 Brussel 

Tel 02-2184838 - 2184172 
Vlaams-Brabants 

restaurant, fijne keuken, 
gevarieerde wijnkaart, 

sti jvolle salons, grote tuin 
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VU-arr. Brugge vierde 8 november 
o p acht november slaagde het arr 
Brugge erin de gelederen met ettelijke 
duizenden kiezers te doen aangroeien. 
Het aantal mandatarissen werd ver
dubbeld en heel veel kandidaten haal
den schitterende individuele presta
ties. Allemaal redenen om serieus de 
bloemetjes buiten te zetten. Op 11 
december vond dan inderdaad het 
Volksunie-overwinningsbal plaats. 
De grotere belangstelling dan normaal 
voor een Volksuniebal, toonde dat de 
geestdrift van 8 november in de VU-
rangen nog sterk aanwezig is. Diezelf
de geestdrift deed reeds een aantal 
nieuwe VU-afdelingen uit de grond 
rijzen, maar zorgde ook zaterdag |l. 

voor een goed gevulde dansvloer en 
een entoesiast feestende menigte. 
Vrolijkheid overal, slechts onderbro
ken door de meer ernstige, maar erg 
hartelijke woorden van dank van onze 
arrondissementsvoorzitter Erwin Van 
Driessche. Hij dankte in korte bewoor
dingen de enorme „verkiezingsploeg" 
van de naarstige, al dan niet nachtelijke 
plakkers, al over de schrijvers van vele 
duizenden adressen tot onze „spon
sors" achter de schermen. Ook richtte 
hij een hartelijk woordje van dank tot 
de vele kandidaten die op een onver
kiesbare plaats de partij aan de grote 
overwinning hebben geholpen. Zo 
werd iedereen gedankt die op een of 

Afdeling Zedelgem 
na 8 november 
Sinds acht november hebben we als 
afdeling reeds een maand de tijd ge
had om te evalueren wat acht novem
ber voor ons als afdeling betekende. 
Als pas volledig vernieuwde afdeling 
hadden wij ons geen grootse sukses-
sen voorgesteld, daarvoor was de tijd 
beslist te kort geweest. 
Onze voorspellingen bleken achteraf 
echter een stuk te bescheiden, want 
onze twee kandidaten, Eddy Dewispe-
laere en Erik Vandenbussche pres
teerden ronduit prachtig. Ze haalden 
respektievelijk 634 en 508 stemmen. 
Voor de afdeling een hart onder de 
riem en een aansporing om op de 
ingeslagen weg verder te gaan. 
Het verkiezingsresultaat heeft daarbij 
als aangename verrassing reeds het 
feit dat heel wat mensen het oorspron
kelijk bestuur komen vervoegen. De 
samenstelling ziet er (voorlopig) als 
volgt uit: voorzitter Enk Vandenbus
sche; sekretaris Jef Bogaert; public 
relations G. Vanoverscheide; propa
ganda Hubert Van Dnessche, Eddy De 
Wispelaere, Guido Bruneel en Werner 
Vanhoutte; redaktie Hilaire Van de 

Brugs Trefpunt 
geeft ets uit 
„Stijg, Pegasus, stijg, en vat in uw 
vleugels het Brugge van schilders en 
poëten". 
Deze opdracht werd door grafisch 
tekenaar Luc Boy meegegeven aan 
een ets die door vzw Trefpunt te koop 
wordt aangeboden. 
Technische gegevens: 
Formaat 50/60; papier Steinbach 
250 gram; genummerde en gehandte-
kende uitgave; maximum van 450 eks. 
in de handel; levering franco en inlijs-
tensklaar; verkoopprijs tot 31.1.82: 
780 fr. (980 fr. na 1.2.82). 
Bestellingen door overschrijving op 
rekening van vzw Trefpunt: 55()-
3616400-39 te Brugge. Alle inlichtingen 
bij vzw Trefpunt, J. Suveestr. 2, 8000 
Brugge. 

Een zonnige tuin het 
hele jaar door! 

HOBBY
SERRES 
• Zeer sterke, degelijke en 

waterdichte konstruktie 

• Uitvoering m aluminium 
met kitloze beglazing 

• Zeer eenvoudige montage 
en niet het minste onder
houd. 

• Vaste breedte van 2.80 m en 
variërend in lengte tot 
10.60 m 

Vraag ons vrijblijvend folder en 
priislijst"' 

Serrebouw 
DEFORCHE pvba 
Gentseheerweg 120 

8700'IZEGEM 
Tel. 051/30.37.01 (4 1.) 

Vannet; vrouwen werking Liliane Defe-
ver; VUJO Stefaan Kerckof, Stefaan 
Desender en Erik Beuselinck; mandat. 
Willy Maenhout. 
Via deze weg wil de afdeling ook de 
vele mensen danken die de plaatselij
ke verkiezingsstrijd hebben doen sla
gen. Hartelijk dank aan degenen die op 
welke manier ook geholpen hebben, 
en een speciaal woordje misschien 
voor Karel en Bernardine Laevens-
Verhaeghe; Lode Casteleyn; dokter 
Kerckof en gemeenteraadslid Willy 
Maenhout die de bevolking via een 
rondschnjven hebben aangezet hun 
vertrouwen aan onze kandidaten te 
schenken. 
Op vrijdag 29 januari vieren ook wij 
feest en dit via een etentje dat plaats
vindt in „De Marmiete" in Veldegem. 
Verdere berichten volgen, maar stip 
alvast deze datum in de agenda aan. 

VU-Zedelgem 
rouwt 
Zopas vernamen wij het plotse overlij
den van de heer Marcel Verhaeghe, 
ons allen in de afdeling en ver daarbui
ten bekend als een trouw lid, bij wie wij 
nooit tevergeefs aanklopten. Hij is de 
vader en schoonvader van Bernardine 
en Karel Laevens-Verhaeghe, die ook 
onverbrekelijk nrret de afdeling verbon
den zijn. Marcel Verhaeghe had een 
zeer aktief leven In dienst van de 
medemens als o.a. voorzitter van de 
voetbalvereniging S.V. Loppem, gewe
zen gemeenteraadslid, bestuurslid 
schookomitee voorzitter BGJG, lid van 
de bond van de derde leeftijd enz... 
Via deze weg biedt de afdeling haar 
deelneming aan bij dit plotse afsterven. 
De uitvaartplechtigheid vindt plaats in 
de Sint-Martinuskerk te Loppem op 
zaterdag 19 december om 10 u. 30. 

G. Vanoverscheide 

andere manier zijn steentje bijdroeg. 
Dank zij de vrijwillige, onbetaalde hulp 
van zeer velen kon de Volksunie inder
daad gelijke tred houden met de tradi
tionele partijen die weer meer dan ooit 
hulp kregen in mankracht en financies 
van hun zogezegd „onafhankelijke" ne-
venorganizaties. Wij kunnen fier zijn 
het zonder dergelijke hulp te kunnen 
stellen. 
Dan vervolgde de arr. voorzitter met 
de voorstelling van de zes verkozenen 
volksvertegenwoordiger Raf Declerck, 
met glans herkozen, senator Guido 
Van In opnieuw gekozen tot grote 
tevredenheid van de massa feestvier
ders van zaterdag jl., wat bleek uit het 
zeer hartelijke applaus, provincie
raadsleden Jos Speybrouck, Jef 
Freyns, J -M. Bogaert en Ward Baert. 
Allen kregen een daverend applaus, 
wat zoveel betekende als „veel werk-
genot". 
Ook enkele VU-schepenen, nl. sche
pen Leys en schepen Reynaert en 
gemeenteraadslid Arnoud Van Houte-
ghem waren aanwezig om mee te 
genieten van de feestvreugde na de 
geleverde inspanningen. Natuurlijk 
ontbrak ook onze peter nl. Europarle
mentslid Jaak Vandemeulebroucke 
niet, die in een korte tijd zeer eng met 
de werking van ons arrondissement 
vergroeid is. Bij de voorbereiding van 
de verkiezingen mochten we steeds 
als arr. bestuur op zijn grote ervaring 
beroep doen. 
Vele vele danspasjes werden nog ge
zet, heel veel glaasjes werden nog 
geledigd tot in de vroege uurtjes, en 
sommigen „plezierden" nog duchtig 
verder in de inmiddels gevallen 
sneeuw. 
Een avond, waarvan we beslist kunnen 
zeggen dat wie er niet was ongelijk 
had. 

ZO€K€RCl€ 
• Jonge dame, 21 jaar, wonen
de te St.-Kat-Waver, zoekt drin
gend een passende betrekking. 
Zij is in het bezit van het diploma 
van 6 jaar kleding (technisch-
beroeps) en van een diploma 
Frans. Zij spreekt vloeiend Ne
derlands, Frans en Engels. Erva
ring heeft zij reeds als bediende/ 
verkoopster en als handelsverte
genwoordigster. 
Belangstellenden kunnen zich 
wenden tot volksvertegenwoor
diger Joos Somers; ofwel Lierse-
steenweg 11 te 2580 St.-Kat-
Waver, tel. 015-21,79.00; ofwel 
via het Vlaams-Nationaal Cen
trum voor Mensen met Vragen, 
D. Boucherystraat 7 te 2800 Me-
chelen, tel. 015-20.95.14 tijdens 
de kantooruren onder ref. 2617. 

Ook de Volksunie 
geherwaardeerd 
in het leperse 

De streek, waar de wieg van het 
Vlaams Nationalisme — de Frontpartij 
— stond, scoorde op 8 november te
rug hoge cijfers! 
Voor de Kamer haalde de V U onder 
aanvoering van Werner Claeys en 
Roos Martens het tweede grootste 
winst-percent van gans Vlaanderen: 
+ 5,94 % in vergelijking met 1978. 
Daardoor gaat enkel Aalst vooraf. Al
dus plaatst leper zich op de 4de rang 
met 17,64 % van alle arrondissemen
ten, wat echter nog 2,1 % lager is dan 
1971. 
Werner Claeys haalde 2.374 voorkeur
stemmen. Ter vergelijking: 1978: 477 
meer; Roos Martens rijfde er 785 
binnen wat 298 meer betekende dan in 
1978 en 234 meer dan in 1977. 
De Senaatslijst voor Kortrijk-leper aan
gevoerd door uittredend senator Mi
chel Capoen behaalde met 19,05 % 
voor leper alleen de 2de plaats na 
Roeselare-Tielt! 
Dat betekende -i- 5,72 (1978), 
-I- 4.68 % (1977); + 3,09 % (1974) en 
slechts - 0,15 % tegenover het rekord-
jaar 1971. 
Dat de lijstaanvoerder beloond werd 

om zijn onverdroten inzet voor de 
Vlaamse zaak hiervoor getuigen de 
voorkeurstemmen op een rijtje: 1981 
8.160 - 1978 7.135 - 1977 6.395 - 1974 
5.711 (Kamer-leper). 
Het kiesdistrikt leper-Zonnebeke-Wer-
vik scheerde voor de Provincie nooit 
gekende toppen met zijn 19.75'% of 
3,87 % in meer dan in 1977. Het 
kanton Wervik haalde hier + 6,09 %. 
Voor de Kamer was in dit grenskanton 
een winst van 100 % en voor de 
Senaat 107 % weggelegd! 
Terwijl Zonnebeke als kieskanton voor 
de Provincie de kaap van de 25 % 
overschreeed! 
Voor ons in de Westhoek begon op 
9 november na deze herwaardering 
van de VU de volgende kiesstrijd! 
Want de verworven stellingen moeten 
we mits de nooit aflatende inzet van 
eenieder en de efficiënte uitbouw van 
nieuwe afdelingen behouden en uit
breiden. 
Daarom stelt de V U zich in het leperse 
als één man achter de werkgroep van 
Jan Celliers: Der is een strij te strij! Der 
is een nasie te lij! Der is werk! 
Inderdaag nog veel werk! 

WEST-VIMNDEREN 
DECEMBER 
17 IZEGEM: „De veHiefde ezel" van Apuleius, een dans- en 

mimespel in een bewerking van L Couperus, gebracht door 
„D'Oude Kapel" uit Gent. Vooraf: voordracht door Johan Fleera-
ckers over het „Taalunieverdrag". Om 20 u. in zaal Tijl, Kerkplein. 
Inkom. lOOfr. Org. VSVK. 

19 POPERINGE: Kerstfeest om 16 uur in zaal „Belfort", Grote Markt. 
Org.: FVV. 

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

19 IZEGEM; Hutsepotteling of afsluiting van het wandeljaar. Samen
komst om 17 u. 30 in het Vlaams Huis. Van daar uit naar Kachtem 
(Nieuw Gemeentehuis). Deelname: 240 fr. per persoon (150fr. 
voor kinderen tot 12 jaar). Vooraf inschrijven in het Vlaams Huis, 
of bij Victor Steelant, of Joris Verbeke of Wilfried Lagae. 
Organizatie: Wandelklub Vlaams Huis. 

Frans Huyghebaert 
stelt tentoon te Izegem 
Tot 20 december stelt Frans Huyghe
baert tentoon in zaal De Peer, Kerk
plein 9 in Izegem. 
Het is zijn tweede Izegemse tentoon
stelling, met een tussenperiode van 
twee jaar. 
Frans Huyghebaert is het type bij 
uitstek van de autodidakt. Als kind en 
jongeman zat het tekenen en schilde
ren hem al in het bloed. Op rijpere leef
tijd ging hij systematischer tewerk. Er 
volgden vijf jaar aan de Izegemse 
akademie. Lessen en schilderen, altijd 
na zijn dagtaak als bouwvakker. Ogen
schijnlijk een andere wereld; in feite 
betekent het schilderen voor hem een 

verdieping en verkenning van zijn ei
gen mogelijkheden. 

En in 1979 waagde hij zich aan een 
eerste individuele tentoonstelling. Het 
bemoedigend resultaat spoorde hem 
aan om aan diverse artistieke manifes
taties deel te nemen. 

Op de huidige tentoonstelling laat hij 
landschappen, marines, stillevens, 
bloemstukken en portretten zien. In 
het totaal een dertigtal. Hij werkt bij 
voorkeur met het palet. Ten overstaan 
van zijn eerste tentoonstelling heeft hij 
technisch en artistiek duidelijk een 
hele weg afgelegd, (ev) 

Hoge Plankebeek: 
en de Sint mocht niet door... 
Zondag 6 december, feestdag van 
Sinterklaas. Bij die gelegenheid was de 
heilige man zo vriendelijk om in gezel
schap van een vijfentwintigtal Vlamin
gen het taalgrenspad te bewandelen. 
Tot zijn heilige verbazing werd hem 
echter de weg versperd door een 
twintigtal rijkswachters. Want het heili
ge der heiligen, dit is het Komense 
grondgebied mocht zelfs door de Sint 
niet bezoedeld worden. De Sint heeft 
dan de aanwezige Vlamingen uitgeno
digd om op Kerst- en Nieuwjaars
avond een wandeling te houden. Hij 
beloofde ons zijn morele steun uit de 
hemel. Wij voelen ons verplicht aan dit 
heilige verzoek gehoor te geven. Tot 
dan! 

Komen: nieuw leven! 
Met vreugde begroeten wij de geboor
te van Sven, zoon van Mark Mahieu en 
Jaklien. Mark is de wakkere huisbe
waarder van het Vlaamse ontmoe
tingscentrum „Huize Robrecht van 
Kassei". Wij zijn ervan overtuigd da* 
Jaklien en Mark er een goede Vlaming 
zullen van maken. Een zéér dikke 
proficiat! 

Gemeenteraads
verkiezingen '82 
Mocht u, die nog niet aktief aan politiek 
doet, maar beschikt over een stevige 
Vlaamse overtuiging, zin hebben als 
VU-kandidaat te fungeren, dan hoeft u 
niet te aarzelen daarover met het 

/bestuur te spreken. De jongste verkie
zingen hebben aangetoond dat Wer
vik, mits een sterke VU, een ander pro
fiel kan krijgen. Alle hens aan dek dus! 

• Dochter van zelfstandige met 
dactylodiploma en ervaring in 
boekhouden, zoekt werk in Brus
sel of ten westen ervan. Voor 
inlichtingen zich wendsen tot 
volksvertegenwoordiger dr. J. 
Valkeniers, tel. 569.16.04. 
• Kersverse dactylo-steno-ge-
diplomeerde wil zo vlug mogelijk 
aan de slag. Voor inlichtingen 
zich wenden dr. J. Valkeniers, 
volksvertegenwoordiger, tel. 
569.16.04. 

VSVK vandaag in Izegem 

Gerdy De Decker en Jetty Roels in „De verliefde Ezel", bewerking door Louis 
Couperus van het gelijknamige werk van Apuleius. Een sprankelend verhaal vol 
onverwachte wendingen en erotische fantazieën. Aan hun optreden gaat een 
korte toespraak vooraf van Johan Fleerackers over de betekenis wan het Taalu
nieverdrag voor Vlaanderen en Nederland. Andermaal een VSVK-initiatief, 
vandaag donderdag 17 december, om 20 u.. dit keer in zaal Tijl (Kerkplein), Ize
gem. Toegangsprijs: lOOfr 
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Aanbevolen huizen 

PVBA VAN IMPE & Zonen 
Steen- en marmerhouweri j 

Brilstraat 41 
HAALTERT 
Tel 053 2122 48 

Alle werken in marmer en natuur
steen 
Open haarden Grafzerken 

KEUKENS - SANITAIR 
VERWARMING 

VAN DER CRUYS 
Assesteenweg 65 TERNAT 

Tel 582 14 41 
Toonzaal alle dagen open 

van 9-19 u Zondag gesloten 

PVBA J BORREMANS-COCK 
& KINDEREN 

Algemene Bouwondernemingen 

Gentsestraal 238 
9500 GERAARDSBERGEN 

Tel 054 412589 

Wi | bouwen voor u sleutel op de deur 

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

Platteau Lievens Portugeesstraat 9 
1780 Teralfene 
Tel 053 66 74 56 

GELD 

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

Handweverij „den boogaert" 
Veerle Van den Berghe, Groen
straat 3, Hekeigem, 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-VERHUIZINGEN 

Laadruimte van 30 tot 50 m3 

VECOVEN Jozef 
Haneveldlaan 47 1850 Grimbergen 

Tel 02 26814 02 

l 

Dames en heren, in uw belang 
wendt u voor uw 

SCHILDER-BEHANGWERKEN 

en VLOERBEKLEDINGEN 

tot mannen van het vak 

ADOLF CLAES EN ZONEN 
Kerkweg 8 1760 Roosdaal Strijtem 

Tel 054 3337 56 

Zaadhandel 

PVBA DE MOOR-LATEUfl 
PELGRIM 9 
9258 SCHELDEWINDEKE 

Alles voor land- en tuinbouw. 

Tel 091-62 5142. 

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

JEF THIJS 
ALLE 

VERZEKERINGEN 

KONING LEOPOLDLAAN 1 

3180 WESTERLO 

TEL 014-54.48.07 

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

Verwarming - stoom 
Alle herstell ingen 

sanitair 

Sparen, lenen, verzekeringen, 
dienstbetoon 

FONS PRINSEN 
Groep ARGENTA 
Tel. 02-569.09.14 

02-569.11.17 

NV Reinigingswerken 

PEETERMANS 

Onderhoud en restauratie 
gebouwen 

Wijnegemstraat 40 
2220 Wommeigem 

Tel 031 53 95 30 en 53 75 75 

MEUBELEN MOENS 
Markt 28 
TERNAT 
Tel 582 10 55 

Specialist primitief • 
stijlmeubelen en modern 

r 
DROOGKUIS W/ASSERIJ 

BEDRIJFSKLEDIJ ST-PIETER 

Kollegestraat 33 2400 M O L 

014 31 1376 

Hand- & 
Elektrisch 

Gereedschap 
voor Hobby en 

ndustrie . 

R i j ksweg 316, 318, 320 

3630 M A A S M E C H E L E N 

- Tel . 011-76.43.15 

ANTIEKZAAK 
Mevr. Julien SCHERRENS-
GHEKIERE 
Nederweg 113, 

8700 IZEGEM 
Tel 051-301537 
Aankoop en verkoop van Franse 
(Normandische geskulpteerde 
eiken bruidskasten) meubelen en 
borden -l- kunstvoorwerpen 

ESOX 
S T A N PHIL IPS 

Groothandel Hengelsport 
Panorama 36 

1810 WEMMEL 
Tel 02/4781993 
Import — Export 

ANTIEKZAAK 
Marcel Asselman 

Rollebeekstraat 45, 
1000 Brussel Tel.. 5116133 

Privé. 569.0318 

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

I K E U K E N S I 

DURASON-KEUKENS 

FIRMA SONCK GEBR. 

PVBA BERT 
Assesteenweg 101, Ternat 

Tel 02-5821312 

Anderenbroek 24 
9480 Denderhoutem 
fel 053 2193 25 

Tel 011-534349 

VERDELER VOLKSWAGEN-AUDI 

WASSEN VAN ALLE RUITEN 

Aalsterse Glazenwasserij 

Gebr. ALLOO 
Raphael en Willy 

Tel bureau 053-2172 12 

KLEDING LENDERS 

Sint Damiaanstraat 41 
W O M M E L G E M 
Tel 031 53 70 39 

Dames-, heren- en kinderkledmg 

GELD 
onmiddellijk te bekomen 

bij Frans VAN MOORTER 

Vijfhuizen 6, ERPE 

Tel. 053-21.29.11 
053-21.27.57. 

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

ALGEMEEN BOUWBEDRIJF 
Van d. Branden pvba 

Wultenslaan 39, 9160 Hamme 
Tel 052-4788.09 

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 

Gelegenheidsgr.if iek Huwelijk - Ge
boorte - Zelfklevende pl.ikb.ind on 
ctikeltei i Houten drukletters - Rekin-
ine-kolenders 

FRANSSENS OPTIEK: 

( Silhouette 
Marwitz 
Rodenstock 

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

ALLE LAS- EN 
SMEEDWERKEN 
Speciaal herstelling van kipbakken 

GEORGES GROENINCKX 
Letterkunde 244, 2610 WILRIJK 
Tel 031-2893.14. 

B + M 
Bouwpromotoren en 

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

STUDIO 
DANN 

02-428.69.84 

— Industriële fotografie 
— Mode/archi tekluur 
— Huweli jksreportages. 

Leon Theodorstraat 36, 
1090 Brussel 

lustrerle 

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

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

Op aanvraag grat is ka ta loog met 
fo to ' s 

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

PVBA G. BRUNEEL TOONZAAL 
«DEN DUVEL-BANKELINDEWEG 11 

8984 KROMBEKE-POPERINGE 
Badkamers • Keukens • Centrale 
verwarming # Houtkachels • Jnbouw 

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

Diepvnezers 

\ 

D E KERAMIEKKELDER 

Piet VRANKEN 
Hoornstraat 2 
HALLE 

Vloer- en wandtegels 
10 % korting voor VU-leden 

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

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 

^^l^jSJINITJl^^^ K ' ' 
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De prijsbreker 
van het goede meubel 

Groens t raa t 84, 2000 A N T W E R P E N 
Tel. 031-36.45.31. 
Open van 10 tot 19 u 30 Zondag en maandag gesloten 
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KUNSTGEBITTEN 

HERSTELLINGEN 

Tandtieelkundig Laboratorium 
VAN PER KLEUN 

Chazallaan 83 
1030 Brussel (Schaarbeek) 

02 734 0643 
Na 18 u 425 46 42 

Georges DE RAS pvba 
Autocars autobus 
ceremonie wagens 

begrafenisonderneming 

ttoogsiraat 20 
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24 m Mensen van bij ons 

nan 

Jurist Jan Vandenbosch: 

Hulpcentra zoeken zelfhulp, 

BRUSSEL-LEUVEN 

# Als langdurig zieke wens ik 
regelmatig een bezoek-

# In ons huwelijk botert het niet 
meer- Wie helpt me klaarder 
te zien? 

# Waar vind ik voor korte t i jd 
een opvanggezin voor mijn 
kinderen? 

# Mijn pensioen, ziekenfonds-
geraakt maar niet in orde. Wie 
helpt mij hierbij? 

# Mijn ouders begrijpen mij 
niet- Met wie kan ik dat eens 
uitpraten? 

# Ik zoek een goedkoop appar-
tement-

# Waar vind ik (in Brussel) een 
goed nederlandstalig bejaar
dentehuis? 

# Welke zijn mijn rechten en 
plichten in geval van echt
scheiding, konflikten met de 
huisbaas? 

# Ik voel mij eenzaam en zoek 
steun om verder te kunnen-

# Heeft het leven nog zin? Kan 
het geloof mij daarbij helpen? 

# Ik ben ziek en al leen- Wie 
kan een boodschap voor mij 
doen? Of mij bij een dokter 
brengen? 

De jongste jaren zijn krisis-
centra en hulpdiensten als pad
destoelen uit de grond gerezen 
All icht is hun van langsom meer 
bekende werking er mede de 
oorzaak van dat op deze dien
sten meer en meer een beroep 
wordt gedaan Maar, volgens de 
sociale werkers zelf kunnen ook 
de toenemende vereenzaming en 
andere moderne kwalen niet ont
kend worden. 

Eén van de opvangcentra, Tele-
dienst, dat nauw samenwerkt met 
Tele-Onthaal, is het Vlaams Cen
trum voor Maatschappeli jk Werk 
aan de Kogelstraat in Brussel. De 
werking van de Home-dienst er
van werd op gang gebracht met 
één van de laatste handtekenin
gen van Vic Anciaux als staats-
sekretaris. 

Hoever staat men daar nu, na 
twee volle jaren werking? 

Jan Vandenbosch „Ons centrum 
IS gegroeid uit een tweetalige 
dienst Het is onderhand in de 
praktijk duidelijk gebleken dat ne-
derlandstaligen en franstaligen 
een andere aanpak behoeven 
Vooral in deze diensten die een in

tense begeleiding vereisen Bij ons 
IS dat SOS Eenzaam, Home-lnfo, 
een Vrijwilligersdraaischijf, en 
Mensen helpen Mensen 
Andere diensten werken nog 
tweetalig de Telefooncentrale, de 
Sociale Dienst, de Bijzondere 
dienst voor Vreemdelingen, de 
Dienst tewerkstelling, Depannage-
dienst voor Vrouwen, de Dienst 
Kinderplaatsing, de Juridische 
Dienst en „Levenslijn" '• 
Globaal bekeken stijgt de vraag 
om hulp gestaag We hebben een 
zeer lage drempel Mannen wor
den bij ons niet meteen gekon-
fronteerd met psychiaters, advo-
katen Natuurlijk, wie wij niet kun
nen bijstaan die verwijzen we 
zachtjes door naar meer gespe-
cializeerde diensten" 

Allicht is de hulpdienst voor een
zamen in een stad als Brussel 
veruit de drukst bezochte-? 
Jan Vandenbosch „Dit is zeker 
een van de belangrijkste diensten 
bij ons Maar we ervaren dat voor
al meer om meer mensen met 
huwelijksproblemen bij ons een 
helpende hand zoeken Niet alleen 
stadsmensen bellen bij Teledienst 
aan, ook meer pendelaars die met 
hun miserie vluchten in de anoni
miteit van de grootstad Als we na 
de eerste vraagstelling wat verder 
doorbomen, dan komen we dik
wijls tot de vaststelling dat de 
plotse of langdurige werkloosheid 
bij velen de hoofdreden van de so
ciale en psychische moeilijkheden 
IS 

Er worden nu weer cijfers in de 
pers gemeld over de armoede in 
ons land Maar de financiële mise
rie IS relatief, van gezin tot gezin 
kan een ander maandelijks inko
men de laagste financiële drempel 
zijn waarover gestruikeld wordt 
De miserie begint vanaf het mo
ment dat men enkele maanden na 
mekaar „met meer rond komt" 
Voor velen beginnen andere pro
blemen zich dan ook op te stape
len, en sommigen geraken dan 
diep de put in 
Het IS opmerkelijk dat ook het 
aantal vragen om juridisch advies 
enorm toeneemt De mensen be
ginnen meer dan vroeger zich te 
bekommeren om hun rechten en 
plichten, maar anderzijds is het 
ook zo dat de miserie algemeen 
toeneemt Bij de eenzamen is het 
duidelijk dat wat wij noemen de 
mantelzorg in de gezinnen is weg
gevallen gezinnen wonen alleen 

/MENSEN 
'«IONS 

op een appartementje ver weg 
van vroegere vriendenknng en fa
milie Valt er dan plots, door overlij
den of bij scheiding, de andere 
partner weg dan blijken velen hul
peloos en begint vereenzaming 
aftakelend te werken 
Families waar die mantelzorg nog 
bestaat hebben duidelijk minder 
last van vereenzaming, zo bijvoor
beeld in de gezinnen van gastar
beiders" 

Elke dag 170 
— Wat IS Tele-Dienstnu precies, 
wat kan men er vinden? 
Jan Vandenbosch: We zijn geen 
uitgesproken krisisinterventiecen-
trum Ook niet een Tele-Onthaal 
Wat niet wegneemt dat we met 
zo'n diensten samenwerken en 
veel mensen bijvoorbeeld via Tele-
Onthaal bij ons terechtkomen Zelf 
geven we ook geen blijvend on
derdak WIJ stellen wel deuren 
open van ons pension „Albatros" 
(voor mannen) en Tehuis Open 
Deur (voor vrouwen) maar het 
betreft onthaaltehuizen voor men
sen die op de rand van de maat
schappij leven en die we een kans 
bieden op vrij korte tijd opnieuw 
een volwaardige plaats in de ge
meenschap te laten innemen 
Momenteel denken we aan de 
uitbouw van een opvangdienst 
voor volwassenen door samen
werking van pleeggezinnen, dus 
duidelijk een sociale hulp voor de 
weggevallen familiale mantelzorg" 
De zenuwknoop van al onze dien
sten blijft de telefooncentrale 
Doorgaans komen er hier per dag 
tot 170 telefonische oproepen bin

nen Per dag wijden de telefonis
ten slechts 3 tot 4 uren aan deze 
delikate taak, om dit in de beste 
voorwaarden te kunnen doen 
Zeker een persoon in uiterste 
nood of in depressieve toestand 
brengt slechts één keer de moed 
op het bewuste telefoonnummer 
te draaien 

Onze sociale dienst wordt gekon-
fronteerd met de meest verschil
lende soorten aanvragen om huis
vesting, kledingbons, voedselpak
ketten, maaltijden Ook om admi
nistratieve hulp en intense begelei
ding Het hoofdprobleem blijft het 
vinden van dringende huisvesting; 
vooral in de winterperiode We 
botsen geregeld op het gebrek 
aan overleg tussen de verschillen
de sociale diensten 
We hebben een bijzondere dienst 
voor vreemdelingen die proble
men hebben van sociale aard en 
waarvoor er geen gespecializeer-
de hulpverlening blijkt te bestaan 
Opmerkelijk is dat het aantal poli
tieke vluchtelingen stijgt, officiële 
diensten blijken steeds meer in 
gebreke te blijven om die mensen 
te helpen 

Het hoeft met benadrukt te wor
den dat onze dienst „tewerkstel
ling" het in deze tijden met gemak
kelijk heeft, maar een op vier 
kunnen we toch bevredigend hel
pen De depannagedienst knapt 
allerlei klusjes op, zoals huishou
delijke hulp, verzorging, gezel
schap, kinderoppas De dienst 
kinderplaatsing On onthaalgezin-
nen en voor korte tijd) richt zich 
prioritair tot de kansarmen die bij 
gebrek aan sociale relaties en fi

nanciële middelen over geen alter
natieven beschikken 
De vraag om hulp is hier zéér 
groot maar we hebben onder
hand meer dan 700 helpende ge
zinnen 
Ook de juridische dienst wordt 
dagelijks overstelpt met vragen 
En dan is er ook de al even 
onmisbare dienst „Levenslijn" 
voor toekomstige moeders in 
nood Dan blijven er nog vier 
eentalig Vlaamse diensten over 
„SOS-Eenzaam" is met alleen een 
luisterend oor maar ook een hel
pende hand voor mensen die te 
kampen krijgen met eenzaamheid 
en isolement, dikwijls gaat dit ge
paard met depressies 
„Home-lnfo" helpt bejaarden die 
met anders kunnen dan zich laten 
helpen in bejaardentehuizen 
De dienst „ Vrijwilligersdraaischijf' 
brengt mensen met mekaar in 
kontakt die „iets willen doen", een 
bestrijden van vereenzaming en 
leegloperij dus En tenslotte is er 
bij Tele-Dienst ook nog de 
werking „Mensen helpen men
sen" hier vinden die mensen me
kaar die „soms wel eens wat willen 
doen" en anderen die willen be
roep doen op een helpende hand 
boodschappen voor zieken, ver
voer van materiaal, huishoudelijke 
hulp bij bejaarden, kleine prakti
sche karweien " 

Dit sociaal centrum heeft een 
indrukwekkende waaier hulp
diensten. Met welke middelen 
werkt uw Tele-Dienst dan wel? 
Jan Vandenbosch: „De officiële 
erkenning als Centrum voor Maat
schappelijk Werk zal ons in de 
toekomst behoorlijk verder hel
pen Maar wij blijven werken met 
BTK-ers, een gewetensbezwaar
de, en veel vrijwilligers Onze mid
delen zijn krap, ondermaats Zo 
krijgen we terugbetaling van de 
helft van het begintoon van één 
maatschappelijk werker Ook een 
beetje werkingskosten worden 
betoelaagd Maar voor de rest zijn 
we op onszelf aangewezen An
derhalf miljoen moeten we hoe 
dan ook zelf bijeenschrapen. 
Daarom hebben we een eerste bal 
gegeven, daarom is er de nieuwe 
werkgroep „Fondsenwerving" 

TELEDIENST 
.vzw 

sociaal centrum 

Terwijl de mensen met krisispro-
blemen in aantal toenemen, draait 
de overheid de kraan dicht 
Het IS wraakroepend dat onder
tussen nog Zware verspillingen 
mogelijk zijn, ook in de sociale 
sektor Ondertussen werken wij 
op de grens van onze mogelijkhe
den De depannagedienst is in 
handen van een vrouw 
De juridische dienst, dat ben ik 
Heb ik een zwaar ongeval, en dat 
was een jaar geleden het feit, dan 
zit deze dienst zelf in nood Maar, 
WIJ hebben nu al te veel bemoedi
gende resultaten geboekt, om 
vandaag de handen te laten zak
ken Vanzelfsprekend extra-hulp is 
altijd welkom, financiële of ande
re" 

(hds) 
Teledienst, Kogelstraat 34, 1000 
Brussel 02-5119152 
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