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De politieke bemoeiingen van gewezen EVP-voorzitter Tmdemans hebben resultaten: 

In El Salvador 
zijn alle traditionele kerstmissen tijdens de avonduren verboden Zalig Kerstmis! 

Valse start 
Dinsdag 22 december was een historische dag. De leden van 
de Vlaamse gemeenschapsregering werden beëdigd. De 
Vlaamse deelregering die nog in de schoot van de unitaire 
regering werkte werd ten grave gedragen. Vanaf nu zijn er 
Vlaamse ministers die een autonoom beleid kunnen uitstip
pelen, indien zij daartoe de oprechte intentie hebben. 
Maar, het tegendeel blijkt waar te zijn. Er werd een grandioze 
valse start genomen, en dan wel in de twee betekenissen van 
het adjektief vals. 
Getrouw aan hun intenties die we reeds twee weken geleden 
kenbaar maakten (met de publikatie van een vertrouwelijk 
PW-dokument) hebben de P W - en CVP-mlnisters arrogant 
het grootste pakket van de bevoegdheden ndar zich toege
trokken met de bedoeling een soort kernkabinet binnen de 
Vlaamse regering tot stand te brengen. 
Voorzitter Geens van deze Vlaamse fegering mocht dan al na 
afloop van de eerste regeerraad aan de pers huichelachtig 
melden dat gestreefd werd naar beslissingen op basis van de 
grootst mogelijke consensus; in de praktijk was het hem, zijn 
partijvrienden en de liberalen, er slechts om te doen een 
meerderheidsf raktie binnen de Vlaamse regering te vormen. 
Als een getrouwe afspiegeling van de nationale regering 
werd zwaar spel gespeeld om Volksunie en socialisten „in de 
oppositie" te duwen. 
Het spreekt vanzelf dat de VU zich daar hoegenaamd niet zal 
bij neerleggen. Maar, ondertussen is het dan toch maar zo dat 
de CVP en P W op een schabouwelijke wijze hun onwil 
hebben laten blijken om de Vlaamse staatsvorming met 
vereende krachten uit te bouwen. Beide partijen hebben 
overigens op sleutelposities een mannetje genesteld dat tot op 
vandaag alles behalve blijk heeft gegeven van enige bekom
mernis om de Vlaamse gemeenschap politiek en eRonomisch 
te ontvoogden. 
Met Geens als voorzitter van de Vlaamse regering en de libe
raal Pede als voorzitter van de Vlaamse Raad werden 
inderdaad nu niet bepaald de meest federalistische voor
vechters van beide traditionele partijen naar voren gescho
ven. 
De samenstelling van de nationale regering en van de 
Vlaamse gemeenschapsregering is verlopen op een wijze die 
van aard is 's lands bestuur in de mate van het mogelijke 
behoorlijk te blokkeren. 
In de nationale regering is het vertrouwen tussen de liberale 
en de knsten-demokratische partners zo groot dat menig mi
nister van partij zus een staatssekretaris-kontroleur van 
partij zo toegewezen kreeg. 
In het kader van de bezuinigingen kan het wel tellen dat niet 
minder dan 10 staatssekretarissen „toegevoegd worden" aan 
15 ministers. 
Wat de Vlaamse regering betreft verloopt het gepoker dus zo 
dat een perfekte weerspiegeling van de nationale koalitie-
vorming het ook hier voor het zeggen moet hebben. 
Alles wordt overduidelijk in het werk gesteld om de Vlaamse 
staatsvorming drastisch af te remmen. 
Als gevolg van de ingebakken konfliktsituaties mag ver
wacht worden dat de neo-unitaire krachten, die er onvermin
derd op uit zijn om aan te tonen dat de federalisering van het 
politiek apparaat uitdraait op een kleine chaos in de machts
uitoefening, het pleit alweer winnen. Dat blijkt, bij de valse 
start van de Vlaamse regering, het voornemen van liberalen 
en CVP-ers te zijn. 
Zij dragen dan ook de zware verantwoordelijkheid voor het 
feit dat morgen de Vlaamse gemeenschap, als gevolg van hun 
baatzuchtig partijdig gepoker, nog dieper sociaal en ekono-
misch de dieperik ingeduwd wordt, en het zwaarst moet op
draaien voor het onverminderd unitair verkwistingsbeleid. 
De traditionele partijen blijken overduidelijk de Vlaamse au
tonomie als de minste van hun bekommernissen te koesteren, 
en vergenoegen zich aan niets anders dan eigen-profijtige 
machtsspelletjes. 

WU 

Geen kerstbomen, maar laarzen in Polen 

Nooit meer oorlog 
Nooit meer oorlog schreven de frontsoldaten met hun bloed. Zij 
droegen hun hartekreet ook na de oorlog uit Samen met de eis voor 
zelfbestuur werd hun politiek streven op dit motto gebouwd. Door
heen de geschiedenis van het Vlaams-nationalisme is het vredeslde-
aal geweven als een gouden draad. 
Aan de vooravond van Kerstmis, de internationaal erkende vredes-
dag, wil ik dit standpunt plechtig bevestigen Het is lang geleden dat 
het behoud van de vrede zoveel mensen aktief heeft geboeid De 
angst en de onrust die een afschrikwekkende bewapeningswedloop 
heeft wakker geschud hebben honderdduizenden op de been ge
bracht Ook in Vlaanderen 

Duizenden jongeren en ook oude
ren kunnen met geloven in de 
waanzin dat vrede kan verzekerd 
blijven op een steeds nnaar groter 
aantal en steeds maar meer ver
nietigend wapenarsenaal Dit is 
inderdaad onhoudbaar Zeker 
wanneer men beseft dat de miljar
den dollars die hiervoor gebruikt 
worden zo broodnodig zijn om de 
miljoenen mensen in de wereld uit 
hun honger te helpen Zeker als 
men weet dat de ontwikkeling van 
de arme derde-wereld-landen 
door deze onzinnige njkeluispoli-
tiek met alleen afgeremd maar 
verhinderd wordt Zeker als men 
intussen volop kan vaststellen dat 
deze koude-oorlog-politiek het ge
weld met uit de wereld helpt Wel 
integendeel, eerder aanscherpt 
omdat de sfeer van onmenselijk
heid blijft regeren De moordpartij
en en vervolgingen in El-Salvador 
duren voort De onknstelijke en 
ondemokratische wijze waarop 
bepaalde zogenaamde knsten-de-
mokraten hun regenngsverant-

woordelijkheid opnemen, vervult 
ons met weerzin De gebeurtenis
sen in Polen zijn van aard om onze 
onrust nog sterk te verhogen 
Dicht bij ons wordt de menselijke 
vrijheid met geweld gesmoord 
Onder het mom van marxistische 
solidariteit Tegenover dit en nog 
veel ander geweld, staan wij in
wendig razend maar machteloos 
toe te kijken Ik weet dat we geen 
te hoge verwachtingen mogen 
stellen in de onvolmaakte mensen
wereld Toch zijn de ontgoochelin
gen nog veelvoudig en groot Diep 
doorgedrongen van ons Vlaams
nationaal ideeengoed moeten we 
alle desillusies opzij kunnen leg
gen en voortbouwen aan een sa
menleving die steunt op eerbied 
voor persoonlijke vnjheid, samen-
hongheid, verdraagzaamheid en 
sociale rechtvaardigheid Alleen 
hieruit kan vrede groeien, in de 
harten, in en tussen de volkeren 
Ik wens de Vrede in de wereld 
door ontwapening en door inter
nationale ontwikkelingssamenwer

king Vooral ook door zelfbestuur 
voor alle volkeren Het volk is een 
blijvende leefgemeenschap, die 
met besloten is in zichzelf en die 
haar waarde slechts ontleent aan 
de eigenheid van andere volkeren 
Het zijn alle volkeren samen, ieder 
met zijn eigenheid die het „genre 
humain" belichamen en gestalte 
geven Deze filosofie legt een pro
gressieve draagkracht in de ge
dachte, dat er een wereld zou 
ontstaan waann alle naties in har
monie samenleven en samenwer
ken aan de vooruitgang van de 
mensheid van zodra er geen en
kele natie nog gebukt zou gaan 
onder de heerschappij van een 
andere 

Ik moet helaas ook met Kerstmis 
1981, nog herhalen dat er binnen 
het eigen volk geen waarachtige 
VREDE kan zijn als de haatgevoe
lens voortduren Meer dan 35 jaar 
na de oorlog werd in dit land nog 
geen AMNESTIE verleend voor 
de getroffenen van een anti-
Vlaamse repressie, waarvan de 
socale gevolgen nog doorwegen 
bij de kleinkinderen Wie over vre
de spreekt en roept, moet eerst in 
eigen boezem kijken 

Vic ANCIAUX 



m Brieven 

BANG EN 
ONDEMOKRATISCH 

Is dit maar een drcx)m of is dit werice-
lijkheid? Zijn we terug in het jaar 
1830? Sommigen denken precies dat 
1981 het geboortejaar van België is! 
Sommigen, meestal bij de CVP. den
ken zoals toen dat de Vlamingen nog 
voor dom kunnen gehouden worden. 
Deze mensen van CVP en PVV weten 
nog niet goed wat op 8 november 
gebeurd is. 

Zowel in Wallonië als in Vlaanderen 
heeft men voor federalisme gekozen. 
Dat de Waalse federalisten het anders 
zien dan de Vlaamse nationalisten is 

— niet minder zeker. Dat de Waalse 
-i^l^tjA^fLl^ oppositie groter is dan de Vlaamse valt 

•* ' ' •••'" ook niet te betwijfelen en juist om hun 
unitaire ideeën te kunnen waar maken 
zullen CVP en P W opnieuw veel geld 
geven aan de Waalse Sidérurgie om 
daar de oppositie proberen te kalme
ren en zo hun nationale macht te 
vergroten. Opnieuw zullen miljarden 
van Vlaamse burgers uit Vlaanderen 
verdwijnen dankzij Vlaamse politici. 

Niet meer de schuld aan de Walen ge
ven, de schuld is bij de Vlamingen te 
zoeken die zoiets blijven aanvaarden. 
Liever communautaire kompromissen 
dan Vlaams zelfbestuur. Liever com
munautaire kompromissen dan Vlaam
se centen in Vlaanderen. Liever com
munautaire kompromissen dan naar 
een nieuw beleid te zoeken om nieuwe 
hoop te geven aan de Vlaamse jeugd 
en aan de duizenden Vlaamse werklo
zen. Ik hoop dat de mensen van Co-
ckerill-Hoboken eindelijk zullen begrij
pen dat de CVP geen schrik heeft 
wanneer het om de macht gaat de wet 
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van twee maten en twee gewtehten 
toe te passen. 
De arbeiders moeten eindelijk weten 
en begrijpen dat wanneer de Volks
unie zegt „Vlaamse centen in Vlaande
ren" dit niet alleen om elektorale publi
citeit is, maar wel dat dit een standpunt 
is dat iedere Vlaming zal moeten ne
men om te redden wat nog te redderv 
valt 
De mensen van de CVP weten dat de 
basis het niet zal toelaten, in naam van 
nationale solidariteit zelfmoord te ple
gen. Daarom vragen ze volmacht ge
durende één jaar. Om de oppositie in 
eigen rangen te doen zwijgen en om 
naar gemeenteverkiezingen te kunnen 
gaan in een kalme sfeer. Ze zijn bang 
en daarom ondemokratischl 

C.H^ Zwi jndrecht 

CVP-JONGEREN 
NAAR VOLKSUNIE? 

in De Standaard van 12 september 
'78. verscheen onder bloktitels: „Rei-
dooi voor meer Vlaamse arrogantie", 
„CVP-Jongeren .Neen' aan ekono-
misch separatisme" volgende tekst: 
„Het integraal ekonomiscn federalisme 
of separatisme zoals het door het 

Vlaams Ekonomisch Verbond (VEV) 
of de Volksunie wordt verdedigd, is 
een uiting van het oude nationalisti
sche complex. Het is een defensieve 
stelling die wordt ingegeven door de 
vrees voor ' Waalse dreigementen. 
Vlaanderen moet daar vanaf. Het moet 
zich bewust zijn van zijn suprematie en 
op het vlak van het ekonomisch en de-
mokratische meerderheidsgrondregel 
opnieuw valorizeren. Zo besloot Eric 
Van Rompuy een perskonferentie 
waarin hij zich namens de CVP-jonge-
ren scherp uitsprak tegen het ekono
misch separatisme. Dit is geen neo-
unltair of -Belgicistisch pleidooi, aldus 
de voorzitter van de CiVP-Jongeren. 
wel een oproep voor wat meer Vlaam
se arrogantie". Tot daar citaat 
Volgt dan een heel betoog waarin veel 
geleerd gebazel moet dienen om VEV 
en Volksunie op één lijn te vernederen 
om op 't einde in feite heel de argu
mentatie van ..de denkers van het VEV 
en de V U " over te nemen om de weg 
te tonen langs waar we moeten stap
pen, nl. de vraatzucht van de Walen 
ringeloren door gepaste maatregelen. 
Drie jaar later zijn er de verkiezingen 
geweest van 8 november en op 
13 december 1981 ook het kongres 
van de CVP-Jongeren. Uit het verslag 
van „De Standaard" (14.12.81): 

• Vrouw, 34 jaar, wonende te 
St-Kat-Waver zoekt dringend 
een passende betrekking. Zij is in 
het bezit van een diploma van 4 
jaar avondschool snit en naad. 
Graag had zij gewerkt als maga-
zijnierster/verkoopster 

Belangstellenden kunnen zich 
wenden tot volksvertegenwoor
diger Joos Somers, ofwel Lierse-
steenweg 11 te St-Kat-Waver. 
tel. nr. 015-21.79.00 ofwel via het 
Vlaams-Nationaal Centrum voor 
Mensen met Vragen, D. Bou-
cherystraat 7 te Mechelen, tel. nr. 
015-20.95.14 tijdens de kantoor
uren - ref. nr. C l 11. 

• Jongedame, 22 jaar en wo
nende te Mechelen zoekt drin
gend een passende betrekking. 
Zij is in het bezit van een diploma 
A l vertaalster Spaans-Engels. 
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 Centrum 
voor Mensen met Vragen, D. 
Boucherystraat 7 te 2800 Me
chelen, tel. 015-20.95.14 ref. 
C112. 

• 44-jarige dame. tweetalig, 
zoekt werk als verkoopster in 
winkel of vertegenwoordigster 
op de baan. Bezit geen eigen 
wagen, wel een rijbewijs. 
Voor inlichtingen zich wenden: 
O. Van Ooteghem, senator, Ar
mand Lonquestraat 31, 9219 
Gentbrugge, tel. 091-30.72.87. 

• Jonge vrouwelijke bediende, 
met diploma A6 /A3 handel/se-
kretariaat - daktykj Nl-Fr.-E., met 
een weinig notities van steno, 
zoekt een passende betrekking. 
Is bereid in Brussel te werken.. 
Voor inlichtingen zich wenden: 
O. Van Ooteghem, senator, Ar
mand Lonquestraat 31, 9219 
Gentbrugge, tel. 091-30.72.87. 

• Jonge dame. 20 jaar. diploma 
medisch sekretariaat A l . zoekt 
passende betrekking. Als erva
ring: stage medische dienst in 
bedrijf en klinieken, alsook bij 
privaat 

• Jonge dame. 23 jaar, gehuwd, 
bediende van beroep, 4-talige 
daktylo. geen steno, kan met 
computerterminal werken, zoekt 
een passende betrekking, met 
ingang van januari '82. Is bereid in 
Brussel te werken. 

• 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. 

In de resolutie spreken de jongeren 
zich tot slot uit voor het ekonomisch 
federalisme. 
In zijn toespraak wees Van Rompuy er 
op dat Wallonië met het staaldossier 
de limieten van de solidariteit over
schreden heeft Het staalplan moet 
grondig worden herzien." 
De ..denkers van VEV en Volksunie" 
kunnen juichen: ze maken school. De 
CVP-Jongeren groeien snel naar het 
standpunt van VEV en Volksunie toe. 
althans op het gebied van ekonomi-
sche zelfstandigheid, en voor zover ze 
„jongeren" blijven. Want al ouder wor
den... Toch: dank voor Eric en zijn 
jongens. 
René De Clerck heeft nog steeds 
gelijk met zijn „Schaduwen": en waar 
wij treden zult gij gaan.„" 

J.V.H., Asse 

WAT NA ACHT NOVEMBER? 

Acht november bracht onze partij een 
onverhoopt grote overwinning. Over 
de oorzaken ervan werd reeds heel 
wat geschreven. Een zaak staat echter 
vast ons programma werd door de 
kiezer goedgekeurd. Wij werden be
loond voor een radikaal Vlaams stand
punt maar vele jongeren zijn echter 
ook om andere redenen tot ons geko
men. Zij bedanken immers voor een 
zelfstandig Vlaanderen dat dan een 
Vlaanderen zou zijn waar men ver
dwaalt tussen betonnen administratie
torens en kerncentrales, of een Vlaan
deren dat verstrikt zit in bureaukratie 
en techniek. Zij stellen een ding met 
steigende onrust vast: onze wereld 
wordt steeds smeriger, giftiger, en 
explosiever. Deze jongeren hebben bij 
ons antwoorden gezocht en gevonden 
over het „hoe?" van de Vlaamse staat 
Wij hebben deze antwoorden echter 
nog soms heel vaag en zeer onvolledig 
geformuleerd, vandaar dat wij niet mo
gen berusten op de verkiezingslauwe-
ren. Ons kongres „Ecologie en Ekono-
rnie" kan daarbij een belangrijke rol 
vervullen. W e moeten echter meer dan 
ooit aandacht hebben voor de proble
men van het ogenblik en open staan 
voor impulsen die voor de partij zeer 
richtinggevend kunnen zijn. Wij heb
ben dringend behoefte aan een duide
lijke maatschappelijke, sociale, ecologi
sche visie... Het kongres van de ArbeW 
bevatte hiertoe de fundamenten. Daar 
moet echter op voortgewerkt worden, 
want de besluiten van dit zeer interes

sante kongres zijn de meesten nu 
volslagen- onbekend. Ook van de 
VUJO wordt verwacht dat zij op deze 
tema's voldoende zullen inspelen. 

G.V., Loppem 

BREE EN HET LEEFMILIEU 

Het Breese schepenkollege o.l.v. Jaak 
Gabriels (zie „Wij" van 17 december, 
biz. 16) verdienst waardering en aan
moediging uit heel Vlaanderen voor 
hun moedige en konsekwente houding 
inzake „De Luysen". Als alle kolleges 
van burgemeester en schepenen van 
Vlaanderen maar een beetje van de 
Breese moed hadden opgenomen, dan 
stonden we er op dit ogenblik beter 
voor met onze laatste restantjes na
tuurgebied. 

Dat het uitgerekend de CVP is die zich 
verzet tegen de konsekwente houding 
van de ploeg o.l.v. Jaak Gabriels, hoeft 
eigenlijk niemand te verwonderen. De 
grote verantwoordelijke voor de ver
loedering van natuur en leefmilieu in 
Vlaanderen is immers de CVP. 

E.V„ Izegem 

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

De redaktie 

VVZ-memorandum 
De Vereniging Vlaamse Ziekenfond
sen eist in het kader van 'n volwaardig 
zelfbestuur voor Vlaanderen, dringend 
Vlaamse autonomie öp in de sektor 
van de Ziekteverzekering en de Ge
zondheidszorg en dit zowel financieel 
als struktureel. Deze integrale Vlaam
se autonomie moet doorgetrokken 
worden in gans de sociale en ekonomi-
sche sektor! 

(meegedeeld) 

EEN KERSTBOOM 
VOL INTERVIEWS.» 

Naar jaarlijkse traditie. 
Knacks kerstboom, 

een litad vol interviews mét... 
•LechWalesa PremierMartens 

Alexander Haig Eric van Rompuy 
Woody Allen George Bush 

•Lionel Jospin Maarten'tHart 
.Swat van der Eist-Mare Santens 

•Liv Ullman- Armand Preud'homme 

en exclusief 
EEN 
VERSLAG 
UIT POLEN 

24 DECEMBER 1981 



Mensen m 
Derde keus... 
De Vlaamse liberalen hebben 
diep In hun reserve moeten tas
ten om een voorzitter van de 
Vlaamse Raad aan te wijzen. Zo
wel Vanderpoorten als Bascour 
weigerden. De ene omwille van 
het feit dat zijn partij hem onder 
druk van de CVP liet vallen als 
kandidaat-voorzitter van de Se
naat; de tweede omdat hij naast 
een ministerportefeuille greep. 
Het is dan maar de derde keus 

Jan Pede geworden, een Gentse 
franskiljon, die door de P W ei
genlijk gepronostikeerd was als 
ondervoorzitter van de Senaat In 
vergelijking met zijn voorgan
gers Vandekerckhove, Bascour, 
Coppieters en Boel beschikt 
deze man niet over één gram 

Geen 
pottekijker 
De Kamer telt momenteel acht 
kwestoren, die kolleglaal instaan 
voor de huishouding en het be
heer. Eén van die acht Is kamerlid 
Willy Kuijpers. 

Maar de Leuvenaar steekt de 
CVP zodanig de ogen uit dat hij 
hoedanook moet verdwijnen. 
Door zijn Inzet dossierkennis en 

Vlaamse refleks, laat staan dat 
hij in de Vlaamse beweging 
reeds zijn sporen' zou verdiend 
hebben. 

Met Geens als voorzitter van de 
Vlaamse regering en Pede als 
voorzitter van de Vlaamse Raad 
hebben CVP en P W de prille 
Vlaamse autonomie weinig allure 
gegeven, maar eerder be
schouwd als een afleggertje van 
de centrale regering met- derde 
keus-figuren. 

vlotte omgang met het personeel 
Is Wllly Kuijpers steeds zv»/aarder 
en zwaarder gaan wegen op het 
dagelijks beleid. 

Om de VU-pottekijker uit te scha
kelen stelde de CVP voor het 
aantal kwestoren op zes terug te 
brepgen. Zogenaamd omwille van 
bezuinigingsmaatregelen... Als het 
maar In het CVP-kraampje past 
want in 1979 vond deze partij het 
wel goed het aantal van zeven tot 
acht op te drijven om zélf een 
tweede kwestor in de wacht te 
slepen. 

Gej« 

In leder geval lukte de CVP niet in 
haar machtsspelletje. Althans 
voorlopig, want slechts tot en met 
Pasen blijft de toestand zoals hij 
nu Is. 

Blakend van 
vertrouwen 
De samenstelling van Martens V 
wijst er op dat ze blaakt van 
vertrouwen. Bij hoog en bij laag 
had Martens gezworen dat zijn 
regering niet meer dan 20 leden 
zou tellen, waarvan 15 ministers 
en 5 staatssekretarlssen. 
Om de lieve vrede heeft hij deze 
dure eed moeten prijsgeven: het 
aantal staatssekretarlssen werd 
verdubbeld. 
Voegen we bij de 25 „centrale" 
bewindslieden nog de 18 Ge
west- en Gemeenschapsminis
ters dan telt ons land niet minder 
dan 43 excellenties. 

Dinsdag 22 december was een historische dag op het gebied van staatshervorming. Vlaamse ministers wer
den beëdigd. Maar PVV en CVP zorgden, machtswellustig als steeds, voor een valse start.. 

Hiermede komen de liberalen 
dan toch reeds gedeeltelijk tege
moet aan hun verkiezingsslogan 
„Meer jobs."-

Wederkerig 
In opvolging van Tindemans 
heeft het CVP-partijbestuur ge
wezen minister van Landsverde
diging Swaelen aangeduid als 
voorzitter. 
In zijn eerste verklaring zegde hij 
aan de CVP-ministers zijn loyale 
en krachtdadige steun toe. Hij 
aarzelde echter niet daaraan toe 
te voegen dat deze steun dan 
ook wederkerig moet zijn. Want 
met Martens, Tindemans en Eys-
kens in één en dezelfde regering 
wordt het voor Swaelen opletten 
geblazen dat hij .niet onder een 
pletwals terechtkomt 

Waakhonden 
Aan de staatssekretarlssen werd 
duidelijk een aparte funktle toege
kend. Hugo Camps van „Het Be; 
lang van Limburg" omschreef ze 
„als waakhonden van andersden
kende ministers op een en hetzelf
de departement". 
Aldus kreeg minister De Croo 
CVP-dame D'Hondt als rechter
hand en bijstand. Minister Demuy-
ter van het Brusselse gewest 
wordt door twee dames op de 
vingers gekeken: mevr. Goor van 
de PSC en mevr .Neyts van de 
PVV. Ook minister Eyskens ont
snapte niet aan enig toezicht: de 
Waalse liberaal Knoops is zijn 
schaduw. 
De meest opvallende waakhopd 
vinden we evenwel tussen de mi
nisters. Waar normaal de departe
menten Financiën en Begroting 
hand In hand gaan, werden ze 
ditmaal gesplitst Financieminister 
De Clercq kreeg In de persoon 
van de Waalse MOC-minIster 
Maystadt die dus Begroting be
heert, een te duchten waakhond 
mee. 

Een 
kinderhand... 
Niet minder dan dne kandidaten 
aasden op het departement van 

Buitenlandse Zaken. Uiteindelijk 
haalde „mister Europe" Tindemans 
het die daarmede zijn lang ge
koesterde droom in vervulling ziet 
gaan. 
Tweede kandidaat Nothomb, de 
gewezen minister van Buitenland
se Zaken, verhuisde naar Binnen
landse Zaken. Hij werd gesust met 
én het Openbaar Ambt én het 
vice-premlerschap. 
Iets lastiger was het om de derde 
medesfjeler De Clercq te sussen. 
Hoedanook wilde deze iets „bui
tenlands". Geen nood evenwel 
met iemand als Martens aan het 
roer. Bovenop het departement 
van Financiën verkreeg de gewe
zen PW-voorzl t ter niet alleen het 
vice-premlerschap, maar ook Bui
tenlandse Handel. Een kinder
hand™ 

Bulldozer 
De meest opvallende nieuwko
mer in de regering Martens V is 
„bulldozer" Dehaene. 
Daarmede treedt deze schaduw 
van Martens definitief in het poli
tieke daglicht Eigenlijk lag dit in 
de lijn der verwachtingen, want 
op het formatieberaad heerste 
hij dusdanig dat hij de titel ad-
junkt-formateur meekreeg. 

Dehaene wordt ACW-minister 
nummer één. Het valt te hopen 
dat Martens zijn gewezen scha
duw door en door kent Want 
ambitieus als niet één, ongeloof
lijk brutaal en recht-op-het-doel-
af zou Dehaene het middelpunt 
van het regeringsbeleid wel eens 
kunnen verleggen van de Wet
straat 16 naar de Jozef ll-straat 
waar zijn departement van Socia
le Zaken gevestigd is. 
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Liberale JET 
Tijdens het kongres van de CVP 
verdedigde gewezen voorzitter 
Tindemans het prioriteitenpro
gramma van Martens als een 
realizatie van het JET-plan. Hij 
had het in dat verband over een 
„historisch moment ' en de aan
zet van „angst omzetten in hoop". 

Het moet dan toch een zeer libe
rale JET zijn, want op de kongres-
sen van Vlaamse en Waalse libe
ralen heerste een ware euforie
stemming. Meer zelfs: de eeuwi
ge dwarsligger bij de PRL, de 
Brusselaar Mundeleer, stemde in 
met het regeerakkoord. Een eni
ge gebeurtenis die in deze partij 
niet onopgemerkt is voorbijge
gaan . 

Betere 
CVP'ers?... 
Jongerenvoorzltter Van Rompuy 
stal de show tijdens het kongres 
van de CVP. Vooral dan met zijn 
forse kritiek op de ministers, die 
deel uitmaakten van de regering 
Eyskens. 

Een daverend applaus oogstte hij 
met de uitroep: „Wij willen minder 
ministers, andere ministers en be
tere CVP'ers. De CVP Is kapot ge
gaan aan haar machtshonger. De 
partij is er niet voor de ministers, 
de ministers zijn er voor de partij." 
Tevens eiste hij dat de nieuwe 
CVP-voorzitter „een jonge en on
besproken figuur zou worden". 

Aan wie zou de ambitieuze Van 
Rompuy gedacht hebben?_. 

...afwachten 
Van Rompuy heeft zijn slag 
slechts gedeeltelijk thuis ge
haald. Zi jn eis voor minder minis
ters is alleszins niet aanhoord. 
Integendeel- alle landen moeten 
wel vol bewondering staan voor 
dit lapje grond met niet minder 
dan 43 excellenties. 
Andere ministers zijn het alles-

Zalig 
Kerstmis... 
Gewezen CVP-voorzitter, 
gewezen EVP-voorzitter en 
Europarlementslid Leo Tin-
demens, thans minister van 
Buitenlandse Betrekkingen, 
is naar verluidt nu al ander
half jaar diplomatiek bedrij
vig om de diktatuur in El 
Salvador af te zwakken. 

Resultaat tot op heden? In 
El Salvador zijn alle traditio
nele kerstmissen tijdens de 
avonduren afgelast Zalig 
Kerstmis! 

CVP en PVV vonden mekaar best in het donker. De linkervleugel van de 
zien wat de litjeraien met hun instemming al in de 

CVP schuwt de klaarlidite dag om te 
wacht sleepten. 

zins geworden. Chabert, Dhoore, 
De Backer, Lavens en Swaelen 
moesten hun portefeuille inleve
ren. Gewezen eerste minister 
Eyskens werd slechts op het 
allerlaatste ogenblik opnieuw 
binnengehaald, terwijl Swaelen 
opgevist werd als parti jvoorzit
ter. 

Zo solidair is de CVP dan wel, 
dat voor al deze gesneuvelden 
een „doekje voor het bloeden" 
gezocht word t Aldus wordt De 
Backer gesuggereerd als burge
meester van Antwerpen en 
Dhoore als goeverneur van een 
nog te bepalen provincie. En 
Chabert? Met deze man kan de 
partij alle richtingen u i t 

Of hun plaatsvervangers betere 
CVP'ers zijn, laten wij aan het 
oordeel van Van Rompuy zelf 
over. Feit is dat Martens, Tinde
mans en Eyskens hun guerrilla 
nu in de regering kunnen verder 
zet ten- in 's lands belang. 

Vijfde kolonne 
De Franse Gemeenschapsraad 
heeft ti jdens zijn openingsverga
dering de FDFer Peetermans 
met de grote trom binnenge
haald. Peetermans is een recht
streeks verkozen senator uit het 
arrondissement Leuven. 
Eigenlijk hoort deze FDFer thuis 
in de Vlaamse raad. In de wet Is 
helemaal geen sprake van een 
vrije keuze tussen beide raden. 
Ofwel wordt hij uit de Franstalige 
gemeenschapsraad gesloten, of
wel neemt hij ontslag als senator. 
Vlaanderen is niet gediend met 
de oprichting van een vijfde ko
lonne! 
Bovendien bli jkt de Franse ge
meenschapsraad haar houding 

tegenover gewezen PW-senator 
mevr. Berjiaerts vergeten te zijn. 

Politiek 
alternatief 
Terwijl het ACV-bestuur nog lang 
niet rond is met de bespreking van 
het regeerakkoord, heeft de Waal
se vleugel deze week reeds een 
standpunt Ingenomen. 
Bondig samengevat komt he^er 
op neer dat het programma van 
Martens V verworpen wordt om
dat het ondemokratlsch en rechts 
Is. 

De Waalse kristelijke vakbond 
gaat nog een stap verder en no
digt zijn leden uit om aktief deel te 

nemen aan nieuwe formules, die 
voor de arbeidersbeweging een 
geldig politiek alternatief zouden 
bieden. En wat kan dit anders 
betekenen dat een eventuele nieu
we partijvorming? 

Bewondering 
Voor Iemand als Martens kan men 
niet anders dan In volle bewonde
ring staan. De gedachtenkronkels 
die deze man sinds jaren neemt 
zijn slechts weinig mensen ge
gund. 
Wie herinnert zich nog zijn blauw
druk voor een écht federalisme, 
die hij voor de Vlaamse Volksbe
weging opstelde? Wie herinnert 
zich nog de Wilfrled Martens van 
het jeugdkomltee van de wereld
tentoonstelling of de Wilfried Mar
tens die samen met Collard de 
progressieve frontforming predik
te? 
Van dat alles Is niets terecht geko
men evenmin als van de program
ma's van Martens I, II, III en IV. 
Martens V Is hetzelfde lot bescho
ren. En wat zal deze Gentse tove
naar dan weer uit zijn mouw 
schudden? 

Een technokraat en een stoeltjeswipper zijn uit de regeerboot gevallen. 
Bij het aantreden van de regenng-Eyskens heette het nochtans dat 

met Vandeputte de financiële krater zou gevuld worden... 

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 tijd 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 
gelezeji 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. 

D^ „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 Verenjging 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 mi 
Liberaler kan het niet... 

Vijf jaar geleden werd bij een 
onderzoek van de Antwerpse 
universiteit (UIA) vastgesteld 
dat zo'n vijftien procent van 
onze bevolking armoede lijdt. 
Vandaag zou dat cijfer opgelo
pen zijn tot 20 ten honderd en 
meer. Eén op vijf dus. Dat zijn 
mensen die, terwijl algemeen 
bekeken het levenspeil van de 
bevolking in de voorbije jaren 
nog toenam, de buikriem be
hoorlijk moesten toetrekken. 
Dat zijn onder meer langdurig 
zieken, mindervaliden, gastar
beiders.. Maar dat zijn meer en 
meer jonge mensen die keihard 
getroffen worden door de werk
loosheid. Armoede In ons land 
betekent niet meteen de drei
gende hongerdood. Alhoewel, 
volgens ramingen zou toch zo'n 
tien procent van de bevolking 
te weinig eten hebben- De an
dere tien procent van de ar-
moezaaiers zijn mensen die op 
verre na er niet toe komen „het 
normale leven" in dit land te 
halen. 

Als vaststelling kan zulks tel
len. In dit licht geeft het te 
denken dat in de regeerverkla
ring van Martens V gesteld 
wordt dat de ganse bevolking 
in de komende jaren behoorlijk 
zal moeten inleveren. Daarbij 
worden hoegenaamd geen 
waarborgen gegeven dat de 
minstbegoeden, de armen, niet 
nog maar eens de klappen van 
de zweep zullen krijgen, en die
per in hun lot van armoezaaiers 
geduwd worden. 
De rijken rijker en de armen 
armer-

Met de uitgesproken liberale so-
ciaal-ekonomische beleidsver
klaring van premier Martens 
wordt ervan uitgegaan dat we 
behoorlijk boven onze stand le
ven, en dat een afdoende reme
die er vooral in bestaat de werk-
vergoedingen en sociale vergoe
dingen een tijdlang in belangrijke 
mate af te romen. Een en ander 
moet van aard zijn om, zoals dat 
heet, de bedrijven nieuwe zuur
stof toe te dienen. Tijdens het in
vestituurdebat heeft Martens uit
drukkelijk verklaard dat de aldus 
opgespaarde gelden in de bedrij
ven zullen blijven en niet in een 
nationaal fonds moeten gestort 
worden. 

Op die wijze meent de premier 
te kunnen argumenteren dat de 
bezuinigingsinspanningen met 
meteen verdwijnen in een natio
nale smeltkroes, maar recht
streeks de regio's ten goede 
komen. 

Op het eerste gezicht is dit een 
pluspunt, hoewel de werkende 
bevolking geen enkele waarborg 
heeft dat met het „ingeleverde 
geld" nieuwe investeringen ge
schieden en nieuwe werkgele
genheid wordt betracht. Daartoe 
is er geen enkele formele ver
plichting. De gedwongen bespa
ring zou dan spoedig ook wel 

/ / We leven boven onze stand" 
eens niets anders dan wat minis
teriële oogverblinding kunnen 
blijken... 

Profiteren 
Overigens, werknemers in dien
sten en beschermde sektoren 
hebben hoegenaamd geen ga
ranties dat hun inspanningen kri-
sisbestrijdend werken. Wat gaat 
er bijvoorbeeld geschieden met 
de ingeleverde gelden van amb
tenaren? Gaat dit miljardenbe
drag immers niet stilletjes naar 
de Brusselse meltingpot? 

Net zomin als met de wetten 
voor ekonomische expansie ligt 
er nu een plan op tafel voor een 
nieuw industneel beleid. Men 
gaat maar wat in het wilde weg, 
en met de ondersteuning van 
veel bravoure, aftoppen om de 
krisis te bestrijden. 

Naar wenken en waarschuwin
gen van specialisten wordt nau
welijks geluisterd. Daar is trou
wens geen tijd voor want de 
ministers jutten mekaar op in 
nachtvergadenngen. Nochtans 
is er precies op dit moment 
alweer de waarschuwing van 
professoren (op een studiedag, 
georganizeerd door het Hoger 
Instituut voor de Arbeid) van de 
Leuvense universiteit dat werk
tijdverkorting en lagere lonen 
hoegenaamd met volstaan om 
de werkloosheid te bestrijden. 
Erger nog, de befaamde profes
sor Roger Van Overstraeten 
wijst erop dat de mikro-elektroni-
ka ook bij ons werklozen aan het 
maken is en dat we van die kant 
nog maar de eerste rake klappen 
aan het krijgen zijn. Uit een on
derzoek van de chips-specialist 
is gebleken dat bij een (onaf

wendbare) verdergaande auto-
matisenng ook een verdere ver
vreemding van de arbeid de 
nieuwe kwaal zal worden. 

In het licht van die evolutie blijkt 
de sanerende regeerverklaring 
mets' meer dan een pleister op 
een houten been 

Op zijn regeerbank knikt pre
mier Martens wel graag fel ja als 
een parlementslid op de tribune 
betoogt dat we behoorlijk njke-
lijk leven. Hij vergeet dan maar 
stilletjes dat door gebrek aan 
toekomstgericht overheidsbe
leid (bijvoorbeeld inzake de op
mars van de chips) het aantal 
werklozen nog zal toenemen, 
terwijl onderhand al meer dan 
een half miljoen gezinnen door 
werkloosheid wordt getroffen. 
Hij wil niet geweten hebben dat 
al verscheidene jaren haast twin-

• • ' ^ « « ^ ^ 

Liberaler kan het met. Deze twee heren hadden de eindredaktie van Martens V (als eisende partij) stevig 
in handen. Morgen wordt ons de rekening van hun regeringsbeleid geprezenteerd. 

Primitieve 
beslissing 
Op een perskonferentie heeft de 
beweging „Kristenen voor het 
socialisme" de voorgenomen 
krisispolitiek van de regering-
Martens streng gelaakt. De 
groepering vindt het ongehoord 
dat de regering, die toch over 
een meerderheid in het parle
ment kan beschikken het nodig 
acht te regeren, een vol jaar 
lang, met volmachten. 
Erger vinden de „Kristenen voor 
het sociaJisme" dat de regering 
de meest primitieve weg heeft 
gekozen voor bestrijding van de 
krisis, namelijk het zoeken naar 
zondebokken (werklozen, gast
arbeiders) en het besparen op 
kosten van de minstbegoeden. 
Zij laken ook de houding van de 
CVP die tekort schiet en de 
rijken van geschenken wil voor
zien, met een „voorgespiegelde 

illusie van nieuwe tewerkstel
ling. 
De Kristenen voor het Socialis
me vinden het ook jammer dat 
de Belgische bisschoppen in dit 
cruciaal krisismoment hun stem 
niet laten horen. 

Miljarden 
extra 
Uit de Financieel-Ekonomische 
Tijd- „De nieuwe regering heeft in 
haar prioriteitenverklaring in feite 
niet meer gezegd dan dat de 
gewaarborgde leningen bij Co-
ckerill-Sambre als verloren moe
ten worden beschouwd. Elk jaar 
steekt de staat dus alleen wat dit 
betreft een paar miljarden extra in 
dit staalbedrijf." 
(...) Een ander probleem, waar
mee de regering veel meer moei
te zal hebben, stelt zich bij de be
paling dat de regering haar maat
regelen zal nemen „in het raam 

van de besliste enveloppe". In mei 
jl was namelijk een omslag van 
22 miljard toegekend voor de 
financiering van alle „eventuele 
toekomstige" cashdrains. Frère 
en Charlier hadden in hun fameu
ze nota van maart '81 over maxi
maal 16 miljard cashdrains ge
sproken, maar zo optimistisch 
had de regering met willen zijn bij 
haar beslissing." De cashdrain 
wordt alleen voor '81 al op 16 mil
jard geraamd 
Wat Cockerill-Sambre betreft 
staat de nieuwe regering voor de 
dubbelzinnige situatie dat ener
zijds aan het sektorieel beleid 
wordt vastgehouden, en dat een 
tieperking van de budgettaire in
spanning als princiep wordt voor
opgesteld terwijl anderzijds nu al 
duidelijk is dat die twee met sa
men kunnen." 
Kortom- in de regeerverklanng 
heeft Martens V impliciet de be
lofte gedaan aan CockenlISam-
bre een bijkomend pak miljarden 
toe te reiken. 

tig procent van de bevolking de 
buikriem toesnoert en dat des
ondanks het aantal armoe
zaaiers toeneemt 
Vandaar ook dat onverschrok
ken een aanpassing van tal van 
sociale vergoedingen wordt 
vooropgesteld. Met de goede 
reden dat er teveel profiteurs 
terzake zijn worden de hulpbe
hoevenden alweer zwaar getrof
fen. 

Een hoopgevend tewerkstel
lingsbeleid is er met Een nieuw 
industrieel b)eleid blijft zoek. En in 
het kader van de nationale bezui-
nigingsaktie zal er duchtig ge
snoeid worden in sociale ver-
goedingen. Zoals er ook voor de 
sektor welzijnszorg (of begelei
ding van mensen in miserie) min
der geld zal ter beschikking ge
steld owrden. Liberaler kan het 
niet (hds) 

100.000 
in miserie 
Op diverse domeinen begint de 
krisis zich duidelijk te laten ge
voelen. Steeds meer gezinnen 
beginnen niet alleen in de rode 
cijfers te geraken, maar dreigen 
meegesleurd te worden in een 
helse kringloop van deurwaar
dersexploten. 
Cijfers van het Nationaal Insti
tuut voor de Statistiek (NIS) met 
betrekking tot het jaar 1980 ont
hulden dat bijna 100.000 gezin
nen in ons land zwaar in verle
genheid zijn geraakt voor afbe
taling van leningen; hetzij kom-
fortleningen, hetzij persoonlijke 
leningen. Vanaf het moment dat 
drie maandelijkse afbetalingen 
achterwege blijven hebben de 
kredietinstellingen het recht ju
ridische maatregelen te nemen; 
te beginnen met het bezoek van 
deurwaarders. Eind '80 zaten 
zo'n 100.000 gezinnen in die vie
ze penarie. De toename van de 
werkloosheid dit jaar zal onge
twijfeld van aard zijn om dit 
soort sociale miserie nog be
hoorlijk te doen aanzwellen. 
Ook van die gezinnen vraagt de 
regering-Martens dat zij vanaf 
volgend jaar zouden „inleve
ren"-

Eindejaars
premie 
De werknemers van Cockerill-
Yards in Hoboken beleven alles 
behalve eindejaarsdagen. Terwijl 
over de toekomst van het bedrijf 
helemaal geen uitsluitsel is gege
ven, kwam de regering wel einde
lijk met enkele miljoenen over de 
brug. Maar, de uitbetaling van een 
eindejaarspremie bleef het voor
werp van hardnekkig gebekvecht 
tussen werknemers en direktie. 
Vergeleken met de behandeling 
die werknemers van Waalse 
staalbedrijven in de voorbije jaren 
kregen, toen er kasmoeilijkheden 
rezen, blijkt de nationale regenng 
er vooral om bekommerd te zijn 
de Hobokense scheepsbouwers 
aan hun lot over te laten. 
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Dolle pers 
De liberale pers draalt dol. Op 
17 december jongstleden 
schreef Piet Van Brabant in „Het 
Laatste Nieuws" dat de armslag 
die de ministers van het Parle
ment zullen krijgen, hun verant
woordelijkheid vergroot 
En hij vervolgt: „Martens heeft 
een raadpleging van de sociale 
partners beloofd. Hopelijk zal hij 
het Parlement eveneens aan de 
tand voelen en de parlements-
frakties op zijn minst inlichten 
over de manier waarop de rege
ring van haar machten gebruik 
maakt." 
Alsof deze redenering nog niet 
volstaat, besluit Piet Van Bra
bant: „Zo zal iedereen op zijii 
plaats blijven: het Parlement, de 
politieke partijen, de vakbon
den." 
Omwille van het politiek fatsoen, 
stellen wij de liberalen voor het 
Parlement te ontbinden, de kie
zers niet meer zinloos op te 
roepen- kortom: de parlementai
re demokratie op te doeken. 

Vic gaat te ver 
Ook redakteur Frans Van Erps 
van „De Nieuwe Gids" is door het 
dolle heen. Aldus beweert hij bot
weg dat er in plaats van vijf nu tien 
staatssekretarissen zijn, „maar we 
weten hoe het er in de uren voor 
de beëdiging aan toe gaat". Mte-
schien had Van Erps er goed aan 

gedaan even die „uren voor de 
beëdiging" te beschnjven voor zijn 
lezers. 
Daags voordien beschuldigde de
zelfde Van Erps VU-voorzitter Vic 
Anciaux van politieke zedenverwil-
denng, lichtvaardigheid en achter
klap. Aanleiding hiertoe was de 
aanval van de voorzitter op EEG-
kommlssaris Davignon in verband 
met de ontwikkelingszones en het 
staal. 

Zonder op deze beschuldiging in 
te gaan raden wij Van Erps aan 
om in de toekomst binnen zijn 
eigen partij „de politieke zedenver
wilderingen" aan te klagen. 

Zware prijs 
De prijs die de CVP betaald heeft 
om haar klein PSC-broertje te 
overtuigen van regeringsdeelna
me, valt volledig ten laste van 
Vlaanderen. 
Niet alleen zal het staalakkoord 
volledig en korrekt verder uitge
voerd worden, maar bovendien 
wordt gestreefd naar „een omzet
ting in kapitaal -door de Belgische 
staat van de reeds gewaarborgde 
lange termijnschulden van Cocke-
rill-Sambre". 
Konkreet betekent dit opnieuw 
een aderlating van 35 miljard in 
Cockerill-Sambre. De PSC-voor-
zitter Duprez en zijn liberale kolle-
ga Gol hebben dus meer uit de 
brand kunnen slepen dan Spitaels 
ooit vermocht 

PERSpe^f/ef 
Martens mag fier zijn: in de Kamer kreeg zijn regering de steun van 
Vlamingen- (en dus ook vreemdelingen)hater Nols. Een mooie 
illustratie van de ultra-liberale koers, die deze regering wil volgen. 
Alle mooie woorden van de verkiezingscampagne ten spijt gaan CVP 
en P W resoluut in de aanval tegen de geldbeugel van iedereen. 
Nu zijn de Vlamingen wel bereid tot inleveren, maar dan moet er ook 
een duidelijke uitweg zijn, moet het klaar zijn waarvoor dat geld moet 
dienen! En dat is niet zo, of is het misschien om al de ministers te be
talen? 

HUGO Camps in Het Belang 
van Limburg: „Niet minder 

dan 43 bewindslieden laten opdra
ven in dit vingerhoedlandje met 
elk een dure limousine en breed 
geïnstalleerd kabinet is op zichzelf 
een klein schandaal Het is een 
weelde die stéékt in deze donkere 
krisistijd met nu al meer dan 10 
procent van de beroepsbevolking 
In stempelpijn. Al even belachelijk 
is het feit dat Martens omringd 
wordt door drie vice-premiers. 
Van elke partij een. Ook daaruit 
blijkt dat men hier bij de vorming 
van een regering niet meer ont
snapt aan de terreur van het visite
kaartje. Alleen hebben we inmid
dels wel geleerd dat het land 
daarom nog niet beter bestuurd 
wordt Ook de vreemde kombina-
tie van sommige departementen 
wijst op een onblusbare prestige-
honger Zo heeft Willy De Clercq 
dan toch iets buitenlands binnen-
gereven. Het was bekend dat de 
PVV-voorzitter aasde op de porte
feuille van Buitenlandse Zaken. 
Maar hij vond Tindemans op zijn 
wegen en kreeg dan maar als 
kompensatie bovenop het (zware) 
departement van Financien Bui
tenlandse Handel toegewezen. De 
nieuwe reiskoffers kunnen dus 
dienen." 

HET wantrouwen zit dus inge
bakken in deze regering. Om 

te beginnen heeft de CVP al haar 
rivallzerende clans in de regering 
gestoken. Nu kunnen ze daar ru
zie maken, en is de éénheid van de 
partij hersteld... Mooie oplossing! 
Maar ook hebben sommige libera
len een CVP-waakhond meege
kregen, en daar zijn de liberalen 
met gelukkig mee. Lees Het Laat
ste Nieuws: „Twijfelachtiger is in 
dit gezelschap de Waalse MOC-
minister Philippe Maystadt, die de 
begroting onder zijn bevoegdheid 
krijgt De jonge vaandeldrager van 
de Waalse kristelijke arbeiderswe
reld werd er kennelijk door de 
PSC geplaatst om Willy De Clercq 
in het oog te houden. Hopelijk met 
om het herstelbeleid te dwarsbo
men. 

In zijn toespraak voor het PSC-
kongres van woensdag drukte 
Maystadt heel wat twijfels uit over 
de haalbaarheid van het prioritei
tenprogramma, dat zijns inziens te 
veel liberale klemtonen bevat 
Zeer snel zullen degenen die er 
wel met hun hart bij zijn, ondervin
den of het er Maystadt om te doen 
is mee te bouwen aan het herstel 
of integendeel om het geplande 
beleid om te buigen of te remmen." 

INDERDAAD wringt het schoen
tje aan Waalse kant Daar kun

nen Martens en Gol niet rekenen 
op een meerderheid, en wat gaan 
de Walen doen als de FGTB tot 
stakingen oproept? Ook De Mor
gen waarschuwt daarvoor: „Laten 
de woordvoerders van de kristelij
ke arbeidersbeweging zich toch 
vermurwen om de volmachten te 
slikken, dan zullen ze moeten be
seffen dat ze daarmee hun hele 
achterban en zichzelf uitsluiten 
van toekomstige invloed op het 
regeerwerk. Dan wordt die achter
ban tot buitenparlementaire oppo
sitie gedwongen en dat kan wel 
eens eindigen op de stoep, waar 
een volmachtensysteem de volk
se vertegenwoordigers in se wel 
naartoe stuurt." 

Nu, het resultaat van de Waalse 
agitatie laat zich wel raden. 
De Waalse deelregering zal des
noods illegaal méér bevoegdhe
den naar zich toetrekken om in 
Wallonië toch een socialistisch be
leid te kunnen voeren. 

WAT gaan de Vlamingen dan 
doen? Lijdzaam ondergaan, 

zoals ze al zo lang doen, of einde
lijk de belangen van het Vlaamse 
volk hoger aanslaan dan die van 
een kunstmatige Belgische staat? 
In het Kamerdebat heeft Martens 
daar niet op geantwoord. Dat zegt 
ook De Standaard: „Intussen zijn 
de Vlaamse parlementsleden — 
ook die van de meerderheid — die 
uitleg verlangden over de regiona
le aspekten van het ekonomisch 
beleid op hun honger gebleven. 
De nijpende vragen die men in 

Vlaanderen stelt over het staal, 
over de aanwending van het 
Vlaamse geld In het Waalse be
drijfsleven, k'regen geen afdoend 
antwoord. Het is bekend dat Wil-
fried Martens gewonnen is voor 
de geleidelijke regionalizering van 
het bedrijfsleven, maar — ge
dwongen door tijdnood — voor
alsnog met de bestaande struktu-
ren wil werken om de meest drin
gende noden op te vangen. Maar 
als die strukturen niet bruikbaar 
blijken te zijn, zal deze regering 

het probleem van het ekonomi-
sche federalisme toch niet kunnen 
ontwijken." 

D E S L U I T : deze ultra-liberale re-
^ gering, met sterk unitaire in
slag, belooft weinig goeds voor 
Vlaanderen. De Walen gaan onge
twijfeld in het offensief, en wat 
gaat Vlaanderen dan doen? Meer 
dan poit moeten we de geesten 
klaarmaken voor de boedelschei
ding! 

Omringd door 3 vice-premiers... tegen het vallen? 
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Kommentaar ^^m]— 
Zelfs Nols en RAD... 

De regering Martens V heeft het noch in de Kamer 
noch in de Senaat moeilijk gehad. Zelfs Vlamin
genhater Nols en de parlementairen van RAD-
UDRT konden zich verzoenen met het regeerpro
gramma. Waarmede voldoende duidelijk is aange
toond hoe Vlaams-minnend en hoe sociaal-voe
lend het uitgestippelde beleid wel is. 

Om zijn kabinet zowel wat de samenstelling 
betreft als programmatisch voldoende in zijn reep 
te hebben, diende Martens het hele debat met de 
„karwats" te achtervolgen. Vóór dinsdag moest 
alles rond zijn, want dan zouden de Gemeen
schapsraden vergaderen en de Gemeenschapsre
geringen opgericht worden. Voor de Kamerleden 
werd het dus weekendwerk tot maandag in de 
vroege uurtjes, waarna de senatoren tot diep in de 
nacht aan de slag mochten. De tussenkomsten van 
de VU-senatoren waren dan ook nog niet te onzer 
beschikking op het ogenblik dat WIJ In druk ging. 

In ieder geval maakt dit karwats-debat duidelijk 
dat het een drog-reden Is te beweren dat volmach
ten vereist zijn voor een dringende en snelle 
aanpak. De regeringspartijen zullen de volmachten 

echter wel kunnen gebruiken om hun eigen ver
deeldheid te verdoezelen. Hoe minder verklarin
gen op het spreekgestoelte en hoe minder lastige 
amendementen, hoe beter de gelederen kunnen 
samen gehouden worden. 

Alles bij emkaar was het een vrij mat debat in de 
Kamer. De meerderheidsfrakties beperkten zich 
tot een braaf ja-knIkken. Zelfs iemand als ene Du-
pré, die eertijds in de aanval durfde te gaan tegen 
de staalplannen, slikte al zijn stoutmoedige woor
den in en vond zelfs de aangedikte geldstroom 
naar het Waalse staal best verdedigbaar. 
De socialisten betokkelden voornamelijk het antl-
demokratisch karakter van de volmachten en het 
extreem liberale programma. Vuur kwam er pas in 
het debat wanneer VU-voorzltter Vic Anciaux het 
podium beklom en met zijn vinnige Inleiding 
„Wilfried Martens, u is daar weer, terug na maan
den weg geweest en statiger dan ooit" de eerste-
mlnister uit zijn zaterdagnamiddag-dutje haalde. 
Namens de fraktie behandelden Jaak Gabriels, 
Frans Baert, Jef Valkeniers, Willy Desaeyere en 
Joos Somers een aantal luiken van de regeerver
klaring. Of zoals in het geval van Joos Somers, het 
ontbrekend luik van de amnestie. 

Schitterend was de sociaal-ekonomische ontPe-
ding van Hugo Schiltz. De kritikasters die beweren 
dat de oppositie over geen alternatief beschikt, 
hebben duidelijk deze tussenkomst niet aanhoord. 

De VU-voorzitter verweet Martens een neo-kon-
servatleve marktekonomie a la Reagan te verdedi
gen. Sociale korrekties worden in het programma 
nergens voorzien, terwijl evenmin gewaarborgd 
wordt dat de beoogde stijging van de rendabiliteit 
de tewerkstelling zal ten goede komen. Grote 
groepen zullen moeten inleveren, maar zij krijgen 
de garantie niet dat het vluchtkapitaal zal terugke
ren. Kortom, de liberale kiezer wordt erg mooi be
loond terwijl het JET-plan van de CVP een bocht 
van meer dan 90 graden maakt 

Op communautair vlak beantwoordt het regeer
programma helemaal niet aan de Vlaamse ver
zuchtingen. Of zoals Frans Baert het uitdrukte: de 
unitaire draad wordt opnieuw opgenomen. 

Is het welslagen van de ekonomische herstelpoll-
tiek een zeer twijfelachtige zaak, aan het Vlaamse 
volk heeft deze regering niets te bieden. De 
Vlaamse kiezer verdiende echter beter! 

Vic Anciaux : 

„Uiterst 
liberaal" 
„Deze regering wordt voorgesteld 
als de resultante die voortspruit uit 
de konfrontatle links-rechts en 
waarbij de keuze op rechts viel. Er 
moest een ander beleid konnen. 
Wij zijn de eersten om dat te 
bevestigen." 
„Nu hebben wij een stevig rechts 
liberaal beleid. Ook de VU is van 
oordeel dat er noodzakelijke maat
regelen dienden getroffen voor 
het ekonomisch herstel en dat aan 
de bedrijven stimuli moesten ge
geven worden." 
„Het programma dat hier voor ons 
ligt is evenwel meer dan dat. Het is 
een ultra-liberaal programma met 
excessen die heel wat vragen 
doen rijzen op sociaal vlak. De 
kleine man zal moeten betalen. 
Wat zal er gebeuren met de pen
sioenen, het remgeld?..." 
„Wellicht is een loonmatiging ge
wenst en noodzakelijk, maar ik 
voeg er onmiddellijk aan toe dat 
de mensen moeten weten wat er 
met hun inlevering zal gebeuren. 
Bovendien raakt u ook hier de 
kleine man, de kleine werker die 
naar de armoede wordt gedre
ven." 

ifcr voer miooR-
djKAtrf'iD HEzieR Her HAi^ u/eTeM 

Niet fundamenteel 
Fundamenteel voorziet de re
geerverklaring niets op het vlak 
van de sociale zekerheid en de 
volksgezondheid. Aan de hand 
van ettelijke voorbeelden legde 
kamerlid Jef Valkeniers nog 
maar eens de vinger op de vele 
wonden van slecht beleid en 
wanbeheer. Als besluit pleitte hij 
voor een federalizering van deze 
materie: „De federalizering van 
de artsensyndikaten, het verschil 
in medische konsumptie tussen 
Vlaanderen en Wallonië, de inci
denten rond de splitsing van de 
Orde van Geneesheren tonen 
aan dat de gezondheidszorg 
dringend aan een federalizering 
toe is." 

Zijn kollega Jaak Gabriels bleef 
vooral bij de problemen van zijn 
provincie stilstaan, want met 
geen woord rept de regering 
hierover. Voor Wallonië bleek 
het wel mogelijk een prioritair 
plan op te stellen; hetzelfde moet 
dus ook voor Limburg kunnen. 
Essentieel bij dergelijk plan zijn 
de tewerkstelling, de Investerin
gen, de steenkolennijverheid die 
nog steeds „gekolonizeerd" 
wordt door het Waalse staal, de 
bouwnijverheid en ook het staal 
want terwijl de Vlamingen bijdra
gen voor het Waalse staal heeft 
ALZ grote moeilijkheden. „De tijd 
van de minzame Limburger is 
voorbij", aldus Jaak Gabriels. 
Het financieel, fiskaal en budget
tair luik van de regeringsplannen 
werd door een andere Limburger 

doorgelicht, Willy Desaeyere. Es
sentieel daarbij is dat de voorge
stelde besparingen ofwel denk
beeldig zijn, ofwel ekonomische 

nonsens. Slechts één vierde van 
de besparingen Is volgens het 
kamerlid reëel. Dus nauwelijks 
30 van de 120 miljard! 

Unitair en zonder hoop 
Inzake de herwaardenng van de 
instellingen staat het regeerak
koord vol vage beloften als daar 
zijn een legislatuurregering en de 
depolitizering. Allemaal „oude 
koeien", aldus Frans Baert, die 
tevens wees op de afwezigheid 
van enig voorstel voor de hervor
ming van de Senaat en een taak
verdeling tussen beide kamers. 
Het VU-kamerlid hekelde vervol
gens de afremming van de ten
dens naar meer autonomie voor 
de gemeenschappen. In het re
geerakkoord zit een nieuwe unitai
re tendens verweven, nog aange
dikt door het feit<iat CVP en PVV 
de centrale koalitie doorgetrokken 
hebben naar de regionale niveaus. 
Tot slot handelde Frans Baert ook 
voer de vredespolitiek; „Ons volk 
levend op een klein grondgebied, 
wordt met totale vernietiging be
dreigd door de kernwapens en de 
neutronenbom. Daarom is de VU 
er tegen gekant." 

Daarmede belanden we bij het 
Mechels kamerlid Joos Somers, 
die erop wees dat Kerstmis 1981 
eens te meer zal voorbijgaan zon
der een teken van hoop voor de 

Vlaamse gemeenschap. In heel de 
regeringsverklaring wordt met 
geen woord gerept over de gevol
gen van de repressie: „Meent men 
misschien dat er geen sociale ge
volgen meer zijn? Zelfs kleinkinde
ren worden nog door het sekwes-
ter onterfd..." 

^üUf 

Hugo Schiltz: 
„Vlaams 
minimalisme" 
„Opnieuw wordt voorrang ge
vraagd voor de ekonomische poli
tiek. Dat werd reeds vaker gedaan 
en dan vooral om Vlaamse eisen 
te kunnen tegenhouden. Het 
Vlaamse probleem is er een van 
totale emancipatie, ook sociaal en 
ekonomisch. Men kan beide niet 
van mekaar scheiden. In Vlaande
ren is een grote meerderheid voor 
een sociaal gekorngeerde markt
ekonomie. In Wallonië bestaat een 
heel andere opvatting." 

„Deze regering heeft het Vlaamse 
volk niets te bieden. Het Vlaamse 
volk zal de gevolgen van de krisis 
moéten betalen. De CVP is de 
partij gebleven van het Vlaams 
minimalisme. Het programma van 
Martens V is het meest bescha
mende voor Vlaanderen sedert 
v ï le jaren!" 

„In de Belgische geschiedenis is 
het een unicum van een regering 
Martens V te kunnen spreken. Het 
duidt in de fjersoon van de pre
mier op een verbluffende techni
sche vaardigheid, maar ook op 
profielloosheid en een sterke 
machtswil. Sommigen willen enkel 
maar regeren." 
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Bezettingen in bedrijven en mijnen 

Poolse arbeiders 
gaan door 
met verzetsakties 
Een kleine twee weken nadat generaal Jaruzelski in Polen de macht 
overnam, de vrije vakbond Solidariteit en de partij buiten spel zette, 
en een militaire bestuursraad vestigde blijkt steeds duidelijker dat hij 
niet in het eerste onmiddellijke doel van die operatie geslaagd Is. Dat 
doel bestond er zonder twijfel in om, gebruik makend van de 
populariteit die de strijdkrachten genoten of geacht werden te 
genieten, het vertrouwen van de bevolking in het bewind te herstellen, 
de hardste elementen van zowel Solidariteit ais partij uit te schakelen, 
een snelle werkhervatting en begin van ekonomisch herstel te 
bewerkstelligen en daarna een nieuwe dialoog tussen bewind en Soli
dariteit op gang te brengen. Een snelle werkhervatting in het 
blezonder moest bijdragen tot het wegwerken van de ergste schaar-
sten en tekorten in de winkels die ongetwijfeld de voornaamste oor
zaak vormen van de diepe ontevredenheid en spanningen in Polen. 

m Onze wereld 

Maar uit allerlei berichten blijkt dat 
het verzet in de bednjven, in elk 
geval in de grote Industriële cen
tra, doorgaat De beloften van Ja
ruzelski dat zo snel mogelijk de 
opgeschorste vrijheden zullen 
worden hersteld en nieuwe onder
handelingen tussen bewind en So
lidariteit worden aangeknoopt 
hebben daar niets kunnen âan 
veranderen. 
Wegens de tamelijk schaarse be
richten die uit Polen komen is het 
moeilijk een overzichtelijk beeld 

van de situatie te krijgen. Sinds 
eind vorige week kunnen buiten
landse korrespondenten welis
waar weer kopij doorsturen maar 
die is onderworpen aan censuur. 
Reizigers die uit dat land terugke
ren hebben meestal geen zicht op 
het geheel van de situatie. 

Niettemin beginnen de jongste da
gen de officiële berichten steeds 
meer samen te vallen met die van 
de buitenlandse pers en bezoe
kers. 

Een gesneuvelde myte 

Met de jongste gebeurtenis
sen is een myte gesneuveld: 
nl. dat het Poolse leger nooit 
de wapens zou opnemen te
gen de bevolking. Weliswaar 
zijn er berichten dat in be
paalde streken militairen ge
weigerd hebben tegen de be
volking op te treden. Maar 
net zo goed is gebleken dat 
elders wel soldaten hardhan
dig bedrijven hebben helpen 
ontzetten. 

Die myte scheen voort te 
vloeien uit het soms overtrok
ken patriottisme dat Polen 
tentoon kunnen spreiden, en 
dat leidt tot de idee dat er 
geen enkel probleem zou be
staan als de Polen maar zelf 
hun zaken konden regelen. 
Zo schreef een gezagheb
bende Britse korrespondent 
in Warschau: „het simpele 
geloof in het gemeenschap
pelijk Pool-zijn IS één van de 
ideeën die zijn opgebloeid uit 
de jaren van politieke verlam
ming. Vele mensen in de 
straat beelden zich in dat het 
land welvarend, rechtvaardig 
en vol zonneschijn zou zijn 

als het maar niet door kom-
munisten bestuurd werd. Ze 
vergeten dat er sociale en 
politieke konflikten in Polen 
bestonden vóór de kommu-
nisten aan de macht kwamen, 
dat geen enkele regering kan 
optreden zonder enige vorm 
van macht, dat het leven 
geen rozentuin is." 

Jaruzelski probeert nu zijn 
landgenoten ervan te overtui
gen dat de enige oplossing 
bestaat in hard werk, herstel 
van de industriële en vooral 
de steenkoolproduktie, en 
dat daardoor het kader kan 
worden geschapen voor een 
nieuwe dialoog. Tot nog toe 
kent hij daar geen algemeen 
sukses mee. Het is waar dat 
de Polen gelijkaardige belof
ten al na eerdere revoltes 
(1956. 1970, 1976) hebben 
gehoord en die nooit ingelost 
zagen. Als ze nu, op basis van 
vroegere ervaringen, Jaru
zelski hun vertrouwen blijven 
weigeren groeit met de dag 
het gevaar op een bloedige 
konfrontatie. 

Zo geven de Poolse media en 
vooral het Sovjetrussische pers
bureau Tass toe dat er nog be
langrijke haarden van industrieel 
verzet bestaan. Tass meldde de 
afgelopen dagen dat fn de indus
triegebieden van Silezië driedui
zend mijnwerkers zich uit protest 
in de mijnputten verschanst heb
ben en dat nog eens achtduizend 
staalarbeiders hun bedrijf in de 
buurt van Katowice bezetten. De 
arbeiders hebben gedreigd de 
hoogovens op te blazen als de 
troepen hun bedrijf zouden be-
nomie weer op dreef zou brengen 
en dat daaruit een politieke norma-
lizatie zou volgen. 

Maar juist op dat kritieke punt 
heeft Jaruzelski de strijd nog lang 
niet gewonnen. Naast het verzet in 
de grote industriële centra wordt 
vernomen dat ook in kleinere be
drijven de richtlijnen worden op
gevolgd van een noodplan dat 
Solidariteit had opgesteld voor het 
geval van een militair of buiten
lands ingrijpen. Die richtlijnen hou
den in dat men geen aktieve weer
stand biedt tegen het leger maar 
wel aan passief verzet doet o.m". 
door wel naar de fabriek te gaan 
maar er niet te werken. En die 
vorm van verzet is natuurlijk het al
lermoeilijkst om te bestrijden. Soli
dariteit en militieleden kunnen be
zette bedrijven wel ontruimen. 
Maar ze kunnen niet achter elke 
arbeider gaan staan om hem tot 
stormen. Ook de grote Ursus-
traktorenfabriek bij Warschau is 
bezet en in steden als Wroclaw en 
Radom wordt verzet geboden. In 
het noorden is het verzet gekon-
centreerd in de Baltische steden 
Gdansk, Szczecin en Gdynia. In 
Gdansk zouden de scheepswer
ven tot Kerstmis gesloten zijn. 

Een klandestien communiqué van 
Solidariteit meldde inmiddels dat 
er vorige zaterdag in Wroclaw 
vijftien doden vielen toen troepen 
een bezet bedrijf bestormden. An
derzijds meldden reizigers dat er 
geruchten lopen dat in Gdansk in 
botsingen tussen stakers en mili
tairen 28 mensen zouden zijn ge
dood. Het bewind heeft tot nog 
toe slechts gewag gemaakt van 
zeven doden. Volgens kerkelijke 
knngen anderzijds zou het doden
aantal veel hoger liggen, en tot 
tweehonderd kunnen oplopen 

Ook over het aantal gevangenen 
(leden van Solidariteit van de par
tij, Intellektuelen, journalisten enzJ 
lopen de cijfers ver uiteen. Het 
bewind spreekt van vijfduizend 
gevangenen, in het westen lopen 

de schattingen uiteen van vijftien
tot vijfenzeventigduizend. 

Inmiddels werd officieel bekend
gemaakt dat Solidariteit-leider Wa
lesa zich in een woning in War
schau bevindt dat hij bezoek 
heeft ontvangen van zijn vrouw en 
kinderen, gesprekken heeft gehad 
met verschillende vertegenwoor
digers van de regering, en ook een 
bezoek heeft gehad van een ver
tegenwoordiger van de kerk. 

De westerse landen blijven van 
hun kant afwachten. Van een bui
tenlandse militaire inmenging is 
vooriopig in Polen nog' geen spra
ke. Dat er zich hooggeplaatste 
Sovjet-waarnemers in het land be
vinden, dat Jaruzelski Moskou 
vooraf van zijn plannen op de 
hoogte heeft gebracht en overieg 
met de Sovjet-leiders pleegde 
staat wel vast en het zou naïef zijn 
het omgekeerde te geloven. Maar 
dat betekent niet dat al van Sovjet-
interventie sprake is. De reakties 
van de NAVO-landen variëren. 
Het krachtigst — en dat was te 
verwachten — heeft de Ameri
kaanse president Reagan zich uit
gelaten. Hij heeft elke officiële 
voedselhulp aan Polen laten stop
zetten en aangekondigd ook pri-
vé-zendingen eventueel te zullen 
laten tegenhouden. Ook in Frank
rijk, dat oude nauwe banden met 
Polen heeft hebben president Mit
terrand en de meeste politieke 
leiders de opheffing van de in 
Polen verworven vrijheden zeer 
krachtig veroordeeld. De andere 
Westeuropese landen pleitten 

eveneens voor een herstel van de 
verworven rechten en vrijheden in 
Polen. Maar tussen de regels door 
viel te lezen dat men wel bereid 
was Jaruzelski het voordeel van 
de twijfel te geven. Het is ten 
slotte zo dat Polen in een enorme 
ekonomische krisis verkeert, dat 
partijleiding en regering hun vat op 
de situatie al lang verloren hadden, 
en dat er weinig regimes ter we
reld zijn die een dergelijke situatie 
van stuurioosheid kunnen laten 
voortbestaan zonder in te gnjpen. 
Met het oog op de enorme buiten
landse schuld van Polen en het feit 
dat het land werkelijk op de rand 
van het nationale bankroet staat 
hoopte men dat Jaruzelski de eko-
werken te dwingen. Als dat verzet 
lang voortduurt dreigt Polen 
steeds dieper in de vicieuze kring
loop van toenemende schaarste 
en toenemende ontevredenheid 
en spanningen te geraken. Uit de 
Sovjetunie en DDR zijn weliswaar 
al konvooien vertrokken om de 
lege rekken in de Poolse winkels 
wat bIj te vullen. Maar dit kan 
slechts een noodgreep, en geen 
blijvende oplossing zijn. En daar
naast dreigt Polen, dat nieuwe 
harde kredieten broodnodig heeft 
voor de import die noodzakelijk is 
om zijn industrie weer op gang te 
brengen, juist de kraan dichtge
draaid te zien als er geen tekenen 
van ekonomisch herstel in het land 
zelf zijn, en als de westerse geld
schieters, die bepaald geen liefda
dige instellingen zijn, de indruk 
krijgen dat hun leningen in een 
bodemloze put verdwijnen. 

H. Oosterhuys 
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Onze wereld m 
Gendebien in onze f raktie 

van het Europees parlement 
STRAATSBURG — Het bezoek van mevrouw Thatcher en haar minis
ter van Buitenlandse Zaken Lord Carrington is eigenlijk onopgemerkt 
voorbijgegaan. Weliswaar is zij de eerste premier geweest die zich de 
moeite troostte naar Straatsburg te vliegen voor een toespraak van 
een uurtje, maar ze kwam niet veel verder dan een paar algemeenhe
den. Zoals overigens verwacht Prettig was evenwel de tussenkomst 
van EVA-lid Neil S/aney (Ier), die aan de „onrustoorden in de wereld" 
graag Noord-lerland toevoegde, en fraktiegenoot M. Capanna (Ita
liaan) die tijdens de toespraak van mevrouw Thatcher de hele tijd 
recht stond met een foto van Bobby Sands. Voor ons was er echter 
meer_ 

ymmof^ 
Gendebien en 
de Technische 
Koördinatiefraktie 
Dit is eigenlijk een verhaal dat 
twee jaar geleden moet begonnen 
worden, namelijk op het moment 
dat Maurits Coppieters en andere 
onafhankelijken samen een f raktie 
wouden oprichten. Maurits Cop
pieters heeft dit verhaal trouwens 
verteld In zijn brochure „Ik was 
een Europees parlementslid", zeer 
aanbevelenswaardige lektuur ove
rigens, te verkrijgen op het VU-se-
kretariaat te Brussel. 
Spaak (FDF) en Gendebien (toen 
RW) waren aangesloten bij de 
groep onafhankelijken die samen 
de Technische Koördinatiefraktie 
zouden vormen. Dit zou en wil nog 
zeggen dat men omwille van prak
tische voordelen (spreektijd, kom
missies, verslaggeving, aanwezig
heid in het bureau, personeel, bu
reelruimte, enz.) besloten had een 
groep te vormen, een p)olitleke 
fraktie naast de klassieke socialis
tische, kristen-demokratische, libe
rale, konservatieve, kommunisti-
sche en gaullistische fraktie. Er 
werd echter zeer duidelijk gesteld 
dat eenieder zijn komplete bewe
gingsvrijheid behoudt, en bijge
volg inhoudelijk vrij blijft te vertel
len, te doen en te laten wat hij of zij 
wil. De grote partijen hebben dit 
met alle middelen willen beletten, 
en 20 is Davignon (PSC-kommis-
saris) bij zijn jeugdvriendin Spaak 
in het oor gaan fluisteren dat ze 
dat best niet deed en beter als 
„niet-ingeschrevene" zou zetelen. 
Wat ze dan ook deed, zodat Gen
debien, toen nog niet zo heftig anti 
Wallo-Brux, ook maar alleen moest 
gaan zetelen. De tijden verande
ren echter, en tussen FDF en 
Gendebien gaat het niet goed: het 
loopt uit op de scheiding tussen 
het RW-parlementslid en zijn par
tijgenoten die Wallonië en Brussel 
in dezelfde politieke zak willen 
steken. Hij sticht het RPW en 
wordt op slag bevrijd van het 
laatste psychologisch verband(je) 
dat hem nog aan mevrouw Spaak 
vasthield. En meteen zet hij een 
stap in onze richting: hij wil als on
afhankelijke zetelen in de Techni
sche Koördinatiefraktie. Wat 
prompt werd aanvaard op hand
geklap. 

Gendebien en de 
VoUcsunLe !? 
U kan zich zoal voorstellen hoe 

groot de verwondering was van 
diegenen die een verzoening 
meenden te zien tussen de ex
treem flamingant Vandemeule-
broucke en de extreem wallingant 
Gendebien. 't Is trouwens zo dat je 
wordt gedoodverfd: een geobse
deerde taaifanaat die niets liever 
zou hebben dan zijn gebied met 
prikkeldraad af te bakenen, en 
stiers te keer gaat wanneer je 
iemand van de andere kant ruikt... 
Maar goed, vooreerst moet ge
steld worden dat iedereen van 
onze fraktie zijn volledige bewe
gingsvrijheid behoudt. Het zou 
echter al te oppervlakkig zijn hier
mee te stoppen; er zijn en er 
waren reeds lang sannenwerkings-
verbanden tussen Gendebien en 
onze groep. Vele van onze initia
tieven werden door hem gesteund 
en mede-ondertekend, op veel 
vlakken zijn wij het eens. Ik noem 
maar: kernenergie, vredespolitiek, 
regionalisme, milieu, wat al de 
meeste van onze politieke aktivi-
teiten uitmaakt. Er waren dus al — 
net zoals met sommige anderen 
van onze fraktie — kontakten en 
samenwerking, zodat de toetre
ding van Gendebien niet louter als 
een „mariage de raison" mag aan
gezien worden. 
Dit werd trouwens onderkend en 
gewaardeerd door de neutrale 
goed toeziende observator. Die 
vindt het een blijk van volwassen
heid van de regionalistische bewe
ging dat twee zogenaamde aarts
vijanden in de eerste plaats hun 
gemeenschappelijke belangen en 
standpunten samen weten te 
brengen, na mekaar „uitproberen" 
op de pKjsitieve punten, eerder 
dan op negatieve vooringenomen-
heden. 
In Europa is het overwicht van de 

Tony Ebner 
overleden 
In Zuid-Tirol overleed op 14 
december 1981 Tony Ebner, 
hoofdredakteur van de „Do-
lomiten", drijvende kracht 
van de Südtiroler Volkspar-
tei. Hij behoorde tot de eer
sten in Europa die in de 
naoorlogse periode onver
bloemd en krachtdadig het 
Volkenrecht opeisten. Zijn 
aandenken blijve ons bij. De 
VU deelt de rouw van de 
familie Ebner en de SVP. 

staatscentralisten groot, zijn de 
business-lobby's machtig, is on
verdraagzaamheid de regel. Te
gen die stroom oproeien is een 
hele opgave, waarvoor elke inzet 
welkom is. Tussen regionalisten in 
Europa plaatselijke achterhoede
gevechten gaan leveren laat vrij 
spel aan de traditionele machtheb
bers. 
Jaak Vandemeulebroucke zal nu 
verder werken met Gendebien, 
voor het Europa der volkeren, 
voor wereldvrede, voor kleinscha
ligheid, voor doorzichtigheid van 
besturen, kortom, voor het Volks
unie-programma in Europa. 

En nog dit: 
Vorige donderdagavond waren 
we aanwezig op een vergadering 
van Elzasser nationalisten bij onze 
vriend Ferdinand Mosschenross 
thuis. Ook daar wordt ernstig 
werk gemaakt van de uitbouw van 
de partijstrukturen van de Elzass-
Lotheringlsche Volksbund. Onze 
solidariteit en aanwezigheid bij de 
kleinere EVA-leden moet konkreet 
zijn. Daarom zal het EV A-bureau 
zijn volgende bijeenkomst houden 
op de zetel van de Frysk Nasjona-
le Party, een paar weken vóór de 
verkiezingen aldaar, zodat we ook 
daar voor de militanten op ver
scheidene meetings onze solidari
teit kunnen betuigen. 

Herman Verheirstraeten 

Rode Brigades ontvoeren 
Amerikaanse NAVO-generaal 
De Italiaanse Rode Brigades, die 
o.m. de kristen-demokratische pre
mier Aldo Moro wekenlang gegij
zeld hielden en daarna vermoord
den, hadden al meermaals dreigin
gen geuit tegen Amerikaanse en 
NAVO-doelwitten in Italië. Vorige 
week hebben ze de daad bij het 
woord gevoegd en voor het eerst 
een hoge buitenlandse personali
teit ontvoerd. In de persoon van 
de 50-jarige Amerikaanse brigade-
generaal James Dozier, de hoog
ste Amerikaanse militair die ver
bonden is aan het in Verona ge
vestigde NAVO-opperbevel voor 
Zuid-Europa. Dozier werd vorige 
week donderdagavond ontvoerd 
door vier mannen die aan zijn 
onbewaakt appartement in Vero
na kwamen aanbellen en zich als 
loodgieters voordeden. Zijn vrouw 
werd vastgebonden en kon zich 
pas na drie uur vrijmaken en de 
politie waarschuwen. De ontvoer
ders doorzochten ook het appar
tement en namen dokumenten 
mee die echter volgens het 
NA VO-bevel „geen enkele strate
gische waarde hebbien". 
De Italiaanse politie begon onmid
dellijk een grootscheepse speur-
aktie die zich ook tot Venetië, 
Genua en Milaan uitstrekte. Tot 
nog toe zonder sukses. Sommige 
veiligheidsfunktionarissen twijfe
len er zelfs aan of Dozier nog in 
Italië is, en houden er rekening 
mee dat hij over de Duitse of 
Zwitserse grens zou zijn gebracht 
Tijdens het weekeinde werd na 
een anoniem telefoontje aan een 

krant in een vuilbak in een straat in 
het centrum van Rome een bood
schap van de Rode Bngades ge
vonden. Daarin bevestigen ze dat 
ze de generaal hebben ontvoerd, 
maar ze stellen geen enkele eis of 
voorwaarde voor zijn vrijlating, 
waardoor zich dus ook de vraag 
niet stelt van het wel of niet aan
vaarden van onderhandeldingen 
en toegevingen voor de vrijlating 
van de Amerikaanse generaal 
In de txxxJschap, „communiqué nr. 
1", stond dat de generaal door een 
„volksrechtbank" zal worden ge
oordeeld. In de tekst staan nog 
lange verklaringen over de verder
felijke rol van de NA VO en oproe
pen tot de oprichting van een 
„internationaal strijdersfront tegen 
het imperialisme". 
Die boodschap en de ontvoering 
van de Amerikaanse NA VO-gene-

raal wijst volgens Italiaanse exper-
ten in de ricfjting van een nieuwe 
strategie van de Rode Brigades, nl 
meer internationaal genchte akties 
in samenwerking met de West-
duitse Rote Armee Fraktion, de 
Baskische ETA, de Ierse IRA, e.a. 
Tevens wijst de ontvoering, waar
voor de politie nog geen enkel 
spoor heeft, erop dat ondanks tal 
van arrestaties de Italiaanse politie 
er nog steteds niet in gedaagd is 
de linkse terreurorganizatie te ont
mantelen. De sterkte van de Rode 
Brigades is o.m. dat zij bestaan uit 
zeven grote „kolonnes" die prak
tisch hermetisch van elkaar afge
schermd zijn. Als de politie erin 
slaagt een paar van die kolonnes 
te ontmantelen en de leiders ervan 
gevangen te nemen, zoals in Turijn 
en Rome is gebeurd, en slechts 
gedeeltelijk in Milaan, Genua en 
Venetië, kan ze nooit de hand 
leggen op de hele organizatie. 
Geen enkele verklikker is ooit op 
de hoogte van het hele stramien. 
Wel is bekend dat binnen de Rode 
Brigades verdeeldheid bestaat 
tussen de „militairen", die voor
stander zijn van puur geweld, en 
de „politieken" die aan „gewapend 
reformisme" willen doen, d.wjz ge
wapende akties gebruiken om de 
bevolking bewust te maken en 
veranderingen af te dwingen. Ex-
perten zegden in de ontvoering 
van generaal Dozier, die een poli
tieke ondertoon heeft en voor hiet 
eerst internationale implikaties kan 
hebben, de hand van de „politie
ker, te zien. (H.OJ 
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BELT maakt bittere balans op 

Tessenderio 
blijft stinken 

TESSENDERLO — In aanwezigheid van de pers, enkele inwoners en 
een aantal leden van de raad van beheer werd vorige zaterdag door 
Beter Leefmilieu Tessenderio (BELT) de balans opgemaakt van 
hetgeen het voorbije jaar „gerealizeerd" werd op milieugebied in Tes
senderio. BELT kreeg nul op het rekwest Ondanks een permanente 
druk en een groeiend milieubewustzijn bij de bevolking, kon noch de 
sluiting van de nieuwkomer Phillips Petroleum noch een begin van sa
nering van de bestaande industrie afgewogen worden. „Bitterheid 
door gebrek aan politieke moed" was dan ook de stemming bij BELT. 

Hfr Leefmilieu 

Phillips Petroleum 
Ondanks gegronde waarscliuwin-
gen vooraf en de massale afwij
zing door dè Looise bevolking, 
werd Phillips Petroleum toch inge
plant in een al erg vervuild gebied. 
Bijkomende milieuoverlast liet dan 
ook niet lang op zich wachten. Een 
eerste stankgolf in februari '81 
bereikte vanuit Tessenderio via 

Diest en Leuven zelfs Brussel. 
Ondanks bewijzen geleverd door 
het Instituut voor Hygiëne en Epi-
demilogie, ontkende PP iedere 
verantwoordelijkheid, ook de 
stankgolf van maart '81 werd nog 
ontkend. In een rapport van G. 
Bens, direkteur-generaal van de 
Administratie van de Artjeidsvei-
ligheid, werd PP ondubbelzinnig 

verantwoordelijk gesteld voor de 
stankgolven en werd tevens voor
speld dat PP zou blijven stinken! 
In juli werd dit door een derde 
stankgolf bevestigd. Ditmaal kon 
PP haar schuld niet meer looche
nen. Ondanks alle laatdunkende 
kommentaar door PP, alle bemid
delingspogingen van de overheid, 
verbeteringen en installaties (het 

Beter eten op school 

Met het aankondigen van een direkte aktie in de 
scholen, begint het Belgisch Instituut voor Konsump-
tie Buitenshuis (Wat een naam? wat een naam?), 
met een nieuwe faze in zijn programma „School
maaltijden". Een programma dat er op gericht is de 
kwaliteit van de eetmalen te verbeteren en dat is 
maar best ook, want onderzoeken hebben uitgewe
zen dat dat met de schoolmaaltijden niet zo gezond 
zit Een groep vertegenwoordigers uit verschillende 
betrokken kringen hebben een Handvest voor 
Schoolmaaltijden opgesteld. Tevens werd een bro
chure uitgegeven waarin de essentiële voorwaarden 
worden bepaald om de vooropgestelde doeleinden 
te kunnen bereiken. 

De vereniging: „Het gaat er nu om meer belangstel
ling en medewerking te verkrijgen om gezamenlijk 
het probleem grondig aan te pakken. 

— Tijdens een informatievergadering werden enke
le punten aangestipt van het programma dat het In
stituut in de toekomst wil uitvoeren. 

— Er wordt gewerkt aan de voorbereiding van een 
dossier, maar nu reeds wordt aan de schooldirekties 

van alle onderwijsnetten gevraagd een vragenlijst in 
te vullen." 
Nu de schoolmaaltijden meer algemeen worden 
(bijna de helft van de leerlingen nemen een maaltijd 
op school), is een daadwerkelijk beleid op alle 
niveaus verantwoord, want het gebrek aan samen
hang is te groot 
De problematiek van voeding en hygiëne, de prijs
verschillen en het gebrek aan technische informatie 
in de scholen zijn evenveel vragen waarop een ant
woord dient gegeven. 
Het Instituut zegt voor de aktie die moet gevoerd 
worden, te kunnen rekenen op de medewerking van 
tal van kringen die rechtstreeks betrokken zijn bij 
het probleem. Ook het Onderzoeks- en Informatie
centrum van de Verbruikersorganizaties (O.I.V.OJ, 
dat veel belang hecht aan de problematiek in 
verband met de schoolmaaltijden, verleent zijn me
dewerking. 
Ouders of leerkrachten die de zaak van de school
maaltijden willen volgen nemen best kontakt met: 
Belgisch Instituut voor Konsumptie Buitenshuis 
V.Z.W. De Meeüssquare, 26 te 1040 Brussel, tel 02-
511.90.93. 

was zo'n perfekte fabriek D, bijko
mende staatssubsidies voor mi-
lieu(?)-investenngen (de gemeen
schap betaaltO, verscherping van 
uitbatingsvoorwaarden (die BELT 
steeds belachelijk heeft gevon
den!), blijft PP stinken en blijft de 
omgeving verpest worden. 
Bewijzen ten overvloede zijn de 
meer dan 1.500 processen-ver
baal, opgemaakt door p)olitie en 
rijkswacht naar aanleiding van 
klachten over stankhinder in de 
maanden augustus, september, 
oktober, november en december 
1981. BELT zal dan ook de sluiting 
van PP blijven eisen. 

Bestaande industrie 
Sinds 1972 (dus al 10 jaar) werden 
de Looienaars overstelpt met sa
neringsbeloften, zowel door de 
overheid als door de bedrijven zelf 
gedaan. 
Metingen, uitgevoerd door het 
SCK van Mol en het Instituut voor 
Hygiëne en Epidemilogie hebben 
aangetoond dat er tot dusverre 
geen sprake is van enige sanering, 
integendeel! 
Sinds haar oprichting in januari '79 
heeft BELT daarom het standpunt 
geformuleerd dat, zolang er geen 
ernstig werk gemaakt wordt van 
de sanering van Tessenderio, er 
niet gedacht kan worden aan de 
uitbreiding of de komst van ande
re vervullende fabneken in het 
centrum. Dit betekent niet dat 
BELT zich tegen de gevestigde 
chemische industrie keert maar 
wel dat zonder een gezonde sane
ring het niet verder kan. 
In deze kontekst moeten dan ook 
de 3 recente bezwaarschriften ge
zien worden die door BELT inge
diend werden tegen: 

• Het zonder meer verlengen 
(voor 30 jaar!) van de uitbatings-
vergunningen van Tessenderio 
Chemie, vervallen op 30 april '81. 

• De oprichting van een glycine-
éenheid door Tessenderio Che
mie. 

• De uitbreiding van de Limburg
se vinylmaatschappij 

Telkens werden hierbij door BELT 
zelf J<onkrete voorstellen tot sane
ring gedaan! 
Biezonder wat betreft de vernieu
wing van de uitbatingsvergunnin-
gen van Tessenderio Chemie 
vindt BELT het onbegrijpelijk dat 
het plaatselijk schepenkollege tot 
dusverre nog geen enkel advies 

heeft uitgebracht Sinds april 
werkt deze fabriek dan ook zon
der uitbatingsvergunning en dus 
ook onwettelijk! Voor BELT kan er 
dan ook maar, onder bepaalde 
voorwaarden, aan uitbreiding ge
dacht worden als de hogerge-
noemde fabrieken gesaneerd zijn. 

Politieke moed 
gevraagd! 

Ondanks grote bitterheid over het 
uitblijven van enig resultaat voor 
wat betreft de sluiting van PP, 
zowel als de sanering van de 
overige bedrijven, blijft BELT, even 
onverzettelijk, aandringen op een 
snel en doeltreffend ingrijpen van 
de overheid. 
Daarom verwerpt BELT schijnop
lossingen zoals de onteigening 
van de Hofstraat Daardoor laat 
men de vervuiler betijen maar 
worden de slachtoffers gestraft 
Ook het aanleggen van stukjes 
bufferzone brengt geen aarde aan 
de dijk als de vervuiler ongemoeid 
gelaten wordt Ook wil BELT een 
einde zien komen aan het gesja-
cher met kommissies (Om de ha
verklap worden kommissies in het 
leven geroepen, na enkele verga
deringen opgeheven om dat weer 
nieuwe op te richten...). 
BELT wi! dat de overheid de moed 
zou hebben echte oplossingen te 
realizeren en waarschuwt de nieu
we regering en de industrie het 
niet aan te durven de krisistijd te 
misbruiken ais alibi om Tessender
io en zijn mensen verder te laten 
verkommeren. 
Hoewel BELT bitter is om zoveel 
onwil van de overheid en van de 
industrie, zal de leefmilieugroep 
doorgaan... 
L De Bruyn 

Sierpleister 
op gevels? 

Alle vochtisolaties 

A T H O S pvba 

Eikenstraat 212, Reet 
Tel. 031-88.64.68 

Ook ruwbouw & 
sleutel op de deur 
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Uk n voelt ook de 

economische crisis... 
maar in plaats van staatssteun 

te vragen, wil succes kleding 

meyers zelf een offer brengen ! 

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

HMffl 
Start 
dus 
de 

GROOTSTE PROMOTIEVERKOOP 
van LUXE HERENKOSTUUMS 
tegen CRISIS PRIJZEN! 

wil vóór 
nieuwjaar 2000 herenkostuums de deur uit ! 
winst?... dat wil succes kleding meyers nu 
maar vergeten! oordeel zelf en profiteer ervan! 

KOSTUUM 
van velours, talrijke tinten 
alle maten. 

KOSTUUM 
zuiver scheerwol, luxe afwerking, 
modedessins in alle maten. 

KOSTUUM, driedelig, 
zuiver scheerwol, luxe afwerking, 
modedessins, alle maten. 

3.995 Fr. 
4.750 Fr. 
4.995 Fr. 

SUCCES KLEDING MEYERS 

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

A ' 
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12 
TV-programma's ü 

Zaterdag 
DECEMBER 

BRT 1 

16 00 De jonge leeuwen Cmusical) 
- 18 00 Tik tak - 1805 Robinson 
Crusoe CO — 1830 De jonge 
Merlijn (O — 1855 Popeye — 
1900 Allemaal beestjes (dok) — 
19 45 Nieuws en sportbenchten — 
2015 Toon thuis (show) - 21 30 
Shelley (f) - 21 55 Terloops -
22 40 Verrassende vertellingen 
(thriller) — 2310 Nieuws 

NED 1 

1530 Nieuws — 1532 De noten
kraker (balleO — 19 00 Avro's-wie-
kent-kwis — 2015 Toon thuis (ka-
baret) - 21 37 Nieuws - 21 55 
Kitsch en antiek (O — 22 20 Kunst-
rijden op de schaats — 2310 
Open school/Teleac — 2325 
Nieuws 

NED 1 

1835 Sesamstraat — 1850 Toe
ristische tips — 18 59 Midden in de 
winter werd het licht (kerstver
haal) - 1925 Kerkbuurt - 2000 
Nieuws - 2017 Het kerstfeest 
van Jim en Delia (musical) — 21 35 
Feest van licht en verlichting (dok) 
— 22 20 Op verzoek (kerstliedjes) 
- 2300 Tot besluit (meditatie) -
2320 Nieuws 

RTB 1 

11 00 La premiere annee de la vie 
— 19 30 Nieuws - 1955Zygo-fê-
tes — 20 05 Le jardin extraordinai
re — 2045 La grande evasion 
(oorlogsfilm) — 2350 Nieuws 

ARD 

20 00 Nieuws - 2015 Stars in der 
Manege (circusgala) — 2145 
Nieuws - 2205 100 Meisterwer-
ke (dok) - 2215 Der Clan der Si-
zilianer (maffiafilm) — 015 
Nieuws 

ZDF 

1900 Nieuws - 1915 Kerstpro-
gramma - 1930 Sintflut (ge
vechtsepos) — 2205 Nieuws — 
2210 Dornroschen (balleO 

D 3 

2000 Nieuws - 2015 Anton P 
Chechov (dok) - 21 45 Vor 40 
Jahren Strijdend Japan (dok) — 
2205 Anatol (drie eenakters) — 
2305 Nieuws 

LUX 

1900 Nieuws - 1930 Flash-back 
(spel - 2000 Huit Qa suffit -
21 00 Charles et Lucie (film) -
2235 Amenca, America (film) 

TF 1 

19 20 Gewestelijke aktualiteiten — 
19 45 Bonsoir Fernand (humor) — 
2000 Nieuws - 2030 Droit de 
reponse - 2200 Dallas (f) -
2250 Les grands moments du 
sport 1981 - 2350 Un noel, une 
vie (Jacques Anquetll) — 005 
Nieuws 

A2 

1945 Les gens d'ici — 2000 
Nieuws — 2035 Vendredi ou la 
vie sauvage (O —2220 Cosmos 
(dok) — 2315 Les heures chau-
des de Montparnasse (Modigliani) 
— 005 Nieuws 

FR 3 
2000 Les petits papiers de Noel 
(UniceO — 21 35 Rien qu'une peti
te fille CTV-spel) — 22 00 Monsieur 
Barnett (toneel) - 2300 Nieuws 

Zondag 
DECEMBER 

BRT 1 

945Telegym — 1000 Eucharistie
viering vanuit Herfelingen — 11 00 
Konfrontatie (debaO — 1200 
Nieuws voor gehoorgestoorden 
— 1500 Sesamstraat - 1515 De 
Thuiskomst (tv-film) — 1650 De 
slapende haaien van Yucatan 
(dok) - 1800 Ontdek Amenka 
de Mississippi (1) (dokJ — 1830 
Tik Tak — 1835 Leven en laten 
leven (kwis) — 1945 Nieuws — 
2000 Sportwereld - 2030 Law
rence van Arable (film) — 21 45 
Lied van mijn land 

NED 1 

1900 Nieuws - 1905 Love Boat 
(fv — 19 55 Ik zou het wel weten 
— 2035 Op hoop van zegen (to
neel) — 2200 Voor Kerst weer 
thuis (tv-spel) — 2325 Nieuws 

NED 2 

1200 Het Capitool (info) - 1530 
Nieuws — 1535 Dag huis, dag 
tuin, dag opbergschuur (dok j — 
1610 Jonge mensen op het kon-
certpodium — 17 05 Het jaar van 
de verandenngen (jaaroverzichO 
— 18 30 Op zicht (kunstmagazineJ 
— 1850 Sesamstraat - 1905 
Studio Spor t — 2000 Nieuws -
2010 Panoramiek - 2040 Huma
nistisch Verbond — 20 45 De Tra
giek (one-man-show van Freek de 
Jonge) - 2225 BGTV (info) 

RTB 1 

1200 Faire le point (debat) — 
1300 Nieuws - 1930 Nieuws -
2015 A la belle epoque (variete) 
— 21 20 Operation charme (tv-
film) - 2300 Nieuws - 2330 
Poemes pour le jazz 

ARD 

2015 Marokko (liefdesfilm) -
21 50 Nieuws - 21 55 Leonardi da 
Vinci (dok) — 2325 Jazz Fest 
Berlin 1981 - 010 Nieuws 

ZDF 

1900 Nieuws - 1910 Bonner 
Perspektiven — 1930 Sintflut 
(film) - 2145 Nieuws - 2200 
Ost gegen West in amenka (repor
tage) — 22 45 Symphonie Fantas-
tique (film) — 2330 Nieuws 

D 3 
2000 Nieuws - 2015 Maria Cal-
las — 21 15 Die grossen Wallfahr-
ten (dok) - 2200 Mariene (dok) 
- 2245 Jazz Fest Berlin - 2305 
Nieuws 

LUX. 

1900 Nieuws - 1927 Le Coffre-
Fort (spel) — 19 30 Filmmagazine 
- 2000 Section 4 ( f ) - 21 00 Les 
quatre cavaliers de l'apocalypse 
(film) 

TF 1 
18 50 Objektief wildernis (dokJ -
19 45 Bonsoir Fernand (humor) — 
2000 Nieuws - 2030 Nous irons 
tous au paradis (film) — 22 20 Rien 
que de source pure (Bela Bartok) 
- 2320 Un Noel une vie - 2335 
Nieuws 

A2 

2000 Nieuws - 2035 Vendredi 
ou la vie sauvage (tv-film) — 22 00 
Mount Everest (dok) — 2250 
Nieuws 

FR 3 

20 35 Souvenirs de l'operette Vien-
noise — 21 40 L'Enfant de coeeur 
(tv-film) - 22 05 Nieuws - 22 35 
Beau fixe sur New York (musical) 

Maandag 
28 JANUARI 

BRT 1 

15 30 Internationale muziekwed-
strijd ARD in Munchen — 1620 
Rock 'n' roll Wolf (jeugdfilm) — 
1800 Tik tak - 1805 Maja de bij 
( f j — 1830 Gezondheidsmagazi-
ne — 1907 Uitzending door der
den (onderneming) — 1945 
Nieuws — 2015 Testament van 
een jeugd ( f ) — 21 05 Sportshow 

— 21 50 Wie schrijft die blijft (over 
S n - 2245 Nieuws 

NED 1 . 

15 30 De vondeling (jeugdfilm) — 
1858 Nieuws - 1900 Met de 
Muppets naar de film — 1940 
Daar vraag je me wat (dokJ — 
2020 De KRO komt langs in 
Heemskerk (show) — 2137 
Nieuws — 21 55 Voor een bnef-
kaart op de eerste rang (filmkwis) 
— 2245 Het hart op de tong 
(psalmen) — 2335 Nieuws 

NED 2 

18 35 Sesamstraat — 18 50 Eenak
ter in zwar t /w i t — 1859 Jester, 
het paard (jeugdfilm) — 2000 
Nieuws — 2027 Achter het 
nieuws — 21 20 Malu, een vrouw 
(fJ — 2210 De onderste steen 
(dok over vermisten) — 2245 
Sonja op maandag — 2350 
Nieuws 

RTB 1 

19 30 Nieuws — 19 55 Zygo-fêtes 
— 20 00 My Fair Lady (musical) — 
2245 Nieuws — 2305 Poemes 
pour le jazz 

ARD 

2000 Nieuws - 2015 Das Kran-
kenhaus am Rande der Stadt (fJ 
— 21 15 De vnendschappelijke be
trekkingen tussen Duitsland en 
Frankrijk (dokJ 2200 Rudis 
Tagesshow - 2300 Schleuder-
partie (gangsterparodie) — 0035 
Nieuws 

ZDF 

2015 Menschen mit V is ionen ' (re
portage) - 21 00 Heute-Journal 
— 21 20 Der Schimmelreiter (tv-
film) - 2250 De satincus Karl 
Kraus - 2350 Nieuws 

D 3 

1900 Legende en werkelijkheid 
van de cowboys (reportage) — 
19 45 Gewestelijke aktualiteiten — 
2000 Nieuws — 2015 Comeback 
mit Schnller — 21 30 Huwelijkste-
rapie — 2300 Jazz Fest Berlin 
1981 - 2330 Nieuws 

LUX. 

2000 La nouvelle malle des Indes 
(f J — 21 00 Le milliardaire (musi-
cal) 

F 1 

19 45 Bonsoir Fernand (humor) — 
20 00 Nieuws - 20 30 Sans familie 
(tv-film) - 2210 Hotel du Nord 
(film) - 2355 Un Noel, une vie 
(Herve Bazin) — 2350 Nieuws 

A 2 

2000 Nieuws - 2035 Paris au 
bord de levres (chansons) 

F 3 

2000 Les petits papiers de Noel 
(UNICEF) - 20 35 Range tes ailes 
mon ange (tv-film) — 21 00 Les 
quatre filles du docteur March (ge-
zinsftlm) — 2300 Nieuws 

Dinsdag 
I 29 DECEMBER 

BRT 
1530 Karlsson op het dak (jeugd
film) - 1800 Tik tak - 1805 
Sesamstraat — 1835 Toets Hol
land—België (kwis) — 1907 Het 

Vrije Woord — 1945 Nieuws — 
2015 Hitring (show) - 21 10 Kijk 
mensen de kleine schaal (Over 
kleinschaligheid) — 2200 \Q 
(kwis) - 2225 Nieuws 

BRT 2 

2010 Aktie openbaar vervoer — 
2040 Het zakgeld (film) - 2220 
Tenuto — 22 55 Bonjour la France 
(open school) 

NED. 1 

1530 Pleasantville (jeugdfilm) -
1650 Baby story (strip) - 1700 
Picking up the Pickles (circus) — 
1900 3 X L (variete) - 2137 
Nieuws — 21 55 De terreinknecht 
en andere verhalen (sport) — 

NED. 2 

18 35 Sesamstraat - 18 50 Eenak
ter in zwart-wit — 1859 Avro's 
toppop — 2000 Nieuws — 2027 
Mies (praatshow) — 21 30 Dallas 
(f) - 22 20 Bramen zoeken (kaba-

ret) — 23 20 De toestand in de we
reld — 2325 Honderd beroemde 
schilden len (dokJ — 

RTB 1 

19 30 Nieuws - 19 55 Zygo-fêtes 
— 2005 Retro-parade (vanete) — 
21 00 48me Gala de l'Union des 
Artistes — 22 35 Refrains du mon
de (Volksmuziek uit de USSR) — 
2330 Nieuws - 2350 Poemes 
pour le jazz 

RTB 2 

1200 Overname van RTB-1 -
1900 De kleine meisjes uit de 
soeks (dok) — 1930 Schatzoe
kers (dokJ — 21 00 La Marquise 
D'O (film) - 2240 Videographie 
Home (dokJ 

,ARD ~ 

2000 Nieuws — 2015 Mit 
Schraubstock und Geige (Non-
sens-Parade) - 21 45 Dallas (f) 
— 2230 Tagesthemen — 2300 
Kulturele rubnek — 000 Nieuws 

ZDF 
1710 Jennifer's 
Reise — 1900 ^ 
Winnetou' (west 
Heute-Journal — 
che Provinz (repc 
Das Musik-Portrat 
zur Zeit — 2335 

D-3 

19 45 Gewestelijke 
2000 Nieuws -
Lach und Schiessi 
bareü - 21 45 f 
der Passagen (rep 
Jazz Fest Berlin 

LUX. 
1958 Nieuws -
qui valait (f) trois rr 
La ligne d'ombre ( 

TF 1 
19 20 Gewestelijkt 
19 45 Bonsoir Ferr 

Z A T E R D A G (26 d e c ) - In De jonge leeuwen 
CThe Y o u n g Ones ) , e e n mus ica l -comedy van S idney J 
Rune gaat he t niet o m he t verhaal , maar o m d e l iedjes 
d ie het toenmal ig n o g j o n g e t iener idool Cl i f f R ichard 
m o e s t b rengen Ter at tent ie van d e du izenden fans e n 
l ie fhebbers van re t ro Cl i f f z ingt o a The Y o u n g O n e s , 
Lessons in love. A l l f o r one . W e say yeah , A girl in you r 
a r m s e a W i j b e t r a p p e n er o n s o p da t w i j d e rubnek Al
lemaal beestjes on rech t h e b b e n aangedaan door , totaal 
o n t e r e c h t d e z e rubr iek niet d e nod ige aandach t t e ge
v e n d ie hij v e r d i e n t W a n t g o e d is hij He t o n d e r w e r p 
v a n a v o n d zal zeke r d e aandach t van ve len ope isen 
Vo l ksd ie rgeneeskunde D e onder t i te l s p r e e k t v o o r z ich 
Paa rdenmees te rs en lapzalvers — BRT en N e d 1 
( A v r o ) ze t ten o p hetze l fde m o m e n t he tze l fde p rog ram
m a o p he t s c h e r m Toon thuis een p r o g r a m m a t g v d e 
65s te ver jaardag van d e Neder landse kabaretar t ies t 
D e z e ver jaardag heef t mee r o m 't lijf Di t jaar vy/as T o o n 
t evens 35 jaar get rouw/d me t deze l fde Riet je W e y t b o e r , 
en het is o o k 25 jaar ge leden da t d e A v r o - T V zi jn ee fö te 
one-man-show u i tzond D e s h o w is u i tgegroe id to t een 
fami l ie-aangelegenheid, w a n t na ruzie me t B o b 
Rooyens , d ie w a s aangezoch t o m d e s h o w te maken , 
namen T o o n s z o n e n G a b y en M a u n c e d ie taak o p z ich 
T o o n ver te l t ove r zi jn leven, hij k o l d e r t tekent , schi ldert , 
f i losofeer t en leest uit z i jn b o e k e n , in en r o n d zi jn huis, 
e e n o u d e d o k t e r s w o n i n g in H i lversum — V o o r d e lief
hebbe rs van bal let b reng t d e T r o s ( N e d 1) in z'n namid
d a g p r o g r a m m a het bal let De Notenkraker van P I 
Ts ja ikovsk i in cho reogra f ie van en g e p r o d u c e e r d d o o r 
d e danser Mikhai l Bans jn ikov, d ie de hoo fd ro l danst, sa
m e n me t d e v e r m a a r d e Ge lsey K i rk land Be iden zi jn 
v e r b o n d e n aan het A m e n c a n Bal let Thea t re (Baris jni-
Kov „on tsnap te " zeven jaar ge leden uit e e n rond t rek 
k e n d e Russ ische ba l le tgroep en v o n d onde rdak bij he t 
A m e n c a n Ballet Thea t re ) 

Z O N D A G (27 d e c J - W i e o p Kers tm is g e k e k e n 
hee f t naar het ee rs te deel van d e f i lm Lawrence van 
Arable o p BRT, m o e t vandaag voo r he t 2de deel 
inschake len o p BRT — O n d e r t u s s e n speel t d e V a r a o p 
N e d 1 he t b e r o e m d e tonee ls tuk Op Hoop van Zegen 
van H e r m a n He i je rmans In d i t tonee ls tuk , zeker zi jn 
gaafs te en mees t bekende , k laagt He i je rmans d e 
gewe ten loze rede rs aan d ie hun vers le ten schepen te
g e n beter w e t e n in de z e e o p s tu ren o m de ve rzeke 
r ingspremie o p te k u n n e n s t r i j ken — Het is w e l spi j t ig 
dat t egenove r di t i j zers terke e n zwaa r soc iaa lbewogen 
s tuk d e V P R O o p het ande re net de one-man-show De 
Tragiek van Freek de J o n g e u i tzendt W a n t w a t Freek 
d e J o n g e (ex-Neer lands H o o p ) in deze s h o w presteer t , 
IS w e l een hoog tepun t uit zi jn ca rnè re en een totaal 
o n v e r w a c h t ve rvo lg o p zi jn one-man-show „ D e komiek" 
Ne t zoals me t „ D e komiek" , spee lde hij deze p roduk t ie 
maanden lang voo r u i t ve rkoch te zalen, terwi j l van zi jn 
s h o w een plaat w e r d gemaak t d ie ook al een e n o r m 
sukses ken t In „ D e Tragiek" ze t hij vi j f mm of meer 
absu rde pe rsonages neer, terwi j l hij gul rond t rap t naar 
de konsumpt iemaatschapp i j ( N e d 2) D e NOS-aktua l i -
te i tenrubr iek Panoramiek zal een bee ld sche tsen van 
een aantal g ro te internat ionale p rob lemen die een 
kracht ige s tempe l h e b b e n ged ruk t o p de bui tenlandbe-
nch tgev ing in de Neder landse media Daarnaas t w o r d t 
ru imte gemaak t v o o r pol i t ieke teken ingen van Fnts 
Mul le r en v o o r c i ta ten uit „II Pr inc ipe" ( D e Heerser ) van 
Machiavel l i ( N e d 2) 

M A A N D A G (28 d e c J - A l h o e w e l het een 
ka lme per iode is o p het geb ied van d e spor t , zo rg t d e 

redakt ie van Sportshow CBF 
in teressant g o e d gevu ld p ro 
wissel ing van o n d e r w e r p € 
show voors te l len hoef t we i n 
aandacht ves t igen op de ^ 
a v o n d ( K R O / N e d 1) D e M L 
lijk een T V - s h o w rond de ^ 
hele zoo t je t rek t naar de f i lm 
gr id Be rgman , Kermi t mikt n 
de guns t van he t publiek als 
s l ingert in de b o m e n als Ta 
avon tu ren Spec ia le gaster 
Toml in 

DINSDAG (29 dec)-
gerenmagaz ine Toets (BRT 1 
in het V laams Huis „De Bra 
m e t Neder landse leeft i jdger 
zending door derden waar in 
terugbl ik t o p het Jaar van 
Hitring van v a n a v o n d is een 
d e bes te p roduk t ies van eige 
beur t k o m e n Het eropvol i 
popula i r -wetenschappel i jk n 
v o o r spaarzaamheid met he 
taal (water , lucht, bomen, en. 
Franse f i lm Het zakgeld ( 
Frangois Tru f fau t (1975), een 
e e n fi lm o v e r de k inderw( 
k inderen spe len de hoofdro l 
d e onderw i j ze r Richard (Je 
D e N O S ve rzo rg t in de haar 
N e d 1 na het Journaal van ; 
de spor tgebeur ten issen in 1 
andere verhalen) Terwi j l de / 
p r o g r a m m a Toppop (Ned 2) 
het be langr i jks te popgebeure 
o p toe aan de overz ichte i 
O n d e r t u s s e n is M i e s aan ha 
reeks Mies Maa r w e e s gen 

WOENSDAG (30de, 
die b rengen het Meche ls S 
M e c h e l s Min ia tuur teater een 
het schepp ingsverhaa l ui tg 
p o p p e n D e Russische akte 
Wi l ly R o m b o u t s en de Ts jec l 
rak h e b b e n deze bi jbelstof nr 
mor is t ische w i j ze benaderd 
ver jaardag van d e geboor te \ 
loog en f i losoof Tei lhard de C l 
ten nader ingegaan op de be 
zi jn teor ieen. (BRT 1) — Prog 
ru im t w e e u ren du rende teruc 
in het voo rb i j e 1981 ( N O S / N 
taal g o e d onde r de knie heef t 
v indt in d e doo lho f van de wc 
men ts enz in d e Engelse taal 
ven als h i j /z i j k i jk t naar V e i 
sat i r ische p r o g r a m m a van de 
nine o'clock news voor de 
w o r d t Engelse humor o p j 
ske tches , veni jn en ko lderes 

DONDERDAG (31 c 
Al les staat natuur l i jk in het te 
jaar D e zende rs bieden tege 
vede t ten , d e g roo t s te show e 

24 DECEMBER 1981 
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Mj TV-programma's 13 

Jennifer's abenteuerliche 
' - 1900 Nieuws - 1930 
etou' (western) — 2100 
3-Journal — 21 20 Hauptsa-
^rovinz (reportage) — 2205 
i/lusik-Portrat - 23 05 Fragen 
'eit - 2335 Nieuws 

Gewestelijke aktualiteiten — 
Nieuws — 2015 Munchner 

und Schiessgesellschaft (Ka-
) — 21 45 Pie Renaissance 
assagen (reportage) — 22 45 
Fest Berlin 1981 

Nieuws - 2000 L'Homme 
lait (f) trois milliards — 21 00 
i e d'ombre (film) 

Gewestelijke aktualiteiten — 
Bonsoir Fernand (Humor) — 

20 00 Nieuws - 20 30 Sans familie 
(TV-film) - 2205 Education de 
prince (Film) — 23 35 Un Noel, une 
vie (Monica Vitti) — 23 50 Nieuws 

A 2 

1945 Les gens d'ici - 2000 
Nieuws — 2030 D'Accord, pas 
d'accord — 2035 Six personna-
ges en quete de chanteur (show) 
— 21 35 L'ami amencain (Thnller) 

FR3 

19 20 Gewestelijke aktualiteiten — 
2000 Les petits papier de Noel 
(Unicef) - 2035 La folie des 
Grandeurs (film) — 2220 Un con
tretemps inoubliable (TV-film) -

Woensdag 

het schildpadplein — 1800 Klem, 
klem kleutertje — 1815 Oi ips (fJ 
— 1902 Uitzending door derden 
(PVV) - 1945 Nieuws - 2015 
Arnold ( f ) - 2040 Goddelijke 
komedie (toneel) — 2210 Funda
menten (Teilhard de Chardin) — 
2300 Nieuws 

BRT 2 

2015 Die goeie ouwe tijd (show) 
— 21 05 Don Pasquale (opera van 
Donezetti) 

NED. 1 

BRT 1 

1530 Open school - 17 00 Op 

1531 Vara's filmklub - 1858 
Nieuws — 1900 Programma van 
het jaar — 21 20 Politieke partijen 
- 21 37 Nieuws - 21 55 Studio 
sport - 2220 Open school/te-
leac - 2240 Nieuws 

NED. 2 
18 35 Sesamstraat - 18 50 Eenak
ter m zwart /wi t — 1859 Allemaal 

yrtshow (BRT) te lkens \Neer v o o r e e n 
gevu ld p r o g r a m m a me t de nod ige af-

i d e r w e r p e n t e m p o — D e Muppet 
hoef t we l met meer, t o c h wi l len wi j u w 

sn op de Muppe t -a f lever ing van van -
d 1) De Muppets naar de film \s eigen-
' rond de M u p p e t s bu i ten reeks Het 
naar de f i lm M i s s Piggy ziet z ich als In-
srmit mikt m e t e e n h o o g en d ingt naar 
publ iek als H u m p h r e y Bogar t , G o n z o 

m e n als Tarzan, en n o g meer d w a z e 
lale gasten Dud ley M o o r e en Lily 

(29 d e c ) — In het humons t i sche jon-
oets (BRT 1) p ra ten V laamse j onge ren 
j is „De B r a k k e G r o n d " in A m s t e r d a m 
( leef t i jdgenoten Hierna vo lg t d e Uit-
den waar in he t Humanis t i sch V e r b o n d 

Jaar van d e Gehand icap ten — D e 
' ond 18 een specia le a f levenng waar in 
les van e igen b o d e m nog eens aan de 
et e ropvo lgende Kijk mensen, een 
happeli jk magaz ine is een pleidooi 
leid met he t natuur l i jke (energ ie)kapi -
bomen, enzJ — O p BRT 2 w o r d t de 

zakgeld (L 'argent d e poche) van 
(1975), een klassieker, gedraa id He t is 
Ie k inderwere ld Ruim t w e e h o n d e r d 
de hoofdro l len me t als vas te leidraad 
diehard (Jean-Frangois S teven in ) — 
t in de haar v o o r b e s t e m d e zendt i jd o p 
urnaal van 21 u 37 een overz ich t van 
•nissen m 1981 (De terreinknecht en 
Terwi j l de A v r o in het weke l i j kse pop -
o p (Ned 2) een overz ich t b reng t van 
Dopgebeuren in 1981 W e zi jn dus vo l 
overz ich ten van het voo rb i j e jaar 

/lies aan haar laatste s h o w toe in de 
- wees gerust , „D ie kat k o m w e e r " 

^ G (30 d e c ) - In Goddelijke Kome-
Meche ls S tadspoppen tea te r en het 
irteater een hedendaagse vers ie van 
3rhaal, u i tgebee ld d o o r ak teu rs en 
sische ak teur Sch tok , de b e w e r k e r 
n de Ts jech ische reg isseur Jan D v o -
bi jbelstof me t een kn ipoog en o p hu-
benaderd (BRT 1) T g v de 100ste 

• geboor te van d e Franse jezuïet, teo-
ilhard de Chard in w o r d t in Fundamen-
in op de be teken is van zi jn oeuvre en 
' 1) — Programma van het jaar is een 
rende terugbl ik o p de gebeur ten issen 
B1 ( N O S / N e d 1) - W i e d e Engelse 
3 knie heef t en daa renboven zi jn w e g 
f van de woo rdspe l i ngen , unders ta te-
ingelse taal, zal een dol le a v o n d bele
ef naar Ve ron i ca ( N e d 2) waar het 
ima van de B B C The Best of not the 
s voor de eers te maal u i tgezonden 
umor o p z'n best met pers i f lages, 
sn ko ldereske toes tanden 

' A G (31 d e c ) (oude jaarsavond) — 
Ijk in het t eken van Oude jaar -N ieuw-
Dieden tegen elkaar o p o m de bes te 
ts te show aan te k u n n e n b ieden To t 

nu t oe w e r d het bes te van he t bes te gep rezen tee rd 
d o o r Du i ts land BRT 1 hee f t dat wi jsel i jk ingezien en 
schake l t o m 24 u g e w o o n ove r o p Z D F , een w e r k ge
spaard v o o r de e igen k i jkers die ze l fs niet meer h o e v e n 
o p te s taan o m d e k n o p (van o u d naar n ieuw i) o m te 
draa ien In het j ongerenmagaz ine van BRT 1 Een vinger 
in de pap w o r d t d o o r j o n g e r e n in de t o e k o m s t g e k e k e n 
hoe zal het jaar 2020 er u i tz ien? BRT 1 k o m t me t een 
n ieuw initiatief aandraven e e n specia le oudejaars-
a v o n d s h o w r o n d ons nat ionaal d u o Gaston en Leo, o m 
g e v e n d o o r enke le gas ten van internat ionaal fo rmaat , 
o a Dal ida — W i e he t e rns t iger wi l d ie a v o n d kan k i jken 
naar BRT 2 w a a r d e Bn tse avonturen f i lm Damn, the 
Defiant \an Lew is Gi lber t (1962) w o r d t gedraa id Het is 
een b i j zonder ges laagde h is tor ische ro lp rent ove r d e 
w a n t o e s t a n d e n o p d e Bn tse oo r logsv loo t t i jdens d e Na
po leont ische oo r l ogen M e t A l e c Gu inness , D i rk Bogar-
d e e a — D e N O S heef t e e n or ig inele manier g e v o n d e n 
o m een overz i ch t te g e v e n van d e mees t ges laagde TV-
p rog ramma 's van de versch i l lende zende rs uit het 
voo rb i j e jaar D e N O S organ izeer t een veil ing, waarb i j 
d e f ragmen ten eers t kunnen w o r d e n bekeken , waarna 
b e k e n d e pe rsonen via 't s y s t e e m van Amer i kaans 
o p b o d z ich de f r agmen ten k u n n e n aanschaf fen in ruil 
v o o r betal ing in ol iebol len, gebak jes en ander lekkers 
da t dan w o r d t u i tgedeeld aan k inderen in tehu izen ( N e d 
1) (Oud en nieuw in de veiling) — O p Neder land 2 
( K R O ) p rezen teer t de Neder landse kabaretar t ies t Henk 
Elsink z i jn d e r d e s h o w in een reeks s h o w s die hij te l 
k e n s o p b o u w t r o n d een b e r o e m d e g a s t V a n a v o n d is 
zi jn gast de ve rmaa rde Nede r l andse opera -zangeres 
Chr is t ine D e u t e k o m — Na deze s h o w vo lg t een ext ra-
lange af lever ing van De alles is anders show anderhal f 
uur du inen in d e med iawere ld , voora l d ie te r re inen waar 
het 't a fge lopen jaar boe iend is g e w e e s t 

V R I J D A G (1 jan '82) (N ieuwjaarsdag) - In het 
nam iddagp rog ramma van BRT 1 k o m t na het t radi t ione
le Nieuwjaarskoncert uit Wenen da t d o o r bi jna alle Eu
ropese zende rs o v e r g e n o m e n w o r d t e n de al even tra
di t ionele Ski-wedstnjden in Garmisch-Partenkirchen 
een al oudere Vlaamse film Het geluk komt morgen, 
van Je f B ruyn inck (1958 - z w / w ) me t Char les Janssens , 
D o r a van der G roen , G a s t o n Vande rmeu len , A n n y 
A n d e r s e n , D e W o o d p e c k e r s , C o Flower, Remain D e c o -
n inck e a T h o m a s Pro fessor d o e t een opmerke l i j ke uit
v ind ing een midde l da t d e m e n s e n onvermoe ibaar 
m a a k t Daar zit ge ld in, meen t d e rondre izende kermis
gast Sy lves te r T h o m a s Pro fesso r w o r d t Pro fessor 
Thomas Hij zal het p r o d u k t ve rvaard igen en Sy lves te r 
zal het v e r k o p e n Z i j v inden e e n f inancier En o p de 
Were ld ten toons te l l i ng van 1958 in Brusse l w o r d t het 
w o n d e r m i d d e l aan het publ iek voo rges te ld , v o o r het al
g e m e e n welz i jn en v o o r dat van hun be id jes in het 
b i j zonder — N o g o p BRT 1 de A m e n k a a n s e muzikale 
fi lm The Music Man van M o r t o n Da Cos ta (1962), me t 
Robe r t P res ton en Shir ley J o n e s Haro ld Hill, handelsrei 
z iger in muz iek ins t rumenten be loo f t het s tad je River 
C i ty een jeugd fan fa re te s c h e n k e n Hij raakt zodan ig 
vers t r i k t in het w e b van leugens dat hij spint, dat hij o m 
zeggens geen u i tweg meer v indt Ge lukk ig is er het 
b ib l io tekares je M a n a n — W i j m o g e n we l v e r w a c h t e n 
da t het sat i r isch magaz ine TV-Touche (BRT 2) met spe
ciale aandach t samenges te ld zal zi jn en dat de makers 
hun spo t en hekel met zul len spa ren o v e r d e gebeur te 
n issen in 1981 — D e Va ra b reng t o p N e d 1 de s t o m m e 
f i lm The Gold Rush ( z w / w ) , missch ien we l de bes te fi lm 
van Char l ie Chapl in (1925) 

tuig (fJ — 1925 Vrouwen van 
Zuid-Afnka (dok) - 2000 
Nieuws — 2027 Socutera — 
2032 Veronica Award 1981 -
2140 Dynasty ( f ) - 2315 The 
best of not the nine o'clock news 
(satire) — 2350 Nieuws 

RTB 1 

1200 Teletekst nationaal magazi
ne — 1900 Waalse gewestelijke 
aktualiteiten — 1930 Nieuws — 
1955 Zygo-fétes - 2005 Ris-
quons-tout (kwis) — 21 00 Theo-
door Chindler ( f ) - 2200 Een 
olifantengeheugen (dok) — 22 55 
Nieuws — 2315 Poemes pour Ie 
jazz 

RTB 2 

1955 Le chasseur de chez Ma
xim s (film) — 21 30 Special Diana 
Ross (show) 

ARD 
17 00 Alpha 5 Computer-spelshow 
voor kinderen — 20 00 Nieuws — 
2015 Mann m Eile (film) - 21 45 
Moskau(dok) — 22 30 Tagesthe-
men - 2300 Ruckblick auf '81 -
000 Nieuws 

ZDF 

17 00 Nieuws - 1710 Bilder eines 
jahres Jaaroverzicht — 1800 Si
las — 2015 Aktualiteitenmagazine 
- 21 00 Heute-Journal - 21 20 
Die Profis ( f ) - 2210 Het jaar der 
gehandicapten — 22 15 TV m New 
York — 2300 Finito LAmor (tv-
spel) — 040 Nieuws 

D3 

19 45 Gewestelijke aktualiteiten — 
2000 Nieuws - 2015 Pechvogel 
(talk-show) — 21 15 Superman tilt 
feuerball (reportage) — 21 45 Das 
war Karl Farkas (dok) — 2230 
Jazz Fest Berlin 1981 - 2315 
Nieuws 

LUX. 

1900 Nieuws - 1927 Muppet-
show - 1958 Nieuws - 2000 
Hit-parade (show) — 21 00 Char-
roi (western) - 2238 Teaterma-
gazme — 2313 Jezus kwam uit 
Nazareth (meditatie) 

TF 1 

19 20 Gewestelijke aktualiteiten — 
19 45 Bcnsoir Fernand (humor) — 
2000 Nieuws - 20 30 Sans familie 
(tv-film) - 22 00 Entre onze heu-
res et minuit (politiefilm) — 2335 
Un Noel, une vie — 23 50 Nieuws 

A2 
1945 Les gens d'ici - 2000 
Nieuws — 20 35 Le bonheur des 
tnstes (tv-film) - 2210 Charles 
Vanel (gesprek) — 2310 Nieuws 

FR. 3 

20 35 Fille d amour (show) - 21 30 
Mon meilleur Noel ( f ) — 2200 Le 
dejeuner sur I herbe (film) — 23 25 
Nieuws — 2345 Mes meilleurs 
voeux 

Donderdag 
DECEMBER 

BRT 1 

15 30 Een deuntje m het hart (film) 
— 17 00 Koncert 150 jaar dynastie 
— 1725 De schuchtere draak 
(stnp) - 17 55 Tik tak - 1800 
Sesamstraat - 1815 Een vinger 
in de pap — 18 47 Uitzending door 
derden (SP) - 1945 Nieuws -
2005 Dubbel dobbel (kwis) -
21 05 Gaston en Leo (show) — 
22 15 Dallas ( f ) - 23 00 Allemach
tig eenentachtig - 000 Van oud 
naar nieuw i (show) 

BRT 2 

2005 Damn, the defiant (film) -
21 40 Circus — 22 00 Oudejaars-
avondkoncert — 2245 Premiere 

NED 1 

1530 Heroine laat je met gaan' 
(dok) — 1555 Het verhaal van 
een vossenfamilie (dokJ — 1858 
Nieuws — 19 00 De bevers (dok) 
- 1925 Sterrenslag 1981 (vane-
te) - 21 37 Nieuws - 21 55 Oud 
en nieuw in de veiling (show) — 
2355 Klok - 000 Vuurwerk -
015 AVRO's nieuwjaarsshow '82 

NED 2 

18 35 Sesamstraat — 18 50 Eenak
ter in zwart-wit — 1859 Popcorn 
(show) - 2000 Nieuws — 2027 
De Henk Elsink show — 21 45 De 
alles IS anders show (debaO — 
2340 Nieuws 

RTB 1 

19 30 Nieuws — 19 55 Zugo-fêtes 
— 2005 Chansons a la carte 
(show) - 21 30 Le canard a I oran
ge (toneel) — 2355 Nieuwjaars
wensen — 010 Le chant de la 
Louisiane (musical) 

RTB 2 

1900 De kleine mama's van de 
brousse (dokJ — 1955 La grece 
hier et demain (dok) — 2050 
Sang viennois (operette van Johan 
Strauss) 

ARD 

20 00 Nieuws — 2015 Vater einer 
Tochter (toneel) — 22 00 Auf ein 
neues (eindejaarsspektakel) — 
002 Silvester-Nachlese (show) 

ZDF 

19 20 Das Streichquartett (blijspel) 
— 20 00 Silvester-Trumpfe (show) 
— 21 45 Eine total total verruckte 
Welt (film) - 000 Mit Schwung 
ins neue Jahr (dansparty) 

D 3 

2000 Nieuws - 2015 Ab Mor
gen (show) - 2100 The old 
tango (balletf ilm) — 22 00 Monster 
Party (show) - 22 45 The best of 
Rockpalast 

LUX. 

2000 Show Julio Iglesias - 21 00 
Star (musical) — 2320 Moulin-
Rouge a Pans (show) 

F 1 

19 20 Gewestelijke aktualiteiten — 
19 45 Bonsoir Fernand (humor) — 
20 00 Nieuws - 20 30 Reveillon a 
Pans — 2035 Les aventures de 
Rabbi Jacob (film) — 22 10 Reveil
lon a Pans — 2215 Le grand 
studio (show) — 2310 Nieuws — 
2315 Fou. fou, foul (show) 

A 2 

2000 Nieuws - 2035 Les ballets 
Moisseiev (reportage) — 21 50 
Salvador en chanson — 2245 
Thierry le Luron (show) — O 30 Le 
Moulin Rouge (show) — 1 05 Un 
Conde (film) — 245 Le maitre-
nageur (film) — 415 La carrière 
d'une femme de chambre (film) — 
600 Une Anglaise romantique 
(film) 

F 3 

1940 Regionaal programma — 
1955 Ulysse 31 (SF-fJ - 2000 
Les petits papiers de Noel (Unicef) 
— 20 35 Les pays d Amont (show) 
— 2105 Hollywood Hollywood 
(film) - 2300 Nieuws - 23 30 
Les pays d Amont (show) — O 45 
Nieuws — 1 00 L air du temps et la 
couleur des jours (reportage) 

BRT 1 

1215 Nieuwjaarskoncert uit We
nen — 1330 Schansspringen uit 
Garmisch-Partenkirchen (reporta

ge) — 1530 Het geluk komt mor
gen (film) - 17 00 Circus 1980 -
1800 Tik Tak - 1805 Klem, klem 
kleutertje — 1850 Sesamstraat 
— 1835 De nieuwe schoenen 
(stnp) — 1840 Hoe dieren kom-
municeren (dokJ — 19 07 Het vrije 
woord — 1945 Nieuws — 2005 
The music man (musical} — 22 30 
Nieuws 

BRT 2 

1900 Jan Steen mens onder de 
mensen (dok) — 19 30 Lieve plant
jes (dok) — 1945 Nieuws — 
2005 Ontsnappingsroute (fJ — 
2055 TV-Touche - 2120 Het 
gnjze zwerk — 22 00 Jazz muziek 
Speedy Reeds 

NED 1 

1215 Nieuwjaarskoncert uit We
nen — 15 30 AVRO s nieuwjaars-
show 82 - 1900 Willie (jeugd
film) - 1945 Zeg ns aa ( f ) -
2010 Steeds moeilijker (portret 
van artiestenfamilie) — 2137 
Nieuws — 21 55 Vladimir Vysots-
kij, dichter aller Russen (dokJ — 
2235 De Goud-trek (film) - 2350 
Nieuws 

NED 2 

18 35 Sesamstraat — 18 50 Eenak
ter m zwart /wi t — 1859 Ratina-
parade (show) — 2000 Nieuws 
— 2017 De Andre van Duin teater 
show — 21 25 Gevraagd een 
moordenaar (triller) — 2240 Ak-
tua TV special (dokJ - 2320 
Nieuws 

RTB 1 

19 00 Waalse gewestelijke aktuali
teiten - 1930 Nieuws - 1955 
Zygo-fétes — 2000 Le cirque du 
Pekin — 21 30 Le forum en folie 
(film) - 2305 Nieuws 

RTB 2 

1900 Special pub'art (reportage) 
— 1955 Jean le bleu (tv-film) — 
21 40 La mer doit vivre (dok) 

ARD 
1915 De elfsteden schaatsmara-
ton (reportage) — 2000 Nieuws 
— 2015 Das Nervenbundel (sati
re) - 2150 100 Meisterwerke 
(dok) — 2200 Der Kurfursten-
damm (dokJ - 2300 Nieuws — 
2305 Vorhang auf Wir spielen 
Mord (thnller) — 050 Nieuws 

ZDF 

1900 Nieuws - 1920 Arena der 
Sensationen (show) — 2120 
Nieuws — 21 25 Ein neuer Stem 
am Himmel (film) 

D 3 

2015 Het leven van de mensen m 
de middeleeuwen (dok) — 21 00 
Die Meistersinger (show) — 21 45 
Schhcksupp Theatertrupp (repor
tage) - 2230 Jazz Fest Berlin 
1981 - 2315 Nieuws 

LUX. 

2000 0 )ncer ts colonne (recital 
door Charles Aznavour) — 21 00 
Tous en scene (musical) — 2328 
Automagazine 

F 1 

1930 Nieuws — 1945 Bonsoir 
Fernand (humor) — 2 0 00 Numero 
Un (vanete) - 21 00 La France de 
Josephine (tv-film) — 2205 Or-
phee (opera) - 2250 Un Noel 
une vie — 2305 Nieuws 

A 2 

1945 Les gens d'ici — 2000 
Nieuws - 2035 Les nouvelles 
brigades du tigre (fJ - 21 35 
Apostrophes - 22 55 Nieuws — 
2305 Une femme disparait (thnl
ler) 

F 3 

2000 Les petits papiers de Noel 
(UniceO 2035 Mon meilleur Noel 
(tv-film) - 21 00 Le barbier de 
Seville (opera) - 2300 Le cha
teau de I amarylhs (tv-film) — 23 55 
Nieuws 
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14 
Kritisch bekel<en 

In „Wij" van 6 augustus 
'81 publiceerde Nic van 
Bruggen een merkwaar
dige bijdrage over het 
even merkwaardige als 
"bizarre architekturale ge
heel, dat zich binnen de 
rooilijnen van de Antwer-
pense Cogels-Osylei sa
menvoegt. Zeer terecht 
en op lyrische wijze zong 
hij de lof van het eklekti-
cisme van allerhande 
neo's. Neo-sti j len die zich 
daar in elkaar hebben 
verstrengeld tot een stuk 
geschiedenis van burger
lijke architektuur, én tot 
één stuk soms zonderlin
ge poëzie-in-steen. Het 
herwaarderingsproces 
van deze historische 
steen-poëzie is wellicht 
maar even aan de begin-
faze toe. 

M e t de toename van de 
kilte waarin zoveel he
dendaagse gebouwen 
„vervriezen", neemt te
vens de gevoelswaarde 
toe, die als warmte komt 
opdoemen uit zoveel — 
op kunstambacht steu
nende — té lang onder
schatte en derhalve on
dergewaardeerde archi
tektuur der neo's uit ein
de vorige eeuw, begin 
onze eeuw. 

Onder deze neO'Stijlen 
bezat het fenomeen dat 
als „neogotiek" wordt 
omschreven zonder twij
fel de belangrijkste 
plaats. Deze grens-over-
schri jdende stijl is inder
daad „geschiedenis" ge
worden. En vanuit de af
stand die geschiedenis 
schept, is een begin ge
maakt, met het bepalen 
van zijn plaats en zijn 
werkeli jke waarde als 
brug tussen verleden en 
toekomst. 

Deze plaatsbepaling, én evaluatie, 
IS zowat de ruggegraat van de 
buitengewone tentoonstelling die 
in het „Centrum voor Kunst en 
Kuituur" te Gent gaande is, en die 
wegens de grote nationale en in
ternationale belangstelling wordt 
verlengd tot 31 januari '82 

Inderdaad, niemand is beter ge
plaatst en meer bevoegd, om (met 
afstand van jaren) deze stijl op de 
weegschaal te leggen, en om de 
gevolgen ervan te bepalen in het 
ontwikkeingsproces van onze na
tionale architektuur, dan de sa
mensteller en realisator van deze 
tentoonstelling: het Hoger Sint-
Lucas Instituut Gent. 

Immers is het dossier over de 
neogotische wordingsgeschiede
nis, dat dit instituut bezit, niet al
leen het belangrijkste van ons 
jand, het behoort tevens tot één 

Een eeuw zorg 
om monumentenzorg 

der markantste van het Noord-
europese gebied Tevens beleef
de dit instituut deze beweging van 
binnenuit, én was er decennia lang 
de ruggegraat van, hier bij ons. 
Wat het Gentse Stnt-Lucas Insti
tuut een eeuw lang aan „zorg om 
monumentenzorg" heeft besteed, 
kan U in deze tentoonstelling te 
Gent overzien. Deze tentoonstel
ling verdient tenvolle de grens
overschrijdende aandacht, die 
haar te beurt komt te vallen. De 
tentoonstelling, bestaat uit een 
even helder als beeldend over
zicht van de ideeënwereld en de 
prestaties van haar voornaamste 
oud-leerlingen- architekten én kun
stenaars, die over een periode van 
ruim 100 jaar, in Vlaanderen mede 
een brug hebben geslagen tussen 
verleden en toekomst 
Een bijzonder goed gedokumen-
teerde kataloog, tevens zeer ver
zorgd uitgegeven, vat deze „krea-
tieve zorg" uitmuntend samen. 
Wie bekommerd is over de toe
komst van ons verleden, én over 
het verleden van onze toekomst 
moet deze tentoonstelling zien. Uit 
de inleiding van de dynamische 
direkteur van dit instituut, de heer 
Jozef Janssens, licht ik graag vol
gende teksten, deels verklarend, 
deels informerend, deels medite
rend 

„Sint-Lucas Gent is het oudste 
architektuurinstituut in het land dat 
zich daadwerkelijk met de konkre-
te op kunst, wetenschap en tech
niek gefundeerde konservatie en 
restauratie van ons historisch pa
trimonium heeft beziggehouden. 
De geschiedenis van de monu
mentenzorg in dit land is ondenk
baar zonder de historische bijdra
ge van Sint-Lucas Gent en zijn 
oud-studenten, een bijdrage die 
tot heden ondanks de wisselvallig
heden van mode en tijdgeest mets 
aan deskundigheid heeft ingeboet 
De tentoonstelling zelf wil een 

overzicht geven van een eeuw 
„zorg om monumentenzorg" met 
de nadruk op de opleiding van 
studenten en de realizaties van 
afgestudeerden. 
Binnen de tematiek van restaura
tie, renovatie en integratie worden 
de aanverwante disciplines glas-
in-lood en steenkappen-houtsnij-
den, evenals alle deelaspekten zo
als archeologie en heraldiek gevi
sualiseerd door middel van ar
chiefstukken, opmetingen, ont
werptekeningen, restauratieteke
ningen van recente projekten, 
aangevuld met bouwfragmenten 

en modellen, om aldus een over
zicht te geven van een volledig 
restauratieproces. 
Deze eeuw „zorg om monumen
tenzorg" wordt op zijn beurt ge-
projekteerd in een algemeen tijds
kader 
Ter deze gelegenheid wordt de 
heruitgave „Bouwkundig Tekenen 
- Initiation a l'Architecture" van de 
hand van Broeder Alfred-Maurice, 
voorgesteld. Bovendien betekent 
deze tentoonstelling een waarde
volle afsluiting van het jaar van de 
Stadsvernieuwing". 
„Architektuur en stedebouw kun-

A~ • 

Een goed voorbeeld van restauratie en samengaan van eigentijds aan
voelen, de woning van Eric Van Biervliet aan de St.-Annastraat te 
Brugge. 

Het bestel?) van Louis Neefs en Jef Eibers 
De eindejaarsfeesten zijn telkens 
weer de aanleiding tot het uitbren
gen van verzamelplaten die als 
zoete broodjes de deur uitgaan. 
De retro-trend die nu een paai jaar 
aansleept blijft op muzikaal vlak de 
„zwingende" zestigerjaren aanprij
zen Gevolg is dat heel wat platen 
elkaar overlappen, de heruitgaven 
van vooral Presley en de Beatles 
zijn er schrijnende voorbeelden 
van Gelukkig gaat het hier bij ons 
niet zo een vaart Hoewel! Het 
tragische ongeval op Kerstdag 
van vorig jaar waarbij Louis Neefs 
om het leven kwam had meteen 
tot gevolg dat drie platenhuizen 
die rechten bezaten er ook brood 
in zagen.. Maar Louis heeft mooie 
dingen gezongen en hopelijk 
wordt het BRT-programma op 
Kerstdag een blij herinneren aan 
iemand die met volle teugen van 
het leven genoot. Voor MFP ver
zamelde Marcel Heymans een 
keuze uit Louis' oudere en voor 
vele jongeren minder gekend 
werk. Dat situeert zich tussen 
1960 en '75, en de drie eerste 
nummers van de A-kant zijn de 
meest recente. Bobbie Gentry's 
„Benjamin" en „Laat ons een 

bloem" zijn blijvende waarden 
voor radioprogramma's, terwijl het 
schalkse „Oh oh, ik heb zorgen" 
van het schrijversduo Pol Quin-
tens en Phil Van Cauwenberg hier 
terecht inleidt. Van hen eveneens 
de Euro-festivalnummers „Jenni
fer Jennings" en „Iris" waarmee de 
betreurde zanger lauweren haalde 
in Athene. Fijn ook klinkt nog eens 
„Wat een leven", „Als ik ooit eens 
vijf minuten tijd heb" en zijn be
kendste ouwertje „Sixteen tons". 
BIJ zijn bekende kinderliedjes prij
ken hier „'k Zag twee beren" en 
„de Poppestoet", een goeie keuze! 
Voor de rest nummertjes die als 
omlijsting met misstaan maar die je 
toch met meteen onder de noe
mer „Beste van..." kan onderbren
gen. 

Jef Eibers 
Vrij onverwacht verscheen een 
muzikaal portret van Jef Eibers, 
die zich met zijn „Vlaams-Brus
sels" een plaats tussen de arties
ten zong. Hoewel hij daar sedert 
'76 afstand van nam, en in het 
Nederlands zingt en optreedt. Jef 
zelf is met zo gelukkig met het feit 

dat een dergelijke samenstelling 
zonder inspraak van de artiest 
gebeurt. Daar komt nog bij dat zijn 
firma (Fonior) twee jaar geleden 
fajiliet ging en de curator de opna
men en kontrakten heeft doorver
kocht. Uit zo 'n toestand groeien 
omwille van rechten en verplichtin
gen heel wat mistoestanden. Over 
de plaat zelf: „Ik spreek de keuze 
van die samenstellers niet tegen" 
vertelde hij ons, „maar op de drie 
elpees die ik toen maakte staan 
dingen die hier beter bij pasten. De 
plaat IS een overzicht van een 
periode die voorbij is, en er had
den data moeten vermeld staan. 
De foto is trouwens van '74, en ik 
loop al een tijdje rond zonder 
baard. Ik ben ook gestopt met 
dialektzingen, het gaat dus om de 
„ouwe„ Jef Eibers. „Met onder
meer het prachtige „Leopold II', 
„Irma la Boche" en andere juweel
tjes. Over de keuze van de num
mers zelf: „Er staan goeie dingen 
op, maar „Mei 1940" en het lied 
„Polle Pansj" zijn uit hun verband. 
Ze waren tijdsgebonden toen ze 
verschenen, en passen hier niet Ik 
had er dan wél „Nieuwjaar" en „Hij 
zoeng lalala" erbij gezet, en „Alarm 

BOB". De mensen gaan zeggen 
dat Jef Eibers niet evolueert. Maar 
ik maakte inmiddels nog twee 
nieuwe plaatjes, en er komt een 
nieuwe singel van me uit!" 
Wij zijn alvast benieuwd naar de 
nieuwe Jef Eibers. 

Kerst '81 
Een goede Vlaamse produktie is 
ongetwijfeld het singeltje dat on
der de welluidende „Christmas 
ding-dong" voor Carrère is opge
nomen. Het IS gezongen door een 
heleboel Vlaamse artiesten sa
men, waronder niemand minder 
dan Sofie, Wim De Craene, de 
Antwerpse meisjesgroep Venus, 
Bobby Ranger en nog wat kleine
re sterren. Een pittige medley van 
kerstrefreintjes samen met het 
Big-Ben tema in discoversie. 

Uit het buitenland een in stemming 
verkerende Kenny Rogers met 
een elpee op Ariola, en een Emmy-
lou Harris met de plaat „Cimma-
ron" die country-ballades verza
melt. In heruitgave dan ook dit jaar 
de Will Tura dubbel-Kerstelpee. 

Sergius 
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nen in de reële ontwerpsituatie 
niet langer gescheiden worden, 
gezien de integratie van de stede
bouw in de projektstudies en de 
verruiming van het begrip archi-
tektuur als de discipline van het 
gehele „environment" 
Tot dit „environment" behoort ook 
het bouwkundig erfgoed, het ar-
chitectureel patrimonium, m^.w. 
de historische gebouwen en sites, 
zoals zij ingeworteld, vergroeid en 
geïntegreerd zijn in het stedelijk of 
gemeentelijk weefsel 
De belangrijkheid van historische 
monumenten neemt toe met de 
versnelling waarmee monumenten 
tot de geschiedenis gaan toehoren, 
en dan denken we niet zozeer aan 
kerken, kerkhoven, windmolens, 
kastelen en patriciërswoningen, 
maar vooral aan de nederige ar
beiderswoningen, de oude huizen
blokken, in onbruik geraakte lood
sen, het oude stadsinterieur, 
straatjes, steegjes en pleinen". 
„Historische monumenten zijn 
meer dan een herinnering aan een 
groots verleden en een bescha
ving van vroeger eeuwen, meer 
ook dan een toeristische trekpleis
ter of historische folklore. 

VERGEET-MIJ-NIET 

verjaardagboek 
voor 

JONG en OUD 
en 

EEN GOEDKOOP 
EINDEJAARS-

CADEAU! 
Voordeelprijs 

198fr. 
(zolang de voorraad strekt) 

Alleen verkrijgbaar In erkende 
boekhandels. 

Zij zijn de dragers, schatbewaar
ders en architekturale getuigen 
van een kuituur, een gemeen
schapsleven, een sociaal systeem, 
getuigen die in alle historiciteit, 
kultureel, maatschappijkritisch, so
ciaal, estetisch, funktioneel en 
technisch relevant zijn voor de 
huidige woon- en leefkultuur van 
een maatschappij die nog steeds 
op zoek is naar haar identiteit". 
„Het bouwkundig erfgoed maakt 
deel uit van ons leefmilieu. Wij 
reageren tegen het slopen van 
oude complexen of wijken met 
een historische struktuur omdat 
het verdwijnen of de afbraak van 
deze monumenten niet alleen een 
aanslag betekent op de kontinui-
teit met het verleden maar ook 
omdat deze ingrepen dit leefmilieu 
verstoren in zijn geborgenheid, 
eigenheid en vertrouwd zijn met 
de omgeving". 

„De opleiding aan het instituut 
heeft van bij de stichting een eigen 

ADVERTENTIE 

De „museumtuin" van Sint-Lukas aan de Zwarte Zustersstraat te Gent: het verleden dat middenin de toekomst 
staat.. 

karakter en mag prat gaan op een 
traditie waarvan de waarde bij de 
doorbraak van de moderne archi-
tektuur werd miskend. 
De leerprogramma's t>ewijzen dat 
het Instituut steeds gekozen heeft 
voor een ruime benadering van 
het historisch gegeven, waarin de 
beeldende kunsten en het am
bacht totaal met elkaar verweven 
zijn en als geïntegreerde discipli
nes ons bouwkundig erfgoed ver
rijken". 

„De neogotiek of Sint-Lucasstijl is 
een levend bewijs van de samen
hang van kunst en ambacht die 
onder de koepel van het kreatieve 
denkvermogen van de Sint-Lucas-
mensen ontstaan is. 
De vruchten van deze totaaloplei-
ding werden vooral geplukt na de 
totale verwoesting van de eerste 
wereldoorlog en bij de opkomst 
van het modernisme, dat velen 
onder ons aan het wankelen ge
bracht heeft De vaste waarden 
van de traditie werden echter 
vastgelegd in de grote historische 
rekonstrukties welke tussen beide 
wereldoorlogen aangevat werden. 
Deze vaste waarden of kwaliteiten 
betekenen voor de hedendaagse 
architekten en architekt-restaura-
teurs een houvast welke hen in 
staat stelt ons bouwkundig erf
goed eerbiedig te benaderen als 
de oude stam waarop nieuwe en
ten kunnen aangebracht worden, 
welke onze oude kernen opnieuw 
in bloei zullen brengen. 
Het Sint-Lucasinstituut heeft sinds 
de stichting, daadwerkelijk het res-
pekt voor ons bouwkundig erf
goed hoog gehouden. De tentoon
stelling welke nu in het Centrum 
voor Kunst en Kuituur te Gent 
loopt wil een evocatie zijn van de 
resultaten van een eeuw opleiding 
aan het instituut dat de jongste ja
ren heel wat vernieuwing heeft 
doorgemaakt Zo worden o a ge
steund door de toenmalige minis
ter van Kuituur, mevrouw Rika De 
Backer-Van Ocken, sinds 1979 de 
initiatie-kursussen glas-in-lood en 
steenkappen-houtsnijden georga-
nizeerd en vanaf 28 september 

1981, werd een post-graduaat mo
numentenzorg ingencht en ter 
deze gelegenheid organizeert een 
werkgroep van het Instituut de 
tentoonstelling rond de opleiding 
van kandidaat-monumentenzor-
gers en de restauraties gedaan 
door afgestudeerden sinds de 
stichting van de school in 1862. 
De tentoonstelling, die doorgaat 
onder het motto „een eeuw zorg 
om monumentenzorg" wil in alle 
bescheidenheid een bijdrage vor
men tot herwaardering van het 
bouwkundig erfgoed. Dit gezien in 
het kader van de historische res
tauratie en konservatie en van de 
aktuele problematiek van stads
en dorpshernieuwing en integra
tie. 

Belangrijk hierbij zijn de evolue
rende visie op de monumenten
zorg, de doorheen de geschiede
nis veranderende en diverse op
vattingen over restauratie, de evo
lutie van een amateuristische naar 
een meer wetenschappelijke t>e-
nadering en tenslotte de begnps-
verruiming van monumentenzorg 
zelf en van de term „historische 
gebouwen". 

„Sint-Lucas brak als eerste school 
in Europa met het eklekticisme 
van allerhande neo's om resoluut 
te kiezen voor de Neogotiek en is 
hierdoor, onbewust wellicht de 
wegbereider geweest van de mo
derne architektuur De hier ge
brachte tentoonstelling is het re
sultaat van heel wat studie- en 
opzoekingswerk en de verwer
king van de geselekteerde doku-
menten in een aanschouwelijke en 
overzichtelijke expositievorm Zij 
beperkt zich echter niet tot de 
visualisering van architekturale 
restauratie, renovatie en integratie, 
ook de deelaspekten van de mo
numentenzorg, de aanverwante 
disciplines, zoals beeldhouwen 
(steenkappen en houtsnijden), 
glas-in-lood, m.a.w de kunstam
bachten en restauratietechnieken 
komen hierbij aan bod Speciale 
nadruk wordt hierbij gelegd op de 
rol van de architekt-restaurateur 
„Les démolisseurs sont nombreux. 

les bons architectes sont rares" Qe 
baron de Stassart). en dit gekit 
vooral op het gebied van de res
tauratie, waar elk detail, elk oma-
ment belangrijk is en wezenlijk 
deel uitmaakt van het geheel, waar 

niet alleen het koncept maar ook 
de perfekte minutieus uitgewerkte 
tekening fieel wat historische ken
nis, technische meesterschap en 
veel monnikengeduld vereisen". 
„Een groot geloof de nodige eer
bied, het entoesiasme en belang-
loosheid zijn waarden, die bij geen 
enkel architekt-restaurateur mo
gen ontbreken. Dat een speciale 
post-graduaat opleiding monu
mentenzorg een noodzaak is zal 
zowel uit deze tentoonstelling als 
uit de aangeboden catalogus blij
ken. 
Maar naast de opleiding van archi
tekten en historici wensen wij 
vooral begrip, medeleven en me-
deverantwoordelijkheKl van allen 
die met het behoud of het herstel 
van het bouwkundig erfgoed be
gaan zijn. Boeken en woorden 
kunnen de waarheid geweld aan
doen, stenen getuigen kunnen de 
waarfieid niet omzeilen". 
Tot daar direkteur Janssens. 
De tentoonstelling loopt nog tot en 
met 31 januari 1982 (verlengdO in 
het Centrum voor Kunst en Kui
tuur (Sint-Pietersabdij), Sint-Pie-
terspleln 9 te Gent alle dagen van 
10 tot 12 u. 30 en van 14 tot 18 u. 
Geleide bezoeken op dinsdag- en 
woensdagnamiddag kunnen aan
gevraagd worden ofwel schrifte
lijk naar bovenvermeld adres of
wel telefonisch op het nummer 
091/22.07.62. 

Harold Van de Perr« 

George Grard te Veume 
George Grard, de gevierde tachtigjarige tteeldhouwer, kreeg zopas een 
prachtige retrospekteve aangeboden door de steden Hasselt en 
Doornik. Deze expositie is nu te zien in galerij en het stadspark van Veur-
ne van 18 decemtier tot 27 februan. De tentoonstelling is open van 10 
tot 12 u en van 15 tot 19 u. op vrijdag, zaterdag en zondag, op alle 
feestdagen en elke dag tijdens de vakantie Galenj Godderis, Vleeshou-
wersstr 23 te 8480 Veume (tel 058-31.28.32). 
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Anderlecht, eeuwig twistpunt 

Het Sportkomitee van de KBVB heeft vorige week een opzienbarend 
vonnis uitgesproken. Het heeft Sporting Anderlecht de twee punten 
van de overwinning op Tongeren ontnomen omdat de kampioenen in 
bedoelde wedstri jd met vier „buitenlanders" zouden hebben ge
speeld. Wi j betwisten de uitspraak op zichzelf niet alhoewel hij op zijn 
zachtst uitgedrukt op dubieuze gronden berust. Want waar ligt voor 
een beroepsvoetballer het verschil tussen verblijven en wonen. En in 
hoeverre kan Anderlecht verantwoordeli jk worden gesteld voor het 
laatti jdig inschrijven in de bevolkingsregisters van een al een paar 
maanden in Beveren verblijvende Wim Hofkens? Overigens, wie zou 
het de Brusselse klub kunnen kwalijk nemen indien zij over deze gang 
van zaken niet eens op de hoogte was? Vast staat dat iedereen wist, 
ook SK Tongeren dat meende klacht te moeten neerleggen, dat Wim 
Hofkens al vijf seizoenen in België voetbalde en dat hij bi jgevolg als 
„Belg" kon worden aangezien. 

De beslissing van het sptortkomi-
tee kan, met het reglement in de 
hand, mogelijk worden verdedigd 
maar het zou een sportieve ramp 
zijn indien op het einde van het sei
zoen de verdikten in de hoogste 
klasse door de uitgesproken 5—0 
zouden worden beïnvloed. Veron
derstel dat Anderlecht één punt 
achter de eerste en Tongeren één 
punt voor de voorlaatste eindigt? 
De grootste gedupeerden zouden 
een klub zijn die te goeder trouw 
handelde en een andere klub die.. 

met de hele zaak geen uitstaans 
had. In ons voetbal kan dus blijk
baar altijd alles! 

Tot daar de feiten. Maar er is nog 
meer. De lezer weet dat wij ons 
geregeld ergeren aan de onge-
kontroleerde uitingen van sympa-
tie en antipatie tegenover klubs 
naargelang de omstandigheden. 
De wedstrijdverslagen van Ander
lecht—Standard en Anderlecht— 
Lokeren zien er telkens opnieuw 
helemaal verschillend uit in de 
Vlaamse dan in de Waalse pers. 

Dit is ronduit beschamend voor 
het niveau van onze sportjourna
listiek en het gaat niet op een 
beschuldigende vinger in één nch-
ting uit te steken. Alhoewel er 
natuurlijk (en gelukkig maar) „zeld
zame" uitzonderingen zijn die de 
regel bevestigen. 

Anderlecht is in ons voetbal al 
jaren een „eeuwig twistpunt". De 
klub speelt eerlang veertig jaar 
aan de top en wordt daarom be
nijd. In Wallonië worden de paars-
witten uitgescholden voor Vlamin
gen en in Vlaanderen voor Walen. 
De' klub geniet bovendien een 
ongewone rijkdom. Zo wordt dit 
tenminste aangevoeld door enkele 
konkurrenten. Maar Anderlechts 
rijkdom is voor de onbevooroor
deelde waarnemer niet onge
woon. De klub bezit een flink 
bevolkt hinterland en speelt bijge
volg geregeld voor twintigduizend 
kijkers en meer. Maar kan men in 
Antwerpen, Luik of Gent beweren 
dat Sporting zich daardoor alleen 
al van de anderen onderscheidt? 
Hoeveel volk zou Beerschot niet 

Geboren akrobaat 
Veldrijden wordt een „andere" 
sport wanneer Roger De Vlae-
mlnck er zich toe laat verleiden. 
Samen met zijn inmiddels defini
tief teruggetreden broer Eric 
vormde hij het koningskoppel 
binnen deze discipline van het 
wielrennen. 

Veldrijden is voor Roger kunst, 
akrobatie, behendigheid, stuur-
vaardigheid. Hij heeft altijd min
achtend neergekeken op het 
krachtenslopende loopwerk 
door de modder. 

Dezer dagen triomfeert Roger 
dan ook overal met verpletterend 
overwicht: de gronden liggen 
hard bevroren, de sneeuw maakt 
alle paden glad. Roger fietst waar 
anderen stapvoets aanschuiven. 
Hij danst l ichtvoetig op zijn pe
dalen terwij l anderen met be
vreesde ogen een steunpunt 
voor hun aarzelende voet zoe
ken. Hij wint de wedstri jden met 
minuten voorsprong o p . ieder
een, ook op een Roland Ljboton. 

De vraag mag gesteld worden 
welke erelijst Roger in het veld
rijden had kunnen samenfietsen. 
Hij heeft deze discipline nooit 
voluit willen beoefenen. In zijn 
jongere jaren liet hij zijn al even 
onderlegde broer Eric voorgaan. 
Veldrijden was voor hem enkel 
een manier om door het dode 
seizoen te geraken. Hij zag het 
zowaar als een verre voorberei
ding op het_ klassieke wegsei
zoen. 

Roger, die uiteraard de massa 
lokt en bijgevolg ook fikse start-
premies opstri jkt, zou in de nada
gen van zijn carrière eens op 
titeljacht moeten gaan. De offi
ciële onderscheidingen hebben 
hem in deze discipline slechts 
zelden aangetrokken. Hopelijk 
komt daar nog eens verandering 
in. Want we zijn er zeker van dat 
een degelijk voorbereide en ge-
koncentreerde De Vlaeminck 
ook nu nog de regenboogtrui kan 
omgorden. Indien hij dat echt 
moest wi l len-

Beter laat dan nooit! 
Vorige week werd de natio
nale trofee voor sportver-
dienste — de hoogste spor
tieve onderscheiding in dit 
land — toegekend aan de 33-
jarige rolschaatster Annie 
Lambrechts. De jury, be
staande uit elf mannen en 
één vrouw, deed daarmee 
recht aan een atlete die nu al' 
vijftien jaar lang haar „kleine" 
puur amateuristische sport 
propageert in... gans de we
reld Want Annie Lambrechts, 
geboren en getogen in het 
Leuvense en er ook gehuwd 
met de gewezen toploper 
„Haaske" De Hertoghe, ver
zamelt al sinds 1964 jaarlijks 
Europese en wereldtitels. 
Haar prestaties, die getuigen 
van groot atletisch vermo
gen, hebben bij ons niet altijd 
de verdiende weerklank ge
vonden. Zo speelden de he
ren sportjournalisten het 
klaar haar nog nooit tot Belgi
sche sportvrouw van het jaar 
te verkiezen ondanks op Ca-
rinne Verbauwen na nog 
nooit een Belgische sportbe
oefenaarster dezelfde kon
stante in haar prestaties wist 
te leggen. 

De jury van de nationale tro
fee voor sportverdienste, die 
de geleverde prestaties on
der meer beoordeelt op hun 
opvoedkundige draagwijdte 
en op de weerklank die zij in 
het buitenland genieten, ver
koos Annie Lambrechts te
recht boven andere kandida
ten als o.m. Herman Van 
Springel, Freddy Maertens, 
Ludo Dielis en André Malher-
be. Niet dat voornoemde 
sportmannen geen ruime ver
diensten verzamelden maar 
de omstandigheden waarin 
Annie Lambrechts, ook nog 
moeder van twee meisjes en 
lerares handwerk in het H. 
Hart-instituut te Heverlee, 

verschillen zo grondig van 
deze waarin andere topspor
ters naar hun beste vorm 
kunnen groeien dat het een 
ereplicht was van onze sport
wereld haar daarvoor te on
derscheiden. Met Annie Lam
brechts wordt overigens de 
rolschaatssport in het alge
meen gelauwerd. Deze sport, 
die zich nooit over de steun 
van financieel sterke spon
sors heeft mogen verheugen 
(of beklagen..J bloeit vooral in 
het Leuvense waar ook nog 
het rollerhockey wordt ge
propageerd. De vele mensen 
die zich al jaren belangeloos 
inzetten voor de verspreiding 
van hun sport — in de voor
bije zomer organizeerden zij 
nog de wereldkampioen
schappen op de weg! — zul
len Annie Lambrechts' onder
scheiding, die nu hopelijk nog 
zal gevolgd worden door de 
uitverkiezing tot sportvrouw 
van het jaar, wellicht als een 
persoonlijk sukses en als een 
beloning voor jarenlang kop
pig volhouden hebben aange
voeld. 

" - ^ 

lokken indien het zijn toppositie 
van destijds door een doordacht 
beleid een duurzaam karakter had 
kunnen geven? Hoeveel méér 
volk zou Standard niet lokken in
dien Roger Petit de miljoenen in 
topspelers in plaats van in onroe
rend goed had geïnvesteerd. En 
ervaart AA Gent nu zelf niet hoe 
eenvoudig het is de massa in het 
stadion te verzamelen. Goed spel 
en goede uitslagen. De kombinatie 
van beide waarborgt voldoende 
inkomsten. 

Het afsluiten van de heenronde in 
de voetbalkompetitie heeft overi
gens nog een en ander duidelijk 
gemaakt: uit de balansen blijkt dat 
er van een bevoordeling van An
derlecht in de arbitrage (nog zo 'n 
stokpaard) weinig sprake is. An
derlecht kreeg niet meer straf
schoppen voor of tegen dan ande
re klubs. Het bewijst enkel maar 
dat de balans over de lange ter
mijn altijd een evenwicht vertoont. 

De animositeit rond de omstreden 
klub vloeit ook voor een stuk voort 
uit haar beleid. Anderlecht wordt 
geregeerd door ekonomische 
principes Er komt veel geld bin
nen en er gaat er veel buiten. De 
klub verplicht er zich toe haar 
supporterslegioen de beste spe
lers aan te bieden. Anderlecht 
schuimt de transfermarkten af, 
vergist zich geregeld maar weet 
zich al even snel te herstellen. De 
flexibiliteit in het beleid kunnen de 
meeste andere klubs (alhoewel 
zeker niet allen!) zich niet veroor
loven, maar kan men dit Ander

lecht kwalijk nemen? Wie in An
derlecht speelt of... traint leeft on
der hoge mentale druk. De presta
tiedrang neemt slechts zelden af. 
Is dit echter een gebrek of een 
kwaliteit? 

Een zaak staat wel vast: in ons 
voetbal brengt geen klub meer 
publiek binnen de stadions dan 
Anderlecht. Zowel uit als thuis. Het 
is een vaststelling op lange termijn 
die, ondanks tijdelijke nevenver
schijnselen, enorme verdiensten 
van spelers en klubbestuur insluit 
en die voor het Belgisch voetbal 
een kostbare waarde vertegen
woordigt. Daarom herhalen wij 
ons verzoek van voor een paar 
maanden. „Dat de klubs hun me
ningsverschillen, hun vetes einde
lijk eens op het veld zouden uit
vechten in plaats van voor de 
groene tafels." Want het doet ons 
voetbal allemaal geen goed. 
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in de Volksunie 

De taalklachtenbus 
en de laatste Belg... 
Senator Vandezande kreeg in zijn brievenbus een uittreksel toegezonden van 
een of andere krant of tijdschrift waarin een artikeltje gepubliceerd wordt over 
de kommunautaire aangelegenheden. 
Het artikel is ondertekend door een zekere Maurice Goffinet en hij vertelt het 
verhaal van de handelwijze van de Duitsers die krijgsgevangenen hadden 
gemaakt tijdens de jongste Wereldoorlog en die vroegen aan de soldaten of zij 
Vlaming of Waal waren De Vlamingen moesten aan de linkerzijde gaan staan 
de Walan aan de rechterzijde. Op het ogenblik dat men aan mijnheer Goffinet 
toe was en men hem de vraag stelde antwoordde hij dat hij Belg was. Hij 
mocht in het midden blijven staan. 
Uiteindellik heeft men hem dan toch maar aan de Walen toegevoegd. Dat is 
wel betekenisvol. 
Een anonieme Leuvenaar steekt dit artikeltje in de bus van senator Vandezan
de en hoewel hij 2 wereldoorlogen heeft meegemaakt heft hij zelfs de moed 
niet om zijn naam op de keerzijde van de briefomslag te plaatsen. 
Inderdaad de laatste Belg-
Meer en meer stelt men vast dat de 
ministers en de overheden beroep 
doen op eentalige personeelsleden 
daar waar de wet de tweetaligheid 
voorschnjft Zij doen dit dan onder 
mom dat zij geen tweetaligen kunnen 
knjgen Dat gebeurt bij de Rijkswacht 
dat gebeurt in het ministene van Bin
nenlandse Zaken, in het ministene van 
Rnancien, enz Rotor Vandezande 
heeft een klacht ingediend bij de minis
ter van Landsverdediging, omdat de 
toestanden van de njkswachtpost te 
Anderlecht schandalig zouden zijn 
Senator Vandezande knjgt het klassie
ke liedje opgedist van de onmogelijk
heid om tweetaligen te bekomen en 
gelet op het enorme gebrek aan twee
taligen heeft men de diensten dan zo 
maar ingericht dat iedereen kan te 
woord gestaan worden zegt de minis
ter-

Zo ziet men dat men zich aldus meer 
en meer verwijdert van de taalwet en 
terugkeert tot de unitaire stellingen NI 
de eentaligheid van de ambtenaren en 
de tweetaligheid van de diensten 
Dat een minister dit durft schnjven 
tegen de taalwet in die een wet van 
openbare orde is, is ook wel betekenis
vol, en dat een Vlaamse minister dit 
doet IS nog veel erger 
Destijds kregen wij dezelfde antwoor
den van minister Vanden Boeynants 
toen deze de randgemeenten bij de 
njkswachtbngade van Brussel wilde' 
voegen Hetzelfde geschiedt in het 
ministene van Financien En zo gaat 
men steeds maar verder Brussel te 
verfransen 
En daar werken de Vlamingen aan 
mee 
Als gevolg aan onze voortdurende 
protestakbe tegen de minister van 

Financien met Ijetrekking tot het taal
gebruik in de binnendiensten van de 
registratiekantoren bevoegd voor de 
randgemeenten, hebben wij uiteinde
lijk voldoening bekomen, althans in 
teone 
Praktijk zal uitwijzen of dit werkelijk
heid wordt De registratiekantoren 
Asse I, Halle II en Ovenjse hebben alle 
in hun ambtsgebied éen of meerdere 
randgemeenten De taalwetgeving be
paalt evenwel dat het taalgebruik in 
binnendienst steeds Nederlands moet 
zijn, ongeacht het dossier dat inge
diend wordt en de taal die daarbij 
gebruikt wordt 
De taalklachtenbus heeft uiteindelijk 
gelijk gekregen en waar bij dienstbrief 
van 29 juni 1981 nog richtlijnen van de 
centrale administratie van de BTW, de 
Registratie en Domeinen, met t>etrek-
king tot het taalgebruik werden gege
ven die met stroken met wat de taal
wet voorschrijft, acht de minister dat 
een gevolg van de vroegere praktijken 
inzake uitwisseling van dokumentatie 
HIJ heeft echter beloofd het nodige te 
doen en onverwijld een einde te stellen 
aan de misbruiken 
Onze lezer zal ons wel willen op de 
hoogte houden of dit woorden zijn dan 
wel daden I 

* * * 
Een lezer uit Berg protesteerde tegen 
het feit dat wanneer de postenjen 
brieven bestellen in het Vlaamse lands
gedeelte en de kjestemmeling met 
meer woont op het aangeduide adres 
men een stempel gebruikt in twee 
talen terug aan afzender of ontiekend 
op het aangeduide adres 
De taalklachtenbus heeft bij de minis
ter van PTT en bij de Vaste Kommissie 
voor Taaltoezicht klacht ingediend en 
we wachten nu op het antwoord 
De minister van PTT deelt mede dat hij 
de zaak laat onderzoeken 

* * * 
De taalklachtenbus diende een klacht 
in bij de Vaste Kommissie voor Taal
toezicht omdat de politie van Kraainem 
een tweetalige oproepingsbnef aan 
een Nederlandstalige inwoner van de 
gemeente toestuurde 
Deze zaak werd m onderzoek geno
men door de VKT en de kommissie gaf 
de taalklachtenbus gelijk en stelde dat 
de politie van de gemeente Kraainem 
in het bezit moet zijn van eentalig 
Nederlandse en eentalig Franse op>-
roepingsformulieren en ze dan ook 
versturen al naar gelang de taal van de 
klager 
WIJ hopen nu dat de gemeente Kraai
nem en meer in het bijzonder de p>olitie 
deze uitspraak zal involgen 
Tevens werd de politie van Kraainem 
op de hoogte gesteld van deze uit
spraak met verzoek ze in te volgen 

* * * 
Een lezer uit St -Martens-Latem stelde 
uitdrukkelijk de vraag aan de VKT of 
de vermelding van het provinciaal do
mein van Huizingen in het Frans in de 
telefoonboeken, evenals de Neder
landstalige provinciale scholen in Leu
ven, Diest en Zoutleeuw alleen in het 
Nederlands mogen opgenomen wor
den in de voornoemde telefoonboe
ken 

„De Kollega's" 

Alles heeft zijn voordelen, zelfs een regering met volmach
ten, en dat is te merken. 
Onze top-twintig wordt aangevoerd door twee parlements
leden. Wellicht hebben ze nu wat meer vrije tijd. Jan 
Caudron draait al jaren mee aan de top, maar thans Is ook 
Wllly Kuijpers als een komeet vanuit de middengroep 
gekomen. 
Wij zijn benieuwd of Jan In staat zal zijn „kollega" Willy 
achter zich te houden. En gaan Jef Vinex, Anny Lenaerts, 
Erik Vandewalle en andere Paul Cresens zich zomaar een fi
gurantenrol laten opdringen? 
Volgende week krijgt u in elk geval het vervolg van dit 
feuilleton-

Top-20 

1. Jan Caudron, Aalst (1) 708 
2. Willy Kuijpers, Herent (5) 528 
3. Jef Vinex, Erps-Kwerps (2) 384 
4. Anny Lenaerts, Wilrijk (3) 300 

prik Vandewalle, Izegem (3) 300 
6. Paul Cresens, Schaffen (6) 228 
7. Rik Haelterman, Denderwindeke (7) 132 
8. Willy Serpieters, Oostende (8) 132 
9. Frans Kuijpers, Schilde (8) 108 

Georges Raes, Ledegem (8) 108 
11. Lieve Favoreel-Craeynest, Lauwe (11) 96 

Veerie Thijssens, Ekeren (11) 96 
Johan Vancoppenolle, SL-Trulden (3) 96 

14. Achiel Goderis, Oostduinkerke (14) 72 
15. Guido Callaert, Opwijk (15) 60 

VU-Wommelgem (15) 60 
17. Roos Lerrnaut-Martens, Geluwe (17) 48 

Hugo Segers, Bornem (18) 48 
19. Jozef Allaert. Kortrijk (18) 36 

Noël De Smet, Gent, Brugsepoort (18) 36 
Albert Huyghe, Veurne ( —) 16 
Jan Van Dooren, St-Martens-Latem (—) 36 
Erwin Van Driessche, St-Kruis-Brugge (18) . . . . 36 
Lieve Van Tyghem, Gent-Zuid (18) . 36 
VU-Assebroek (18) 36 

De VKT stelt uitdrukkelijk dat het 
provinciaal domein van Huizingen 
evenals de Nederlandstalige provincia
le scholen in Leuven, Diest en Zout
leeuw uitsluitend in het Nederlands in 
de telefoonboeken moeten opgeno
men worden Wanneer het evenwel 
gaat om provinciale instellingen die 
gelegen zijn in het Nederlands taalge
bied doch met werking over een hele 
provincie stelt de VKT dat de medede
lingen aan het publiek in de twee talen 
moeten gesteld worden overeenkom
stig de bepalingen van de taalwet 

Enkele tijd geleden nl op 3 december 
1981 deelden wij mee dat de minister 
van Sociale Voorzorg en Volksge
zondheid bij de administratie navraag 
zou doen over de tewerkstelling van 
Nederlandsonkundig personeel in het 
Instituut voor Tropische Geneeskunde 
te Antwerpen 
Het diensthoofd van het rektoraat 
deelt ons thans mee dat hiertegen 

terecht een bemerking wordt gemaakt 
maar hij laat daarbij nog opmerken dat 
het nog meer ongehoord is dat de 
personeelsaankondigingen voor deze 
instelling in het Nederlands en in het 
Frans in het Staatsblad verschijnen Hij 
IS van oordeel, en naar het mij wil 
voorkomen, terecht dat het Instituut 
voor Tropische Geneeskunde te Ant
werpen aangezien het afhangt van het 
Nederlands ministene van Nationale 
Opvoeding en er ook werkings- en 
mvestenngstoelagen van ontvangt he
lemaal zou moeten geïntegreerd wor
den in het Nederlandstalig Universitair 
Onderwijs 
Tenslotte is het diensthoofd van oor
deel dat het post-umversitair instituut 
een waardevolle eenheid zou vormen 
in onze akademische wereld en dat de 
anderstaligen er dan duidelijk als gas
ten zouden aanwezig zijn en er zich 
dan ook naar gedragen 
Het IS de eerste maal dat wij zo een 
bemoedigend antwoord ontvangen 

R Vandezande, senator 
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De verkiezingen te Bevei,Kessel en Nijlen 
in het licht van de gemeenteraadsver
kiezingen in 1982 zijn de verkiezings
uitslagen in onze dne deelgemeenten 
ronduit meer dan hoopgevend' Voor 
de Provincieraad vermeerdert Lode 
Van Dessel zijn (reeds bijzonder 
hoog) aantal voorkeurstemmen tot 
liefst 4761 In procenten uitgedrukt 
behaalt de Volksunie te Nijlen nage
noeg 42 %, terwijl Bevel en Kessel 
opklimmen naar een forse 27 % Dat 
deze stijgende lijn zich zal blijven door

zetten IS nu wel duidelijk In de volgen
de tabel vindt u het aantal in onze ge
meente uitgebrachte stemmen voor 
de provincieraad, en dit per deelge
meente en per partij 

Voorkeurstemmen 
Voor de Provincieraad behaalde onze 
vroegere burgemeester Lode Van 
Dessel in heel het arrondissement 
4761 voorkeurstemmen (4649 in 

Uitgebrachte 
Gemeente VU 
Nijlen 2984 
in % 41.97 

Kessel 
in % 

Bevel 
in % 

Totaal 
in % 

1077 
26,41 

331 
27,53 

4392 
35.45 

Stemmen Prov 
CVP SP 
2180 772 
30,66 10,86 

1293 
31.70 

481 
40,01 

3954 
31,90 

(1) In deze kolom wordt het totaal aantal 
begrepen RAD. Vlaams Blok, Agaiev) 

701 
17,19 

138 
11,48 

1611 
13,0 

Incieraad 
P W Totaal (1) 
641 7109 
9,02 

537 4078 
13,17 

126 1202 
10,48 

1304 12389 
10,52 

geldige stemmen op alle partifen vermeld (in-

Aanbevolen huizen 
— Lood- zink- en roofingwer-
ken 
— Sanitaire installaties 
— Herstellingen en nieuwt)Ouw 

Jan MESTDAGH 
Korte Welvaart 25 
2850 Keerbergen 
Tul 015-233887 

Firma EBO-LYBAERT 

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

Polenstraat 165, 9940 Sleidinge 
Tel 091-57 3333 

PVBA D A M A 

Stationsstraat 107 
9540 BURST ERPE MERE 

Vloeren -

Open haarden 

rel 053-62 37 65 

HUIS M E Y N T J E N S 

Schilder- en Behangwer-
ken 

Vloerbekleding 
Kruibeeksesteenweg 32, 
2720 Burcht Tel 031-
52.7472 

/ Z N n VIDEO-MASTER 

TECHNICUS 
MARC UYTDEWILGEN 
TV- en VIDEO-SPECIALIST 
Tel 163416. 

Generaal Lemanstraat 29 
2000 ANTWERPEN 

TEL 014-21.12.07. 
FRAIKINSTRAAT 20, 

HERENTALS. 

Meubelmagazijnen 
DE KLEINE WINST 
ie Niel 
Anlwerpstr. ini 164 177 

Sti|tnieubelen + kleinmeubelen 

Cd Cloossenl.i.nn 50 52 

alle moderne meubelen 

TPI 031 88 13 16 

Meer dan 3000 m2 toonzalen 
s Maandags gesloten 

BINNENHUISINRICHTING 
STROOCA 

Galerij ..de Gnp.iert". 
Molenstraat 45. 9300 Aalst 
Tel. 053-70 32 19 

De Roover-
Vanwesemael 

p.v.b.a. bouwmach ines 
Maatschappelijke zetel 
Dijlestraat 13, 
2850 Keerbergen. 
Tel. 015-51.45.40. 
Magazijn 

Mechelsebaan 52, 2850 
Keerbergen. 

P.V.B.A. ORGANI-COMP 
Oostvaartdijk 60 
1850 GRIMBERGEN 
TeL 02-251.11.36 

Boekhouding — FIskalltelt en venootschapsstichtingen. 
Over het ganse land 

1978) Miei Lens (CVP) haalde 2028 
voorkeurstemmen Voor de Kamer be
haalde Lode 4324 voorkeurstemmen 
Nand Geyselings, vrij onverwacht via 
het gnilig spel van de apparentenng 
verkozen bij Agaiev, telde 916 voor
keurstemmen, waarvan 155 in Bevel, 
Kessel en Nijlen verworven werden 
Onze eigen Frans Van Dessel be
kwam 1 168 voorkeurstemmen als der
de opvolger voor de senaat Meteen 
werd bewezen welke hoge waarde-
nng Frans in ons arrondissement ge
niet 
Lode Van Dessel werd zonder proble
men herverkozen als provincieraads
lid Met een kleine 221 (ja, 221) VU-
stemmen méér had Lode echter volks
vertegenwoordiger geweesti Duidelijk 
IS dus aan onze kiezers kjewezen dat 
onze droom voor de verkiezingen he
lemaal niet onmogelijk was' 
Het spreekt vanzelf dat allen die zich 
voor het behalen van dit sukses van 
harte bedankt worden 

• 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 Wilnjk, tel 
031-271544 

• Beproefde 37-jarige werkman, 
in bezit van diploma metaal A4 en 
rijbiewijs B* zoekt zéér dnngend 
om het even welk werk Zich 
wenden A Dewulf-Heus, Oude 
Zak 13 8000 Brugge 1 

OCMW-Berchem 
(Antw.) 

BIJ het Openbaar Centrum voor 
Maatschappelijk Welzijn van 
Berchem-Antwerpen is de be
trekking vakant van 

rustoordhelper 
of rustoordhelpster 

Leeftijd: minimum 18 jaar, maxi
mum 45 jaar op datum van in
diensttreding 
De sollicitaties, vergezeld van 
een uittreksel uit het register der 
geboorteakten, een bewijs van 
Belgische nationaliteit, een ge
tuigschrift van goed zedelijk ge
drag, een door het gemeentebe
stuur voor eensluidend ver
klaard afschrift van diploma of 
getuigschrift, een militiegetuig-
schnft voor de mannelijke kan
didaten en een bewijs van voor
keurrechten zo men deze in
roept, moeten toekomen uiterlijk 
op woensdag 20 januari 1982 om 
11 uur op het sekretariaat van 
het OCMW, Uitbreidingstraat 
322 te Berchem 
Vereiste diploma's of getuig
schriften: 
ofwel m het bezit zijn van een di
ploma of van een getuigschrift 
uit de verpleegkundige sektor, 
ofwel m het bezit zijn van het 
getuigschrift van ambulancier 
of ambulancierster of van het 
brevet van EHBO-helper of 
EHBO-helpster, beiden afgele
verd door een erkend organisme 
Inlichtingen kunnen op voor
meld adres bekomen worden 
Telefoon 031/30 9870 - toestel 117 

ANTWERPEN 
DECEMBER 

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 prijs 

JANUARI 
16 STABROEK: kolportage met „WIJ" Samenkomst aan het Krekel

hof, Krekelberg, om 14 u 30 Allen op posti ledere tweede don
derdag van de maand bestuursvergadenng in het Krekelhof om 
20 u stipt 

Volksunie St.-Amands 
in diepe rouw 
Op 27 november 1981 overleed te 
Sint-Amands-a/d-Schelde op 50-jari-
ge leeftijd de Heer Maurice Gevers 
Hij was ondermeer 
— Bestuurslid van Volksunie St-

Amands. 
— Gewestelijk afgevaardigde in het 

arrondissementsbestuur VU-Me-
chelen. 

— Stafmedewerker van het Vlaams 
Ziekenfonds ic Dien. 

— Bestuurslid van de socio-kulture-
le kring „Emmanuel Rollier'. 

Vlaamse 
Vriendenkring 
Kasterlee 
besprak bouw 
Het gure winterweer weerhield een 
25-tal geïnteresseerden toch niet om 
maandag 14 december in het PC te ko
men luisteren naar Frans Kuijpers over 
„De Bouwsektor, wat n u ' " 
Na een analyse van de toestand 
bracht partijbestuurslid Kuijpers vijf 
mogelijke oplossingen aan die een 
kans maken om weer leven in de bouw 
te brengen Daarna kreeg het publiek 
het woord en er werd aardig gediskus-
sieerd De Vlaamse Vnendenkring had 
zowel over de vijf oplossingen als over 
de praktische problemen i v m premies 
en toelagen keurige dokumentatie ter 
beschikking van de mensen Ook en
kele kandidaat-bouwers waren in de 
zaal en deelden ons hun problemen 
met al die „paperassen" mee Hoewel 
met alle problemen opgelost werden, 
werden ze toch objektief besproken 
Hopelijk dnngen de voorgestelde op
lossingen door tot in Brussel, want 
daar worden (nog steeds) de meeste 
lakens uitgedeeld 
In januari voorziet de Vlaamse Vnen-
denknng een diavertoning over de 
Verenigde Staten Degelijke voorbe
reiding en bekwame sprekers waar
borgen het sukses van onze avonden 
Kom volgende maal gerust afi 

Ekerse wensen 
Het VU-bestuur van Ekeren wenst alle 
leden, abonnenten en Vlaamsgezinden 
een zalig kerstfeest en een gelukkig 
nieuwjaar Laat ons moedig de Vlaam
se strijd verder voeren i 
Nieuwe leden en abonnenten zijn har
telijk welkom Gelieve zich in verbin
ding te stellen met Veerie Thyssens, 
Geestenspoor 72, Ekeren, tel 41 04 41 
BIJ voorbaat hartelijk danki 

Gemeenteraad van Boechout 
achter amnestiemotie 
Op 14 december jl keurde de gemeen
teraad van Boechout. unaniem op 2 
onthoudingen (om van burgemeester 
Aussems) na, volgende amnestiemo
tie, voorgesteld door VU-raadslid Mark 
Van Ouytsel, goed 

Motie 
De gemeenteraad van Boechout ver
gaderd in zitting van 14 december 
1981, doe t naar aanleiding van het 
kerstfeest een dringende oproep tot 
vrede en rechtvaardigheid en is van 
oordeel dat, 37 jaar na de oorlog, het 

meer dan hoog tijd is om in een geest 
van knstelijke en humanistische groot-
menselijkheid, de verzoening tussen 
alle burgers te verwezenlijken door 
het verlenen van amnestie voor politie
ke feiten De gemeenteraad doet een 
oproep tot de regering en het parle
ment om, bij de verdere uitwerking van 
de staatshervorming, aan de gemeen
schappen de bevoegdheid te verlenen, 
zelf de maatregelen te kunnen nemen 
om de sociale gevolgen van repressie 
en epuratie op te ruimen en daarvoor 
een gehele en onvoorwaardelijke am
nestie af te kondigen 

— Sekretaris van BBC Geranimo-
Bornem. 

Al deze taken die Maurice op zich 
nam, tekenen hem naar buitenuit Het 
zijn zovele blijken van zijn inzet en 
bezorgheid voor Vlaanderen op poli
tiek, sociaal en kultureel vlak 
Na de gemeenteraadsverkiezingen 
van 1976 werd de Volksunie-afdeling 
te Sint-Amands opnieuw opgericht 
Van bij de aanvang stelde Maurice 
zijn rijke ervaring en inzet in diverse 
verenigingen ten dienste van ons 
aller belang. 
Steeds was hij op post als er in de 
afdeling en er buiten een taak was te 
vervullen. 
Zo ook toen hem werd gevraagd mee 
te werken aan de uitbouw van het 
Vlaams Ziekenfonds „Ie Dien". 
Een mooiere samenvatting van zijn 
leven is er niet dan dit „Ie Dien", het 
was zijn levensspreuk. 
Zo ook bij de jongste parlementsver
kiezingen, toen hij zich tevreden stel
de met een laatste plaats op de 
opvolgerslijst voor de senaat 
Hij behaalde een groot aantal stem
men achter zijn naam, wat voor ons, 
zijn vrienden van VU-St-Amands, 
een teken van dank is van zovelen 
voor deze man. 
Maurice, ons blijft de gedachte aan je 
voorbeeld in de strijd voor de verde
re ontvoogding van ons volk. Wij 
zullen je taak trachten verder te zet
ten met de wetenschap dat je ons 
steeds zult blijven inspireren en aan
moedigen om deze opdracht tot een 
goed einde te brengen. 
Langs deze weg betoont het VU-
bestuur nogmaals zijn diep medevoe-
len aan de beproefde familie, vooral 
aan Godelieve zijn echtgenote, aan 
Blanche en Danny, zijn dochter en 
schoonzoon, aan Leontine, zijn moe
der en aan Clementine, zijn schoon
moeder, die hem steeds hebben bij
gestaan in de grote taak die hij op 
zich had genomen. 
Bedankt Maurice, wij zullen je nooit 
vergeten. 

VU-St-Amands 

m 
m a_ 

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

Gemeente 
Borgerhout 

Vorming van een wervingsreser
ve voor 
— maatschappelijk assistent 
— bode 
— schoonmaakster 
— werkman/geoefend werk

man 
(mannelijke en vrouwelijke kan
didaten) 
Inlichtingen Sekretane ten ge-
meentehuize (tel 3699 00) 
Aanvragen aangetekend toezen
den aan het Kollege van Burge
meester en Schepenen, Moor-
kensplem 1, Borgerhout, vóór 16 
januari 1981 

(Adv. 220) 
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Zaterdag a.s. fakkeloptocht 

„Geen Navo-opslagplaats 
in Zutendaal! 

f f 

Op het NAVO-vl iegveld van Zutendaal zijn de voorbereidende vKerkzaam-
heden begonnen voor de aanleg van een grote opslagplaats voor het 
stockeren van zwaar oorlogsmateriaal voor het Amerikaanse leger. Volgens 
minister Swaelen van Landsverdediging (nu ex) zou het „enkel" gaan om zwaar 
militair materiaal maar niet om konventionele of nucleaire munitie. Voor Zuten
daal worden de kosten voor het bouwen van de bunkers geschat op 
1,6 miljard. De financiering gebeurt door de NAVO, d.w.z. dat België ongeveer 
100 miljoen zou bijdragen. Het is toch weer opvallend dat de Belgische staat 
wel 100 mil joen heeft voor Amerikaanse wensen maar geen geld voor de 
sociale woningbouw in datzelfde Zutendaal. De werkgroep „Stop het Wapen-
depot" van Zutendaal organizeert op zaterdag 26 december een Vredesstoet 
met medewerking van Pax Christ i en het VAKA (Vlaams Aktiekomitee tegen 
Atoomwapens). 

Als voorzitter van Volksutiie-Zuten-
daal en hiertoe gennachtigd door het 
voltallig bestuur, roep ik alle Vlaams-
Nationalisten van Zutendaal en Lim
burg op om massaal aan deze beto
ging deel te nemen. Wij hebben reeds 
voldoende militaire vervuiling in Lim
burg en Zutendaal om nu ook nog dat 
Amerikaans v\(apendepot er bij te ne
men. 
Zutendaal moet voor ons groen en 
landelijk blijven, die jaarlijkse maneu
vers en het lawaai van tanks en heli
kopters kunnen wij best missen... De
genen die zich begoochelingen maken 
over de mogelijke werkgelegenheid 

Preud'homme-avond 
in Maasmechelen 
Na de suksesnjke vorige bijeenkom
sten (met o.a. Ward Hermans, M. Boey, 
P. Daels, H. Broers en het Lentefeest 
met Jef Eibers), organizeert de Vlaam
se Vriendenkring Limburg, waarin ook 
Volksunieleden aktief meewerken, een 
„Maaslandse A. Preud'homme-avond", 
in aanwezigheid van de toondichter. 
Gastspreker is Leon Van Essen van 
het ANZ. De koren Cantate uit Maas
mechelen en Cantabile uit Dilsen verle
nen hun medewerking. U allen bent 
hartelijk uitgenodigd en talrijk ver
wacht in zaal Jagersljorg te Maasme
chelen, op zaterdag 16 januari e.k. om 
19 u. 30. (jvc) 

verbonden aan deze opslagplaats 
moeten maar eens in Leopoldsburg en 
Kleine- Brogel gaan kijken welk soort 
werkgelegenheid de aanwezigheid 
van een groot aantal militairen mee
brengt... 

Door het opjagen van de huurprij
zen zullen de eigen mensen buiten 
Zutendaal moeten gaan huren en het 
kadastraal inkomen van de woonhui
zen zal in 1985 nogmaals spectaculair 
zijn. Om allen te overtuigen van de zin 
van zo'n manifestatie (een Vredesbe-
toging) neem ik enkele citaten over uit 
het 11 november nummer van VOS. 
„Sedert vele jaren is Diksmuide op 
11 november een trefpunt van hon
derden Vlamingen die, vredesgezind, 
er het nooit meer oorlog van hun toren 
komen bevestigen. Ze doen het in de 
krypte. Daar liggen enkele jonge man
nen begraven, dode, maat in onze 
herinnering trouw levende getuigen 
van oorlogswee, als een aanklacht 

gericht tegen allen die om militaire 
trots of verkeerd opgevat patriottisme, 
om geld of eer of werk aan het dodend 
spel van de internationale der bewape
ning meedoen. De machtige vredesbe-
toging van 25 oktober heeft het t>e-
wijs geleverd dat Vlaanderen vrede 
wil Vlaanderen in al zijn geledingen 
wat allicht het meest tot uiting kwam 
toen een grote groep vrouwelijke reli
gieuzen bijbelwoorden uitdroegen. 
„Gij zult niet doden" en „Smeed de wa
pens tot ploegijzers om". Vrienden, wij 
zijn geen nuttige idioten maar de uit
voerders van het testament van de 
Fronters. „Onze vaders, de Vlaamse 
oud-strijders hebben zich nooit tjezon-
digd aan hoera-patriottisme. Zij waren 
zeer zwijgzaam over de slachting van 
de wereldoorlog, waarin zij op een 
kinderlijke wijze in gemengd werden. 
Er vielen geen gulden sporen te rapen. 

De snoeverij met eretekens, de militai
re parades liet men aan de fratemellen, 
de sabelslepers en de ijzervreters. Het 
enige wat deze jonge mannen aan de 
wereld hebben medegedeeld, in alle 
talen, naar alle volken toe, was het 
bijna dromerige visioen: Nooit meer 
oorlog." 

Vriehden, ik roep U allen op om mee 
te stappen in deze vredestocht die 
doorgaat onder het moto: „Vrede. 

Stop de bewapeningswedloop. Geen 
Navo-wapendepot in Zutendaal." 

H. Van Herf, 
Voorzitter VU-Zutendaal 

LIMBURG 
JANUARI 
16 MAASrWIECHELEN: Maaslandse A. Preud'homme-avond in zaal 

Jagersborg om 19 u. 30. Spreker; Leon Van Esser. Koren: Canta
te uit Maasmechelen en Cantabile uit Dilsen. Inkom: 50 fr. 

Vlaamse Kring Hasselt: 
praktische kalender 
Het IS ongeveer 1 jaar geleden 
dat de vzw Vlaamse Kring Has
selt boven de doopvont werd 
gehouden. 
Het is een vereniging die zich tot 
doel stelt: 
• het bevorderen en het terug 
aan bod laten komen van de 
eigen Vlaamse kuituur. 
• het steunen en organizeren 
van zowel sociale, sportieve en 
jeugdaktiviteiten en dit zowel in 
groepsverband als voor het indivi
du. Het spreekt vanzelf dat de 
VKH zich richt tot leden als niet-
leden. 

Op het programma van de VKH 
voor 1982 staan een tentoonstel
ling met Vlaams-nationale kunste
naars en „Een ogenblik met en 
voor A Preud'homme". 

Om de eerste verjaardag niet 
onopgemerkt te laten voorbijgaan 
en om een nieuw kalenderjaar 
aan te vatten heeft de VKH een 
bruikbaar „Agenda '82 VKH" uit
gegeven. Het is een agenda, 12 
cm/20 cm, verlucht met tekenin
gen en lino's en een aantal korte 
doordenkspreuken (zie de illus
tratie) 
Deze agenda is nog steeds te 
bekomen tegen 50 fr. per exem
plaar bij Theo Hoeven, Sterrebos 
48 te 3512 Stevoort-Hasselt (Bij 
bestelling van 5 eksemplaren 
wordt er een 6de kosteloos bijge
voegd). 
Het bedrag kan gestort worden 
op de bankrekening: Kredietbank 
nr. 459-9500891-93 met vermel
ding „Agenda 82". 
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In de Bruggestraat 34 te Hooglede 
bespaart men 10.500 f r. En is het overal lekker warm. 

Veel ramen en toch geen weirmleverlies. 
De familie Gayse bewoont een huis tn de rij met opvallend 

grote ramen. Die werden er al in 1967 ingezet en toen meteen 
van dubbel glas voorzien. Achter de vensters is hel behaaglijk, 
zelfs bi] winderig en koud weer. 

Vorige 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 die uitgeven op de tuin. De heer 

Gayse heeft geen morrient getwijfeld: ook hier kwam dubbel 
glas. 
Tussen de muren werden polystyreenplaten gestoken zodat 
de warmte ook langs daar niet kan ontsnappen. 
EJke kamer wordt op maa t 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 2 0 ° . 
De slaapkamers kunnen het met minder stellen en daar 
branden de kachels slechts enkele uren voor het $lap>engaan. 

Goed slapen doet men immers best met 16° maximum in de 
kamer. 
Een vlug teruggewonnen investering. 

"Alleen met een goede isolatie" zegt Mevrouw Gayse, "is 
hel mogelijk ons huis volledig te verwarmen voor een 
redelijke prijs. Natuurlijk kost het isolatiematenaal 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 fr. te besparen op ons energiebudget. 

Bovendien betekenen kleine d i r ^ n aoais ^oeilampen 
door TL-lampen vervangen uiteindelijk ook een aanzienlijke 
kostenvermindering!' 

Om il Ie helpen bti het degelijk isoleren van uw woning, kunt LI grattt 
een brochure aanvragen bij de Dienst voor Energiebehoud, Belliardttraat 
t5-}7. 1040 Brussel 

DIENST VOOR ENERGIEBEHOUD 
MINISnRIE VAN KONOMISCHE ZAKEN. 
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De weigering van 
Vilvoorde werd dekreet 
Na de incidenten die zich hebben 
voorgedaan in Vilvoorde waarbij de 
gemeente weigerde om nog Franstali
ge bneven te onderzoeken en na de 
vernietiging, door de toenmalige minis
ter van Binnenlandse Zaken Rik Boel 
diende senator Vandezande een de
kreet in dat ertoe strekte om deze 
aangelegenheid te regelen en om de 
Franstalige arrogantie af te grendelen 
HIJ werd hierin gevolgd door volksver
tegenwoordiger Van Elewijck, senator 
Lindemans en senator Vanderpoorten 
Na vele diskussies en na de dne 
voorstellen van dekreet naar de raad 
van state te hebben verzonden, werd 
er door de vier indieners en rekening 
houdend met de opmerkingen van 
RVS een nieuw voorstel van dekreet 
ingediend dat eenparig door de Vlaam
se raad werd goedgekeurd Dit de
kreet houdt in dat de inwoners van ho
mogene Vlaamse gemeenten gelegen 
in het Nederlands taalgebied zich in 
het Nederlands moeten wenden tot de 
openbare besturen Dit dekreet werd 
goedgekeurd op 4 juni 1981, doch 
blijkbaar waren de Vlaamse ministers 
bang om dit nog vóór de verkiezingen 
te publiceren Ingevolge aandringen 
van senator Vandezande heeft de 
regering dan toch het dekreet gepubli
ceerd, maar dan twee dagen na de ver
kiezingen 

Dit steekt schril af tegen de houding 
en de arrogantie van de toenmalige 
minister Busquin inzake Komen Van
zelfsprekend trekt de Franstalige pers 
hiertegen van leer en wordt dit bijna 
beschouwd als zijnde een tweede sep-
temberdekreet 

Het dagblad Le Soir zegt dat dit 
dekreet een grote ongerustheid heeft 
veroorzaakt in het partijbureau van PS 
en dat dit bureau het dekreet afkeurt 
Het FDF gaat nog verder en noemt het 
tegenstrijdig met de grondwet Niette
min moet gezegd worden dat de vier 
vaders van dit dekreet zich hebben 
gehouden aan het advies van de raad 
van state Van ongrondwettelijkheid is 
er dus geen sprake 

W I J hebben nochtans geen grote 
echo s daarvan gelezen in de Vlaamse 
pers om de Vlaamse gemeentebestu
ren voor te lichten wat er te doen staat 

wanneer Franstalige burgers zich wen
den tot de gemeenten 

De Vlaamse pers zou lessen kunnen 
nemen bij de Franstalige pers en meer 
in het biezonder bij „Le Soir ' Zij doet 
dit echter met Jammer 

R Vandezande, 
senator 

Oude 

volksspelen 

te Lennik 
Traditioneel richt de VU-afdeling van 
Lennik rond Kestmis een carambol-
bakschieting en teerlingenworp in In 
het jaar van de oude volksspelen komt 
dat fijn op zijn tijd 
Deze volkse aktiviteit gaat door op 
zaterdag 26 december 1981 vanaf 18 
uur en op zondag-27 december 1981 
vanaf 10 uur in de herberg In de 
verzekering tegen de grote dorst 
rechtover de kerk van Eizeringen-Len-
nik 
Inzet per mies 25 fr Speciale gratis 
kerstloterij voor deelnemers Speciale 
prijzen voor de hoogste scores Win
naars per spel haan fles wijn, e a 

mi Wij in de Volksunie 

Aanbevolen huis 

Carrosserie
schilderwerken 

V i c t o r D e K e y s e r 
Daalst 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 

VUJO-Aarschot 
langs gladde wegen 
De pas opgerichte Aarschotse VUJO-
kern ncht op vrijdag 15 januari 1982 in 
zaal Vinea een rondetafelgesprek in 
rond het tema .wegwijs in het politieke 
labyrint Onze gids bij deze hachelijke 
onderneming — die start om 20 uur — 
IS kamerlid Willy Kuipers 
Omdat dit de eerste openbare aktivi
teit is van de kersverse VUJO-Aar
schot worden alle jongeren verzocht 
om deze vormingsavond bij te wonen 

DE BRUSSELPOORT 

Boek- en dagbladhandel 
Brusselstraat 45 47, HALLE 
Tel. 02 356.85.78 

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

BRABANT 
DECEMBER 

31 GRIMBERGEN, V U J O s Oudejaarsavondfuif vanaf 21 u in paro
chiezaal te Humbeek (Grimbergen) Radio Micron Drive in Show 
Inkom 60 fr Voorverkoop VUJO en Megatonleden 40 fr 

JANUARI 
15 AARSCHOT rondetafelgesprek „Wegwijs in het politieke laby

rint' ingericht door VUJO Gids Willy Kuijpers 

Info-avonden 
te Leuven over W.O. II 
Op 21 januan 1982 komt dr Albert De 
Jonghe naar Leuven Hij staat bekend 
als de meest objektieve en best gedo-
kumenteerde historicus van Vlaande
ren inzake de Tweede Wereldoorlog 
in onze gewesten Zeer speciaal zal hij 
de kwestie van Leopold III behandelen 
De avond gaat dooc om 20 uur in de 
zaal 14 van het Maria Theresiakollege, 
St-Michielsstraat (gelegenheid om te 
parkeren op de binnenplaats) 
Op 28 januan 1982 zal dr A De 
Jonghe spreken over de terreur in 
Vlaanderen en zal Jos Bouveroux, 
journalist uitgebreid spreken over de 
terreur in Leuven-Limburg tijdens de 
oorlog 1940-1945 De aanwezigen kun
nen persoonlijk nog een en ander over 
kollaboratie verzet en repressie aan
vullen 

Deze voordracht gaat door in de 
zaal op de 8ste verdieping van de 
Fakult Wijsbegeerte en Letteren, hoek 
Bogaardenstraat en Mana Theresia-

straat om 20 uur ( t r is gelegenheid orr) 
te parkeren aan de achterkant van de 
biblioteek CRavenstraaÜ vanwaar men 
tevens in de Wijsbegeerte en Letteren 
binnen kan) 
De avonden worden georganizeerd 
door Broederband Leuven en Lim
burg 

(meegedeeld) 

Firma 
VAN DOOREN 

Hout 

aemit 
Bouwspecialiteiten 

MARLIERl 1700 ASSE 
Tel. 452.66.37 Thuisbestelling 
02/452.78.67 Toonzalen 

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 januari 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 
Schriftelijke sollicitaties met uit
gebreid curriculum vitae worden 
verwacht op het nationaal sekre-
tariaat van de VUJO Omwente-
lingsstraat 13 te 1000 Brussel 
t a v Dirk Van Sichem De Com
be 

Ivo Coninx, 
Administratief sekretaris VUJO 

VU en VUJO aktief op legerdebat 

Leger over eigen „mensen en materieel" 
In haar Sessie '81 besprak het Ko

ninklijk Hoger Instituut van Defensie 
de problematiek van personeel en ma-
teneel van het Belgisch leger De ses
sie ( 3 x 2 dagen) werd besloten met 
een kolloquium van 2 dagen 
Buiten de normale , studenten" van het 
KHID zijnde de hogere- en opperoffi-
cieren van de Knjgsmacht waren er 
ook burgers uitgenodigd universitaire 
jongeren, studiecentra diplomaten in
dustriëlen en last but nog least de 
politieke partijen 
Waren afwezig de vredesbewegin
gen, de socialisten met hun legerspe-

cialisten de CVP, de PRL het FDF Al
hoewel o a Tindemans, Gol en Spaak 
persoonlijk hadden toegezegd 
Van de CVP-jongeren en het PVV-
studiecentrum was er een vertegen
woordiger 
De KPB was nogal aktief in haar 
deelname 
In ,De Morgen" stond te lezen dat KP-
voorzitter Van Geyt een van de zeld
zame deelnemers was die het gebeu
ren van A tot Z volgde Deze kame
raad stond met op de lijst van deelne
mers, laat staan dat hij er was Wel ak
tief en aanwezig van A tot Z waren de 

Bent U ook van adres veranderd 
zonder te verhuizen? 
Overa l w o r d e n s t raa tnamen e n hu i snummers gewi jz igd Bent 
u o o k een van de slachtoffers"? S tuu r ons dan onders taande 
s t rook zoda t u u w w e e k b l a d ve rde r kun t b l i jven on t vangen 

O u d ad res 

N i e u w ad res 

. J 

mensen van de Volksunie (Frank Bom-
beke en Hedwig Cornells) en van de 
Volksuniejongeren (Bert Anciaux en 
Van Sichem de Combe) 
Een speciale vermelding verdient wel 
Herwig Cornells met zijn gevreesde, 
snedige en goed gedokumenteerde 
tussenkomsten Verheugend was het 
feit dat VU en VUJO doorlopend op 
dezelfde golflengte zaten en meer dan 
goed samenwerkten zodat de legerlei
ding een voorafgaande studie ver
moedde Voor de geïnteresseerde een 
greep uit de VU-VUJO standpunten 
• komen tot een Gemeenschaps
dienst van 12 maand (leger, burger
dienst, ontwikkelingshulp, gewetens
bezwaarden, enz) met waarborgen 
voor de sociale gevolgen achteraf en 
met een grotere taak voor het onder
wijs inzake voorlichting en motivering 
• geen NBC-wapens in België 

• geen kernwapens in Europa, wel 
een kernvrije zone 
• een goed uitgebouwd konventio-
neel leger later Europees 
• nationalizenng van de Belgische 
wapenindustie 
• eerlijke en logische kompensaties 
voor de Vlaamse industrie 
• België geen draaischijf meer voor 
de internationale wapenhandel 
• in de toekomst een omschakeling 
van de Belgische wapenindustrie 
• zo snel mogelijk een sessie van het 
KHID over Ontwapening 
• geen hypokriete inmenging meer 
vanwege de grootmachten inzake de 
Belgische en Europese politieke aan
pak 

Ten slotte klaagde de VUJO in een 
werkgroep de houding aan van ambas
sadeur Loridan die in de plenumverga-
dering het nodig had gevonden om de 
Amerikaanse gastspreker Kaplan er 
op te wijzen dat hij geen gevolg diende 
te geven aan de tussenkomst van 
VUJO en VU ,omdat deze met in 
naam van het Belgische Volk spreken 
en slechts een onbeduidende minder
heid vormen" 

Graag enkele pluimen aan die mensen 
die positief meewerkten aan onze kri
tiek, zijnde verschillende industriëlen 
en officieren en de jongeren van stu
diecentra en universiteiten en aan de 
direkteur van het Instituut, de heer 
Schalbroeck en zijn personeel 

Dank ook aan ambassadeur Adnaens-
sen voor zijn taktvol optreden in de 
werkgroep als voorzitter en om zijn 
beschaafde interventies tijdens de ver
gaderingen 

Dirk van Sichem de Combe 

»1 

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

• Afgestudeerde A6/A2 be-
drijfsekonomische V S O zoekt 
betrekking als bediende in de 
omgeving van Gent of Eekio 
Heeft een stage achter de rug 
Zich wenden volksvertegen
woordiger Frans Baert Kon As-
tndlaan 159 te Gent 

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 + 
index Schrijven kantoor blad 

(Adv 218) 

GALERIJ DE KEIZER 
Exclusiviteit: salons 

lustrerie 

Openingsuren: 

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

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

Zaakvoerder 
Stdf Kiesekoms 
Keizèrstraat 2 
TERNAT 
Tel 02-582 22 22 
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y: lepel & vork... 
B A N K E T B A K K E R I J 

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

Fijn gebak - su i ke rwaren -
i js taarten 

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 

RESTAURANT TUL 

Grote Steenweg 71 
9260 Oordegem 
Tel. 091-6928.74 

Specialiteit rit)stuk op hout 
Dinsdagavond en woensdag 

gesloten 

Maak ook eens kennis met de 
gezellige sfeer in 

Restaurant 

SCHUTTERSHOF 
Dorpstraat 10 

2922 RAMSDONK 
Tel 015-711549 

VOEDING „DE POLDER" 
Polderstraat 12 

8458 Oostduinkerke 

Specialiteit 
dagvers fruit en groenten 

Dubbele Valois-zegels 
aan alle leden 

Industriële 
brood en banketbakkerij 

Roomijs 

Wiifned BLANCQUAERT 

Grole Kouter 47 
UITBERGEN 

Tel 091-67 57 12 

Koffiebranderij 
SANO 

Emiel Witmannstraat 36, 
Schaarbeek 
Tel 02 734 56 09 

Levert kwalKeitskoff ie bij u thuis ' 

Wijnimport HERMAN 
Douane stpelhuis 

Menenstraat 376 
WEVELGEM 

Tel 056-412922 
056-41 81 68 

Invoer Bourgondie en Bordeauxwiinen 
Alle grote wijnen 

rechtstreeks uit de kastelen 
Degustaties en verkoop 

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

en op afspraak 

corj:irALS 
uw KOfFIEHUIS 
Het Koffiehuis der 
Dt-nderstrock 

Kattestraat 20, AALST 

SPECIALITEIT 
van WAFELS 
en USROOM 

Restaurant P A L M H O F 

Tafe lhouder 
Special i tei t g e r o o k t e vis 

G o e d e vy/ijn hoe f t geen k rans 

Schoolstraat 52 
Kapelle-op-den-Bos 

Tel 015/71 1940 
Feestbespreking op maandag dins 
dag en donderdag van 19 tot 21 u 
Woensdag gesloten 

Hrt ^alinntmis 
WEKELIJKSE RUSTDAG 
VRUDAG TOT ZATERDAG 
18 UUR 
J A N P A U W E L S -
OE B R A U W E R 
O* famili«zaak mM traditie. 

9328 SCHOONAARDE 
CXide Brugstraat 16 
052-423246 

JAARLIJKS VERLOF 
DECEMBER 

Banketbakkerij 
ANTWERPIA 

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

Café-restaurant MUTSAERT 

Eikenlei 61 

2280 GROBBENDONK 

Tel 014-512148 

Sluitingsdag maandagavond en 
dinsdag 

FEESTZAAL 
«EDELWEISS. 

Vossemberg 13, 1981 VOSSEM 

Tel. 02-767.4576 

Alle feestelijkheden 
Mogelijkheid tot huren 

van bestekken 

EETHUIS -
FEESTZAAL INGRID 

Olenseweg 41, WESTERLO 
(Voortkapel) 

tel 014/213696 

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 091-300653 

Lokaal «T SCHUURKE» 

Oude Graanmarkt 25 
• 1000 BRUSSEL 

Tel. 02-51325.64 

Waar Vlamingen THUIS zijn. 

SPECIALIST VOOR 
AL UW FEESTEN 

f\\ f - ^ Vtrroigde kpukon 
\i\UUMl\ DemokratiscHe pnjzon 
^^^\y/ Lf!tqelozeii dienstbetoon 

??60 Nijlcn - Tel 031/818841 

Beauvoordse specialiteit 
Pannekoeken en wafels 

M e v r o u w 

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

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

Café Het Vlaams Huis 
Bij Jef Meys-Cypers 

Steenweg op Wijchmaal 59 

PEER 

Tel 011-797084 

Kom es 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 
Wintder ickxplein 

A l s e m b e r g 

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

FEESTZALEN - SALONS 
DE LANDSKNECHT 

Aannemer van alle feesten 

Ook verhuring van tafelgerief 

Schilderstraat 33 
2000 Antwerpen 
Tel 031-374572 

^of ten Ct'cnlioortt 
Restaurant 
Feestzaal Café 

U i t b a t i n g : 
E r n a V a n Dóoren 
Keierberg 25 

1700 Asse TeL 02/452.95.15 
Maandag gesloten 

't Is een specialiteit 

zoek hem op bij uw slager 

of toespijswinkel 

„De Beauvoordse pastei' 

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 sfeer 

Dr ie Egypten iaan 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 

C a f e restaurant , speel tu in, 
te r ras W o e n s d a g en donder 
d a g 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 

Dortmunder 
Thier Braü-hoven 
Tervuursevest 60, LEUVEN. Tel 01B-
2Z8672 
Kon Astridlaan 85. KONTICH Tel 
031-57 3032 
Nieuw Brugstraat 28, BRUSSEL Tel 
02-218 7489 
Brugse Baan 1, Hulste Tel 056-
71 1536 

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

Hotel-restaurant-pub 

Tower Bridge. 
Op 5 min van Heizelpark 

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

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

.(jen botaniek 

Koningsstraat 328 
1030 Brussel 

02-2184838 - 2184172 
Vlaams-Brabants 

restaurant, fi jne keuken, 
gevarieerde wijnkaart, 

st i jvol le salons, grote tuin 

Tel 
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VU - Gent-Muide vierde 
vijfjarig bestaan! 
In 1976 ontstond VU-Gent-Muide als 
onafhankelijke afdeling (Gent-stad telt 
vier afdelingen Gent-Brugse Poort 
Gent-Centrum, Gent-Zuid en Gent-
Muide) Van dan af ontplooide de 
afdeling een dynamische werking zij 
verdrievoudige haar ledenaantal, gaf 
een wijkblad uit („'t Weetje van de 
Muide" op 10 000 ex j , dat vijftien maal 
verscheen De afdeling kan rekenen 
op een entoesiast bestuur, dat onder 
leiding staat van Willy Van de Kerck-
hove, haar voorzitter In dit bestuur 
zitten even veel mannen als vrouwen, 
wat dan een voorbeeld kan zijn voor 
andere afdelingen Huguette De Biee-
cker, provincieraadslid, is de plaatselij
ke mandatans Naast de kerngroep 
werken een hele tnts militanten zij 
zorgen vooral voor de verspreiding 
van het wijkblad of van pamfletten die 
ter gelegenheid van een of andere 
wijkgebeurtenis worden gebust Sa

men met haar zusterafdeling, Gent-
Brugse Poort, organizeert de „repu
bliek Muide" (zoals de afdeling in Gent 
wordt genoemd J een bal dat veel 
sukses kent Jaarijks gaat ook Sinterk
laas rond op de wijk en voor de 
organizatie hiervan (en van het jaarlijks 
kinderkarnaval in samenwerking met 
FVV) zetten Jeanine Dick en Marie-Je-
anne Bourgutllioen zich terdege in 
Maar met alleen staan „gezellige" din
gen op het programma de afdeling gaf 
een brochure uit dn 1978) over „ver
vreemding en verkrotting in Sluizeken-
Muide", en tijdens stakingen (ACEC, 
haven) en sociale konflikten (schip-
persstaking) legde de afdeling de nodi
ge kontakten en voerde ze akties 
Dit alles werd dan gevierd op zaterdag 
28 november 1981 Van de geplande 
vienng-in-kleine-kring kwam niets te
recht want er kwamen zo 'n 130 
mensen opdagen De voorziene zaal 

^ 

was veel te klem, maar de kaas en de 
wijn smaakten er des te beter door 
Gent-Muide smeedt plannen om het 
de volgende vijf jaar nog beter te 
doeni 

Oudejaarsavond-
feest te Gent 
De Volksuniejongeren van Gent 
nodigen leden, vnenden en ken
nissen uit op een groots oude-
jaarsavondfeest Dit feest gaat 
door op donderdag 31 dec om 
20 u 30 in het Vlaams Huis Roe
land, Korte Kruisstraat 3, te Gent 
Disco „Light and Sound" staat in 
voor het muzikale gedeelte In
kom lOOfr Welkomi 

Wij in de Volksunie 

OOST-VU\ANDEREN 
DECEMBER 

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

JANUARI 
9 TEMSE: driekoningenbal van VU-Temse en de A Verbruggen-

kring om 21 u in zaal Brouwershof, Edg Tinelplaats te Temse 
„The Playboys" spelen ten dans 

Sociaal 
Dienstbetoon 
Senator 
Walter Peeters 

Lokeren: ledere 1ste zaterdag van de 
maand in cafe „De Groene Poort" 
tussen 14 en 15 u 
Lebbeke- Blijft 2de zaterdag van de 
maand van 10 u 30 tot 11 u 30, doch 

met meer bij Johan De Mol wel bij 
Wed Van Biezen, Brusselse Steen
weg 145 
Buggenhout: ledere 2de zaterdag van 
de maand in cafe „Het Varkenskot" 
van 12 tot 13 u 
Bazel, ledere 3de zaterdag van de 
maand van 15 tot 16 u ten huize van 
gemeenteraadslid Antoine Denert 
Krulbeke ledere 3de zaterdag van de 
maand van 16 tot 17 u ten huize van 
gemeenteraadslid Van Mieghem Ka-
miel, Bazelstraat 89 

WEST-VUIANDEREN 

Kerstfeest 
der Komense Vlamingen 
Op zondag 27 december, om 15 uur, is 
er opnieuw een Kerstfeest voorzien 
voor de Komense Vlamingen Dit feest 
gaat door in de zaal „Mater Amabilis", 
Koestraat 26 te Wervik Het Komitee 
„Robrecht van Kessel" wil met deze 
gelegenheid aan de Komense kinde
ren die in de Vlaamse school van 
Komen les volgen, ofwel in een Vlaam
se school buiten Komen, graag een 
geschenk geven Wie konkrete hulp 
wil bieden in een of andere vorm (een 
geschenk of eventuele financiële bij
drage) kan dit doen via Willy Depoor-
tere, Magdalenastraat 35, 8670 Wer
vik, tel 056-311713, bankrekening 
468-3145299-43 van het Komitee Ro
brecht van Kassei In naam van onze 
Komense volksgenoten, hartelijk be
dankt' 

Vlaams Ziekenfonds 
West-Flandria 
Uitbetalingen, voor Wervik elke twee

de en vierde vnjdag van de maand, van 
10 u 30 tot 11 u 30, St-Maartens-
plein 2 (bij Hervé Vandamme), voor 
Komen elke derde zaterdag van de 
maand. Huize Robrecht van Kassei, 
Kastelenlaan 109 Verantwoordelijke 
Marnik Rosselle, Gosseneslaan 5, 
Wervik 

Sociaal dienstbetoon 
senator Capoen_ 
elke tweede zondag van de maand, 

van 11 tot 12 uur, in het gasthof 
„'t Kapittel", Ooievaarstraat te Wervik 

Dank-
aan al degenen die ons financieel of 

anders gesteund hebben tijdens de 
verkiezingscampagne Binnenkort zul
len de voorkeurstemmen van de Wer-
vikse kandidaten en dit in vergelijking 
met 1978, verschijnen 

20 jaar 

• Ervaren verpleegster, 41 jaar, 
diploma A l -A2 , ± 5 jaar gewerkt 
bij niertransplantaties, ± 2 jaar in 
A Z , zoekt dnngend 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 

• Dochter van zelfstandige met 
dactylodiploma en ervanng in 
boekhouden, zoekt werk in Brus
sel of ten westen ervan Voor 
inlichtingen zich wendsen tot 
volksvertegenwoordiger dr J 
Valkeniers, tel 5691604 

• Kersverse dactylo-steno-ge-
diplomeerde wil zo vlug mogelijk 
aan de slag Voor inlichtingen 
zich wenden dr J Valkeniers, 
volksvertegenwoordiger, tel 
5691604 

• Jongeaame, 21 jaar, zoekt 
dnngend een passende betrek
king dis f abneksarbeidster of ma-
gazijmerster (ref nr 2624) 

• Man, 50 jaar, zoekt dnngend 
een betrekking wegens stopzet
ting van bedrijf waann hij werk
zaam was HIJ IS elektncien van 
beroep en kan alle klusjes o|> 
knappen (Ref nr 2625) 
Belangstellenden kunnen zich 
wenden tot volksvertegenwoor
diger Joos Somers, ofwel Lierse-
steenweg 11 te 2580 St-Kat-
Waver, tel 015-21 7900, 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 
ret nrs 2624, 2623, 2625 

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

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

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

• 22-jange bediende thans 
werkzaam in een medisch mid
den verlangt vaste betrekking bij 
voorkeur gelegen op de as Blan
kenberge-Brugge Voor méér in
lichtingen zich wenden A De-
wulf-Heus, Oude Zak 13, 8000 
Brugge 1 

• Jongeheer 27 jaar, vrij van 
legerdienst burgerlijke staat ge
huwd, zoekt plaats als bouwkun
dig ingenieur Opleiding lager on
derwijs H Hartkollege te Heist-
op-den-Berg - Mechelen Indus
trieel wetenschappelijke - techni
sche scholen Industrieel 
ingenieur bouwkunde - Meche
len - Geel Kennis vreemde talen 
Frans, Engels, Duits (schooloplei
ding) Neem kontakt met Renaat 
Meert, sekretaris van het CDNV, 
v z w . Fortstraat te 9200 Wette-
ren, tel 091-696788 

• Juffrouw, 17 jaar en wonen
de te Mechelen, zoekt een pas
sende betrekking Ze is in het 
t)ezit 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 

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

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

Jongedame, 20 jaar, zoekt dnn
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 
bedrijfsboekhouden 
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 Meche
len, tel nr 015-20 9514 tijdens de 
kantooruren, ref nr 2631 

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 79 00, 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 

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 m lengte tot 
1060 m 

Vraag ons vrijblijvend folder en 
priislijst'" 

Serrebouw 
DEFORCHE pvba 
Gentseheerweg 120 

87(K)'IZEGEM 
Tel 051/303701 (4 1) 

W N A EN EUROPA 

De Vereniging van Vlaams-Nationale 
Auteurs, bijeen te Antwerpen op zater
dag 12 december 1981, 
— vaststellend dat een buitensporig 
deel van de middelen van de E(j 
besteed wordt aan vertaling en vertol
king in de zeven officiële talen, 

— bewust van de kritiek waaraan dit 
stelsel op dit ogenblik staat blootge
steld, 

— bekommerd om de tendens tot het 
feitelijk bevoordelen van bepaalde ta
len boven andere in het raam van de 
EG-instellingen, 

— vrezend dat bij de nog steeds 
bestaande taaldisknminaties in eigen 
land bijkomende diskriminaties op Eu
ropees vlak dreigen, 

— verwacht van de Belgische rege
ring en de Vlaamse deelregenng dat 
ze de nodige maatregelen neemt om in 
alle omstandigheden de plaóts van het 
Nederlands in de EG te vrijwaren en 
dit in nauw overleg met de Nederland
se regenng, 

— verwacht van de Europese instel
lingen de strikte toepassing van de 
reglementen terzake 

W N A 
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Aanbevolen huizen 

PVBA VAN IMPE & Zonen 
Steen- en marmerhouwenj 

Brilstraat 41 
HAALTERT 

Tel 053 2122 48 

Alle werken in marmer en natuur-
• steen 
Open haarden Grafzerken 

KEUKENS - SANITAIR 
VERWARMING 

VAN DER CRUYS 
Assesteenweg 65 TERNAT 

Tel 582 14 41 
Toonzaal alle dagen open 

van 9-19 u Zondag gesloten 

PVBA J BORREMANS-COCK 
& KINDEREN 

Algemene Bouwondernemingen 

Genisebiraat 238 
9500 GERAARDSBERGEN 

Tr-I 054 41 25 89 

Wi | bouwen voor u sleutel op de deur 

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

Platteau Lievens Portugeesstraat 9 
1780 Teralfene 
Tel 053 66 74 56 

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

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 33 37 56 

DE CRAEN ROM pvba 
Molenstraat 78 
NIEUWENRODE 
Tel 015 71 1240 

Verwarming - stoom sanitair 
Atle herstelhngen 

GELD 

Onmiddellijk te bekomen bij 
FINKAP, Veldstraat 12, 9300 
AALST - Tel. 053-21.29.11 -
053-21.27.57. 

ANTIEKZAAK 
Marcel Asselman 

Rollebeekstraat 45, 
1000 Brussel Tel. 511.6133 

Privé. 569.0318 

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

d 
I K E U W C N S I 

ESOX 
STAN PHILIPS 

Groothandel Hengelsport 
Panorama 36 

1810 WEMMEL 
Tel 02/47819.93 
Import — Export 

WASSEN VAN ALLE RUITEN 

Aalsterse Glazenwasserij 

Gebr. ALLOO 
Raphael en Willy 

Tel bureau 053 2172 12 

KLEDING LENDERS 

Sjilt DiifiiiiVitibtroat 41 
W O M M E L G E M 
rel 031 53 70 39 

Dames , heren en kinderktedmg 

Sparen, lenen, verzekeringen, 
dienstbetoon 

FONS PRINSEN 
Groep ARGENTA 
Tel. 02-569.09.14 

02-569.11.17 

GELD 
onmddellijk te bekomen 

bij Frans VAN MOORTER 
Vijfhulzen 6, ERPE. 

Tel. 053-21 29.11 
053-21.27.57. 

PVBA BERT 
Assesteenweg 101, Ternat 

Tel 02-58213.12 

VERDELER VOLKSWAGEN-AUDI 

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

ALGEMEEN BOUWBEDRUF 
Van d. Branden pvba 

Wuitenslaan 39, 9160 Hamme 
Tel. 052-47 8809 

Gratis voorstudie en prijsofferte 

Heropmaken oude ijzeren poor
ten en balkons en allerlei smeed-

De Vos Luc 
Centraleweg 27 

2260 Nijlen 
Tel. 031-81.77.06 

Gratis prijsofferte 

> j f -
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DURASON-KEUKENS 

FIRMA SONCK GEBR. 
Anderenbroek 24. 
9480 Denderhoutem 
Tel 053 219325 

I D E L - Tel, 011-53.43.49 

Gelegenheidsgrofiek Huwcli ik • Ge
boorte - Zelfklevende pl.ikb.ind on 
cliketteiv Houten drvikletters - Rekln-
ine-kalef>ders 

FRANSSENS OPTIEK: 

I Silhouetta 
Marwitz 
Rodenstock 

l-leront,ilseb,i,in 340 
Deurne Z Tel 2108 96 
Kerkbtraat 44 Antwerpen 
Tel 3565 75 

ALLE LAS- EN 
SMEEDWERKEN 
Speciaal herstelling van kipbakken. 
GEORGES GROENINCKX 
Letterkunde 244, 2610 WILRIJK 
Tel 031-289314. 

OOSTDUINKERKE 
VAKANTIE AAN ZEE! 
Grote keus ben ieube lde v i l la 's , appar 
t emen ten en s tud io ' s te huur 

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

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

Zaadtiandel 

PVBA DE MOOR-LATEUR 
PELGRIM 9 
9258 SCHELDEWINDEKE 

Alles voor land- en tuinbouw. 

Tel 091-62 51.42. 

NV Reinigingswerken 

PEETERMANS 

Onderhoud en restauratie 
gebouv^en 

Wijnegemstraat 40 
2220 Wommelgem 

Tel 031 53 95 30 en 53 75 75 

B + M 
Bouwpromotoren en 

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

PVBA G. BRUNEEL TOONZAAL 
• DEN DUVEL-BANKELINDEWEG It 

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

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

Diepvriezers 

DE KERAMIEKKELDER 

Plet VRANKEN 
Hoornstraat 2 
HALLE 

Vloer- en wandtegels 
10 % korting voor VU-leden 

V 

XLLE LASWERKEN 
staaf - aluminium - ZAMAC -
brons - koper - gietijzer 
Halfautomaatlaswerken 100 "/o 
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 

MEUBELEN MOENS 
Markt 28 
TERNAT 
Tel 582 10 55 

Specialist primitief -
stijlmeubelen en modern 

Hand- & 
Elektrisch 

Gereedschap 
voor Hobby en 

ndustrie 

Rijksweg 316. 318, 320 

3630 MAASMECHELEN 
- Tel. 011-76.43.15 

STUDIO 
DANN 

02-428.69.84 

— Industriële fotografie 
— Mode/archi tektuur 
— Huweti jksreportages 

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

Leon Theodorstraat 36. 
1090 Brussel 

Gentsestr. 155 
9300 AALST 
Tel. 053/21.19.21 

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

Mechelse str. 59 
1800 VILVOORDE 
Tel. 02/251.81.66 

lustrerie 

DROOGKUIS WASSERIJ 

BEDRIJFSKLEDIJ ST-PIETER 

Kollegestraat 33 2400 M O L 

014 311376 

ANTIEKZAAK 
Mevr Julien SCHERRENS-
GHEKIERE 
Nederweg 113, 

8700 IZEGEM 
Tel 051-30153/ 
Aankoop en verkoop van Franse 
(Normandische geskulpteerde 
eiken bruidskasten) meubelen en 
borden + kunstvoo-T/verpen 

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

^iy,')'i'')?.tfc_^ ^ 
EN BROEKEN 

moeilijke maten, A 
vakkundige retouche 

¥ermees ^ ' 
• r i r •/• .c r- je 5- = - ; 

^•^,JJ.'lll•!l•'.'iJ•ly^^^^l•l•".JlJJ.tJl^n.l.^M 

De prijsbreker 
van het goede meubel 

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

^ 

KUNSTGEBITTEN 

HERSTELLINGEN 

Tandheelkundig Laboratorium 
VAN PER KLEUN 

Chazallaan 83 
1030 Brussel (Schaarbeek) 

02 734 06 43 
Na 18u 425 46 42 

Georges DE RAS pvba 
Autocars .-lutobus 
ceremonie w.lgens 

begr.-ifenisonderneming 

Hoogstraat 20 

LEDE 

Tel 053 21 36 36 
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24 m Mensen van bij en's 

Eerste VU-sekretaresse: 
MIDDELKERKE - De zee was 
woelig. Een hondeweer op de 
dijk. IJsregen. Sneeuwregen. Een 
forse wind die alle wandelaars 
van het strand blies. Hier heeft 
Delfine Peeters-Nicasie noch
tans een veilige thuishaven ge
vonden. De kust was haar even
wel een overdruk leven lang vri j 
wel onbekend. En dus onbemind. 

Maar ze zou voor geen geld hier 
nog wegwillen Zelfs als de storm 
opsteekt dan brengt de deining 
van de zee haar tot rust. Ze 
zegde het jachtige stadsleven 
definitief vaarwel. Zelfs de verlei
ding om bijdehands in het cen
trum van Middelkerke een op
trekje te nemen kon ze weer
staan. Nee, ze wilde hoe dan ook 
wat afgelegen wonen, tussen de 
zee en de-cchaarse hoge duinen. 
Zi j het op een appartement Zee
dijk 259, bus 31, om precies te 
zijn Vorige maandag werd ze 
stil letjes 80 jaar. 

Het is haar niet aan te zien. Die 
eerbiedwaardige hoge leeftijd 
Ze praat stri jdlustig en vinnig als 
steeds. Data en namen die on
derhand al een plaats hebben in 
de geschiedenis van de Vlaams-
nationale beweging roept ze zon
der een sekonde aarzelen op
nieuw ten tonele. Zonder Delfine 
Nicasie zou zeer zeker de Volks
unie het lastiger gehad hebben 
om de loopgrachtenstri jd van de 
jaren '50 en '60 te doorstaan en te 
bekronen met glansrijke over
winningen. Mede door haar dag
en nachtwerk, en dat van haar 
man, is de VU van éénmansfrak-
tie in het parlement kunnen uit
groeien tot een Vlaamsnationale 
formatie die langzaam maar ze
ker de Vlaamse staatsvorming 
kan afdwingen 

AIENSB4 
ONS 

De Troon doen 
wankelen... 

Het is misschien de fout van de 
ursullnen dat mevrouv/ Peeters-
Nicasie de-Volksunie heeft mee
helpen groot maken-
Delfine Nicasie- „Wij waren thuis 
met 11 kinderen Vader had een 
houthandel Hijzelf interesseerde 
zich fel aan de politiek Wij waren 
het enig adres in Laakdal waar een 
staatsblad en parlementaire han
delingen aan huis werden besteld 
Vader vond het fijn dat ik met hem 
de aktualiteit besprak Zelf las ik 
veel over de geschiedenis en 
vooral over de Vlaamse beweging 
Graag zou ik in het onderwijs 
gegaan zijn En onder meer om die 
reden ben ik weggegaan in de 
school van de ursulinen Er werd 
zonder omwegen getracht mij in 
het klooster te krijgen Dat wou ik 
onder geen beding Wat later 
bleek dat men in het katoliek on
derwijs ook met duldde dat een 
vrouwelijke leerkracht trouwde 
Toen heb ik voor mezelf uitge
maakt ik speel met meer mee Een 
tijdlang heeft dan een pastoor mij 
les gegeven 

En dan volgde de ene bijscholing 
op de andere Kursussen bij het 
Willemsfonds en zo Vader zag er 

wel tegen op dat ik naar het 
verderfelijke Brussel les ging vol
gen Maar ik kreeg een voogdes 
mee, een vriendin 
En hoe gaat dat dan Met zoveel 
kontakten in het Brusselse en met 
mijn Vlaamse overtuiging geraak
te ik zeer nauw betrokken bij cje 
stichting van het VJ^V Van meet 
af aan waren er nagenoeg altijd 
stevige werkjes voor mij Gratis 
natuurlijk Ik geraakte onder de 
invloed van „meester" Van Dieren 

Die verwittigde mij als er belangrij
ke senaatszittingen waren En 
daar^rok ik dan heen Op een 
informele wijze heb ik dan zo heel 
wat Vlaamsnationale voortrekkers 
leren kennen Staf De Clercq, 
Hendrik Borginon, enz 

Toen bij de vrouwenafdeling 
VNVV er een tweespalt ontstond 
tussen mevrouw Grave en me

vrouw Marechal was ik een tijd
lang doodongelukkig Maar, tijd 
brengt raad, en we werkten maar 
verder In het Vlaams Huis in Brus
sel richtten we een sociale dienst 
op Zo zorgden we onder meer 
voor kolenbevoorrading, lang 
vooraleer Winterhulp daarmee be
gon 

En dan kwamen de ellendige oor
logsjaren en de jarenlange napijn 
Ik zorgde voor de administratie en 
de financiën van het VNV tot aan 
de bevrijding Dan werd ik ge
dwongen naar Duitsland te reizen, 
er zat niets anders op dan „te 
vluchten" Na een verblijf van 
7 maand werd ik bij mijn terugkeer 
in Mol aangehouden 
De beschuldiging kwam hierop 
neer dat ik door mijn werk als 
sekretaresse de Troon van België 
aan het wankelen had gebracht 

Mevrouw 
Peeters-Nicasie 
80 jaar! 
Ik kreeg driejaar hechtenis en een 
zware boete als veroordeling ca
deau 
Die boete kon ik met zo meteen 
betalen Alles wat we hadden 
werd onder sekwester geplaatst 
Tijdens de hechtenisperiode heb 
ik op onze kamer zo goed en zo 
kwaad als het kon wat sociaal 
dienstbetoon verdergezet In zaal 
4 werden we met 200 mensen — 
Vlamingen en Walen — vastge
houden 
Goed, ikzelf ben daar met aan ten 
onder gegaan Maar, toen ik eind 
'47 weer op vrije voeten kwam 
was de miserie hoegenaamd niet 
voorbij Iemand vertelde me 
„Marcel is gesneuveld aan het 
Oostfront". Mijn jongste broer en 
nog een andere broer heb ik inder
daad toen nooit meer weergezien 
Gesneuveld misschien, maar hoe 
dan ook vermist 
De zwarte jaren waren dan duide
lijk nog met voorbij Ik wist geen 
uitweg te vinden Het werd hele
maal donker voor mij toen ik ook 
nog mocht vernemen dat Mr Van 
Dieren in hechtenis was genomen 
Maar ik geraakte het gewoon op 
de tanden te bijten Meester Van 
der Eist, die mijn proces heeft 
gepleit, stuurde mij even later een 
briefje met de vraag of ik nu 
intussen werk had gevonden 
Er volgde een afspraak Ik werd 
sekretaresse van het Oud-Hoofd-
studenten Verbond Dat bleef zo 
tot halverwege de jaren '50 
De Volksunie werd dan in '54 
gesticht Wim Jorissen bracht al
maar sekretariaatswerk naar mij 
Terwijl ik door dat studentenver
bond betaald werd voor half-time 
werk begon ik overmand door 
werk volle dagen, avonden, en 
nachten te werken Toen Rik Ael-
voet (uit Leuven) sekretaris werd 
duikelden we dan met zoveel pio
niers in de bijna zeven dagen op 
zeven werkweek 
We namen onze intrek op een 
vierde verdieping in de Brusselse 
Kartuizersstraat Dat was decem
ber '55 Op een belangrijke militan-
tenvergadering werd de oproep 
gelanceerd om nog méér helpen
de handen op het VU-sekretariaat 
te krijgen Vrijwilligers wel te ver
staan Wie stond als eerste recht'!' 
Adhemar Vanderlinden Die man 
heeft sindsdien, en uiteindelijk nog 
vele jaren langer dan ik, onver
poosd voor de VU gewerkt Eerst 
zonder bezoldiging en de laatste 
jaren voor wat drinkgeld Het was 
een pracht van een periode On
vermijdelijk waren er de kleine en 
grote strubbelingen We hebben 
sekretarissen en penningmees
ters zien komen en gaan We 
hebben op het sekretariaat pra
ters en (potte)kijkers moeten de 
deur wijzen 

Maar, we hadden het genoegen 
de uitbouw van de Vlaamsnationa
le partij mee te ondersteunen Een 
verhuis naar ruimere lokalen (aan 
de Lemonnierlaan) was broodno
dig Op dat moment leefden mijn 
man en ik onverpoosd ten bate 

van de VU Na 8 jaren gratis-
werken en zelf telefoonrekenin
gen betalen werden we dan wel 
op eerlijke basis vergoed Wat met 
wegneemt dat de uren werk met 
geteld werden Dat was het minste 
van onze zorgen Elke avond rond 
elf uur noteerden we de telefoni
sche meldingen van Wim Jorissen 
over betalingen van nieuwe leden 
en abonnementen 
Toen de Volksunie uitgroeide tot 
een machtige politieke fraktie in 
Kamer en Senaat kreeg mijn fami
lie evenwel de tegenwind Mijn 
echtgenoot viel ziek Een hartin
farct Ook leukemie Doffe ellende 
Toen hij mij ontviel ben ik naar Dil-
beek gaan wonen Misschien om 
mezelf te troosten ben ik dan 
urenlang bij de kinderen van Wim 
Jorissen sprookjes gaan vertellen 
Na anderhalf jaar afzondering 
haalde Frans Van der Eist mij 
opnieuw terug naar het VU-sekre-
tariaat Ik heb nog wat meegehol
pen aan reorgamzatie en zo Ik 
bleef op het nieuwe sekretariaat 
aan de Voldersstraat geregeld 
overnachten, omdat de weg van 
en naar huis in het donker te lastig 
viel 

Maar, vanaf '67 kon ik echt met 
goed meer mee Er was dringend 
nood aan aflossing, en die is er 
met de groei van de VU dan ook 
behoorlijk gekomen De pioniers
tijd bleek voorgoed voorbij te zijn 
Ook de VU begon langzaam maar 
zeker te beschikken over profes
sioneel uitgebouwde diensten 
Ikzelf ben dan een kleine stille 
zwerftocht begonnen van Dilbeek 
over Wemmei naar Vilvoorde En 
sinds kort is mijn thuishaven nu 
definitief Middelkerke geworden 
Mijn zoon heeft me naar de kust 
gehaald, en ik ben er hem enorm 
dankbaar voor Hier ben ik tot rust 
gekomen 

Maar een afzondering van het 
politiek gebeuren is het zeer zeker 
met Ik lees elke dag de krant van 
de eerste tot de laatste bladzijde 
Jammer vind ik dat iemand als ik 
die gewoon VU-lid en WIJ-lezer is 
in een toch wel biezonder VU-
gezinde gemeente als Middelker
ke nauwelijks enig teken van leven 
van plaatselijke VU-werking mag 
ervaren Dat doet me pijn Zoalsik 
het jammer vind dat het plaatselijk 
nieuws in ons weekblad WIJ nog 
te sporadisch inpikt op het gebeu
ren in de gemeenten waar VU-
mandatanssen aktief zijn 
Maar goed, de Vlaamsnationale 
beweging is er in al die jaren 
merkbaar op vooruitgegaan Ik 
hoop dat de jonge werkers met 
zullen versagen en voor aflossing 
van de wacht zullen zorgen 
Inmiddels meen ik recht te hebben 
om te genieten van het ruisen van 
de Noordzee Ik heb een kamer 
met zicht op zee Hier kom ik na 
jarenlange politieke inzet tot rust, 
met genoegen denk ik terug aan 
wat WIJ in de Vlaamse ontvoog-
dingsstnjd gepresteerd hebben" 

(hds) 
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