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MIaams Nationaal bVeekblad 

Ja, vrede is echt mogelijk! 
Lees biz. 6-7. 

„WIJ" wenst alle lezers een vreug
devol eindejaar en een vredevol 
nieuwe jaar. 

Mag 1982 ons een stap dichter 
brengen bij een echt zelfbestuur voor 
Vlaanderen... 

1981 zit er op... 
Het jaar 1981 zit erop. Snel en 
woelig vloog het voorbij. Een 
jaar van groeiende angst om
wille van het toenemend ge
weld en oorlogsgevaar in de 
wereld. Een jaar vol onrust en 
vooral onzekerheid over de 
toekomst. De opeenvolgende 
regeringen Martens, tijdens de 
vakantie afgelost door Eys-
kens, blonken uit door machte
loosheid. De bevolking werd 
opgezadeld met een nooit ge
kende staatsschuld. Vooral in 
harde buitenlandse munten. 

Tot en met onze kleinkinderen 
zullen zich krom mogen wer
ken om de vele miljarden af te 
betalen. Hopelijk kenden de 
Vlaamse mensen in hun per
soonlijk en gezinsleven vol
doende geluk om deze zwarte 
bladzijde van het politiek, so
ciaal en ekonomisch jaarboek 
te vergulden. 

De verkiezingsuitslag van 8 no
vember wierp plots een hoop
vol licht. De jarenlange macht
hebbers van de CVP kregen 
een afstraffing. De klinkende 
overwinning van de Volksunie 
betekende een duidelijk bewijs 
dat de bewuste Vlaamse kie
zers begrepen hadden dat de 
enige uitweg voor ons volk te 
vinden is in een eigen Vlaams 
staatsgezag. 

Sedert 2 maanden zijn hon
derdduizenden Vlamingen een 
illuzie armer. Gedurende zes 
weken werd een vaudeville op
gevoerd. Zij die van de daken 
hadden geschreeuwd dat de 
financiële katastrofe zo erg 
was dat geen uur mocht verlo
ren gaan, speelden een weken
lange klucht. De partijbelangen 
gingen voor. Prachtig gespeeld 
door de grote verliezers van 
de verkiezingen. Ondanks hun 
afstraffing bleven CVP en 
PSC meester van het politieke 
spel. 

Zo ontstonc^ de CVP-PSC-libe-
rale regering van Martens V. 
Deze beweert een nieuwe 
koers te willen varen. Voor de 
Volksunie is een ander beleid 
inderdaad noodzakelijk. Al te 
lang werd de overheidspolitiek 
— voor zover er enig beleid 
was — geïnspireerd door een 
kortzichtige en bovendien kol-
lektivistische, Waalsgekleurde 
visie. 

Toch wil de Volksunie alle so
ciale, ekonomische en kulture-
le verantwoordelijken in Vlaan
deren alarmeren! 
De zogenaamde nieuwe poli
tiek van deze regering is verlei
delijk, mooi gekleurd maar... 
schijn! De liberalen hebben op 
het centrale vlak hun stempel 
gedrukt en deze is niet alleen 

blauw maar meer dan ooit uni
tair en ondemokratisch. Met de 
duidelijk uitgedrukte wil van de 
Vlaamse kiezer, tot ruim zelf
bestuur en eigen financiële 
verantwoordelijkheid, werd op 
geen enkel ogenblik rekening 
gehouden. 

De Vlaamse gemeenschap, 
elke Vlaming, wordt door deze 
blauw-roomse koalitie vijfmaal 
bedrogen. 

1. Dit regeringsprogramma, 
tot herstel van het ekonomisch 
leven en sanering van de Rijks
financiën, is niet realizeerbaar, 
omdat de Waalse meerderheid 
deze politiek niet aanvaardt en 
zich zal verzetten. Gevolg: blij
vende sociaal-ekonomische af
takeling, ook in Vlaanderen. 
2. In dit regeerakkoord wordt 
elke uitweg om desgevallend 
het programma alvast in Vlaan
deren te realizeren, weliswaar 
met een aantal sociale korrek-
ties, de pas volledig afgesne
den. 

3. Dit regeringsprogramma zal 
zeer diep snijden in het vlees 
van elke Vlaming, ook van de 
minderbedeelde, wat niet of 
veel milder het geval zou zijn 
indien het Vlaams geld in 
Vlaamse handen kon blijven. 
4. In dit regeringsprogramma 
wordt de miljardenoverheve

ling van Vlaanderen naar het 
Waalse staal nog met 35 mil
jard verhoogd, terwijl de Waal
se staalnijverheid toch ook zal 
genieten van de geplande fis
kale ontlasting. 
5. In dit regeringsprogramma 
is nergens sprake van de 
Vlaamse minimum-eisen die 
reeds in 1974 urgent bleken. 
De Vlamingen in en rond Brus
sel mogen in de kou blijven 
staan. 

Bovendien mag met verbazing 
de vraag gesteld worden hoe 
de demokratische vleugels van 
CVP en PSC de ongrondwet
telijke en ondemokratische ei
sen kunnen gedogen. Alleen 
maar uit schrik voor de onenig
heid in eigen schoot, vraagt 
deze on-Vlaamse regering uit
gebreide en ongeprecizeerde 
volmachten, gedurende een 
heel jaar, voor een 15-tal wij
zen. Zodat de idee van het 
„zakenkabinet", zo geliefd door 
de liberalen en de rechter vleu
gels van CVP en PSC. langs 
een omweg gerealizeerd 
wordt. Het gevaar is groot dat 
deze volmachten tevens wor
den gebruikt om de reeds be
perkte bevoegdheden van de 
gemeenschappen financieel uit 
te hollen. 
Intussen blijkt nu reeds dat de 

Vlaamse gemeenschapsrege
ring — klein maar mogelijk 
instrument tot eigen Vlaams 
beleid — een waardeloos af
leggertje wordt van het Bel
gisch traditioneel politiek ge
klungel. Op dit vlak gedragen 
de liberalen zich als waterdra
gers van de CVP-machtswel-
lust 

Hoe somber deze vooruitzich
ten voor 1982 ook zijn, toch 
verwerpen wij elk doemden
ken. In de traditionele kleurpoli-
tiekers is ons geloof inderdaad 
opgebruikt. Zij zijn blijkbaar 
niet meer in staat tot horizon-
verruimende inzichten. Zij zijn 
versleten tot op de draad. 
Maar de Volksunie gelooft des 
te meer in de kracht van de 
Vlamingen om hun ongenoe
gen tegen deze funeste Belgi
sche politiek aan te scherpen. 
De Volksunie gelooft in de 
zelfzekerheid van de Vlamin
gen om de uitdaging van de 
tachtiger jaren aan te kunnen. 
Wij wensen U die weerbaar
heid en dit zelfvertrouwen in 
1982. 

Vic ANCIAUX 



m Brieven 

NIET ALLES. 

Enige tijd geleden vernam ik langs de 
TV dat de Antwerpse Taximaatschap
pij ATM de zogenaamde Roltax in 
gebruik had genomen; een taxi heel 
speciaal uitgerust voor het vervoer 
van fysisch gehandicapten - rolwagen-
patiënten. In het jaar van de gehandi
capten was dit zeker één van de 
lovenswaardige initiatieven. 

O p zaterdag 19 dec. II. wou ik van die 
extra dienst gebruik maken om mij van 
Edegem naar Lier te laten voeren. Aan 
mijn telefonische oproep werd prompt 
gevolg gegeven, de Roltax was na 
korte tijd ter plekke. Maar o wee, de 
Roltax, een model bestelwagen, was 
omgebouwd tot mini-busje en stond 
vol zetels. Zelfs geen mogelijkheid om 
mijzelf en mijn rolwagen ergens op of 
tussen te schuiven. De chauffeur belt 
zijn centrale op om hun van de situatie 
op de hoogte te brengen waarop de 
centrale hem terugroept Daarmee 
was ik echter nog steeds niet te Lier 
geraakt Dus nog maar eens bellen 
naar ATM. Ditmaal werd een gewone 
taxi Renault gestuurd. Met de hulp van 
de chauffeur en een toevallige bezoe
ker kon ik vooraan in de taxi plaats ne
men, mijn rolwagen werd in de koffer 
opgeborgen. De reis naar Lier verliep 
verder rimpelloos. 

Zo ziet men dat het lovenswaardig 
initiatief helemaal niet ten goede komt 
aan de groep mensen waarvoor het 
genomen was. Gewild of ongewild 
stelt men zich dan ook wel eens 
vragen over de intentie van de taxi
maatschappij toen zij de Roltax aan
kondigde. 

J.D., Edegem 
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ENIGE HOOP 

De bevoogde kommentaren van de 
CVP-liberale pers (Gazet van Antwer
pen, De Standaard, Nieuwe Gids, Laat
ste Nieuws enz. Het Belang van Lim
burg enisgzins uitgezonderd) waren 
na de installatie van de Vlaamse deel-
regering weer een sterk staaltje van 
dubbelzinnigheid en gemanipuleerde 
informatie. Terwijl zij zogezegd pleitten 
voor een sterke eensgezinde Vlaamse 
regering werd met geen woord gerept 
over het CVP-liberale kompromis dat 
zowat alle belangrijke bevoegdheden 
naar zich toehaalde. 
Geen kritisch woord ook over de 
mandaathouder van Ruimtelijke Orde
ning P. Akkermans (CVP) die in het 
verleden meermaals in 't nieuws kwam 
in verband met geknoei rond de ge
westplannen. 
Onze enige hoop is dan ook dat door 
de kwaliteit van onze vertegenwoordi
ger, Hugo Schiltz, er toch nog wat aan 
het beleid kan worden geschaafd. An
ders wordt het inderdaad een hoop 
kosten, voor enkel wat nieuwe wijn in 
oude zakken. 

R.V„ Brasschaat 

EEN NIEUWE VUJO? 

Een tijdje geleden werd een nieuw 
VUJO-bestuur gekozen. Ik wil het 
graag krediet geven. Ik hoop echter bij 
een eerste evaluatie al niet direkt een 
grote ontgoocheling te moeten oplo
pen. Vele jongeren verwachten samen 
met mij veel meer dan moties over een 
Vlaamse republiek. Die republiek mag 
er gerust komen, maar is toch maar 
een klein facet van wat een program
ma van een jongerenpartij zou moeten 
zijn. Jongeren verwachten niet alleen 
een radikale Vlaamse gezindheid, maar 
heel zeker een antwoord op de vraag 
welk Vlaanderen wij voorstaan. Zij 
willen geen verloederd en verpest 
Vlaanderen, nog minder wensen zij 
verplet te worden in een bureakra-
tisch-technisch Vlaanderen. Daar is 
voor de VUJO een zeer belangrijke 
taak weggelegd. Een voorbeeld kan 
gevonden worden bij de Brugse 
VUJO die enorm veel positieve reak-
tles ontving nadat zij resoluut als jon
gerenbeweging optrad tegen het stor
ten van kernafval in zee, enz. Ook 
„25 oktober" was een stap in de goe
de richting. Dat interesseert in hoofd-

• Jongeman, 23 jaar, zoekt drin
gend een passende betrekking. 
Hij is in het bezit van een diploma 
van 6 jaar Humaniora afdeling 
Moderne, heeft zijn legerdienst 
volbracht 
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, ref.; JS /SL / 
2623. 
• Man, 50 jaar, zoekt dringend 
een betrekking, wegens stopzet
ting van bedrijf. Hij is electricien 
van beroep en is zeer handig. 
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, ref.: 2625. 

• Jongeman, in het bezit van 
een diploma A2 Mechanica en 
het kwalificatiegetuigschnft van 
Mechanica, zoekt dringend een 
passende betrekking Hij heeft 
een goede kennis van technisch 
tekenen, van meet- en regeltech
nieken, motorenleer, elektriciteit 
pneumatische installaties. 
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, ref.: 2618. 
• Man, 46 jaar, zoekt wegens 
faillissement van bedrijf, dringend 
een passende betrekking. Hij is in 
het bezit van een diploma A6 /A2 
afdeling Ekonomische en heeft 
tot nu toe gewerkt als all-round 
bediende (boekhouding, adminis
tratie, financiële dienst enzJ 
Belangstellenden kunnen zich 
wenden tot volksvertegenwoor
diger Joos Somers, ofwel Lierse-
steenweg 11 te 2580 St-Kat-
Waver, tel.: 015-21.79.00; ofwel 
i/ia het Vlaams-Nationaal Cen
trum voor Mensen met Vragen, 
D. Boucherystraat 7 te 2800 Me-
chelen, tel.: 015-20.95.14 tijdens 
de kantooruren, ref : JS /SL / 
2619 

• Meisje 18 jaar, zoekt passeri 
de betrekking als kinderverzorg
ster. Ze komt nog in aanmerking 
als ekonomisch stagiair. 
• Regentes, 21 jaar, met als 
vakken Ned., Engels en Duits 
zoekt werk als regentes of op
voedster. Ze komt nog in aan
merking als ekonomisch stagiair 
• Ervaren kinesiste, 26 jaar, 
zoekt dringend een betrekking 
zowel part-time als full-time 
• Electricien meermaals her
scholing gevolgd, met jarenlange 
ervaring zoekt een passende job. 
• Onderwijzeres, 20 jaar, wil aan 
het werk Zij komt nog in aanmer
king voor een betrekking als eco
nomisch stagiair. Behaalde haar 
diploma aan een vrije school 
• Bekwame sanitaire werkster 
(16 jaar) wil aan het werk Wie 
helpt haar aan een job? Zij komt 
nog in aanmerking als ekono
misch stagiair 
Voor verdere inlichtingen kan 
men zich wenden tot Georgette 
De Kegel, Aardeweg 36, te 9406 
Outer (tel 054-33.43.47) 

zaak de jongeren en daar kan VUJO 
een belangrijke rol spelen. 
Daarnaast hoop ik ook dat wij eindelijk 
een VUJO-bestuur knjgen dat een 
volwassen en progressief beleid zal 
voeren, waardoor onze jongerenbe
weging eindelijk eens de vergelijking 
zal kunnen doorstaan met de jonge
renbewegingen van andere partijen. 
Het vorige VUJO-bestuur had enkele 
goede aksenten gelegd, daarop moet 
voortgewerkt worden om de jongere 
zoals hij voelt en denkt aan te spreken 
en hem ertoe te bewegen met ons 
mee op te stappen naar een autono
me, maar ook een levenswaardige 
Vlaamse staat 

G.V., Loppem 

AWS-MEMORANDUM 

Het Algemeen Verbond van Vlaamse 
Syndikaten stuurde volgend memo
randum aan premier Martens. 
Het Algemeen Verbond van Vlaamse 
Syndikaten eist de demokratizering 
van het vakbondmonopolie opdat iede
re werknemer dezelfde rechten en 
plichten zou bekomen. 
De heersende discriminatie van de 
baan helpen. Zodat ook alle werkne
mers hun rechten bekomen, gezien 
ook voor hun stortingen werden ver
r icht 
Verder een Vlaamse autonomie voor 
de ganse sociale en ekonomische sek-
tor. A W S , Gent 

GEEN AMNESTIE 
Voor de zoveelste maal is Kerstmis 
voorbijgegaan zonder dat de Belgi
sche Staat heeft getoond een gewe
ten te bezitten door de spons te vegen 
over de voor velen nog voortdurende 
gevolgen van een overdreven, vaak 
tegen het recht indruisende repressie. 
Nochtans is de verantwoordelijkheid 
van deze Staat in de kollaboratie spie-
gelklaar bewezen. In mei '40 werden 
talloze onschuldigen gearresteerd, alle 
rechtsmiddelen werden hen onthou
den, en dan, grote schande, werden zij 
aan Frankrijk uitgeleverd (opnieuw: 
tégen alle rechtsnormen in) waar ver
schillende van hen werden vermoord 
en anderen, in kampen verkwijnden. 
Dat zij die terug thuiskwamen verbit
terd waren, wie zou het niet begrijpen? 
Door de weeromstuit gingen velen in 
de kollaboratie, wat zij niet zouden 

hebben gedaan indien de Staat zich 
aan hen niet had vergrepen. 
Na de oorlog volgde een hardvochtige, 
vaak tégen het recht ingaande (steeds 
hetzelfde) repressie, dikwijls tegen de
zelfden die in '40 wederrechtelijk wer
den gedeporteerd. Men toont nu wel 
verontwaardiging omdat Poolse bur
gers aan Rusland worden uitgeleverd. 
De Belgische Staat heeft in 1940 niets 
anders gedaan. Hij heeft het recht niet 
nu te protesteren. 
Het is dus nodig al deze rechtsschen-
dingen goed te maken, zoveel als 
mogelijk. Wat al verbittering stapelt 
zich op bij kinderen en kleinkinderen. 
Niemand vraagt dat men moorden of 
reële verklikkingen zou billijken of ver
schonen. Geen enkele patriotard heeft 
daar zoveel afschuw van als zij, die de 
amnestie voorstaan. Ettelijke patrio-
tards hebben zelfs gemoord, geplun
derd en verkracht zonder dat zij er
voor werden gestraft Zij kregen am
nestie ante factum. 
Doch de gevolgen wegnemen van 
veroordelingen op louter politieke 
gronden, is een daad van eenvoudige 
rechtvaardigheid, laat staan van mens
lievendheid en van politieke wijsheid. 
De Belgische Staat zal die daad niet 
stellen, daarvoor zijn de énen te laf en 
de anderen te wraakzuchtig. 
Wij drukken de vurige wens uit dat de 
Vlaamse Deelstaat met eigen Rege
ring, het probleem van de amnestie in 
handen zal nemen, en ze zal toeken
nen, zonder dat de Walen er zich mee 
bemoeien. 
En wat België betreft: het kan dan 
amnestie krijgen voor zijn talloze 
rechtsschendingen. Maar niet voor-
dienl Het Priester Daensfonds 

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

De redaktie 

ZO was 81 
Een bundeling van 365 dagen 

binnen- en buitenlands nieuws: 
de feiten, de trends en de 
nieuwsmakers van 1981. 
En 

De volmachten, 
wat ze betekenen 
De executieven, 

de installering van de 
deelregenngen. 

Dokument, 
Leo Moulin: ,,Het bier is in 
Vlaanderen uitgevonden". ^ n iOO'9 
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Mensen 

Napoleon Geens,... 
De Vlaamse Gemeenschapsre
gering is op een beschamende 
wijze van start gegaan. 
Met een pietwals hebben CVP en 
PVV hun centraal bondgenoot
schap doorgetrokken naar 
Vlaanderen en aldus de Volks
unie en de SP in een opposit ierol 
gedrongen. Deze machtsgreep 
geschiedde onder impuls van 
„Napoleon" Geens, die daarmede 
het Vlaamse streven naar zelf
standigheid definitief hypote-
keert en saboteert. 

De Vlaamse Gemeenschapsre
gering degradeert tot een uitlo-
pertje van de centrale regering 
en de walgelijke Belgische poli
tieke zeden worden reeds vanaf 
de eerste dag overgeënt op 
Vlaanderen. De koek van de zo
genaamde „resterende" be
voegdheden hebben CVP en 
PVV netjes onder mekaar ver
deeld. 
Met het Bonapartisme van 
Geens en zijn liberaal voetvolk 
kan Vlaanderen het streven naar 
autonomie voorlopig wel opber-
gen„ 

...ook een 
farizeeër 
Bovendien lijdt Geens aan een 
schijnheilig farizeisme dat zelfs alle 
bijbelse omschrijvingen tart 
BIJ de verdeling van de bevoegd
heidspakketten opteerde Hugo 
Schiltz, die als vijfde aan de beurt 
kwam, voor „Financien en Begro

ting" 
Blijkbaar had Napoleon dit voor
zien, want onmiddellijk halveerde 
hij deze bevoegdheid door ze te 
beperken tot de gewestelijke aan
gelegenheden Op het vlak van de 
gemeenschapszaken trok hij de 
bevoegdheid naar zich 
Dat Vlaanderen opteerde voor 
een fusie van gemeenschap en 
gewest kan de CVP'er geen moer 
schelen Macht is macht 
Alle protest van Schiltz werd in 
dank afgenomen Bij een stem
ming volgde het liberale voetvolk 
netjes de leider-farizeeer meer
derheid tegen minderheid werd de 
werking van de Vlaamse regering 
verknoeid 

Come back 
De gewezen voorzitter van de 
Waalse socialisten André Cools 
maakte een snelle en opgemerk
te come back. 
Nauwelijks in maart jongstleden 
bedankte hij als voorzitter en 
vandaag reeds treffen we hem 
opnieuw aan als voorzitter, dit
maal van de Waalse Gewestraad. 
Reeds eerder bij het debat over 
de regeerverklaring had Cools 
van zich laten horen. Bij zijn 
tussenkomst richtte hij zich 
rechtstreeks tot eerste-minister 
Martens, al was het „met bloed in 
de mond" om wille van diens 
begrijpelijke „ommezwaai". 
In ieder geval zit Cools momen
teel in een zeer komfortabele 
voorzitterszetel, daar de Waalse 
gewestregering geblokkeerd is 
en blijft zolang ze het niet eens 
geraakt over een voorzitter van 
die regering. 

Vlug geleerd 
De kersverse minister Dehaene 
heeft reeds snel de knepen van 
het politieke vak geleerd Al zijn 
vroegere uitspraken heeft hij van 
tafel geveegd 

Nauwelijks enkele maanden gele
den, begin oktober, het hij zich 
tijdens de Vlaamse sociale week 
van het ACW zeer kritisch uit over 
de staatshervorming van 1980 
In verband met de bevoegdheids
afbakening sprak hij onomwonden 
over „een gebrek aan durf dat 
geleid heeft tot een te restriktieve 
bevoegdheidsoverdracht" Te
vens verklaarde hij dat „het zin
loos IS bevoegdheden nationaal te 
houden als men met bereid is deze 
nationaal te behandelen" Hij vroeg 
zich zelfs af of de rationalizatie van 
de nationale ekonomische sekto
ren met de regionalizatie vooron
derstelt 

Van die „durf" is bij Dehaene als 
minister evenmin iets te bespreu-
ren 

Kabinetschef 
versus 
kabinetschef 
Staatssekretaris voor Buiten
landse Handel is de Vlaamse 
liberaal Kempinaire. Als kabi
netschef doet hij een beroep op 
de afgedankte direkteur-gene-
raal van de BDBH, de heer 
Schollaert. 

In memoriam Guido Provoost 
Dinsdag 29 december 1981 over
leed in het Akademisch Zieken
huis te Gent onze goede vriend 
Guido Provoost. De h. Provoost 
was de algemene sekretaris van 
VOS, werkleider aan de Gentse 
Rijksuniversiteit en docent aan 
de universiteit van Rijsel. Hij 
werd op 7 november 1940 te 
Brugge geboren. 
Als enige Vlaming werd hem de 
Pierlot-prijs toegekend om zijn 
magistraal werk over „Vlaande
ren en het militair-politiek beleid 
tussen de twee wereldoorlogen". 
De erfenis van de Vlaamse IJzer-
soldaten woog zwaar op hem en 
het is vanuit die bestendige druk 
dat hij sekretaris-generaal werd 
van de Vereniging van Vlaamse 
Oudstri jders. Het was trouwens 
een van zijn doelen om van de 
VOS een echte Vlaamse vredes
beweging te maken. 

De VU-kamerleden Frans 
Baert en Willy Kuijpers, die 
steeds nauw met hem in voeling 
waren, schreven volgend kort in 
memoriam: 

„De vrienden wisten reeds lang 
dat Guido naar zijn eeuwigheid 
groeide. Maar zijn overlijdensbe-
rict)t over de radio bleef toch 

nazinderen. Zoveel uren ploeg-
werk worden niet zomaar verge
ten. In 1977 stond hij als lijstdu
wer op onze VU-lijst, hij heeft de 
zorg rond zijn professorale loop
baan niet politiek berekend! Vele 
malen zijn we samen in straat-
meetings en kleine zalen opge
treden om het de mensen eens 
goed uit te leggen- Guido 
schuwde het kleine werk niet, als 

IJzerbede vaartkomiteelid hield 
hij eraan onze Vredesfietseling 
op de vooravond van de bede
vaart te ontvangen in Diksmuide. 
Een kranteknipsel inspirerend 
voor een parlementaire vraag, 
vond zijn weg naar ons mandaat, 
steeds de vrede ten bate. 
Als wetenschapper, bibliograaf 
en biograaf kan je rond Guido's 
werk in de Vlaamse Beweging 
niet heen. Maar wellicht is Gui
do's grootste verdienste het be
vorderen van het vredesbeleid in 
Vlaanderen doorheen de VOS-
sen-traditie. Het Nooit meer Oor
log betekende voor hem zeer 
veel! 

Guido, we danken u, we zetten 
doorF 
Aan zijn echtgenote mevrouw 
Jacqueline Symoen en aan de 
families Provoost, Feys en Sy
moen bieden wij ons diep mede
leven aan bij het pijnlijk afster
ven van deze biezondere man en 
kordate Vlaming. 
Wi j roepen onze lezers dan ook 
op de plechtige eucharistievie
ring in de St.-Pietersabdij van 
Steenbrugge op zaterdag 2 ja
nuari om 11 u. 15 in groten getale 
bij te wonen. 

Diezelfde Schollaert is nog 
steeds verwikkeld in een rechts
zaak bij de Raad van State. Daar 
diende hij klacht in tegen de 
voormalige minister voor Buiten
landse Handel Urbain om wille 
van de benoeming van Monfl ls 
tot nieuwe direkteur-generaal. 
Die klacht is door de Raad van 
State ontvankelijk verklaard. Ge
wacht wordt nu op de rechtvaar
diging van die benoeming door 
de betrokken minister, momen
teel staatssekretaris Kempinaire 
Kortom, samen met zijn nieuwe 
baas moet Schollaert argumen
ten aanbrengen tegen een klacht, 
die hijzelf indiende-

Slechts 
één bord 
Nauwelijks een bord linzensoep 
heeft de CVP nodig gehad om van 
de PVV het meest volgzame voet
volk te maken 

Vooral bij de bevoegdheidsverde
ling in de Vlaamse Gemeen-
schapsregenng is dit opvallend 
Haast alle zogenaamde resteren
de bevoegdheden zijn in handen 
van Geens en zijn kollega's te
rechtgekomen Zelfs de aangele
genheden met betrekking tot het 
onderwijs, toch een teer punt voor 
de PVV die nationaal op dit vlak 
evenmin aan haar trekken komt 
Naar verluidt heeft deze machts
greep de CVP met zqveel gekost 
Aan de PVV'er Poma moest het 
ondervoorzitterschap toekomen, 
wat recht geeft op een hogere 
wedde en een tweede kabinet.. 

Desondanks 
Voorzitter Spitaels van de Waal
se socialisten moet diep ontgoo
cheld zijn. Wat hij voor zijn s taak 
bedrijven nooit verkregen heeft, 
hebben zijn kollega's van de PSC 
en de PRL reeds na een week re
geringsdeelneming in de wacht 
gesleept 

Niet minder dan 35 miljard aan 
schulden van de staalsektor zal 
de staat voor zich nemen, aldus 
een beslissing van Martens V. 

Daarbij rijst de vraag waarover 
de vorige regering van Eyskens I 
dan eigenlijk gestruikeld is. Toch 
niet over het staal, want toen 
ging het om een heel wat lager 
bedrag van steun. 

^ 
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Niet uit de 
lucht gegrepen 

Een beangstigend vooruitzicht. Het lege parlement, boordevol volmachten! 

ACW-steun 
In een prioriteitennota aan de 
Vlaamse Gemeenschapsrege
ring stelt het ACW dat het gehele 
sektoriële beleid moet hervormd 
worden en dat aan de Gemeen
schappen en Gewesten een rui
mere financiële verantwoorde
lijkheid moet gegeven worden. 
Deze optie kan zonder meer 
beaamd worden. Hopen nu maar 
dat de Volksunie bij de aanbreng 
ervan kan rekenen op de steun 
van de ACW-parlementairen en 
ACW-ministers. 

Blanco cheque 
De wet op de biezondere mach
ten wordt door Martens haast 
voorgesteld als een „gunst" voor 
de bevolking, Vlaanderen en het 
parlement. 
Het tegendeel is eerder waar. De 
volmachtenwet is niet meer of 
niet minder dan een blanco che
que, vaag en onbeperkt De duur
tijd ervan beloopt een vol jaar, 
zodat het parlement één vierde 
van de officiële zitti jd afstand 
doet van alle rechten en plichten 
die het van de kiezers toegewe
zen kreeg. 
Een groteske leugen is de voor

stelling dat via de volmachten-
wet een uitbreiding van de ge
meenschapsbevoegdheden mo
gelijk wordt op het vlak van de 
nationale industriële sektoren. 

Hiervoor is immers een biezon
dere parlementaire meerderheid 
vereist. Wel mogelijk en zelfs 
meer dan waarschijnlijk is dat de 
financiering van de gemeen
schappen verder uitgehold 
wordt ! 

Richtlijnen 
uitgevoerd 
Ondanks alle ontkenningen heb
ben de PVV-onderhandelaars kor-
rekt het „Voorstel van richtlijnen 
met het oog op het vormen van 
proportioneel samengestelde exe
cutieven, staande nationale onder
handelingen", dat dit blad open
baar maakte, uitgevoerd. 
Het Vlaamse zelfbestuur w^erd vol
komen ondergeschikt gemaakt 
aan de strategie om zich op Bel
gisch niveau op te dringen. Samen 
met de CVP slaagde de PVV erin 
een evenwichtige machtsuitoefe
ning binnen de Vlaamse regering 
onmogelijk te maken De oprich
ting van een soort kernkabinet en 
een onevenwichtige bevoegd-
heidsregeling zorgden daarvoor. 
In het „Voorstel van richtlijnen..." 
gingen de PVV-advizeurs nog een 
stap verder: de uitholling van de 
luttele bevoegdheden van de „op
positie" door middel van delegatie
besluiten. Maar hiervoor Is het 
bijlange nog niet te laat.. 

Complexen 
afleggen 
Piet Van Brabant van „Het Laat
ste Nieuws" is van oordeel dat 
de Volksunie en de SP dringend 
hun complexen moeten afleggen. 
En hij vervolgt: „De eerste auto
nome regering van Vlaanderen 
moet nu ingereden worden. Ho
pelijk zullen de leden van de SP 
en de VU van hun machtspositie 
binnen de deelregering geen 
misbruik maken. (_)" 
Moet er nog zand zijn? Mis
schien kunnen Galle, De Wulf en 
Schiltz best hun mond houden 
over de brutale wijze waarop 
CVP en P W de eerste autonome 
Vlaamse regering dadelijk de 
kant ingereden hebben! 

Tussen terreur 
en gezondheid 
Op een ogenblik dat de bouwnij
verheid nagenoeg 100.000 werklo
zen telt speelt de regering het 
klaar om in haar beleidsprogram
ma met geen woord te reppen 
over de openbare werken. 
Of toch, op bladzijde zeven, vin
den we één zinnetje terug. Lees 
zelf maar: „Zij (de regering) zal 
waken over de bescherming van 
onze medeburgers tegen de op
flakkering van het geweld en de 
terreur. Inzake wegenwerken zal 
voorrang gegeven worden aan de 
verdere afwerking van reeds 
goedgekeurde projekten en aan 
het onderhoud en de verbetenng 
van bestaande wegen. Ons land 
heeft dnngend behoefte aan een 
globaal gezondheidsbeleid". 
Wegenwerken tussen terrorisme 
en gezondheid Met dergelijk op
stel wordt een kandidaat-opsteller 
zeker gebuisd 

Het IS helemaal niet uit de lucht ge
grepen dat tijdens een eerstvol
gende ministerraad op onrecht
streekse wijze een positieve be
slissing valt over de vervanging in 
1984 van militaire Mirage-vliegtui-
gen door F16-vliegtuigen. 
In een Open Brjef heeft voorzitter 
Vic Anciaux de eerste minister 
gewaarschuwd voor een anti-
Vlaams en verkwistend optreden. 
Militaire woordvoerders verklaar
den dat er geen nood is aan een 
vervanging en in het regeerpro
gramma is sprake van een beper
king van de aankopen van duurza
me militaire goederen. 
„Mochten er ekonomische argu
menten aangevoerd worden om 
nu reeds een beslissing te nemen 
in het belang van Waalse bedrij
ven, dan moet ik U erop wijzen dat 
er veel Vlaamse bedrijven zijn die 
eveneens nood hebben aan stimu
li om hun aktiviteiten op te drijven. 
Overheidsopdrachten zoals kom-
pensaties in verband met de even
tuele aankoop van F16-vliegtuigen, 
mogen niet enkel Waalse bedrij
ven ten goede komen. Indien dus 
beslist wordt over de voorwaarde
lijke aankoop van grondstoffen 
voor de produktie van de F16, dan 
moet tegelijk de regionale verde
ling van de kompensaties vastge
legd worden. Daarbij heeft Vlaan
deren een rechtmatig aandeel van 
60 th". 

Ondubbelzinnig pleit de VU-voor-
zitter voor een negatieve beslis
sing, vermits het algemeen belang 
andere prioriteiten vergt Treft 
men toch een positieve beslissing, 
dan met een clausule die het 
Vlaams aandeel waarborgt 

PSC 
verveeld 

De PSC moet erg verveeld zitten 
met de jongste verklaringen van 
het MOC (Mouvement Ouvrier 
Chretien), de Waalse tegenhan
ger van het ACW. 

Het MOC verwerpt niet alleen 
het regeerprogramma, maar bo
vendien verwerpt het krachtda
dig de biezondere machten „die 
indruisen tegen elk demokra-
tisch beleid en die in funktie van 
de uitvoering van een rechts pro
gramma gevaren inhoudt voor 
sociale krisissen". 

Dat maakt de positie van de 
PSC'ers, die aanleunen bij het 
MOC, er geenszins gemakkelij
ker op. Juist daarom dat Martens 
dringend volmachten nodig 
heeft-

20 jaar 
politiek kursief 
Sedert 1961 — 20 jaar geleden — fs 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 
gelezen word t Niet alleen omdat het dio Genes
genre (het politiek kursief) in Vlaanderen een 
weinig beoefende discipline is, maar vooral omdat 
de behandelde temata eerlijk en doorgaans vli jm
scherp ontleed worden. 

Om de dubbele jaardag de nodige luister bij te 
zetten en om te voldoen aan een herhaald verzoek, 
heeft het komitee van redakteurs het initiatief 
genomen een representatieve selektie van „dio 
Genes"te bundelen en uit te geven tegen midden 
februari. 

De „WIJ"-lezers wordt de kans geboden vooraf in 
te tekenen, zodat hun naam kan opgenomen 
worden in een intekenlijst die echter op 15 januari 
1982 wordt afgesloten. 

De bundeling ( ± 224 biz.) wordt ingeleid door 
„WIJ"-medewerker Henri-Floris Jespers, voorzitter 
van de Vereniging van Vlaamse Letterkundigen en 
uitgegeven door de uitgeverijen Walter Soethoudt 
en de Nederlandsche Boekhandel. 

Prijs bij vóórintekening: 
— Paperback: 475 f r (nalSjanuari 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. 

31 DECEMBER 1981 



opinie m 
Jef en Piet 

v£/^w/^c^r JU 
VE£L v/\N 'il. f A/f^A/ , tl/\m 'SI 

\/ER^/\C^T VEEL 
\/^tJ Mil { 

Schandelijk verraad 
Net voor Kerstmis, nauwelijks en-
l<ele dagen aan de macht, heeft de 
regering aangekondigd dat de 
staat zowat 35 miljard aan schul
den van de staalsektor voor zijn 
rekening zal nemen. De reeds 
door de staat gewaarborgde 
NMKN- en ASLK-kredieten op 
lange termijn worden namelijk 
door de staat in kapitaal omgezet. 
Volgens Martens maakt dit alles 
niet zo'n groot verschil, „omdat 
niemand verwacht dat die schul
den ooit worden terugbetaald" 
(sic)l 
Een prachtiger kerstgeschenk kon 
de Waalse staalsektor zich moei
lijk indenken. Naast de reeds 
goedgekeurde akkoorden, naast 
de algemene fiskale ontlastingen 
voor de bedrijven... naast dit alles 
ontvangt Cockerill-Sambre nog 
eens 35 miljard. 
De kiezer moet zich wel lelijk bij 
het ootje genomen voelen. Hij 
leefde immers in de overtuiging 
dat Eyskens I gestruikeld is over 
de al te brutale eisen van de 
Waalse socialisten inzake het 
staal. Die eisen blijken evenwel 
klein bier in vergelijking met het
geen de PSC en de PRL vandaag 
losgepeuterd hebben. Wat Spi-
taels nooit heeft kunnen voorleg
gen aan zijn kiezers, verwierven 
Gol en Deprez op nauwelijks en
kele dagen tijds. Een dure prijs 
vanwege CVP en PVV om de 
PSC ertoe over te halen in het re

geringsbootje te stappen: 35 mil
jard! 

Dat is dus de eerste beslissing 
van Martens V. Daarmede weet 
Vlaanderen al dadelijk waar het 
aan toe is: een verdere afroming 
naar de bodemloze Waalse staal-
putten. Iedereen die dacht dat met 
de intrede van de liberalen een 
einde zou gesteld worden aan dit 
uitzichtloos en nutteloos geldpom-
pen, komt wel bedrogen uit. Kies-
beloften en niet meer of niet min
der dan dat. Je zuiverste hypokri-
sie! 

Voor de CVP is zelfs de term 
„bedrog" te mild. Eerst moord en 
brand schreeuwen omdat Spitaels 
z'n staal wat te zeer bemoedert, 
de kiezers naar de stembus roe
pen om dit schandaal aan te kla
gen... en dan alsof het de gewoon
ste zaak van de wereld is een 
bijkomende steun van 35 miljard 
toekennen. 

Vlaanderen voelt zich verraden en 
bestolen. Want het is de Vlaamse 
bevolking die eens te meer voor 
deze gigantische som moet op
draaien. De inkomensmatiging die 
Martens en de zijnen binnenkort 
zullen opleggen, zal dan ook in 
dank aanvaard worden... om al die 
zuur verdiende centjes naar bo
demloze putten te zien verzeilen! 
Martens V heeft zijn Vlaamse spo
ren reeds verdiend: een schande
lijk verraad van het Vlaamse volk. 

PERSpe^f/ef 
De Vlaamse deelregering is dus van start gegaan. En in welke om
standigheden! CVP en P W hebben schaamteloos hun Vlaams 
masker laten vallen en openlijk front gevormd om het laken zoveel 
mogelijk naar zich toe te trekken. Dat ze daarbij de neo-unitaire toer 
opgaan, door de toch al beperkte Vlaamse bevoegdheid nog verder 
uit te hollen, Is voor die heren geen bezwaar. Want Vlaamse partijen 
kunnen we CVP en PVV nu niet meer noemen. Het zijn op-en-top Bel
gische instanties, die een kunstmatige Belgische staat belangrijker 
vinden dan de belangen van het Vlaamse volk. 

GAZET van Antwerpen zegt 
dan ook dat de eerste stap 

naar de federalizering een misstap 
geworden is: „In een echte federa
le optiek had men het gans anders 
moeten aanpakken. Men had de 
deelparlementen vrij moeten laten 
beslissen welke koalitie de deelre
gering zou vormen. Wel te ver
staan dat dit een andere koalitie 
kan zijn, dan de nationale. 

Met die formule zou de nationale 
regering wel last kunnen krijgen 
met anders-denkenden en anders 
regerende deelregeringen, maar 
zouden die een eigen en regionaal 
aangepast geleid kunnen voeren. 

Met de huidige regeling is dat niet 
het geval De eerste stap naar 
federalizering is een misstap ge
worden. " 

E EN misstap inderdaad, door de 
schuld van CVP en PVV! Dat 

Wilfried Martens, die zo graag 
pocht op zijn „eerlijke federale 
overtuiging", daar vrede mee 
neemt, duidt aan hoe, diep Mar
tens gevallen is. 

De eerste belangrijke daad van gen. 

het nieuwe kabinet Martens was 
trouwens al betekenisvol: een ca
deau van 35 miljard aan het faillie
te Waalse staal! Asjeblief! Wil de 
CVP daarmee haar Vlaams bla
zoen soms oppoetsen? 

Zelfs Hugo Camps vindt dat wat 
te gortig. Zijn kritiek is genade
loos: „De eerste noemenswaardi
ge attentie van deze regering ging 
naar de Waalse staalindustrie. En 
voor wat een gigantisch bedrag 
dan nog. Niet minder dan 35 mil
jard van de zuur verdiende centen 
van de ook Vlaamse volksge
meenschap worden bij prioriteit' 
overgemaakt aan een Waalse sek-
tor die kompleet bankroet is. En 
dan hebben we het nog niet over 
de eerder afgesloten financiële 
akkoorden met Cockerill-Sambre 
die even goed in de miljarden 
lopen. Schandelijk is vooral het feit 
dat dit geheime akkoord met de 
Walen niet werd bekendgemaakt 
op de partijkongressen die het 
groen licht moesten geven voor 
de nieuwe regering. Ook die wer
den door de Vlaamse onderhan
delaars dus stuk voor stuk bedro-

We begrijpen niet dat de CVP die 
— overigens terecht — zo zwaar 
tekeer is gegaan tegen de staalak-
koorden van 15 mei nu plots wel 
vrede schijnt te hebben met een 
afkoopsom van 35 miljard voor 
een regeerakkoord met de Walen. 
En zal Eric Van Rompuy nu ook 
alle registers opentrekken of doet 
ook hij er in naam van de nieuwe 
meerderheid toch maar het zwij
gen aan toe? Eén ding is zeker: 
Vlaanderen weet zich met deze 
regering nu al kompleet bekocht 
en bedrogen." 

r > EZE woorden komen niet uit 
' ^ de mond van een rabiate 

flamingant, maar van Hugo Camps 
— een man die anders nooit wak
ker ligt van de communautaire 
problemen. Maar Camps is wel 
eerlijk genoeg om de waarheid te 
schrijven. 

Dat CVP en PVV weer volop de 
unitaire toer opgaan, bewijst ook 
dit citaat van de liberale Nieuwe 
Gazet. Lees maar: „De ontwikke
ling in dit land geeft degenen gelijk 
die stelden dat de gewestvorming 
in haar huidig stadium te ver of niet 
ver genoeg gaat Rekening hou
dend met de ondoorzichtelijkheid 
én de prijs — ook letterlijk — van 
de operatie, zou de kiezer bij een 

M/ir<^ TOCH iA/e(. v a 
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volgende gelegenheid wel eens 
naar het eerste oordeel kunnen 
overhellen." 

D AT is duidelijk taal: de PVV wil 
de klok terugdraaien en de al 

schamele Vlaamse autonomie ver
der afbouwen. En wie komt als 
medeplichtige om het hoekje kij
ken? De goede vriend (of lakei) 
van Tindemans, Hugo Deridder 
van De Standaard. Zoals gewoon
lijk is Deridder wat perfider en wat 
omzichtiger, maar ook hij laat 
doorschemeren dat het voor de 
CVP te ver gaat: „De positieve 
kanten van „lokale regeringen", ni 
het voeren van een beleid dat 
beter aangepast is aan de eigen 
gemeenschap en dichter bij de 
bevolking staat, kunnen maar 
werkelijkheid worden Indien zowel 
vanuit de nationale als vanuit de 
regionale regeringen begrip voor 
eikaars problemen wordt opge
bracht en er geen systematische 
tegenwerking ontstaat 

Zo deze voorwaarden niet kunnen 
worden vervuld, zal de autonomie 
zoals ze thans in de staatshervor
ming is vastgelegd, vlug tot grote 
ontgoochelingen leiden. En dan 
krijgen zowel de unitaristische als 
de separatistische krachten weer 
hoop." 

CVP en PVV gaan dus hand in 
hand tegen Vlaanderen. Nu al is 
dat duidelijk. Deze regering zal 
door het bewuste Vlaanderen met 
volle-macht bestreden moeten 
worden! 
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De redaktie van „WIJ" 
vroeg Maurits Coppieters naar aanle iding 
van het eindejaar zijn bedenkingen 
over de wereld-in-onvrede 
neer te schrijven. 
Het gewezen VU-parlementsl id stelt dat er 
drie voorwaarden nodig zijn om in 1982 
échte vrede mogelijk te maken. 
Vanuit zijn rijke ervaring als jeugdleider, 
leraar, politicus, militant 
in de Vlaamse beweging en voorzitter 
van het NCOS (Nationaal Centrum 
voor Ontwikkelingssamenwerking) 
weet Maurits Coppieters maar al te best 
waarover hij het heeft als hij schrijft 

^̂^ over ontwapening, ontwikkeling en zelfbestuur... 

Vrede op aarde 
Dat er geen oorlog woedt, wil nog niet zeggen dat er 
vrede heerst. Vrede betekent dat recht en recht
vaardigheid heersen, dat vreedzame relaties de 
plaats innemen van verdrukking. Dat alle mensen 
en alle volken tot zelfontwikkeling kunnen komen 
en uitbuiting plaats maakt voor samenwerking. 
— Vrede door het afwijzen van Kernwapens. 
— Vrede door ontwikkelingssamenwerking. 
— Vrede door zelfbestuur voor volkeren en regio's. 

Ontwapening 
In en door Europa moet Vlaanderen eigen beslis
singsrecht behouden inzake militaire akkoorden 
en buitenlands beleid. 
Het is goed te luisteren naar Filip de Pillecijn en 
Rik Borginon, in een klandestien dokument van de 
Frontbeweging van oktober 1917, „Vlaanderens 
strijdzang aan de IJzer"; 

„Wij verwerpen beslist alle politieke, militaire of 
ekonomische verbonden met een van de groe-
pen.L) Of denkt men dat de Belgen, zo Walen als 
Vlamingen, zich laten vastklinken in overeenkom
sten waarvan men nooit het einde ziet, waar 
achter elke kronkeling van de weg vazaliteit ons 
op wacht en beloert" 
„Maar ook in de verdediging — wie trekt soms de 
scheidslijn tussen echt verweer en bedekte aan
val? — wordt al te vaak gegrepen naar wapens en 
middelen die wij niet onvoorwaardelijk kunnen 
aankleven. Zo lopen wij gevaar dat wij zelf, of die 
na ons komen, weer in de pletmolen geraken voor 
geschillen waar wij niets mee te maken hebben." 

• 
• • 

Ook binnen de NAVO behouden wij het volste 
recht niet onvoorwaardelijk alle opgedrongen wa
pensystemen te aanvaarden. Ook binnen de 
NAVO hebben wij de volste plicht het Vlaamse en 
het Europese spreekrecht te handhaven! 
De Europese integratie, ja zelfs de Oost-West 
krachtverhouding zullen moeten opgaan in de 
reële dimensie van deze tijd: de dialoog of fatale 
botsmg tussen Noord-Zuid. Het nieuwe evenwicht 
tussen het rijke Noorden en het arme Zuiden. 
De lont bij het kruitvat is nog steeds de Oost-West
spanning en de daarmee gepaard gaande halluci-
nante bewapeningswedloop met een vernieti
gingskracht die de hele wereld bedreigt. Dit pleit 
zal in het oude Europa worden beslecht ingevolge 
de ijzeren logika van de eerste slag en terugslag.. 
Zelfs de vragen naar de vernietigingskracht ver

liezen alle betekenis: of de kernkoppen 50 maal of 
5000 maal de Hirosjimabom overtreffen? of de 
neutronenbom de mensen laat kreperen in 2 da
gen of in 20 weken? 

Zowel de Sovjetunie als de Verenigde Staten van 
Amerika bedreigen voortdurend de vrede door 
hun alomtegenwoordige konkurrentiëte machts-
uitbreiding, zowel ekonomisch als strategisch, in 
de Zuidelijke wereld. 
En Europa spreekt niet mee, omdat het niet be
staat! Door het ontbreken van een defensiege
meenschap IS de wereldpolitiek feitelijk geschrapt 
van de EG-agenda. 

West-Europa heeft geen eigen gelaat binnen de 
Atlantische wereld en leeft gescheiden van de 
Centraal- en Oosteuropese staten en volken die 
ook maar vernederde satellieten zijn van Moskou. 
Europa bestaat amper tussen Sovjetunie en Ver
enigde Staten maar wordt wel geschikt bevonden 
als toneel van een nucleair konflikt. 
Wij moeten het Nooit Meer Oorlog van de Fron-
ters herdenken, het opnieuw in ons vaandel schrij
ven en een harde Vlaamse schakel smeden in een 
weerbare vredesbeweging tegen de leugen van de 
onomkeerbare en onstuitbare kernbewapenings
wedloop en tegen de (ook technisch) baarlijke 
onzin van de „grootste afschrikking". 
Luisteren wij even naar de voorzitter van het 
IJzerbedevaartkomitee, mr. Coene, op de bede
vaart van 1980: 

„Wie oorlog wil vermijden moet de oorzaken be
strijden, 

1. geen vrede zonder zelfbeschikkingsrecht der 
volkeren: 

2. geen vrede zonder rechtvaardigheid. 
Om een nucleaire katastrofe te vermijden mag 
geen inzet te zwaar zijn, zo op het nationale vlak 
als op het internationale vlak" 
En hoeft het wel betoog dat een kernwapenvrij Eu
ropa — zowel NAVO- als Warschaupaktlanden — 
een belangrijk vredeselement zouden betekenen"? 
Hier ligt onze verpletterende Europese verant
woordelijkheid: met dertig landen Neen zeggen in 
het zogeheten nucleair evenwicht op middellange 
afstand, kan een nieuwe geldige basis van onder
handelen leveren. 
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Ontwikkeling 

„Ik schrijf voor het volk alhoewel het mijn poëzie 
niet lezen kan met zijn boerenogen. Het ogenblik 
komt dat een regel, de wind die mijn leven dooreen 
gooit, hun oren bereikt: de eenvoudige dagloner 
zal de ogen opslaan, de mijnwerker zal glimla
chend kolen hakken. De visser zal duidelijk de op
slaande vlam zien van een vis die zijn handen ver
schroeit, de met moeite gewassen mecanicien, vol 
zeepparfum, zal mijn gedichten bekijken, en allen 
zeggen wellicht: het was een kameraad." 

(Pablo Neruda) 

Ontwikkelingssamenwerking is een ander woord 
voor vrede. Een nieuwe internationale ekonomi-
sche orde is een ander woord voor welzijn. 

Als het waar is dat honger, ellende en onderont
wikkeling van honderden miljoenen mensen uit 
de Zuidelijke wereld de oorzaak kunnen en zullen 
zijn van gewapende konflikten, dan is het omge
keerd even zo waar dat de waanzinnige bewape
ningswedloop en wapenhandel mede oorzaak zijn 
van de honger in de wereld. 

Terwijl de VS van Amerika hun technische bij
standskredieten streng beperken, hun hulp afhan
kelijk maken van politieke voorwaarden, blijft de 
Sovjetunie — zelf gebukt onder waanzinnige be
wapeningsbudgetten en voedseltekorten — hele
maal achterop in de ontwikkelingshulp. 

Het OESOE-rapport over 1981 stelde de vermin
derde ontwikkelingsbijdrage van België aan de 
kaak! 

De wereldvrede kan geen haalbare doelstelling 
zijn zolang de Noord-Zuid-verhouding er een is 
van hoogontwikkelde heerschappij tot onderont
wikkelde afhankelijkheid. 

Denken wij, bij voorbeeld, aan de VS versus Mid-
den-Amerika, de Sovjetunie versus Afghanistan, 
Frankrijk versus Centraal-Afrika. 

Maar zelfs vanuit de huidige krisissituatie en 
vanuit een welbegrepen eigenbelang valt een si
tuatie van ondergeschiktheid te veroordelen. 

O zeker, vandaag kunnen militaire bases en kern
wapens ingezet worden tegen ieder zuidelijk, zoge
heten „onafhankelijk" land dat écht vrij wil wor
den... 

O zeker, vandaag kan de roep naar politieke en 
ekonomische hervormingen, die opklinkt uit de 
uitgebuite volken, nog worden gesmoord of dood
gezwegen... 

Maar eens breekt een morgen aan van opstand, 
wraak, tranen en bloed... 

Dat die wereld van honger en ellende samenvalt 
met de Europese oud-koloniën is wel geen toeval., 

Vrede waarborgen veronderstelt dan ook het 
doorbreken van de fatale kringloop waarin de 
onderontwikkelde landen gevangen zitten: want 
hun ontbreekt de kennis, en zijn hebben de midde
len niet om zich die kennis aan te schaffen. En de 
oorzaak van die fatale verstikking is geen bescha
vingsverschijnsel, niet te wijten aan het klimaat, 
maar aan de machtsrelaties in de wereld en het 
vaak verkeerde Westers ontwikkelingsmodel. (In 
de lezenswaardige VNS-brochure „Vlaanderen en 
de Derde Wereld" vergelijkt Mare Vandommele 
dit afhankelijkheidsmekanisme met het „arm 
Vlaanderen" in de tijd van Priester Daens!). 

Ontwikkeling behoort dan ook veel meer tot het 
politieke dan tot het ekonomisch beleid. Want 
ontwikkeling veronderstelt dat de „arme" volken 
de kontrole verwerven over de eigen bestaansmid
delen en die aanwenden voor autonome ontwikke
ling om de basisbehoeften te kunnen bevredigen. 

De koloniale en post-koloniale uitbuiting staat de 
echte ontwikkeling in de weg. De vruchten van de 
post-koloniale ekonomie vallen vaak alleen maar 
in de schoot van de nieuwe machthebbers... en zijn 
af te lezen van hun Europese bankrekeningen. 

Want het begrip „armste landen" is misleidend. 
Nemen wij even Zaïre als voorbeeld: onze voorma
lige kolonie heeft een onschatbaar rijke bodem... 
maar de Zaïrese bevolking leeft in onbeschrijflijke 
ellende. 

Ontwikkelingssamenwerking kan niet in de eerste 
plaats ekonomisch gericht zijn. De ekonomische 
hulp is vaak strijdig met de levensnoodzakelijke 
plattelandsontwikkehng 
Ontwikkelingssamenwerking, wil ze echt zijn, 
moet mensgericht zijn. Ze moet uitgaan van een 
fundamenteel begrip en respekt voor de „andere" 
kuituren. Waar het op aankomt is dat de mensen 
uit de armste landen zélf tot ontwikkelmg komen, 
vanuit hun eigenheid en waardigheid. 
Om die redenen moeten de Vlaams-nationalisten 
blijven stellen dat het ontwikkelingsbeleid — als 
een internationaal, kultureel departement — zou 
gevoegd worden bij de exclusieve bevoegdheden 
van de Vlaamse Gemeenschap. 

In 1982 moeten we samen op weg, verder stappen 
zetten naar een rechtvaardige internationale eko
nomische orde, naar de hoogstnoodzakelijke nieu
we internationale informatieorde, en naar een 
respektvolle Zuid-Noorddialoog tussen evenwaar
dige partners. 

In de Kerst- en Nieuwjaarssfeer kunnen wij ons 
beter bezinnen over deze verzen van Anton Van 
Wilderode: 

„De wereld die wij willen is de wereld 
ons tot verzadiging ten deel gegeven, 
tot overmaat en lieflijkheid van leven". 

„Heilige Romero van Amerika, 
onze herder en martelaar! 
Romero van een schier onmoge
lijke vrede, in dit land van oorlog. 
Romero is de paarse ongeschon
den bloem van Hoop voor heel 
het Kontinent 
Romero van de Latijns-Ameri
kaanse Pasen. 
Arme, glorierijke herder. 
Vermoord voor geld. 
Voor dollars, 
voor deviezen. (...) 
Latijns-Amerika heeft je verbe
ven tot de glorie van Bernini 
in de schuim-aureool van zijn 
zeeën, 
in het woeste bladerdak van alle 
wouden, 
in het oude altaarstuk van zijn 
Andes, 
in het lied van al zijn wegen, 
in de nieuwe Kalvarieberg van 
alle kerken, 
van al zijn loopgraven, 
van al zijn altaren, 
op het altaar van trouw van zijn 
zonen! 
Heilige Romero van Amerika^ 
onze herder en martelaar. 
Niemand mag het zwijgen bewa
ren over je laatste homilie." 

(Bisschop Casaldaliga uit Brazilië 
„Wereldwijd" feb. '81.1 

foto: P. Van den Abeele 

Zelfbestuur 
„Niet vóór 't gekuisch 
Mag Vlaanderen zich verblijn 

In eigen huis 
Vóór we eigen meester zijn. 

Dit zweren wij: 
Te vroeg- of later uur 

Komen we vrij 
Door volle zelfbestuur". 

(Frontlied, mei 1918. 
Tekst en muziek van Jozef Simons) 

Echte ontwikkeling is in de eerste plaats een 
opvoedkundig proces dat van binnenuit moet 
groeien De Vlaamse Beweging mag hiervan wel 
als een voorbeeld gelden. En zo moet het nu 
verder, overal in de wereld, in alle werelddelen. 
Want echte ontwikkeling betekent „self-reliance", 
bevrijding, ontvoogding. 
Er komt geen vrede zonder erkenning van de 
volksgemeenschappen. Wat al lijden, revolutie en 
oorlog heeft Europa niet gekend omwille van de 
Balkan, Ierland, Polen... Wie kan Euzkadi verge
ten? 
Welk gruwelijk lot van over vier staten verspreide 
Koerden' 
Maar ook bedenken dat de meeste jonge onafhan
kelijke staten in Afrika binnen absoluut kunstma
tige (oud-koloniale) grenzen liggen, in schrille 
tegenstelling tot de levende realiteit van grote 
stam- en kultuurverbanden. 

In West-Europa hebben nationalisten, autonomis-
ten en regionalisten de handschoen opgenomen 
tegen de centralistische staten; zij zullen het Euro
pa van de volken en regio's bouwen in vrijheid en 
zelfrespekt: Basken, Katalanen, Korsikanen, Frie
zen, Welshmen, Ieren, Bretoenen en Oksitanen, 
Elzassers en Vlamingen, vereniging in een politiek 
verband, weldra op de banken van het Europese 
parlement. 
Over Centraal- en Oost-Europa ligt nog de ijzige 
wind van de Sovjetheerschappij. Alleen een dé ten-
te-politiek kan hier enige hoop laten groeien. 
Oorlogsstokers en imperialistische machten heb
ben steeds handig misbruik gemaakt van ontvoog
dingsbewegingen en volksnationale verzetshaar-
den. Hieraan moeten zij denken die de naïeviteit 
alleen maar bij de pacifisten ontwaren. 
Het hervormen van de centralistische staten, de 
herschikking van staten en grenzen, autonomie-
statuten en grensoverschrijdende samen
werkingsvormen zijn de stapstenen naar een 
vreedzame wereldordening. 

Kerstmis, 
Nieuwjaar, 
de tijd van dromen en geloven. Of zoals de Brazi
liaanse kristelijk geëngageerde auteur Dorothee 
Sölle („Kies het leven", 1980) het ons voorhoudt 
„Geloof maakt mensen immers mooi. Mooi is, wie 
geheel gekoncentreerd iets doet met al zijn vermo
gens. Als we vechten voor de vrede staan we in de 
beste traditie van de mensheid." 
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Ultra-liberaal, anti-federalistisch 
Zo vlak als de regeerverklaring, zo mat waren de 
meeste tussenkomsten In Kamer en Senaat Zelfs 
eerste minister Martens voelde zich niet in z'n sas. 

Zi jn replieken waren ietwat onwennig , het is ook 
niet simpel een beleid te moeten verdedigen dat 
regelrecht indruist tegen alle vroegere verklarin
gen en inzichten. 

Slechts de liberalen voelden zich écht happy met 
het programma, daarin gesteund door Nols en 
RAO-UDRT. Dat kan niet verbazen vermits het re
geerprogramma een uitgesproken liberaal cachet 
heeft. Weliswaar bevat het een aantal punten die 
ook de goedkeuring van de VU kunnen wegdra
gen, wat de doelstelling betreft — opdri jven van 
de rendabiliteit van het bedrijfsleven, stimuleren 
van risicodragende investeringen,- — maar niet 
wat de aangewende metodes betreft Massaal wil 
men middelen overhevelen naar het bedrijfsleven 
via een vermindering van de overheidsinkomsten 
en een inkomensmatiging van een aantal groepen. 

De financiële en fiskale omvang van deze maatre
gelen is voor de regering een raadsel. Bovendien 
werd geopteerd voor de gemakkelijkste — de 

burgers doen inleveren — en de gevaarlijkste weg 
die leidt naar een koopkracht-vermindering. 

Wil men daarbij een deflatoir effekt vermijden, dan 
moeten de overheidsfinanciën in evenwicht ge
bracht worden. De voorgestelde besparingsmaat
regelen ten bedrage van 150 miljard voorspellen in 
dit verband weinig goeds: men bespaart enkel op 
het meubilair! 

Hugo Schiltz betitelde het ekonomisch beleid van 
Martens V als een „neo-konservatieve markteko-
nomie a la Reagan". Sociale korrekties zijn in het 
programma nergens voorzien. Dat de beoogde 
rendabiliteitsstijging de werkgelegenheid ten goe
de zal komen, wordt nergens gewaarborgd. Grote 
groepen zullen moeten inleveren, maar zij krijgen 
de garantie niet dat het vluchtkapitaal zal terugke
ren. 

Kortom, aldus het kamerlid, de liberale kiezer 
wordt wel prachtig beloond met dit regeerakkoord. 
Dat in tegenstelling met de Volksunie-kiezer die 
nochtans ook in het winnende kamp stond. Niets in 
het programma beantwoordt aan de Vlaamse 
verzuchtingen. 

Senator Frans Van der Eist vatte het aldus samen: 
„In het belang van het land zouden wij moeten ho
pen dat de regering erin slaagt het land van de 
ondergang te redden. Zij weigert evenwel rekening 
te houden met de tweeledigheid van dit land en 
met de noodzaak aan een doorgedreven federalis
me. Wij vrezen dat de regering door haar unitaire 
politiek Vlaanderen, dat zich nog zou kunnen 
redden, zal meeslepen in de afgrond." 
Het streven naar verdere federalizering, naar een 
reële autonomie voor de Gemeenschappen wordt 
afgeremd en stopgezet De sektoriële politiek blijft 
uiterst unitair. En terwijl het staalplan verder 
geprecizeerd en steeds omvangrijker word t bli j
ven textiel en scheepsbouw nog steeds hangen in 
de faze van beloften. 
Omwille van de sociaal-ekonomische toestand wil 
de regering niet over de Vlaamse ekonomische ei
sen spreken. Laat staan dat zij met één woord zou 
reppen over de aloude Vlaamse eisen inzake 
Brussel en randgebied. 
Deze regering heeft Vlaanderen niets te bieden. 
Het Vlaamse volk zal de gevolgen van de krisis 
moeten betalen. Het meest beschamende pro
gramma voor het Vlaamse volk sedert jaren! 

Frans Van Der Eist: 

Angst voor 

Brusselse Vlamingen 
„Vlaanderen dreigt eens te meer 
het slachtoffer te worden van het 
obstinaat vasthouden aan het uni-
tarisnne. Het valt te betreuren dat 
deze regering opnieuw die weg 
opgaat Dit parlement is nochtans 
een konstituante, maar daar 
schijnt men In het regeerakkoord 
geen rekening mee te hebben 
gehouden. De regering zal de 
staatshervorming van 1980 uitvoe
ren. In de regering zitten nochtans 
ministers die de staatshervorming 
als een miskraam hebben bestem
peld. (...) De huidige stilstand is in 
feite een achteruitgang, en dat 
terwijl zowel in Vlaanderen als in 
Wallonië uit de verkiezingsuitsla
gen de wil kan afgeleid worden om 
tot een grotere autonomie te ko
men". 

„Om objektieve redenen zijn wij 
radikaal gekant tegen volmachten. 

Het parlement heeft het de vorige 
regeringen niet zo moeilijk ge
maakt Integendeel, het heeft zeer 
snel de ingediende wetsontwer
pen aangenomen. Het is niet het 
Parlement dat de vorige regerin
gen ten val heeft gebracht Het 
heeft bewezen zijn taak aan te 

kunnen en het heeft daarom geen 
zin te roepen dat de parlementaire 
procedure te veel tijd vergt De re
gering zou trouwens voor de ogen 
van de openbare opinie er best 
aan doen bij het nemen van pijnlij
ke maatregelen ook op het parie-
ment te rekenen. De regering mag 
niet denken dat men de verdeeld
heid in de regeringspartijen kan 
camoufleren door het pariement 
uit te schakelen. Die verdeeldheid 
zal toch tot uiting komen zodra 
elkeen voor zijn verantwoordelijk
heid wordt geplaatst Dat zal hier 
in het pariement gebeuren. De 
uitschakeling van het parlement is 
een uiting van zwakheid. Daardoor 
zal de positie van de regering, ook 
tegenover de sociale partners, niet 
versterkt worden". 
„Wanneer zullen de Brusselse Vla
mingen ook in de gemeenten vol
doende waarborgen en bescher
ming krijgen? Ook deze regering 
zal aan de Brusselse gemeenten 
verder financiële geschenken blij
ven geven, o.a. voor de toepassing 
van de taalwetgeving. Ik ben zeer 
pessimistisch en angstig omtrent 
de toekomst van de Vlaamse ge
meenschap in Brussel". 

Retro-kabinet 
Bouw en staal waren de themata 
die Oswald Van Ooteghem be
handelde in zijn tussenkomst In 
tegenstelling tot de enkele fanta-
zieloze zinnetjes over de bouw-
sektor met nagenoeg 100.000 ge
heel en gedeeltelijk werklozen, is 
het regeerprogramma heel wat 
konkreter wat het staal betreft 
Voor 1 januari moet het door de 
staat onderschreven kapitaal vol
gestort worden en moeten de 
onderhandelingen met de banken 
af zijn. Vergelijk dat maar even 
met de Vlaamse textielnijverheid, 
die het eens te meer met een 
alinea vol beloften moet stellen. 
Het retro-kabinet Martens V gaat, 
aldus de VU-senator, voorbij aan 
de essentie van een gezond eko
nomisch beleid: eigen middelen, 
eigen beslissingen, eigen verant
woordelijkheid. 

Brusselse 
knoop 
Volgens Bob Maes laat het re
geerakkoord wel uitschijnen dat 
er inzake Brussel weinig of niets 
zal veranderen, maar meteen wor
den er toch maar verdere financië
le tegemoetkomingen in het voor
uitzicht gesteld. 
Reeds meer dan 10 jaar zit Brus
sel opgescheept met een onde-
mokratisch agglomeratiebestuur. 
Nog steeds hebben de Vlamingen 
niet de beloofde tegenprestatie 
voor de centrale pariteit. De fusie 
van de 19 gemeenten blijft uit 
Inzake Brussel blijven de Vlamin
gen eisende partij en wordt er 
binnen afzienbare tijd geen redelij
ke oplossing gevonden, dan ver
dwijnt het laatste argument voor 
het behoud van een gefederali-
zeerd België. 

Samen op de 
bres 
Een flagrant bewijs van gebrek 
aan grootmenselijkheid is dat er in 
de regeerverklaring met eens 
meer gesproken wordt over het 
opruimen van de anti-sociale ge
volgen van de repressie. 
Daarbij betreurde Walter Luyten 
vooral dat „deze eerste minister 
met wie ik destijds samen op de 
bres stond, met geen woord rept 
over amnestie. Nochtans schreef 

deze eerste minister in de jaren 
zestig zelf dat ons Vlaams wezen 
verminkt werd door de uitzonde
ringswetten van de repressie". 

Nieuwe visie 
Vlaanderen wacht dringend op 
een nieuwe aanpak van het onder
wijs. Een kwaliteitsverbetering is 
nodig en een grotere motivatie, 
zowel bij de jongeren als bij de 
leerkrachten. 

Maar hoe kunnen, aldus Nelly 
Maes, de gemeenschappen een 
aangepaste politiek voeren inzake 
onderwijs met nauwelijks 1,6 t.h. 
van de onderwijsbegroting? „Wij 
moeten naar een Vlaams en een 
Franstalig onderwijspakt, zodat 
kan ontkomen worden aan de 
verstikkende voogdij van de uni
taire schoolpaktkommissie en een 
toekomstgericht onderwijsbeleid 
mogelijk wordt Als een ganse 
maatschappij in krisis is, zal het on
derwijs niet aan de verandering 
ontsnappen. Een nieuwe visie is 
nodig." 

Over
geschreven 
De passages over de midden
stand en de KMO's zijn volgens 
Paul Peeters kennelijk overge

schreven uit vroegere regeerver
klaringen. 

Men kan zich afvragen of er ooit 
iets van terecht zal komen. Men 
zwijgt over de vereenvoudiging 
van de formulieren en van de 
fiskaliteit over de eenmanszaak 
en over de schuldeisers van de 
staat Ook het sociaal statuut de 
steun aan gezonde bedrijven,... ko
men niet ter sprake. 

En het milieu? 
Na vastgesteld te hebben dat ook 
deze regen ng nog maar eens een 
energiedebat belooft, hekelde Mi
chel Capoen het feit dat in het re
geerakkoord met niet één woord 
gerept wordt over het milieube
leid. 
De drang naar een spoedig eko
nomisch herstel doet vaak de zorg 
voor het milieu uit het oog veriie-
zen. Nochtans zijn beide, aldus de 
VU-senator, best te verzoenen. 

Geen 
boodschap 
Volgens Rik Vandekerckhove 
gaat de regering er ten onrechte 
van uit dat investeren in toekomst
gerichte bedrijven een waarborg 
vormt voor de tewerksteling. „Au-
tomatizering en robotizering bren
gen eerder een inkrimping van de 
tewerkstelling met zich. We zullen 
ons opnieuw moeten bezinnen 
over het probleem van de werk
loosheid en het bekijken met als 
een tijdelijk maar als een zeer 
langdurig gegeven". 

De Limburgse senator behandel
de ook de problemen van de 
provincie. Ongerust toonde hij 
zich over de zin uit de regerings-
verklanng waarin sprake is van de 
aktualizafie van het sluitingsplan 
van de steenkoolmijnen. Aan slui-
tingsplannen heeft Limburg met 
Zijn hoge werkloosheid evenwel 
geen boodschap. 

Een op vijf 
Ook de kersverse senator Lowis 
bleef stilstaan bij de problemen 
van Limburg. 

Wat hem vooral verbaasde is dat 
alle ekonomische sektoren aange
zwengeld worden, behalve de 
steenkoolnijverheid „Beseft men 
dan niet dat 20 th. van de Lim
burgse aktieve bevolking werk
loos IS, tegenover slechts 13 th. in 
het land?" 
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Leefmilieu mi 

Alles wat u over 
kringlooppapier 
moet weten 
in één brochure 
In Amsterdam bestaat een Vereniging voor Milieudefensie, VMD in 
het kort. Deze organizatie geeft heel wat literatuur uit over leefmilieu
behoud. Van „beter eten thuis en op school" tot „windmolens"- Het 
lijkt ons een vrij verdienstelijke vereniging te zijn en wij raden eco-
frontliefhebbers dan ook aan kontakt te nemen met VMD, Postbus 
20050,1000 HB te Amsterdam. In voorbije zomer bracht de vereniging 
een 72 biz. tellende brochure op de markt „Alles over Kringlooppa
pier", en wij bekennen dat ze de moeite waard is om te lezen en te be
zitten. 

In 1978 voerde de Vereniging Mi
lieudefensie de Aktie Kringlooppa
pier. Deze aktie v»/as zo'n groot 
sukses, dat het verbruik van kring
looppapier inmiddels verdrievou
digd IS. 
Ter ondersteuning van de aktie 
werd de Nota Kringlooppapier uit
gebracht, waarin alle argumenten 
voor deze milieuvriendelijke pa
piersoort opgenoemd werden. De 
nota trok veel belangstelling, de 
ene na de andere druk raakte 
uitverkocht. 
Iedereen die ook maar iets over 
kringlooppapier wilde weten, nam 
kontakt op. Het leek wel of 
heel Nederland wilde weten hoe 
schoon, mooi, vriendelijk, lief, ver
standig, beter, modern, sjiek, zuinig 
en goedkoop kringlooppapier 
eigenlijk wel is. Veel sceptici lieten 
zich overtuigen. 

„Alles over Kringlooppapier" is 
een geheel herziene versie van 
een oude nota, een echte brochu
re! 
Uitgelegd wordt waarom kring
looppapier milieuvnendelijker is 
dan wit papier. Alle mogelijke toe
passingen komen aan de orde en_ 
alle zinnige en onzinnige bezwa
ren tegen KP (zoals het soms in 
de wandelgangen genoemd 
wordt) worden weerlegd. Ook 
worden enkele nieuwe milieu
vriendelijke vindingen op het ge
bied van de papierfabnkage, eco-
logiepapier en slibpapier, behan
deld. 
De uitgevers: „Maar wat zeggen 
verhalen, als je het papier in kwes
tie niet te zien krijgt? 
Ook daar is voor gezorgd: dit 
boekje is gedrukt op de drie 
meest bekende merken kringloop-

y ^ u r e n noor: vzw TAXISTOP Onderbergen 51, 9 0 0 0 Gent - 0 9 i m 8 a 7 3 

papier die in Nederland verkrijg
baar zijn. Zelfs zijn, bij wijze van 
primeur, een aantal pagina's van 
het nieuwe slibpapier, opgeno
men. Onder elke bladzijde kunt u 
lezen welk papier u nu in handen 
heeft. 

De Vereniging Milieudefensie 
hoopt dat er na lezing nog maar 
weinig twijfelaars zullen zijn en het 
harde wit van het normale papier 

verdrongen zal worden door het 
milieuvriendelijke grijs van kring
looppapier " 
Verder bevat deze hoogst interes
sante brochure bijdragen over het 
maken van papier, de inbreng van 
het leefmilieu en de derde wereld, 
de ware gevolgen voor de water
vervuiling, het opslorpen van ener
gie, enz... 
In de reeks hoofdstukken over het 
kringlooppapier zelf alles over KP, 

literatuur daarover en vooral wat 
wij zelf i.v.m. het gebruik van pa
pier kunnen doen. 

Wie zich de brochure in kwestie 
wil aanschaffen of nog meer wil 
weten over de (vele) mogelijkhe
den van knnglooppapier (ook als 
verpakking), kan terecht bij: Pan-
dave. Kringloopcentrum, Klooster
straat 73 te 2070 Ekeren (031-
42.64.65). 

Wat kunt u zelf doen? 
• Gebruik kringlooppapier. Het 
kan voor nagenoeg alle doelein
den gebruikt worden: fotokopië
ren, drukken, stencillen, schrijven, 
verpakken en het assortiment is 
groter dan u denkt: er zijn ook en
veloppen in vele soorten en ma
ten, blocnootjes, gelinieerd en on-
gelinieerd; multobandenpapier, 
zakken, enz. 

• Wees zuinig met papier. Zowel 
„edel" papier als kringlooppapier 
bestaan uit schaarse grondstoffen 
en het is dus een goede zaak die 
niet te verspillen. Gebruik zoveel 
als u nodig hebt. Fotokopieer al
leen als dat werkelijk nodig is. 

• Benader uw gemeente en an
dere overheidsinstellingen, druk
kers, scholen, verenigingen, klub-
en buurthuizen, enz met het ver
zoek kringlooppapier te gebruiken 
of te verkopen. Dring er bij de 
pers op aan te schrijven over 
kringlooppapier. 

• Dring er, waar nu al oud papier 
wordt opgehaald, op aan dat de 
soorten oud papier worden ge
scheiden. Probeer er aan mee te 
werken dat in andere plaatsen 
meer oud papier wordt opgehaald. 

• Neem geen overbodige ver
pakking aan. Sommige artikelen 
worden in soms wel drie lagen 
verpakt (sommige chocolaatjes), 
en dat is zonder meer pure verspil
ling. 

• Stuur ongevraagd reklame-
drukwerk terug Het is pure ver
spilling die vaak irritatie wekt. In
dien u geadresseerde postrekla-
me met meeer wilt ontvangen, laat 
dat dan weten aan de firma's in 
kwestie. 

• Gebruik grauw sanitair papier: 
de kleurstoffen die het sanitair 

papier een vrolijk aanschijn moe
ten geven zijn slecht voor de 
kwaliteit van het water waar het 
uiteindelijk in terechtkomt Wit toi
letpapier is het ergst, het is n.l. ge
bleekt. 

• Indien u van plan bent om een 
nieuwe kopieermachine te kopen, 
koop er dan een die ook kan 
verkleinen en dubbelzijdig kan ko
piëren; en natuurlijk een machine 
die geschikt is voor knnglooppa
pier. 

• Gebruik waar mogelijk een 
laag gramgewichtpapier voor uw 

drukwerk. Ook hierdoor worden 
grondstoffen gespaard. 

• Indien u om bepaalde redenen 
toch besluit om uw drukwerk ge
heel of gedeeltelijk op wit papier 
te laten drukken, maak dan zoveel 
mogelijk gebruik van de houthou-
dende papiersoorten. Met name 
bij de gestreken houthoudende 
papiersoorten is voor de vervaar
diging veel minder hout nodig 
(vaak zo'n 50 %) dan voor de 
vervaardiging van de houtvrije pa
piersoorten. Ook is de milieubelas
ting bij de pulpfabrikage aanzien
lijk minder. 

(uit Jklles over kdnglooppapier) 

* Beschermde planten en 
dieren in Vlaanderen 
Een nieuwe uitgave van het 
Bestuur voor Waters en Bos
sen. 
Deze brochure geeft een over
zicht van de wettelijke be
schermde plante- en diersoor
ten. 
Telkens wordt een korte be
schrijving gegeven met o.a 
kenmerken, groei- en vindplaat
sen. Ook wordt van de meeste 
soorten een kleurenfoto afge
drukt De planten staan ge
groepeerd per biotoop. 
Deze mooi uitgegeven brochu
re (70 bIz.) is gratis te verkrij

gen bij het Bestuur voor Wa
ters en Bossen, Steenweg op 
Eisene 31, 1050 Brussel. 

* Poster Beschermde die
ren 

Het koördinatiekomitee voor 
de Bescherming van Vogels 
(CCBV) heeft een poster „Be
schermde Dieren" uitgegeven. 
Met deze poster wil men, door 
een ruime verspreiding, de pu
blieke opinie laten kennis ma
ken met een aantal diersoorten 
die in Vlaanderen bij wet be
scherming genieten. 
De poster (45 x 61 cmJ geeft 
12 kleurenfoto's van be
schermde dieren weer. 
Poster -I- bijhorend informatie
blad zijn te bekomen bij het 
CCBV, Durentijdlei 14, 2130 
Brasschaat aan 50 fr. Bij be
stelling van ten minste 20 ek-
semplaren kost de poster 20 fr. 
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De internationale ontwikkelingen in 1981 

Het „jaar van Polen", 
en sombere vooruitzichten 

A l s er al een et iket op het af
ge lopen jaar moet w o r d e n ge
p lak t , dan is het jaar 1981 
o n g e t w i j f e l d „he t jaar van Po
len " geweest . De mi l i ta i re 
m a c h t s o v e r n a m e van 13 de
cember , de a f kond ig ing van 
d e n o o d t o e s t a n d , de op 
s c h o r t i n g van al le moe izaam 
v e r w o r v e n v r i j heden , de t ien 
du i zenden ar res ta t ies zet ten 
een d o m p e r op de h o o p dat in 
da t land een or ig inee l exper i 
ment zou kunnen lukken. 
W a a r b i j een k o m m u n i s t i s c h 
s y s t e e m onder d ruk van een 
boze b e v o l k i n g zou w o r d e n 
ge l ibe ra l i zeerd van b innen uit, 
t e rw i j l anderz i j ds de e rken
n ing van de „ le idende ro l van 
de pa r t i j " en het vas thouden 
aan het b o n d g e n o o t s c h a p 
met de Sov je tun ie de sche rp 
t oek i j kende Sov je t l e ide rs 
zou gerus ts te l l en . 
Het hele jaar volgden perioden 
van spanning en van overleg el
kaar op in Polen. Met stakingen en 
andere akties vocht de vakbond 
Solidariteit voor de naleving van 
de vorig jaar ondertekende ak
koorden van Gdansk. De autoritei
ten gaven schoorvoetend en 
noodgedwongen punt na punt toe. 
Juli leek de maand van de grote 
vernieuwing. De Sovjetminister 
van Buitenlandse Zaken Gromyko 
bracht een bezoek aan Polen en 
leek zich min of meer begrijpend 
op te stellen. Op 16 juli vond de 
eerste geheime verkiezing van het 

centraal komitee in een kommu
nistisch land plaats. Met de gema
tigde partijleider Kania werden 
slechts zeventien andere uittre
dende leden herkozen. 
Maar stilaan versomberde de hori
zon weer. Er kwamen herhaalde 
waarschuwingen uit Moskou. Ka
nia werd tegengewerkt door de 
„harden" binnen de partij, die te
gen elke liberaiizering gekant wa
ren. En anderzijds waren er ook 
elementen binnen Solidariteit, zij 
het dan een minderheid, die op 
een regelrechte konfrontatie leken 
te willen afstevenen. Vakbondslei
der Lech Walesa slaagde er niet 
altijd in een woelige basis onder 
kontrole te houden. Eisen van Soli
dariteit voor een referendum over 
vrije verkiezingen en voor een 
herziening van de betrekkingen 
met de Sovjetunie behoorden ze
ker tot de druppels die de emmer 
deden overlopen. 
Inmiddels verslechterde de toch al 
katastrofale ekonomische situatie 
steeds verder. Het voedsel werd 
gerantsoeneerd, tal van bedrijven 
lagen stil. Generaal Jaruzelski, die 
naast minister van Defensie ook al 
premier was geworden, volgde in 
oktober Kania op als partijleider. 
Maar hoewel de generaal, die de 
reputatie had een groot vertrou
wen te genieten bij de Poolse 
bevolking, nu zowat alle macht in 
handen had, kreeg ook hij geen 
vat op de toestand en slaagde er 
niet in een ekonomisch herstel te 
ring van Mitterrand die op het punt 
van de Oost-West-betrekkingen 
veel dichter bij Washington staat 
dan gelijk welke van haar voorgan-

Man van het jaar? 

Lech Walesa, de man van het jaar? Voor „Time Magazine" well 
De voorpagina van het nummer dat pas op 4januan '82 verschijnt 
wordt versierd door de man van Solidariteit (foto upO 

De vredesbetoging te Brussel: een stap in goede richting! 

gers, hielden Reagan voor dat 
alleen de verdwijning van archaï
sche repressieve regimes in El 
Salvador, Guatemala en elders, en 
sociaai-ekonomische hervormin
gen een oplossing konden bieden. 
En dat het verlenen van steun aan 
regimes die dit jaar verantwoorde
lijk waren voor de dood van dui
zenden van hun onderdanen al
leen maar tot een groeiende radi-
kalizering van het verzet kon lei
den. 

Midden-Oosten 
Ook het probleem in het Midden-
Oosten zag Reagan helemaal in 
het Oost-West-perspektief. Het 
vredesproces van Camp David 
verschoof hij naar de achtergrond. 
De prioriteit kreeg het tot stand 
brengen van een „strategische 
consensus" tussen de VS, Israël 
en gematigde Arabische landen. 
Dit om een penetratie van de 
Sovjetunie, die door haar inval in 
Afghanistan een eind in de richting 
van de Perzische Golf opgescho
ven IS, in het Midden-Oosten te
gen te gaan. Al begin dit jaar 
stuurde Reagan zijn minister van 
Buitenlandse Zaken Haig naar Sa-
oedi-Arabië om dat plan daar voor 
te leggen. Maar de pro-Westerse 
Saoedische leiders maakten Haig 
duidelijk dat ze in het aanslepende 
Israëlisch-Arabisch konflikt, en het 
uitblijven van een oplossing voor 
de Palestijnen, een veel groter 
gevaar voor destabilizatie in het 
gebied zagen dan in de Russen. 
Met zijn optreden droeg Reagan 
misschien niet bij tot de moord op 
de Egyptische president Sadat, 
maar wel tot diens verlies aan 
geloofwaardigheid. Sadat had zijn 
volk immers altijd voorgehouden 
dat de Arabieren alleen van Ame
rika heil konden verwachten, om
dat alleen de VS in staat waren Is
rael tot de nodige toegevingen te 
brengen. Voor de Camp David-
akkoorden, die hij m 1978 met de 

VS en Israël afsloot, had hij zelfs 
een breuk met de rest van de 
Arabische wereld over, wat door 
vele Egyptenaren slecht verteerd 
werd. En nu kwam de nieuwe 
Amerikaanse president het tapijt 
onder de voeten van Sadat weg
halen door te tonen dat hij aan het 
vredesproces slechts een onder
geschikt belang hechtte. 

Ook Israël deed het afgelopen jaar 
weinig om het vredesproces of 
president Sadat een steuntje te 
geven. Door de strakke houding 
van premier Begin, die na de ver
kiezingen van juni jl. opnieuw een 
kabinet kon vormen, liepen de 
onderhandelingen over bestuurs
autonomie van de Palestijnen in de 
bezette gebieden kompleet vast. 

De herhaalde Israëlische aanval
len in Libanon, de vernietiging in 
juni door Israëlische bommenwer
pers van een Iraakse kerncentrale, 
deden Sadat telkens weer voor 
schut staan. Wat ongetwijfeld bij
droeg tot het groeiend verzet te
gen de president en de moordaan
slag waarvan hij op 7 oktober het 
slachtoffer werd. Zijn opvolger 
Mobarak zet het vredesproces 
met Israël verder, maar probeert 
tegelijk de banden met de Arabi
sche wereld weer aan te halen. In
tussen gaf Israël de vooruitzichten 
op vrede een verdere klap door 
deze maand officieel de op Syrië 
veroverde Golan-hoogten in te lij
ven Dat leidde tot een felle open
lijke, ZIJ het kortstondige, ruzie met 
de Verenigde Staten die vooral 
boos waren, omdat ze niet eens 
op voorhand ingelicht waren 

Anderzijds is ook de Arabische 
wereld te verdeeld om het zoeken 
naar vrede een stap vooruit te 
helpen. Het vredesplan van de 
Saoedische kroonprins Fahd, dat 
grote mogelijkheden bood, omdat 
het een impliciete erkenning van 
Israël inhield, is in de ijskast opge
borgen Het moest op 25 oktober 
op de Arabische top in Fez wor

den besproken, maar daar heerste 
zo'n onenigheid dat de top sinds
dien werd verdaagd. 

Polen en het Nabije Oosten zijn ui
teraard niet de enige brandhaar
den in de wereld, al zijn ze voor 
West-Europa wel de gevaarlijkste. 
Het is onmogelijk ze in een kort 
bestek allemaal te beschrijven, 
van Centraal-Amerika, tot zuidelijk 
Afrika, waar Zuidafrikaanse troe
pen dit jaar tweemaal diep in An
gola zijn binnengevallen, tot Af
ghanistan waar twee jaar na de 
Sovjetinvasie het verzet van de 
Afghaanse nationalisten voort
duurt en de aanslepende Golf
oorlog tussen Irak en het nog 
steeds woelige Khomeinistische 
Iran. 

West-Europa 
In West-Europa waren de ver
schuivingen vreedzamer en van 
politieke aard. Terwijl in Noorwe
gen en Denemarken de sociaal-
demokraten in de verkiezingen 
klappen kregen, schuift het zuiden 
daarentegen naar links op. In mei 
won in Frankrijk de socialist Mit
terrand de presidentsverkiezingen 
en de maand nadien kreeg zijn 
socialistische partij in de parle
mentsverkiezingen een absolute 
meerderheid in de Assemblee. In 
oktober was het de beurt aan 
Griekenland, waar de PASOK van 
Andreas Papandreoe de absolute 
meerderheid in het parlement 
won. Het feit dat de sociahstisch-
kommunistische regering van Mit
terrand zich tot nog toe behoorlijk 
van haar taak kwijt, dat haar beleid 
van aanmoediging van de kon-
sumptie tot een begin van ekono
mische heropleving heeft geleid, 
dat ze blijkens opiniepeilingen na 
zes maand nog steeds het ver-
bewerkstelligen. 

Terwijl vele Polen van hun werk 
wegbleven om uren lang in de rij 
te staan voor schaars bevoorrade 
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winkels, terwijl het land zelfs de in
tresten op zijn torenhoge buiten
landse schuld niet meer kon afbe
talen, greep Jaruzelski ten slotte 
naar de noodtoestand. Maar als hij 
daarbij op een snelle pacifikatie en 
werkhervatting had gehoopt, 
kwam hij bedrogen uit. Ondanks 
de arrestatie van duizenden vak
bondsleiders zetten de arbeiders, 
meestal passief, hun verzet ver
der. Zo is bijvoorbeeld gemeld dat 
de grote Ürsus-traktorenfabriek 
bij Warschau in de eerste week na 
de noodtoestand slechts één trak-
tor heeft afgeleverd. 
Als ook deze laatste noodgreep 
om „het probleem onder Polen te 
regelen" faalt, als Jaruzelski geen 
ekonomische hervatting kan be
werkstelligen, dan dreigt uiteinde
lijk toch een rechtstreekse Sovjet-
interventie, al lijken de Russen 
weinig zin te hebben de hand in 
het Poolse wespennest te steken. 
Buiten Polen vrezen daarvoor 
vooral de Westeuropese landen. 
Want een dergelijke interventie 
zou meteen het eind betekenen 
van de Sovjet-Amerikaanse on
derhandelingen in Geneve over de 
middellange-afstandraketten en 
de „nul-optie". En ze zou in het al
gemeen de Oost-West-betrekkin-
gen op vriespunt brengen. Wat 
het ergst zou zijn voor de Bonds
republiek die de nauwste betrek
kingen, ook ekonomisch, heeft 
met Oost-Europa en in de eerste 
plaats Oost-Duitsland. 

Dooi 
De vrees daarvoor in West-Euro
pa is des te groter, daar de jongste 
maanden juist een dooi was te 
zien in de betrekkingen tussen de 
Verenigde Staten en de Sovjet
unie, die bepalend zijn voor het 
Oost-West-klimaat. Op 18 novem
ber sprak de Amerikaanse presi
dent Reagan zich met het oog op 
de op 30 november beginnende 
onderhandelingen in Geneve, uit 
voor de „nul-optie" inzake de mid
dellange-afstandraketten. Als de 
Sovjetunie al haar op Europa ge
richte middellange-afstandraket
ten (de nieuwe SS-20 en de oude 
SS-4 en SS-5) zou ontmantelen, 
zou de NAVO afzien van de op
stelling van 572 Cruises en Per
shing H-raketten in West-Europa. 
Van zijn kant verklaarde de Sov
jetleider Brezjnev tijdens zijn be
zoek aan Bonn van 22 tot 25 
november dat de Sovjetunie be
reid is tot een „gebaar van goede 
wil", met name de eenzijdige terug
trekking van een aantal raketten 
met middellang bereik. Dat alles 
viel in goede aarde bij de Westeu
ropese regeringen, vooral van die 
landen (Bondsrepubliek, België, 
Nederland, Italiè en Groot-Brittan-
nië), waar de nieuwe NAVO-raket
ten moeten worden opgesteld. In 
die landen en daarbuiten bestaat 
immers groot verzet tegen die 
raketten en in oktober en novem
ber betoogden in verschillende 
Westeuropese hoofdsteden meer 
dan een miljoen mensen tegen 
kernwapens en voor vrede, onder 
wie meer dan 200.000 in Brussel 
op 25 oktober. 

Die versoepeling stak gunstig af 
bij het kille klimaat in de Oost-
West-betrekkingen in het begin 
van het jaar. Daartoe droeg de 
nieuwe Amerikaanse president 
Reagan bij, die o.m. in het begin 
van zijn ambtstermijn de Sovjetlei
ders en alle kommunisten voor 
„leugenaars" en „bedriegers" uit
maakte. Reagan, die zijn ambtster
mijn op 20 januari triomfantelijk 
kon beginnen met de begroeting 
van de 52 Amerikaanse gijzelaars 
die na 444 dagen gevangenschap 
door het Iran van Khomeini wer
den vrijgelaten, maakte van meet 
af aan duidelijk dat hij als leidraad 
van zijn buitenlands beleid een 

soort antikommunistische kruis
tocht wilde voeren. 

En dat leidde meteen tot wrijvin
gen met Amerika's Westeuropese 
bondgenoten. Deze wilden niet 
alle verworvenheden van de dé
tente laten verloren gaan, te meer 
daar er daarmee aanzienlijke eko
nomische belangen gemoeid zijn, 
zoals het miljarden-akkoord tus
sen de Sovjetunie en de Bondsre
publiek, waarbij ook andere lan
den, o.a. België, betrokken zijn, 
voor de levering van Sovjet-aard-
gas in ruil voor westerse technolo
gie. (Men wees er trouwens op 
dat Reagan dan toch ook het 
graanembargo tegen de Sovjet
unie, dat zijn voorganger Carter 
had afgekondigd wegens de inva
sie in Afghanistan, ophief in het be
lang van de Amerikaanse graan-
boeren). Daarnaast wezen de 
Westeuropeanen er Reagan op 
dat zijn neiging om elk konflikt of 
revolte om het even waar in de 
wereld in het raam van de Oost-
West-krachtmeting te zien fout 
was en averechtse gevolgen 
dreigde te hebben. Toen Reagan 
probeerde van het konflikt in El 
Salvador een loyauteitstest voor 

m 
de NAVO-bondgenoten te maken, 
kreeg hij daarbij de kous op de 
kop. De „bewijzen" over Cubaan
se, Russische, Oostduitse en zelfs 
Vietnamese daadwerkelijke steun 
en organizatie van het verzet in El 
Salvador, waarmee hij begin dit 
jaar gezanten naar Europa stuur
de, werden door de meeste West
europese leiders gewogen en te 
licht bevonden. Het Amerikaanse 
ministerie van Buitenlandse Za
ken, dat moest toegeven dat het 
vooral om „veronderstellingen" 
ging, heeft ze trouwens zelf snel 
opgeborgen. (Een tegenslag voor 
Leo Tindemans, één van de weini
gen die zich wel had laten „overtui
gen"). De meeste Westeuropese 
regeringen, ook de Franse rege-
trouwen van een meerderheid van 
Fransen geniet, kan de aantrek
kingskracht van links in andere 
zuidelijke landen alleen maar ver
sterken. Te meer daar de ortodox 
rechts-liberale ekonomische re
cepten van de Britse premier That
cher en de Amerikaanse president 
Reagan allesbehalve overtuigend 
werken. De felle onlusten waar
door een aantal Britse steden, en 
vooral Liverpool, in juli van dit jaar 

getroffen werden, vonden vooral 
hun oorsprong in de enorme 
jeugdwerkloosheid en het uitzicht
loos bestaan dat zovele van de 
werkloze jongeren leiden. Terwijl 
ook in Amerika het entoesiasme 
voor de „reaganomics" al lang be
koeld is. 

De aantrekkingskracht van het 
Franse voorbeeld is vooral sterk in 
Italië en in Spanje, waar de socia
listische PSOE van Felipe Gonza
lez in peilingen steeds meer voor
sprong neemt op de gestaag meer 
naar rechts zwenkende regerings
partij UCD. Maar Spanje is nog 
een vraagteken. Op 23 februari 
kon een staatsgreep van militairen, 
die o.m. in volle zitting het parle
ment bezetten, nog net worden 
verijdeld, vooral dank zij het vast
beraden optreden van koning 
Juan Carlos. Maar sindsdien is uit 
tal van gebeurtenissen gebleken 
dat heel wat militairen (evenals 
politici, magistraten e.a.) het demo-
kratisch systeem niet aanvaarden 
en nog nostalgie koesteren naar 
het diktaroriale tijdperk van Fran
co dat ze willen herstellen. Heel 
wat Spanjaarden hopen nu dat de 
toetreding van het land tot de 

11 

NAVO — de aanvraag werd deze 
maand op de NAVO-ministerraad 
in Evere formeel goedgekeurd — 
de militaire leiders iets anders zal 
geven om aan te denken dan het 
smeden van samenzweringen. 
Maar NAVO-lidmaatschap sluit 
geen militaire staatsgrepen uit, zo
als in 1967 in Griekenland bleek. 

Een staatsgreep in Spanje is nog 
altijd niet uit te sluiten, maar de 
grote internationale zorg op deze 
jaarwisseling is echter in de eerste 
plaats de toestand in Polen en de 
mogelijke onvoorspelbare gevol
gen van de krisis in dat land. En 
anderzijds maken de Belgen en 
andere Westeuropeanen zich zor
gen over de slechte internationale 
ekonomische situatie die alleen 
maar kan verergeren als de VS in
derdaad, zoals wordt voorspeld, 
een diepe recessie induiken. Want 
die slechte ekonomische omstan
digheden vertalen zich in onze 
landen in hoge werkloosheid, da
lende koopkracht, en allerlei eisen 
aan de werkende bevolking om in 
te leveren. Op dat punt zijn de 
vooruitzichten voor 1982 bepaald 
somber. 

H. Oosterhuys 

Ernstige tweespalt bij Radikalen (PPR) 
(jeeveedee) Het waren niet zo
maar de eersten de besten uit de 
PPR (Politieke Partij Radikalen) 
die de afgelopen week aankon
digden dat zij overwegen om het 
lidmaatschap van een van Ne
derlands „jongste" poltleke groe
peringen op te zeggen. Bij de 
afscheidnemers zijn Immers mr. 
Erik Jurgens, oud-voorzltter van 
de PPR en tegenwoordig de op
perste baas van de NOS, dus de 
Nederlandse radio en televisie, 
en dr. Michel van Hutten die In de 
regering-Den Uyl (1973-1977) 
staatssekretarls voor Verkeer 
was. Bovendien had ai eerder 
oud-minister Van Doorn (even
eens In het kabinet-Den Uyl), 
mede-oprichter van de partij, 
openlijk gezegd dat de PPR maar 
beter opgeheven zo kunnen wor
den. Zijn advies kwam erop neer 
dat de Radikalen best zouden 
overstappen naar de Partij van 
de Arbeid, de socialisten derhal
ve. 

Wat is er dan aan de hand met de 
in maart 1968 opgerichte partij die 
een „doorzichtige" manier van poli
tiek bedrijven propageerde, en 
aan iedereen die het wenste, het 
recht wilde verschaffen om mee 
te praten en mee te beslissen? 
Een partij die destijds met zeven 
(op de 150) Tweede-Kamer-zetels 
haar parlementaire bestaan be
gon, maar thans naar drie is terug-
gezakt. Een partij ook die vier 
jaren regeringsverantwoordelijk
heid droeg en waarvan velen von
den dat zij, de PPR dus, het zout 
vormde in de vaak wat flauwe 
Nederlandse politieke pap. Er is 
inderdaad volop herrie in de Radi-
kale hut, en die hangt rechtstreeks 
samen met de partijpolitieke 
krachtsverhoudingen zoals die in 
de nationale verkiezingsuitslag 
van ruim een half jaar geleden 
werden vastgelegd. 
Eind mei wezen de stembussen uit 
dat de politieke kaart van Neder
land — in grote lijnen — voor de 
kleinste helft een min of meer 
vooruitstrevend aanzicht biedt en 

dus voor het grootste deel zekere 
behoudende trekken vertoont. Die 
grootste helft — tachtig Kamerze
tels — wordt gevormd door de 
kristen-demokraten, de liberalen 
en een drietal uiterst behoudende 
kleinere kristelijke groeperingen. 
De overige zeventig zetels wor
den bezet door de Demokraten 
'66, de socialisten, de PPR, de 
Pacifistische Socialisten en de 
Kommunisten. Zoals gezegd: een 
tekening in grote lijnen. Er zijn 
immers ook verschillende pro
gressieve kristen-demokratische 
parlementariërs, terwijl niet ieder
een bereid is de kommunisten tot 
de progressieven te rekenen, ook 
al geven de Nederlandse volgelin
gen van Marx de laatste anderhalf 
jaar een duidelijk voorbeeld van 
vooruitstrevend demokratisch ge
drag. (Hun partij was vorige zon
dag de eerste die het gebeuren in 
Polen scherp veroordeelde). 
Binnen de PPR nu is men, uitgaan
de van de boven aangeduide 
tweedeling, heftig tegenover el
kaar komen te staan voor wat 
betreft de koers in de komende 
tijd. Een deel van de Radikalen, 
onder wie de door ons genoemde 
kopstukken Jurgens en Van Hul
len, wil te allen koste zo dicht 
mogelijk aansluiten bij de socialis
ten die, zoals bekend, thans sa
men met D'66 en de kristen-demo
kraten (CDA) het tweede kabinet-
Van Agt vormen. Het zijn déze 
Radikalen die „winnen in het mid
den" als hun taak zien. Zij ver
wachten van de door hen voorge
stane koers dat menige CDA-
stemmer bereid zal zijn over te 
stappen naar de PPR, die immers 
indertijd tot stand kwam als een 
afscheiding uit het grote kristelijke 
kamp. Door aldus het CDA te 
verzwakken en het progressieve 
„blok" te versterken, achten de 
Jurgensen en Van Hultens het op 
den duur mogelijk dat de politieke 
kaart van Nederland het omge
keerde beeld gaat vertonen van 
het tegenwoordige aanzicht. 
Maar tegenover de hier genoem-

Van Doorn: PPR ontbinden... 

de groep van Radikalen staat het 
gedeelte van de PPR (waaronder 
voorzitter Wim de Boer en zijn 
medebestuurders) dat eerder de 
voorrang wil geven aan progres
sieve — zij spreken liever van 
„linkse" — politiek door vooral het 
gezelschap op te zoeken van de 
Pacifistische Socialisten (PSP) en 
de CPN, en aan de andere kant de 
rest. De genoemde PPR-mensen 
denken dat zij over die kloof een 
brug kunnen slaan. Ze willen dat 
veel liever dan opereren in de 
richting van „het midden", want dat 
zou volgens hen verwatering be
tekenen van het radikale element 
dat nu eenmaal het kenmerk is van 
een partij van Radikalen. 

Diepe tegenstellingen kenmerken 
dus op dit moment de PPR. De 
„linksen" zijn daarbij duidelijk in de 
meerderheid: tijdens het jongste 
kongres werd een voorstel om de 
koers naar het politieke midden te 
verleggen, onder hoongelach, met 
720 tegen 79 stemmen verwor
pen. Michel van Hulten riep het 
kongres nog op om te voorkomen 
dat de PPR samen met de Pacifis
tische Socialisten en de kommu
nisten op de „machteloze klein-
linkse hoop" geveegd word t maar 
de reaktie van de meerderheid 
was dat de Radikalen méér dienen 
te zijn dan een „parlementair ge
vechtsbataljon" en daarom beter 
niet tegen de socialisten aanleu
nen. De diskussie liep op het kon
gres zelfs zo hoog op dat Bas de 
Gaay Fortman, een van de mar
kantste PPR-politici in de jaren '70, 
van de kant van Jurgens het ver
wijt kreeg te horen dat hij zich 
schuldig maakte aan „mondeling 
geweld en demagogisch gedrag". 
Men hoeft niet te vragen aan 
welke kant van de PPR-scheidslijn 
De Gaay Fortman staat... 
Een groep vooraanstaanden staat 
dus op het punt het Radikale schip 
te verlaten. Of de „blijvers" uitein
delijk aan het langste eind zullen 
trekken, is intussen de vraag. Het 
feit dat de PPR op lokaal terrein 
goed overweg kan met de PSP en 
de CPN, zegt immers weinig over 
de kans die zou bestaan om een 
brug te slaan naar de socialsten en 
de Demokraten '66. Van de ande
re kant zouden de „weglopers" 
zich moesten herinneren dat eer
dere PPR-pogingen om zieltjes te 
winnen in het kristen-demokrati
sche kamp, weinig resultaat heb
ben opgeleverd. Het allerbeste lijkt 
nog dat de PPR haar eigen Radika
le karakter bewaart en uitstraalt, 
zoals dat tot uiting komt in haar op
vattingen over kleinschaligheid, 
kernbewapening, levensstijl, mi
lieubescherming, enz. Zo'n opstel
ling garandeert, zo is bewezen, 
toch nog altijd een aanhang van 
vele tienduizenden. 
De mensen die opstappen, zullen 
overigens in géén geval proberen 
een nieuwe partij op te richten. 
Jurgens, mede-oprichter van de 
PPR, nu bijna veertien jaar gele
den, zei het zopas onomwonden: 
„Je moet wel gek zijn om in je le
ven twee keer een partij te wilen 
oprichten". 
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12 TV-prog ra mm a's Wi 
Zaterdag 

JANUARI 

BRT 1 
1600 Willy Wonka in Wonderiand 
(sprookje) - 1800 Tik Tak -
1805 Robinson Crusoe CD — 
18 30 De rode vogel (jeugdfilm) — 
1945 Nieuws - 2010 Hit Hit 
Hoera (show) - 21 15 Poker 
(we-f i lm) — 2245 Nieuws 

NED 1 
1530 Nieuws - 1532 Boike de 
Beer (strip) — 15 40 Een beer gaat 
pootje baden (natuurfilm) — 1550 
Een deugniet is zelden alleen 
(jeugdfilm) — 1710 O, wie schon 
ist Panama (strip) — 18 58 Nieuws 
— 1900 De Showbizzquiz. — 
20 27 Wordt u al geho lpen ' ( f J -
21 00 Gevraagd een moordenaar 
(thnller) - 2225 Soap (fJ -
2325 Nieuws 

NED 2 
1835 Sesamstraat — 1850 Toe-
nstische tips — 1859 Slakkie en 
Puntmuts (strip) — 1905 De lie
verdjes van Grange Hill (fJ — 
1930 BZN in Gnekenland (show) 
— 2027 Zeskamp speciaal — 
21 30 Rebel voor de vnjheid (fJ — 
2220 Hier en nu - 2300 Hier en 
nu/Studio Spor t - 2325 Tot be
sluit (meditatie) — 2340 Nieuws 

RTB 1 
1930 Nieuws — 1955 Le jardin 
extraordinaire — 2030 La fureur 
du danger (avonturenfilm) — 
22 00 Schow üza Minnelli - 2315 
Nieuws — 2345 Poêmes pour le 
jazz. 

ARD 
2000 Nieuws - 2015 Ric-Flac 
(Poëtische vanete) — 2145 
Nieuws. — 2205 100 Meisterwer-
ke (dokJ - 2215 Die gefurchten 
Vier (western) — 010 Nieuws 

ZDF 

1900 Nieuws. — 1930 Der lange 
Treek (f J — 2015 Die Tiefe (avon
turenfilm) — 2215 Nieuws — 
2220 Sport-Studio - 2335 Der 
kleine Doktor (misdaadverhaal) — 
035 Nieuws 

D 3 
2000 Nieuws — 2015 Op zoek 
naar de koningen van Macedonië 
(dokJ — 21 00 Duits weekover
zicht — 21 35 Mensch, Doktor' 
(satire) — 2220 Uber Phantasie 
(gesprek) — 23 35 Jazz Fest Ber
lin 1981 — 005 Nieuws 

LUX. 
2000 Huit ga suffit (fJ - 21 00 Le 
vieil homme et la mer (film) — 
2227 Nouvelle Orleans (musical) 

F 1 
19 45 Bonsoir Fernand (humor) — 
2030 Droit de reponse (magazine) 
- 2200 Dallas (fJ - 2250 Glenn 
Gould speelt Bach - 2340 Un 
Noel une vie — 2355 Nieuws 

A 2 
2000 Nieuws - 2035 Le voya-
geur imprudent (tv-film) — 2205 
Requiem van Berlioz — 2330 
Nieuws 

F 3 
19 20 Gewestelijke aktualiteiten — 
20 35 La chartreuse de Parme ( f ) 
— 21 35 Gershwin en fête (dokJ 
- 2305 Nieuws - 2325 Mes 
meilleurs voeux 

Zondag 
JANUARI 

BRT 1 
9 45 Telegym — 10 00 Verover de 
aarde (Boeren 2000) — 1100 
Konfrontatie (debat) - 1200 
Nieuws voor gehoorgestoorden 
— 1430 De leeuw als Patriarch 
(dierenfilm) — 14 55 Buck Rogers 
(SF-film) — 16 30 Nationale taptoe 
van Breda — 17 30 Sportuitslagen 
— 1800 Tik tak - 1805 Bogota, 
fragmenten van een stad (kortfilm) 
— 1820 Van Pool tot Evenaar 
(kwis) - 1945 Nieuws - 2000 
Sportweekend — 2030 De vuur
rode bomen van Thika (f J - 21 20 
Van straten en pleinen (volkslied
jes) — 2215 Premiere-magazine 
— 2305 Nieuws 

NED 1 
11 00 Euchanstievienng — 19 00 
Nieuws — 1905 Slakkie en punt
muts (strip) — 1910 Alle mensen 
(reportage) — 19 35 U zij de glone 
(religieuze liedjes) — 2015 Ja, 
natuurlijk — 21 50 Ander nieuws, 
— 2230 Nieuws 

NED 2 
1200 Het Capitool - 1530 
Nieuws — 1535 De oude molen 
(stnp) — 15 45 Over het begroei
de pad (balleO - 1705 Studio 
sport 1 — 17 35 Sprekershoek — 
17 50 Kunst op het spoor Kunste-
naarsreizen — 1815 Op zicht — 
18 45 Sesamstraat - 19 00 Studio 
sport 2 - 2000 Nieuws - 2010 
Panoramiek — 2040 Humanis
tisch verbond — 2 45 Comedian 
Harmonists (show) — 2335 
Nieuws 

RTB 1 
1200 Faire le point (debat) — 
1300 Nieuws — 193) Nieuws — 
20 00 Zgomaticorama (vanete) — 
21 15 Aide-toi (tv-film) - 2245 
Nieuws — 2315 Poêmes pour le 
jazz 

ARD 
20 00 Nieuws — 2015 La Clemen-
za dl Tito — 22 35 Misdaadpreven
tie — 2240 100 Meisterwerke 
(dokJ - 2250 Nieuws - 2255 
Der belachelte Pionier (dokJ — 
2340 Nieuws 

ZDF 
2015 Vakantiebelevenissen op 
zee (film) — 21 15 Nieuws — 
21 30 Giqi - 2320 Nieuws 

D 3 
2015 Der Jupiter-effekt (dokJ — 
2100 Der Walzer der Toreros 
(film) - 2245 Jazz Fest Berlin 
1981 - 2330 Nieuws 

LUX 
1900 Nieuws — 1927 Le coffre-
fort (spel) — 1930 Filmmagazine 
- 2000 Section 4 ( f ) - 2100 
Bonnie et Clyde (film) 

TF 1 
19 30 Visages d insectes (dok) — 
2000 Nieuws — 2030 Nous irons 
tous au paradis (film) — 2215 Les 
chanteurs exotiques (show) — 
2315 Nieuws 

A 2 
19 00 Stade 2 sportreportages — 
2000 Nieuws — 2035 LAppren-
tissage de la ville (tv-film) — 2215 
Luc Dietnch (Portret van de schnj-
ver) — 22 40 Muziek van Pagamni 

FR 3 
20 00 Japonais absent (reportage) 
— 2035 Le cirque de Pekin (cir-
kus) — 21 30 Mei Brooks (vanete) 
— 2240 Cinema de minuit Tex 
Avery (hommage) 

Maandag 
JANUARI 

BRT 1 
1700 Schooltelevisie - 1800 Tik 
Tak — 1805 Klem, klem kleutertje 
— 1820 Sesamstraat — 1835 
Beraber (Open School) - 1907 
Nepal (dokJ - 1927 Uitzending 
door derden (ACV) - 1945 
Nieuws — 2015 Testament van 
een jeugd (f) - 21 15 De Sport-
show — 2200 Honzon (dok) — 
2240 Nieuws 

NED 1 
1900 Bolke de Beer - 1910 
Gods mensenboek — 1935 
Woord-in-beeld-kwis — 2 0 00 Fes
tival 81 — 2030 De vlucht van de 
duif (TV-spel) - 21 37 Nieuws -
21 55 Een on-gewoon kind (dokJ 
— 22 45 Tot besluit (meditatie) — 
2255 Socutera (dokJ - 2310 
Nieuws 

NED 2 
1835 Sesamstraat — 1850 
Jeugdjournaal — 1859 Tarzan, 
heerser van de jungle (f) — 19 23 
Zeg 'ns aaa (f) — 20 00 Nieuws — 
2027 Achter het nieuws — 21 10 
Malu, een vrouw (f) - 22 00 Onv 
budsman — 22 30 Sonja op maan
dag - 2335 Nieuws 

RTB 1 
1930 Nieuws — 1955 Un pont 
trop lom (oorlogsfilm) — 2225 
Nieuws — 2245 Poêmes pour le 
jazz 

RTB 2 
2005 Chantons Frangais (liedjes) 
- 2035 Allo Dohye (Waalse ko
medie) 

ARD 
2000 Nieuws - 2015 Das Kran-
kenhaus am Rande der Stadt (O 
— 21 15 Das Bild vom besseren 
Deutschland - 21 45 Fast wie im 
nchtigen Leben (Humor) — 22 30 
Tagesthemen - 2300 Ross der 
Medusa (film) - 040 Nieuws 

ZDF 
1900 Nieuws - 1930 Disco '82 
— 2000 Medisch magazine — 
2100 Heute-Journal - 21 20 
Oblomow CTV-spel) - 2325 
Nieuws 

D 3 
1945 Gewestelijk nieuws — 2 0 0 0 
Nieuws — 2015 Die deutsche 
Niederlage (dok) - 2145 Wir 
antworten — 22 00 De Duits-lsrae-
lische aktnce Orna Porat (dokJ — 
2300 Nieuws 

LUX. 
1958 Nieuws - 2000 La nouvelle 
malle des Indes (O - 21 00 Le 
nouvel homme invisible (SF-f) 

TF 1 
2000 Nieuws - 2030 Cme-Club 
Citizen Kane (film) - 2300 
Nieuws 

A 2 
20 35 Un gout de Tokyo (dok) — 
21 35 Les rescapes de Teheran 
(dok) — 2315 Nieuws 

F 3 
19 20 Gewestelijke aktualiteiten — 
1940 Regionaal programma — 
2030 Le corps de Diane (film) 

Dinsdag 
JANUARI 

BRT 1 
1700 Schooltelevisie - 1800 Tik 
Tak — 1805 Sesamstraat — 
18 35 Popeye — 18 40 Maatschap
pelijk vrouwen (Open school) — 
1907 Vrede in Gods naam' 
(KTRO) - 1945 Nieuws - 2 0 r 5 
Zuid-Noord (praatshow) — 21 15 
Verover de aarde (weervoorspel
ling) - 2205 10 (kwis) - 2235 
Nieuws 

BRT 2 
1900 Toets (satire) - 1945 
Nieuws — 2015 Knipoog (over de 
keuken) — 2045 Little big man 
(film) — 23 00 Bonjour la France 

NED 1 
18 58 Nieuws - 1900D ' rkan nog 
meer bij (kleuterprogramma) — 
1915 Kop en staart (dok) - 1930 
Ronduit — 2020 EO-metterdaad 
— 2030 Van u wil ik zingen (reli
gieuze liederen) — 21 00 Op weg 
naar het beloofde land (f J - 21 37 
Nieuws — 21 55 Den Haag van
daag — 2210 Beeldspraak (kultu-
reel magazine) — 2315 Nieuws 

NED 2 
1835 Sesamstraat - 1850 
Jeugdjournaal — 18 59 Avro's top-

pop — 1925 Er waren twee ko
ningskinderen ( f ) — 20 00 Nieuws 
— 20 27 Sportvrouw/man/klub 
van het jaar - 21 40 Dallas ( f ) -
22 30 Televizier magazine — 2 3 1 0 
De toestand in de wereld — 2315 
Honderd beroemde schildenjen 
(dokJ - 2330 Nieuws 

RTB 1 
1900 Waalse gewestelijke aktuali-
teiten - 1930 Nieuws - 1955 
Videogram (vanete) — 20 55 TVF 
magazine (reportage) — 21 55 Re-
f'-ains du monde (volksmuziek) — 
2250 Nieuws — 2310 Poêmes 
pour le jazz 

RTB 2 
2005 Le point de la medecine — 
21 05 CA (toneelspektakel) 

ARD ^ ^ ^ ^ 
2000 Nieuws - 2015 Alles oder 
nichts (kwis) - 21 00 Aktualitei-
ten - 21 45 Dallas ( f ) - 22 30 Ta
gesthemen — 2300 Guinness 
Buch der Bekorde - 2345 
Nieuws 

ZDF 
1900 Nieuws — 19 30 Jonny Gra-
nat aV-f i lm) - 21 00 Heute-Jour
nal — 21 20 Arbeit fur alle - aber 
w i e ' — 22 05 Der Kronpnnz (film) 
— 2335 Nieuws 

D 3 
19 45 Gewestelijk nieuws — 2 0 0 0 
Nieuws — 2015 Dichtung und 

Wahrheit (dok) -
(satire) - 21 45 M 
feuer - 2230 Fra 
2300 Nieuws 

LUX. 
1958 Nieuws — 
qui valait trois millia 
Moi y en a vouloir 

F 1 
2000 Nieuws — 
compagnie (variet 
malle des Indes (f 
histonsche g 
(dokJ - 2320 N 

A 2 
1945 Les gens 
Nieuws - 2035 
(film) - 2315 Ni 

F 3 
19 20 Gewestelijk* 
20 30 Le magot de 
2200 Nieuws 

Woer 
6 JAN 

BRT 1 
1600 Open scho( 
net schildpadpleir 
Tak - 1805 £ 

Z A T E R D A G (2 j a n ) — D e k inderen d ie vanna
middag met o p fami l iebezoek zi jn k u n n e n e e n aangena
m e k i j knamiddag be leven BRT draai t de g rapp ige 
muzikale jeugdf i lm Willy Wonka in Wonderland (Wi l ly 
W o n k a and the Choco la te Fac to ry ) Regie M e i S tuar t 
(1971) M e t G e n e Wi lder , Jack A lbe r t son , Peter O s t r u m 
D e kleine Char l ie k o m t e lke dag voorb i j de snoep jes fa -
b n e k van Wi l ly W o n k a He t ven t je is e rg n ieuwsg ieng 
o m te w e t e n w a t ach te r d ie hoge m u r e n allemaal 
gebeu r t Z e k e r e dag o rgan izeer t Wi l ly W o n k a een 
pr i j skamp, me t als pn js een bezoek aan de f abnek en 
massa's s n o e p g o e d In Hit hit hoera, e e n overz i ch t van 
d e muzikale suksessen uit de ja ren 60, k o m e n 1966 en 
1967 aan d e beur t — In d e weekend f i lm Poker speel t 
d e coun t ry - en wes te rnzange r K e n n y Roger d e hoo fd 
rol , e e n ke iharde g o k k e r d ie d o o r zi jn zoon , van w ie hij 
ze l fs he t bes taan niet w i s t o m hulp w o r d t gev raagd 

Z O N D A G (3 j a n ) - V a n a v o n d s ta r ten o p BRT 
t w e e n ieuwe reeksen de j eugd reeks „Buck Rogers in 
t he 25 th cen tu ry " d ie d o o r e e n ex t ra lange eers te afle
ver ing ingeleid w o r d t (Buck Rogers) Gil G e r a r d speel t 
d e rol van B u c k Rogers , een van d e b e k e n d s t e 
as t ronau ten van de N A S A D o o r een de fek t aan zi jn 
ru imtesch ip k o m t hij vi j f e e u w e n ve rde r in de t o e k o m s t 
t e r e c h t D e t w e e d e reeks is e e n 7-delig Bn ts feui l leton 
da t gebasee rd is o p waar g e b e u r d e be levenissen van 
Elspeth Huxley, de schn j f s te r van het boek „The Flame 
t rees of Th ika" D e reeks gaat ove r het leven van een 
pioniersfamil ie d ie in 1913 naar Kenia ve r t rek t o m er een 
kof f iep lantage te beg innen (De vuurrode bomen van 
Thika) — In Première-magazine, he t f i lmprogramma van 
Roland L o m m e w o r d e n Dona ld Su ther land en Marce l lo 
Mast ro iann i u i tgebre id voo r het voet l icht geb rach t — 
V P R O ( N e d 2) ki jkt te rug o p de bl i tzcarr iere van d e 
Du i tse muz iekg roep d e Comedian Harmonists, een 
zangsex te t dat in de ja ren der t ig internat ionale fu ro re 
maak te In z'n 8-jang bes taan liet d e g r o e p z o w a t 250 
n u m m e r s o p d e plaat vas t leggen D o o r d e o p k o m s t van 
he t naz isme viel het ensemb le in 1935 uit elkaar 

M A A N D A G (4 j a n ) - In het popu la i r -weten
schappel i jk magaz ine Horizon (BRT) z i t ten o a vo lgen
de o n d e r w e r p e n Embryo- t ransplantat ies bij d ie ren . 
M e t i n g van luchtbevui l ing Het (bent rum v o o r wee rs 
voorspe l l i ngen . S t roomver l iesschake laars . Gebru ik van 
X-stralen in de pa leonto log ie , B o e k e n n i e u w s — De 
vlucht van de duif is een oorspronke l i j k Br i ts TV-spe l 
dat d o o r A l f r e d Pleiter in het Neder landers w e r d 
b e w e r k t T i jdens een v lucht naar Pari js w o r d e n dr ie he

ren die leven in d e veronders 
gemaak t " gekon f ron tee rd mei 
sen in het leven als geboor te 
ten issen o p e n e n d e ogen van 
ech te w a a r d e n in het leven 

DINSDAG (5 jan)-
e e n goedgevu lde interessant i 
D e jongs te k i jkers kn jgen f 
(BRT 1) aangeboden , terwi j l 
j o n g e r e n gedach t w o r d t in 1 
s tn jd gespee ld van een disku 
he t Konink l i jk A t e n e u m van 
Ekonomische Schoo l van Anr 
1 de onder t i te l van de KTR( 
ding door Derden spreekt v 
naami — O p BRT 2 start een i 
res Knipoog In deze eerste 
naar de kwal i te i t van de Klas 
de „ N i e u w e " Franse Keuken 
in een reeks „A r thu r Penn-v 
A r t hu r Penn (1970), met Du ' 
way , Mar t i n Balsam, Richard 
humons t i sche Amer ikaanse 
Penns a n t w o o r d o p de A m e i 
denis HIJ ver te l t via deze we 
ka's gewe lddad ige aktiviteite 
d o o r de oorspronke l i j ke bew 
dianen, v r i jwe l komplee t we i 
we tenschappe l i j k magazine \ 
bes teed t W i m Of fec iers aa 
weersvoorspe l l i ng 

WOENSDAG (6 jan 
reeks Penn-f i lms draait BRT 
buu t De linkshandige (The I 
( z w / w ) , evenals „Litt le Big M i 
twaal f jaar v roege r gedraé 
on log isch da t d e BRT in eer 
van Penn, met kronolog isch 
speel t de jeugdige, net van c 
d e e r d e Paul N e w m a n de rol 
the K id , de ge f rus t ree rde tee 
in misdaad en m o o r d — Ned 
e igen b o d e m Een gelukkige 
Teul ings is te z ien in de rol var 
van zijn v r o u w zijn hele uitge 
wi l ve rzamelen Iedereen is e 
zoon , d e l ievel ing van vader 
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leit (dok). - 21.00 Klimbim 
) _ 21.45 Monitor im Kreuz-
— 22.30 Frauen-Studien. — 
Nieuws. 

Nieuws. — 20.00 L'homme 
lait trois milliards (f.). - 21.00 
'en a vouloir des sous (film). 

Nieuws. — 20.30 Juliette et 
agnie (variété). — 21.30 La 
des Indes (f). - 22.20 Pre-
ische grotschilderingen 
L — 23.20 Nieuws. 

Les gens d'ici. — 20.00 
VS. — 20.35 La femme flic 

— 23.15 Nieuws. 

Gewestelijke aktualiteiten. — 
Le magot de Josefa (film). — 
Nieuw& 

Woensdag 
6 JANUARI 

1 
Open school. — 17.00 Op 

ichildpadplein. - 18.00 Tik 
— 18.05 Sesamstraat — 

TV-programma's 
73 

Little Big M a n , psycho log isch d r a m a me t o.a. Faye Dunaway . 

D insdag 5 jan. o m 20 u. 45 o p BRT 2. 

18.20 Popeye. - 18.30 Buck Ro
gers (SF-f). - 19.17 Uitzending 
door derden (CVP). - 19,45 
Nieuws. — 20.15 Arnold (fJ. — 
20.40 Ishi, de laatste van de Yahi's 
(tv-film). - 23.00 Nieuws. 

BRT 2 
19.00 Toerisme: ontdek Amerika 
(dokJ. - 19.30 Popeye. - 19.45 
Nieuws. — 20.10 De linkshandige 
(film). 

RTB 1 
12.00 Teletekst. - 19.00 Waalse 
gewestelijke aktualiteiten. — 19.30 
Nieuws. — 19.55 Risquons-Tout 
(kwis). — 20.45 Theodor Chindler 
(fJ. — 21.50 Literair magazine. — 
22.35 Nieuws. - 22.55 Poêmes 
pour le jazz. 

RTB 2 
19.55 Sportmagazine. 

NED. 1 
15.30 Avro's kinderbios. — 18.58 
Nieuws. — 19.00 Van gewest tot 
gewest — 19.50 Politieke partijen. 
— 20.00 Een gelukkige familie (tv-
spel). - 21.03 Cinévisie. - 21.37 
Den Haag vandaag. — 22.10 Stu
dio Sport. - 22.40 Nieuws. 

NED. 2 
18.35 Sesamstraat — 18.50 
Jeugdjournaal. — 18.59 Allemaal 
tuig (fJ. — 19.25 Kenmerk (Info). 
- 20.00 Nieuws. - 20.27 Socute-
ra. — 20.32 Nederland muziekland 

) veronderste l l ing da t zi j „het hebben 
Dnteerd me t e lementa i re gebeur ten is -
s geboor te en s te rven . D e z e gebeur -
le ogen van d e heren en d o e n hen d e 
het leven inzien. ( N C R V / N e d . 1) 

(5 jan.) — BRT 1 en 2 p rezen te ren 
interessante avond , v o o r elk wa t wils. 
s kr i jgen Sesam Straat en Popeye 
den, terwij l o p BRT 2 aan de o u d e r e 
wo rd t : in Toets w o r d t de t e r u g w e d -

n een diskussie tussen leer l ingen van 
ineum van B o o m en van d e Hoge re 
lOol van Amsterd.gm. Te rug naar BRT 
an de KTRO-b i jd rage van de Uitzen-

1 spreekt v o o r z ich : V r e d e in Gods -
2 start een n ieuwe reeks dokumenta i -
leze eerste a f lever ing w o r d t gezoch t 
/an de „Klass ieke" Franse K e u k e n en 
se Keuken. Hierna vo lg t de eers te fi lm 
thur Penn-week". Little Big Man van 
0), met Dus t in Ho f fman , Faye Duna-
im, Richard Mul l igan e.a. is een bit ter-
Tierikaanse wes te rn , als het w a r e 
Dp de Amer ikaanse Vi - i tnam-geschie-
/ ia deze w e s t e r n zi jn isie o p Amer i -
e aktivi teiten in de 19de - ïeuw waar-
ikelljke b e w o n e r s van Amer ika , de In-
impleet w e r d e n u i tgeroeid. — In het 
magazine Verover de Aarde (BRT 1) 
•ffeciers aandacht aan de mode rne " 

^ G (6 jan.) — A ls 2de fi lm in de 
draait BRT 2 vanavond Penns f i lmde-
dige (The le f t -handed gun) uit 1958 
J t t l e Big M a n " een wes te rn , maar dan 
ger gedraaid. W i j v inden het w a t 
BRT in een ove rz i ch t reeks van f i lms 
onologisch te w e r k gaat. In deze f i lm 
e, net van d e A c t o r s Schoo l a fgestu-
man de rol van de legendar ische Billy 
; t reerde teenager, die z ich a f reageer t 
ord . — Ned. 1 b reng t een TV-spe l van 
1 gelukkige familie van C a s Baas. Jan 
in de rol van een vader die na de d o o d 
in hele u i tge t rouwde famil ie r ond z ich 
d e r e e n is er, u i t gezonderd de jongs te 
I van vader é n moeder . . 

D O N D E R D A G a jan.) - in Dallas rennen de 
zo thu is toes tanden in snel le vaar t v e r d e r J.R. gebru ik t 
z i jn m o e d e r als schi ld o m zi jn zoon t je uit d e ranch van 
S u e Ellens minnaar, C lay ton Far low, w e g te halen 
(Bf^T 1) — In Een vinger in de pap (nu o p BRT 2) w o r d t 
gepraa t ove r „ui tgaan". — Reeksen o v e r de st icht ingsja
ren van landen zi jn bl i jkbaar „ in". Z o loopt n o g „Aga ins t 
the w i n d " Cover Ierse gevangenen d ie naar Aust ra l ië 
w o r d e n verbannen) , „The T imeless Land" , o o k al ove r 
Aust ra l iës beg in jaren (liep o p Ned.) en o p BRT s tar t te 
zondag „The Flame t rees of Th ika" ove r de p ion iers jaren 
in Kenia. V a n a v o n d begint o p Ned . 2 ( K R O ) de 
Canadese reeks „The N e w c o m e r s " (De nieuwe Cana
dezen) ove r he t Canada in he t beg in van d e 17de eeuw, 
he t beg in van de s t r o o m immigran ten d ie uit Europa 
naar da t „be loo fde " land u i tweken . Cent raa l in deze epi
s o d e staat de Ts imshian- lnd ianenstam die in een ver 
a fge legen ( t egenwoo rd ig Br i ts Co lumbia) w o o n g e b i e d 
leefde. Daa rdoo r k w a m deze s tam pas laat in kon tak t 
m e t de b lanke beschav ing . — N o g n ieuw o p Ned . 2 
( K R O ) : Brandpunt in de markt een maandel i jks pro
g r a m m a ove r het w e l en w e e van de Neder landse eko-
nomie, een soor t ba romete r dus. 

V R I J D A G (8 jan.) - De Uitzending door Derden 
gaat ove r V r o u w e n v l u c h t h u i z e n (BRT 1). D e 3de in de 
reeks f i lms van A r t hu r Penn is The Missouri Breaks, 
ievenals de t w e e voo rgaande , een wes te rn f i lm (1976), 
'me t M a r l o n Brando, Jack N icho lson, Ka th leen L loyd e.a. 
D e r i jke rancher Brax ton en zi jn v o o r m a n M a r k e r 
kr i jgen de jonge veedie f Sandy , lid van de be ruch te 
bende van T o m Logan te pakken en hangen hem met
een op, als w a a r s c h u w i n g v o o r Logan en eventue le an
de re veed ieven . Maa r de o p k n o p i n g hee f t een tegenge
ste ld e f fek t : Logan kr i jgen M a r k e r te p a k k e n en hangt 
hem als verge ld ing op. O n d a n k s B rax tons doch te r 
Janes w a a r s c h u w i n g e n en s m e e k b e d e n o m te s t oppen 
me t w raaknemingen , nu het meis je m e r k t dat T o m Lo
gan duidel i jk in teresse hee f t in haar, huur t B rax ton een 
huu rdode r en w a k k e r t de ve te nog aan... D e T ros (Ned 
2) heef t de Neder landse speel f i lm Dr Vlimmen van Gui
d e Pieters naar het popula i re boek van Mr. A . Roothaer t 
in dr ie gekap t voo r u i tzending via TV. He t sukses van de 
f i lm is voora l te d a n k e n aan Peter Faber die een in-
mensel i jke ver to lk ing b rach t van de w a t onhand ige 
veear ts d ie v o o r zi jn t i jd (1929) in het zu iden van Neder
land e rg voo ru i t s t revend w a s en moes t o p t o r n e n tegen 
een e rg behoudsgez inde omgev ing . Na de f i lm vo lg t d e 
1ste a f lever ing van een zesdel ige BBC-thr i l le r reeks van 
de thr i l lerspecial ist Francis Du rb r i dge (Sam Harvey). 

(show). - 21.40 Magnum (f J. 
22.30 Teleac. — 23.35 Nieuws. 

LUX 
19.58 Nieuws - 20.00 Hit-Parade. 
— 21.00 Un homme fait la loi 
(western). — 22.30 Le Francopho
ne d'or (spel). 

F 1 
19.45 Vous pouvez compter sur 
nous (Magazine). — 20.00 Nieuws. 
— 20.35 Les mercredis de l'infor-
mation. — 21.30 New York Dan
cing Lofts (dok). - 22.30 Jean 
Giono OU le voyageur immobile — 
23.05 Nieuws. 

A 2 
19.45 Les gens d'ici. - 20.00 
Nieuws. — 20 30 La planéte bleue 
(dok.). — 21.30 Muziekmagazine. 
— 22.45 Les enthousiastes. — 
23.05 Nieuws. 

F 3 
19.20 Gewestelijke aktualiteiten. — 
19.40 Regionaal programma. — 
20.30 Ciné-Parade. - 23.25 
Nieuws. 

ARD 
20.00 Nieuws. - 20.15 Duett im 
Zwielicht (toneel). 

ZDF 
2015 Bilanz. — 21.00 Heute-Jour-
nal. - 21.20 Die Profis (fJ. - 22.10 
Das geht sie an. — 22.15 De 
katolieke kerk in Zimbabwe (dok). 
— 22.45 Bellas Tod (tv-spel). -
00.20 Nieuws. 

D 3 
19 45 Gewestelijke aktualiteiten. — 
20.00 Nieuws. - 20.15 Gesprek
ken en ontmoetingen. — 21.45 
Auslandsreporter. — 22.15 Filmtip. 
- 22.20 Duelle (film). - 00.15 
Nieuws. 

Donderdag 
JANUARI 

BRT 1 
17.00 Schooltelevisie. - 18.00 Tik 
tak. - 18.05 Sesamstraat - 18.20 
Dieren uit het groene woud (dokJ. 
— 18.45 Viva Verdi (dok. over 
Parma). — 19.17 Uitzending door 
derden (SP). - 19.37 Morgen. -
19.45 Nieuws. — 20.10 Dubbel 
dobbel (kwis). — 20.55 Panorama. 
- 21.45 Dallas ( f ) . - 22.35 Sport-
tribune. — 23.05 Nieuws. 

BRT 2 
19.00 Een vinger in de pap. — 
19.45 Nieuws. — 20.10 Maraton in 
New York (reportage). — 21 50 
Premiére-extra. 

NED 1 
18.58 Nieuws. — 1900 Nieuwtjes 
uit Uhlenbusch (fJ. - 19.30 De 
natuur en de mens (dok) — 19 55 
Vrouw zijn in de jaren tachtig 
(show). — 2050 Feministisch ma
gazine. — 21.37 Nieuws. — 21 55 
Den Haag vandaag. — 22.10 Artse
nij (Medische rubriek). — 22.45 
Nieuws. 

NED 2 
18.10 Studio sport extra (hockey). 
- 1835 Sesamstraat — 1850 
Jeugdjournaal — 18.59 De mup-
pet show — 1925 In goud en 
slaven (f). - 20.00 Nieuws. -
20.27 De Sullivans ( f ) . - 20.55 Op 
de grens van bos en wei (dok.). — 
21 30 De nieuwe Canadezen 
(dok.) — 22.25 Brandpunt m de 
markt - 2320 Nieuws 

RTB 1 
19 00 Waalse gewestelijke aktuali
teiten - 19 30 Nieuws - 2020Le 
grand blond avec une chaussure 
noire (film) - 21 50 Le carrousel 
aux images. - 23.25 Poèmes pour 
le jazz. 

RTB 2 
20.00 Waalse streekgerechten. — 
20.10 De vergeten woestijn (Nami
bië) (dok.) - 21 10 Clap, la fête 
aux images. 

ARD 
20.00 Nieuws - 20.15 Aktualitei
ten. — 21.20 Sonderdezernat K 1 
( f ) _ 22.30 Tagesthemen. — 
23.00 Kur in Travemunde (TV-
spel). — 0.40 Nieuws. 

ZDF 
19.00 Nieuws. - 19.30 Harten sie 
heuf Zeit fur uns? (show). — 21.00 
Heute-Journal. - 21.20 Kennzei-
chen D. - 22.05 Iracema CTV-
spel). - 23.30 Nieuws. 

D 3 
19.45 Gewestelijke aktualiteiten. — 
20.00 Nieuws. - 20.15 Unser Weg 
ist der beste (film). - 21.35 Hilferu-
fe (relatiemoeilijkheden). — 22.30 
Portrait. — 22.45 Hinter den 
Schlagzeilen. - 23.30 Nieuws. 

LUX 
19.58 Nieuws. - 20.00 Dallas (fJ. 
— 21.00 A vous de choisir CTV-kij-
kers kiezen hun film). — 22.47 
Impact du plein évangile. 

TF1 ^ _ _ _ 
20.00 Nieuws. — 20.30 Commissai-
re Moulin (f J. - 22.00 Voorhiston-
sche katedralen (dokJ. 

A 2 
14.00 Aujourd'hui madame (da
mesmagazine). — 1500 La familie 
Adams. — 19.20 Gewestelijke ak
tualiteiten. — 19.45 Les gens d'ici. 
- 20.00 Nieuws. - 20.35 Magazi
ne de l'information. — 21.40 Les 
enfants du rock (show). — 23.15 
Nieuws. 

F 3 
19.20 Gewestelijke aktualiteiten — 
19.40 Regionaal programma. — 
20.30 Mam basse sur la ville (film). 
— 2205 Nieuws. 

Vrijdag 
8 JANUARI 

BRT 1 
17.00 Schooltelevisie. - 18.00 Tik 
tak. - 18.05 Sesamstraat - 18.20 
Klein, klein kleutertje. - 18.35 Ach
ter de schermen van een moderne 
zoo (dokJ. - 1907 Uitzending 
door derden (Het Vrije Woord). — 
19.45 Nieuws. - 20.10 The Mis-
soun breaks (film). — 2220 De 
vijfde windstreek (Jacques Hame-
linck). - 23.10 Nieuws. 

BRT 2 
19.00 Dag aan dag. - 19.30 Lieve 
plantjes (over kamerplanten). — 
19.45 Nieuws. - 20.15 Ontsnap
pingsroute. — 21.05 Dziin (klein

kunst). — 22.05 De gouden huwe
lijksreis CTV-film). (tot 22.50). 

NED 1 
18.58 Nieuws. - 1900 H o l l a n d -
België (kwis). - 20.15 How the 
west was won (fJ. — 21.37 
Nieuws — 21.55 De opstand in de 
Jordaan in 1934 (dokJ. - 22.35 De 
wereld van Suzie Wong (film). — 
0.40 Nieuws. 

NED 2 
18.35 Sesamstraat - 18.50 
Jeugdjournaal. — 19.59 De Hulk 
(fJ. - 20.00 Nieuws. - 2027 
Doctor Vlimmen (fJ. - 21 10 Sam 
Harvey (f J. - 22.10 Aktua TV. -
22.55 Soap (fJ. - 23.25 Nieuws. 

RTB 1 
19.00 Waalse gewestelijke aktuali
teiten. editoe Luik. — 1955 Flash mi
nute Papilton. — 19.30 Nieuws. — 
19.55 A suivre... (info). - 21.25 La 
femme gauchére (film). — 23.00 
Nieuws. 

RTB 2 
19.30 Nieuws. - 19.55 Vieilles 
casseroles et bonnes recettes. — 
20.05 Ouincy (fJ. - 20.55 Sport
magazine. 

ARD 
20.00 Nieuws. - 20.15 Die 
Schreckliche Wahrtieit (film). — 
21.45 Das Oberhaupt (portreO. — 
22.30 Tagesthemen. - 23.00 Die 
Sportschau. - 2325 Kaz & Ck) (f J. 
— 0.10 Nieuws. 

ZDF 
19.00 Nieuws. — 19.30 Auslands-
joomal. - 20.15 Der Alte (fJ. -
21.15 Johnny C ^ h (show). — 
22.00 Heute-joumal. - 22.20 As-
pekte. — 23.05 Alle menschen 
werden Brüder — 0.50 Nieuws. 

D 3 
19.45 Gewestelijke aktualiteiten. — 
20.00 Nieuws. - 20.15 Reporter 
— 21.00 Te gast in Schleswig-
Holstein. - 21.30 Gort und die 
Wel t - 2200 Das ücht der Ge
rechten CTV-film) - 22.55 W o sind 
sie geblieben_.? — 23.55 Nieuw/s, 

LUX 
18.58 Nieuws. - 20.00 Chips (fJ. 
- 21.00 Bartleby (film). - 22.30 
Autosportmagazine. 

F 1 
20.00 Nieuws. - 20.30 Un balcon 
sur les Andes (toneel). — 23.00 
Nieuws. 

A 2 
19.45 Les gens d'ici. - 20.00 
Nieuws. — 20.35 Les nouvelles 
brigades du tigre (fJ. — 21.35 
Apostrophes. — 22.55 Nieuws. — 
23.05 Le grand alibi (politiefilm). 

F 3 
19.20 Gewestelijke aktualiteiten. — 
1940 Regionaal programma. — 
2030 Le nouveau vendredi (info). 
— 21 30 Maunce Chevalier (her
denking) 

The M i s s o u r i B reaks , w e s t e r n me t o.a. Ma r l on Brando . 
V r i j dag 8 jan. o m 20 u. 10 o p BRT 1. 
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14 mi Sport 

Jaaroverzicht sport 
1981 was het jaar van John 
McEnroe en Sebastian 
Coe, het jaar ook van 
Freddy Maertens en Annie 
Lambrechts. De turbulente 
Amerikaan stootte de on
genaakbaar gewaande 
Björn Borg misschien wel 
definitief van de tennis-
troon en de Engelse hinde 
verlegde sportieve en fi
nanciële grenzen binnen 
de atletieksport. Freddy 
Maertens zorgde voor de 
meest opgemerkte come
back sinds jaren in de 
sportwereld. Hij was afge
schreven en vergeten, 
dood en begraven tot hij in 
de ronde van Frankrijk vijf 
ritten kaapte en de groene 
trui omgordde. Enkele we
ken later werd hij in 
Tsjechoslovakije ook nog 
wereldkampioen op de 

weg. Annie Lambrechts' 
ruime sportieve verdien
sten werden in het jaarein
de volop erkend. De natio
nale trofee voor sportver-
dienste viel de Leuvense 
rolschaatskampioene ten 
deel. Daarmee werd de bij 
ons fel miskende vrouwen-
sport enigszins gerehabili
teerd. 

1981 was ook het jaar 
waarin de sportbonden en 
hun interne organizatie in 
opspraak kwamen. De 
rechtsbedeling binnen 
voetbal- en basketbalbond 
werd fel aangevallen. De 
wielerbond bleek niet in 
staat de naleving van de 
overeenkomsten tussen 
renners en hun werk
gevers (de sponsors of zo
geheten wielermerken) te 

waarborgen. Een groot 
overschot van Belgische 
coureurs werd en wordt in 
zijn bestaanszekerheid be
dreigd. 

In Baden-Baden mochten 
de atleten, bij monde van 
Seb Coe, voor het eerst 
het woord voeren op een 
Olympisch Kongres. Tus
sen een toespraak en in
spraak ligt evenwel nog 
een grote afstand. Top
sport wordt nu eenmaal 
bedreven binnen vastge
roeste machtsstrukturen. 

Topsporters laten zich ke
tenen met goud. Dit maakt 
hen machteloos en weer
loos tegen de grillen van 
baronnen, industriëlen en 
andere rijkaards die de 
sport regeren naar kapita
listische maatstaven. 

Het gebeuren op de binnenlandse 
voetbalvelden werd evenwel 
twaalf maanden lang overscha
duwd door de juridische, of wat 
daarvoor moest doorgaan, steek
spelen in de Guimardstraat Eerst 
was er de onverkwikkelijke affaire 
Pfaffom de gemoederen in Vlaan
deren te verhitten. De doelman 
van Beveren zou lijnrechter Thi-
rion na afloop van de derby tegen 
Lokeren een kniestoot of een hiel
tje verkocht hebben. De televisie
beelden konden daaromtrent 
geen enkel bewijs aanvoeren 
maar desondanks werd de speler 
onwaarschijnlijk zwaar gestraft. 
Vergrijp, indien er al een was, en 
sanctie stonden in geen enkele 
verhouding tot elkaar De rechts
bedeling binnen de voetbalbond 
werd terecht in vraag gesteld. 
Daarna waren er de maandenlan
ge tribulaties rond het omkoop
schandaal met Beerschot. Voor 
de burgerlijke rechtbank zou de 
Antwerpse klub vrijuit zijn gegaan. 
Er kon geen enkel volwaardig juri
disch bewijs voor de (herhaalde) 
pogingen tot omkoping worden 
geleverd. Maar Beerschot werd 
veroordeeld op grond van inder
daad sterke vermoedens nadat de 
rechtsprekende bondskomitee's 
elkaar met ontroerende vasthou
dendheid hadden gedesavoueerd. 
Inmiddels heeft SK Tongeren 
Sporting Anderlécht voor de groe
ne tafel met 5—0 verslagen. De 

Sportief bekeken was 1981 een 
goed jaar voor ons voetbal. De 
Rode Duivels kwalificeerden zich 
voor de eindbeurt van het wereld
kampioenschap in Spanje. Aan de 
hand van kille cijfers meent de 
KBVB zelfs aanspraak te kunnen 
maken op een promovering tot 
reekshoofd. Binnen de groene 
rechthoek bleek van die voetbal-
kundige opwaardering echter wei
nig of niets. België voetbalde één
maal uitgesproken goed tijdens de 
kwalifikatiewedstrijden. Thuis te
gen de altijd offensief ingestelde 
Fransen. In de uitwedstrijden te
gen Frankrijk en Nederland waren 
ze uitgesproken zwak en zonder 
hulp van de scheidsrechter won
nen ze op de Heizel niet tegen de 

kampvaardige leren. De jongste 
vriendschappelijke wedstrijd in 
Valencia tegen Spanje illustreerde 
bovendien dat de tegenstanders 
zich beginnen in te stellen op het 
berucht geworden Belgische 
countervoetbal. Spanje '82 zal 
voor de Rode Duivels grondig 
verschillen van Italië '80. Indien Jan 
Ceulemans en Erwin Vanden-
bergh hun sterke persoonlijkheid 
niet kunnen doordrukken in de 
aanvalszone ziet het er zelfs be
roerd uit. 

Binnenlands werd Anderlécht 
voor het eerst sinds zeven jaren 
opnieuw landskampioen. Onder 
aanvoering van Ivic, de fel omstre
den Joegoslavische trainer. Het 
ten onrechte naar hem genoemde 

spelsysteem kan aangevallen en 
verdedigd worden. Vaststelling 
blijft dat Anderlécht in de tweede 
ronde van het voorbije kampioen
schap doeltreffend en aantrekke
lijk voetbalde maar deze lijn niet 
kon doortrekken in het aan gang 
zijnde kampioenschap. Momen
teel valt niet uit te maken of hoge 
blessurelast dan wel slijtage van 
het systeem daar debet aan zijn. 
Zekerheid is dat Anderlécht in de 
terugronde felle tegenstand mag 
verwachten van Standard en Lo
keren. De Luikenaars wonnen in 
de voorbije zomer de Belgische 
beker maar konden hun kleurrijke 
en rotsvast in de aanval gelovende 
trainer Happel niet voor ons voet
bal behouden. SK Lokeren werd in 
1981 een Belgische topklub. De 
Waaslanders werden vice-kam-
pioen, finalist in de Belgische be
ker en kwartfinalist in de Uefa-cup. 
Lokeren nam de fakkel over van 
het in de voorbije maanden inge
storte Club Brugge dat voor een 
moeilijke periode van wederop
bouw staat. Ondanks de interna
tionale suksessen leed ons voet
bal aan overdreven resultaatsge
richtheid. BIJ ons wordt hard en 
droog gevoetbald. De taktiek is 
belangrijker geworden dan de 
techniek. Het improvizatievermo-
gen van een speler wordt nog 
nauwelijks gewaardeerd. Hoelang 
zal het publiek dit nog nemen? In 
de ons omringende landen neemt 
de belangstelling voor voetbal af. 
Bij ons valt daartoe een eerste 
aanzet waar te nemen. De suppor
ters van Standard — eens ge
roemd om hun getrouwheid — 
verklaarden trainer Goethals al 
openlijk de oorlog. Zullen klubbe-
stuurders, trainers en spelers tijdig 
het gevaar inzien?... 

Brusselaars zouden Hofkens op 
die bewuste zondag in september 
ten onrechte vooreen voetbalbelg 
hebben aangezien. Wij hebben 
onze mening daaromtrent vorige 
week al kenbaar gemaakt Wij 
verbazen ons wel over de wijze 
van rechtsbedeling binnen de 
bond. De ene keer wordt het 
reglement naar de letter geïnter
preteerd zonder de goede trouw 
(Anderlécht) en het voordeel van 
de twijfel (Pfaff) ook maar in over
weging te nemen en de andere 
keer oordeelt men volkomen „naar 
de geest" wanneer het behoud 
van een klub in de eerste klasse 
op het spel staat 
Voeg bij dit alles de begrijpelijke 
beroering rond de transfer van 
Renquin en er bestaan redenen 
genoeg om de machtigste sport
bond van dit land te verzoeken 
meer helderheid en doorzichtig
heid na te streven in haar regle
mentering en werking. 
De bond leeft overigens konstant 
in onmin met de burgerlijke wetge
ving. De vrijheid van de niet betaal
de sportbeoefenaar blijft voor 
haar een gein. Het is moeilijker 
voor een amateur om van de 
ploeg van de ene naar die van de 
andere kant van het dorp te ver
huizen dan voor Vander Eycken 
om van Club Brugge naar Genua 
getransfereerd te worden. Hoe
lang kan een sportbond zich dit 
blijven veroorloven?... 

Jan Ceulemans 

De wielerpelotons werden in de 
tweede helft van het voorbije jaar 
overhoop gereden door... Freddy 
Maertens. De gewezen en... nieu
we kampioen uit Lombardsijde 

. won vijf ritten en de groene trui in 
de Tour en verbijsterde de ganse 
sportwereld door in Praag een 
tweede keer wereldkampioen te 
worden. Rond Maertens' terug
keer naar de top werden uiteraard 
veel vraagtekens geplaatst. Vast 
staat evenwel dat de Westvlaming 
in de voorbije jaren veel sportieve 
en financiële tegenslagen heeft 
gekend en met ongewone moed 
en vasthoudendheid aan zijn on
waarschijnlijke come-back moet 
hebben gewerkt. In hoeverre Lom-
me Driessens, opnieuw Maertens' 
sportbestuurder, daartoe heeft bij
gedragen valt niet uit te maken. 
Maar de magische „kampioenen
producent" uit Vilvoorde heeft zijn 
kalend hoofd alvast met een 
nieuw aureool omhangen. Maer
tens wordt wellicht een attraktie in 
het komende klassieke voorsei
zoen. Freddy zelf kondigde aan 
dat de nieuwe Maertens in niets 
op de oude zal gelijken: hij zal zijn 
wedstrijden zorgvuldig uitkiezen 
en de slopende dagenlange in
spanningen mijden. Hij wil de kam
pioen van de programmatie wor
den. 

Naast Maertens was vooral de 
onvermijdelijke Roger De Vlae-
minck weer buitengewoon ver
dienstelijk. Hij was de regelmatig-
ste uitblinker in het klassieke voor
seizoen en stapelde de tweede 
plaatsen op alvorens in juni op
nieuw Belgisch wegkampioen te 
worden. Zijn ongewone aanleg zal 
hem toelaten ook in 1982 toprijder 
te blijven. De Vlaeminck is de Van 
Moer van de wielersport. 

Fons De Wolf en Daniel Willems 
bevestigden in het voorbije jaar 
hun veelzijdige aanleg. Fons won 
Milaan-San Remo en lukte een 
schitterend tourdebuut. Hij bezit 
inhoud genoeg om ooit een gooi 
naar de zege te doen in de meest 
prestigieuze wielerwedstrijd van 
het jaar. 
Daniel Willems van zijn kant zege-

Freddy Maertens: de come-back 
die niemand voor mogelijk hield. 

vierde in de Waalse Pijl. Er lag 
evenwel nog te weinig regelmaat 
in zijn prestaties om hem nu al on
der de absolute toprenners te 
kunnen rangschikken. Het blijft 
moeilijk voor jonge renners om 
hun weg te vinden bij de profs. De 
Belgische coureurs worden duide
lijk te weinig gehard in hun leerpe
riode. Te veel kermiswedstrijden 
over korte afstanden en met be
hoorlijk geldgewin zwakken de 
motivatie af om het moeilijke werk 
aan te pakken. 
De wielerbond heeft weet van dit 
probleem. Zij verzuimt de sanering 
omdat kermiskoerzen nationale 
folklore zijn geworden en omdat 
elke organizatie, hoe onbeteke
nend ook, geld in de bondskas 
brengt... 
In internationaal perspektief was 
Bernard Hinault ongetwijfeld de 
beste renner van 1981. Hij won de 
belangrijkste klassieker (Parijs-
Roubaix) met groot overwicht en 
duldde in de Tour slechts okkasio-
neel enig weerwerk. Hinault is de 

31 DECEMBER 1981 



Sport m 

1 

meester van zijn generatie Hij is 
zich daarvan bewust maar laat 
zich desondanks slechts uitzon
derlijk verleiden tot krachtenslo-
pende solo's Hinault rekent en 
schuwt zelfoverschatting 
De Nederlanders presteerden on
danks de vele klassieke overwin
ningen van Jan Raes (Gent-We-
velgem en de Herfstprijs) en ron-
derenner (O Hennie Kuiper (de 
Ronde van Vlaanderen en de Ron
de van Lombardije) minder sterk 
dan twaalf maanden voordien De 
geduchte falanks van Peter Post 
boette in aan slagvaardigheid en 
homogeniteit 

De Zwitsers van hun kant traden 
voor het eerst sinds ettelijke jaren 
opnieuw, ZIJ het voorzichtig, op de 
voorgrond Zij sluiten zich met 
langer op binnen hun landsgren
zen Het machtige Italiaanse blok 
daarentegen, bij wie Moser de 
hoge verwachtingen niet ver
mocht in te lossen, verlaat zijn 
Apennijns schiereiland almaar 
minder Op grote internationale 
eendags- en rondewedstnjden blij 
afwezig Anderzijds laat de ekono-
mische recessie zich almaar dui
delijker gevoelen binnen de wie
lersport De verschillende merken-
ploegen komen moeilijker rond 
De kandidaat-sponsors wos den 
zeldzaam Steeds minder renners 
vinden onderdak in een ploeg die 
hen voldoende financiële en orga-
nizatonsche waarborgen kan bie
den De nochtans daartoe uitge
vaardigde bondsreglementen — 
de loonsom moet vooraf als waar
borg bij de bond gestort worden 
— worden gemakkelijk omzeild 
zonder dat de KBWB wil of kan in-
gnjpen Weinig is immers beter 
dan niets ook al worden daardoor 
chaos, willekeur en misbruik aan
gemoedigd Ons klem land telt 
verhoudingsgewijs veel te veel be
roepsrenners waarvan de helft 
met eens het zout op hun aardap
pelen verdienen De ekonomische 
krisis zal misschien de sanering 
doorvoeren waarvoor de wieler
bond altijd heeft „bedankt" 

Op de sintelbanen schitterde in de 
zomer de ster van Sebastian Coe 
Hl] en zijn landgenoot Steve Ovett 
stalen de show in een post-Olym-
pisch jaar dat rijk was aan behoor
lijke prestaties omdat atleten die 
vorig jaar door de boycot werden 
getroffen (Edwin Moses, Carl Le
wis, Evelyne Ashford ea) op
nieuw hun plaats in de absolute 
top opeisten 

De sekondenstnjd tussen Coe en 
Ovett bestreek de volledige halve 
fond Op de 800 m. de 1500 m, 
de 3 000 m en de mijl sneuvelden 
de rekords Hun tweestrijd, ook al 
stonden zij nooit naast elkaar aan 
de startlijn, klom in augustus naar 
een overrompelende climax in ne
gen dagen werd het wereldrekord 
over de mijl driemaal scherper 
gesteld Minstens even belangrijk 
was dat Coe en Ovett de „finan
ciële grenzen" van de atletieksport 
ver verlegden Een half miljoen 
startgeld is met langer een droom
beeld Dergelijke ontwikkelingen 
verhogen natuurlijk de risicofaktor 
voor de organizatoren Een pla
teau' (zo noemt men dat) topatle
ten in een meeting (zoals bij voor
beeld de Memorial Van Damme) 
verzamelen kost onmiddellijk mil
joenen De atletieksport moet bij
gevolg volledig de commerciële 
toer op Seb Coe wil overigens 
een echte baanbreker zijn Op het 
Olympisch Kongres in Baden-Ba 
den voerde hij het woord namens 
de atleten Hij smeekte om een 
doeltreffende dopingbestnjding 
Atleet, coach en dokter zouden 

Seb Coe scherpe tijden voor heel 
veel geld 

gezamenlijk verantwoordelijk 
moeten worden gesteld bij een 
overtreding Maar de dopingbe
stnjding blijft de achillespees van 
nagenoeg elke sporttak Efficiënte 
voorlichting kost geld en vraagt 
om een eensgezinde benadering 
van de problematiek Die eenheid 
in denken en handelen blijft binnen 
de internationale sportwereld een 
levensgrote illuzie 
Het lOK voerde te Baden-Baden 
wel enkele belangrijke wijzigingen 
door de internationale sportbon
den krijgen meer, alhoewel geen 
beslissende, medezeggenschap 
en zullen voortaan zelf mogen 
bepalen wie wel en wie met als 
„amateur" worden aangezien 
Waarmee aan de jarenlange 
schijnheiligheid omtrent het ama
teurisme alvast een „praktisch" 
einde is gekomen Het lOK zette 
evenwel geen stappen om het 
verstikkend gigantisme van de 
Spelen in te dammen Ook in Los 
Angeles zal de mens „verpletterd" 
worden door de organizatie In dit 
verband moet er op gewezen wor
den dat het BOIK nationaal ook al
maar breder om zich heen grijpt 
De ambitie als alternatief sportmi-
nisterie te fungeren staat duidelijk 
voorop Terugkerend naar de sin-
telbaan moeten we nog aanstip
pen dat Leon Schots in de voor
bije weken na anderhalf jaar afwe
zigheid wegens kwetsuren op
nieuw 's lands beste veldloper 
werd en dat de zeventienjarige 
Betty Van Steenbroek uit Tessen-
derlo Europese jumorenkampioe 
ne over de 1500 meter werd 

Internationaal zal 1981 het jaar 
blijven waarin John McEnroe een 
einde stelde aan het jarenlange 
tennisnjk van Bjorn Borg De 
Zweed begon nochtans uitste
kend hij won het Masterstornooi 
en zegevierde andermaal op Ro
land Garros In Wimbledon even
wel trad McEnroe onweerstaan
baar op de voorgrond Hij liet de 
Zweed kansloos achter op het 
bleek uitslaande gras Enkele 
maanden later verliepen de Amen-
kaanse kampioenschappen van 
Flushing Meadow nagenoeg iden
tiek McEnroe die een ander soort 
tennis — vinel explosief gedurfd 
en verrassend — speelt versloeg 
Borg andermaal Ongetwijfeld 
werd Borgs vorm in het voorbije 
jaar ondermijnd door een begnj-
pelijke oververzadiging en door 
persoonlijke problemen (de ernsti
ge ziekte van zijn vrouw) maar 

McEnroe zaagde al zolang aan de 
poten onder zijn heersersstoel dat 
deze vroeg of laat wel moest 
doorzakken Het is de vraag of 
Borg nog zal kunnen terugkeren 
naar de absolute top nu deze 
bezet wordt door een jongere 
kampioen met mateloos veel aan
geboren klasse McEnroe is voor
bestemd om de tenniswereld ja
renlang te regeren 
BIJ de dames hesen Hana Mandli-
kova (winnares op Roland Garros 
en finaliste op Wimbledon) en Tra-
cey Austin (winnares op Flushing 
Meadow) zich wellicht definitief 
naast het al jarenlang domineren
de duo Evert-Navratilova Ons 
land blijft voorlopig van een top-
tennisser verstoken Ondanks de 
„boom" die het tennis als doe-
sport in Vlaanderen beleeft 

Heeft de tennissport zich bij ons in 
gunstige zin ontwikkeld, hetzelfde 
kan met worden gezegd van de 
traditionale zaalsporten Basket
bal, volleybal en handbal stagne
ren in meerdere of mindere mate 
S Oostende werd voor het eerst 
landskampioen en ontsloot daar
door de kuststreek voor topsport 

Maar ons basketbal vertoont een 
groot gebrek aan kohesie De 
bondsstrukturen zijn zwak en zo
als bleek in het geval Mayhew, 
ronduit onbetrouwbaar De ene 
kommissie ontmaskert met onver
holen genoegen de ongeloofwaar
digheid van de andere Duidelijk is 
verder dat al de klubs op enkele 
uitzonderingen na ver boven hun 
stand leven Zoniet zouden zij met 
maandelijks hun coaches ont
slaan 

H Genk werd in het voorbije jaar 
een twee keer volleybalkampioen 
Deze sport floreert in Limburg 
Elders kende zij periodiek een 
opbloei maar deze doe-sport 
wordt als spektakelsport gekon-
'ronteerd met haar grenzen van 
jroei Hetzelfde geldt voor de 
tandbalsport waann Neerpelt nu 
a enkele jaren de scepter zwaait 
In 1982 worden in ons land de we-
rei ikampioenschappen voor 
grt ep C georganizeerd Het hand
bal 'lOopt daarin een nieuwe sti
mulans te vinden Het korfbal bleef 
in het voorbije jaar de familiesport 
bij uitstek Kwik werd en lands
kampioen en bekerwinnaar De 
Waalse „maatschappijen" be
heersten in de voorbije zomer de 
kaatskompetitie maar de opkomst 
van het kaatsen in Vlaanderen 
stond buiten twijfel L.B Tollem-

Marc Van Hasselt de eerste 
Vlaamse gouden handschoen 

beek, inmiddels zestig jaar oud 
geworden, was een titelkandidaat 
tot in de sloffaze van het kam
pioenschap en de jonge Mare Van 
Hasselt van A R Buizingen werd 
de eerste Vlaamse ,gouden hand
schoen in de geschiedenis van 
deze onvervalste volkssport 

In het motorcross was België 
weer toonaangevend Everts 
(125 cc) en Malherbe (500 cc) 
werden opnieuw wereldkampioen 
In de kwartliterklasse was Jobe 
eveneens op weg naar een nieu
we wereldtitel toen hij in extremis 
door kwetsuren werd afgeremd 
Formule I piloten blijven ons volk 
gelukkig bespaard Met de waan
zin van de autosport werd Vlaan
deren evenwel gekonfronteerd 
toen op die zonnige zondag in 
Zolder een mecanicien in het ge
zicht van de televisiecamera's 
kreupel werd gereden Een paar 
dagen eerder was op hetzelfde 
circuit een andere techmeker 
doodgereden 

Vlamingen zijn biljarters bij uitstek 
Uitgerekend in het jaar dat Ray
mond Ceulemans enigszins terug
trad en zijn aktiviteiten beperkte 
trad Ludo Dielis nu zesendertig en 
tot volle rijpheid gekomen op de 
voorgrond Hij werd in Kaïro ver
rassend wereldkampioen dneban-
den HIJ bevestigde nadien nog 
ettelijke malen zijn uitmuntende 
vorm 
Vormverlies was synoniem van 
1981 voor veldrijder Roland Libo-
ton HIJ verloor zijn wereldtitel aan 
de Nederlander Stamsnijder en 
kon in de eerste helft van het 
seizoen '81-'82 nooit de indruk 
wekken opnieuw naar zijn vroege
re topkonditie toe te groeien 

Herman Vanspnngel en Robert 
Van de Walle namen in de voor
bije maanden afscheid van de 
topsport Na een schitterende en 
voorbeeldige loopbaan trad Her
man Vanspnngel, een evenwichtig 
natuurtalent uit de Kempen terug 
als wielrenner Herman was altijd 
een volwaardig mens, een sieraad 
voor de Vlaamse wielersport Zijn 
krachtprestaties liggen uitge
spreid over vele jaren Hij nam in 
goede lichamelijke en geestelijke 
gezondheid afscheid van een be
roep dat hem roem, eer en wel
vaart bracht Ook judokampioen 
Robert Van de Walle zette er 
(voorlopig "^j een streep onder Hij 
verklaarde zich ronduit ontgoo
cheld over de opbrengst" van zijn 
Olympisch goud Robert wenst 
aan later te denken Hij wil probe
ren zijn naam commercieel te ver
zilveren 

Topsporters worden inderdaad 
met vele menselijke en geldelijke 
problemen gekonfronteerd Hoe 
anders verklaren dat in de voor
bije maanden drie gewezen 
grootheden naar de sportarena 
terugkeerden Cruyff wil bij Ajax 
Opnieuw geld verdienen Die be
doeling staat duidelijk voorop na
dat uitlekte dat het ,lieverdje' door 
foute investeringen en misbruik 
van vertrouwen een aanzienlijk 
deel van zijn fortuin (geschat op 

15 

200 miljoen) was kwijtgeraakt 
Mohammed Ali werd door eer
zucht en geldnood gedreven toen 
hij zich voor enkele weken, tot 
grote vreugde van gewetenloze 
organizatoren door een Cana
dees murw liet slaan En wat te 
denken over Niki Lauda die luid 
verkondigt volgend jaar opnieuw 
de gevaren van het formule I 
rijden te willen trotseren'^ Zal hij 
geen gevaar voor zichzelf en de 
anderen blijken te zijn'^ Er zijn er 
inderdaad maar weinigen die in 
schoonheid kunnen eindigen Niet
waar Herman Vanspnngel'^ 

Vreugde en verdriet, ergernis en 
blijdschap, de lach en de traan 
waren in 1981 ruim voorhanden 
in de sportwereld Vreugde om 
de uiteindelijke erkenning voor 
Annie Lambrechts Verdriet om 
om het afsterven van Wilfried 
PUIS Een lach, een luide lach 
zelfs, toen zes Ethiopiers (Kedir, 
Baica, Nedi, Yifter, Tolossa en 
Tura) tn Madrid een ronde te 
vroeg om de overwinning spurt
ten in het wereldkampioenschap 
veldlopen Zij verspeelden er de 
„grootste tnomF in de geschie
denis van het veldlopen en kon
den er achteraf blijkbaar nog 
om- lachen ook Zou sport voor 
die Afrikanen echt niet belangrij
ker zijn dan zij in wezen is?_ 
Ergernis om de verwording van 
het turnen voor vrouwen en om 
het uitblijven van de hereniging 
van de familie Kortsjnoi 

Herman Van Springel afscheid 
van een voorbeeldig sportman 

Sport Almaar nadrukkelijker 
overmeesterd door politici die er 
de deugdelijkheid van een regi
me willen mee bewijzen, door 
industriëlen en andere geldba
ronnen die er „sociale" bekend
heid willen mee verwerven, door 
zogeheten sponsors die de pres
tatiedrift mateloos opjaqen, door 
supporters die er hun >gressie 
op bot vieren, door sport j i die in 
hun mateloze geldhonger de wet
ten van de fairplay profes-«loneel 
met de voeten treden, door be
stuurders die in hun oev rioze 
ambitie de sportmoraal ver-
knechten en elk normbesei ter
zijde schuiven 
Sport Eens een middel oni li
chaam en geest harmonisch te 
ontwikkelen Bedoeld om de 
mens te vermaken Wat is ervan 
geworden nu commercie en poli
tiek almaar nadrukkelijker de be
leidslijnen uitstippelen-
Zelfs niet in het jaar van John 
McEnroe, Seb Coe, Annie Lam
brechts en Freddy Maertens-

Vastgeroeste machtsstrukturen 

sportwereld begeven niet 

31 DECEMBER 1981 



mi Kritisch bel<el<en 

Gedicht voor Nieuwjaar 
Kijk, hoe ze w o r d e n weggevaagd , de n ieuwjaarswensen, 
Doo r b loed en schande op het vale te levis iescherm 
Kleine jongens hollen w e g bij zoveel gekerm. 
Mannen en v r o u w e n k i jken vers ta rd door hun lenzen 

W a t kan macht doen voor het geluk der mensen*?, 
V raag t de journalist met wezen loze blik. 
D e schr i jver c i terend van „De Heerser", en ik. 
Ik kijk zoals e lkeen v e r w e e s d naar mijn wensen. 

Z o n d e r overtu ig ing, met s lordige hand, op een vel 
Papier geschreven Dan verschi jnt Lawrence of Arabia 
In een decor van pracht ig gewe ld Oor log , murmel t ova, 
Oor log , w e moeten wee r wennen aan de oor log, zegt hij fel 

't Is t i jd o m afscheid te nemen, een kus te geven. 
Eikaar alle heil toe te wensen en dan de vr ieslucht in 
Het tot pap gescho ten hoo fd van de opstandel ing 
Heef t de slaap gevonden op de st raatstenen zonder leven 

Ach te r het stuur ri jd ik de nacht in, naar huis. 
O p de achterbank ademt A rend , de onges toorde 
B loem van mijn leven, de in zijn slaap slechts bekoorde 
Doo r pannekoeken, t remen en van bi jen en vogels ' zoete geruis 

„Vrouwen in de 
Vlaamse beweging 

/ / 

Eugene Van Itterbeek 
28 december 1981 

Sarabeske, bevrijdende weemoed 
Zo heet de tweede bundel van 
Anna Malibran. 
De Leuvense Schnjversaktie gaf 
hem uit De vonge bundel „Een 
parelmoeren doek" verscheen bij 
dezelfde vereniging in 78 

Er gaat een grote vanzelfspre
kendheid uit van het werk van 
Anna Malibran Eugene Van Itter
beek, die de inleiding schreef bij-
haar eerste bundel noemt haar 
poëzie „bevrijdend" Vanuit man
nelijk standpunt gezien, met dat 
tikje — nog steeds, niettegen
staande de emancipatiebeweging 
— verwondering en bewonde
ring des te meer opvallend 
Met gewone woorden en beelden 
uit de natuur, vertelt Anna Mali
bran inderdaad dingen die al eeu
wen eerder hadden moeten ge
zegd worden Zonder valse ro
mantiek en zonder borduursels, 
schrijft ze over heimwee liefde en 
over het geboren worden van een 
kind En de poëzie is onderhuids 
aanwezig 

„van een koude zondag 
in Brabant 

IS de buitenwereld gekrompen 
in zijn dalen 

Het is moeilijk te citeren, zonder ie
mand onrecht aan te doen, net zo 
moeilijk als een bundel te bespre
ken, zonder je een indnnger te 
voelen 

Anna Malibran is een rustige waar
dige gastvrouw Haar openheid en 
eenvoud verwelkomen je onmid
dellijk 
De gedichten uit de eerste bundel 
en een grote helft uit de tweede 
(die vooral handelt over de dood 
van een dochtertje) zijn bijna neer
geschreven, konkrete ervaringen 
Dit maakt de gedichten zeer vlot 
leesbaar en begrijpbaar Op zich is 
dat al een verademing in deze tijd 
Je voelt ook heel intens een band 
aan tussen de gedichten en die 
roept de warme persoonlijkheid 
van de dichteres op 
Het tweede deel van „Sarabeske" 
IS meer geladen er is diepgang en 
symboliek, er zijn samenvattingen, 

tegenstellingen en vergelijkingen 

toen WIJ dan weggingen 
toen uit gesnikt 
haar lieve haar en hoofd 
een laatste maal gekust 
kwam reeds de schroom 
van het vergledene 
de kamer vol van wierook 
overweldigend 
teder 

weemoed 

weemoed die ons nu 
moet troosten 
antwoord geven 
op waarom zij bestond 
ZIJ was zo schoon en zuiver 
balsem voor ons 
een glimlach 
even neergestreken 
op ons vermoeide hart 

Prachtig is in dit gedicht dat het rit
me van de zinnen, hoorbaar de 
adem doet stokken van verdriet 
en dan weer langzaam meewang 
wordt als de herinnering en eindigt 
in een hoopvolle kadans 
Het IS een kracht die poëtisch 
wordt, als uit het verdriet de troost 
en de hoop opwelt, als de onvol
maakte, falende, geslagen mens 
de veerkracht (weer?) vindt om 
— met met een naïeve uitbundige 
lach — maar met een glimlach 
verder te gaan Je kan dit alles, 
verbondenheid met het onzicht
bare noemen of gewoon poëzie 
Het slot-gedicht van Sarabeske is 
er een dat ons zeker zal bij blijven 
Het scherpe verdriet is om-ge-
groeid tot wijsheid en dankbaar
heid Zelfs wie geen achtergron
den kent kan ontroerd worden 
door 

maar wie als kind heel innig 
heeft geleefd 
heeft binnen zich 
een zee van groen 
van mos en loof en van belofte 
kan ziek van heimwee zijn 
naar humusgeur van toen 
festijn van bloesems en van ooft 
de holten in de wilgen 
wie als kind zo heel gelukkig was 
blijft altijd kind als een gelofte 

kan met vergroeien 
en kan evenmin 
de honger stillen 
naar schoonheid 
die het heeft beleefd 
en niet meer vindt als toen 
onaangeroerd 
een wildbloem in het gras 

Mocht Anna Malibran ook uw aan
dacht gaande houden, dan kan u 
de bundels bestellen bij „Leuven
se Schrijversaktie" Guldenspo-
renlaan 85 - 3200 Kessel-Lo door 
overschrijving op nummer 
431-7120631-25 voor „Een parel
moeren doek" (130 f r ) en „Sara
beske" (150 f r ) 

Lieve Kuijpers-Devijver 

(1919-1945) 

De vrouwen hebben in de Vlaam
se Beweging steeds een belangrij
ke rol vervuld, maar meestal ver
liep die „achter de schermen" Niet 
zozeer in de negentiende, maar 
eerder in het begin van deze twin
tigste eeuw traden Vlaamse vrou
wen wel op de voorgrond om het 
hunne tot de Vlaamse ontvoog-
dingsstrijd bij te dragen Het is met 
verwonderlijk dat de idee van be
vrijding, die ze met zich meedroe
gen, met alleen tot de Vlaams-
nationale Beweging beperkt bleef 
enkelen waren ook pioniersters 
van de vrouwenontvoogding in 
ons land 

De aktiviste Rosa De Guchtenae-
re was een feministe in de ware 
zin van het woord De eerste 
vrouwenorganizaties in Vlaande
ren waren Vlaamsgezinde Zij 
dienden als model voor alle later 
ontstane vrouwenbewegingen, de 
katolieke inkluis 
De eerste Vlaamse vrouwenbe
weging was katoliek geïnspireerd 
in 1913 werd die in Oostakker-
Lourdes door Verschaeve toege
sproken Deze a-politieke „Vlaam-
sche Landsbond voor RK Vrou
wen en Meisjes" zou later de 
, Dietse Bond voor Vrouwen en 
Meisjes' heten 
Politieke oriëntatie bracht het 
VNVV (Vlaams-nationaal Vrou
wenverbond) dat rond 1931 ont
stond (eer het V N V e r was ) 
Verschillende vrouwen namen de 
leiding van de ene of andere ver
eniging en ZIJ speelden soms een 
belangrijke rol op politiek vlak Al 
bleef Angela Tysmans (mevrouw 
Dosfel) politiek afzijdig, dan was 
Magda Haegens (mevrouw Gra-
vez) echter te Aalst schepen van 
Openbare Werken en Financien 
(welke vrouw bekleedt in een of 
andere Vlaamse gemeente dit 
ambf?) Mevrouw Marechal (Odile 
Van den Berghe) werd de eerste 
Vlaams-nationale vrouwelijke se
nator (dat was ze in 1936, sedert
dien heeft in 1981 het Vlaams-na-

tionalisme haar tweede vrouwelij
ke senator, dit is de tweede op vijf
enveertig jaar ) 
De Federatie van Vlaamse Vrou
wengroepen heeft deze geschie
denis willen opsporen en in een 
brochure uitwerken Het werd 
haast een boekje (veertig bladzij
den), waarin met alleen boven
staande uit de doeken wordt ge
daan ook het engagement van de 
Vlaamse meisjes aan het Oost
front (als verpleegsters van het 
DRK) wordt er beschreven De 
vier stelsters van dit hoofdstuk 
hebben vooral de tijdsomstandig
heden willen schetsen die soms 
zeer jonge meisjes ertoe brachten 
een gevaarlijk oorlogsavontuur te 
ondernemen Het boek wordt be
sloten met een artikel van Eliza
beth Van Campenhout over de 
vrouw in de repressie 
Naast bovenstaande werkten aan 
dit historisch werk mee Lucie 
Lefever, Simone Conradi, Paula 
Bogaert, Albertine Sellier, Magda 
Fagot-Van Speybroeck, Huguette 
De Bleecker, Lieve Baert Er werd 
tal van fotomateriaal verzameld, 
en voor enkele hoofdstukken (o a 
dit van mevrouw Marechal) wer
den ook onuitgegeven dokumen-
ten opgezocht Talrijke kontaktna-
men en interviews gingen aan d ° 
publikatie vooraf, de medewerk
sters kv\iamen tot de vaststelling 
da'i de Vlaamse geschiedenis in 
vele facetten moeten ge- of he'-
schreven worden 

Huguette De Bleecker 

— „Vrouwen in de Vlaamse Beweging" 
(1919-1945) IS een publikatie van de Fede
ratie van Vlaamse Vrouwengroepen en kost 
100 fr De inhoud van het boek Rosa De 
Guchtenaere - Vrouwen m de Vlaamse 
Beweging (geschiedenis van de vrouwen
bewegingen) - Magda Haegens - Angela 
Tysmans en Jet|e Claessens - Mevrouw 
Marechal - Vlaamse vrijwilligsters bi| het 
Duitse Rode Kruis - De Vrouw tijdens de 
oorlog en repressie 
Je kan het bestellen bij de FW, Bennesteeg 
2 9000 Gent, tel 091-23 38 83, betaling is ter 
plaatse of 100 frank storten op bankrek nr 
440-0816761-93 op naam van de FW, Gent 

De poëzie van prof. Herman De Croo 

„Hoe skoon was mijn skool?" 

De tek'it dio voor U ligt is merk
waardig in de eerste plaats taal

kundig, vermits hij in beide landsta
len opgesteld is Dit betekent ten 
minste impliciet dat hier het stand
punt wordt verdedigd dat culturen 
slechts instrumenten zijn in dienst 
van gedachten en dat de uitdruk
king van een idee uiteindelijk min
der belangrijk blijft dan de idee 
zelf Het IS en blijft merkwaardig, 
ook al omdat de auteur uitzonder
lijk goed beide landstalen be
heerst" 

Zo leidt de redaktie van Interme
diair (4 dec '81) een essay van 
door minister Herman De Croo 
geschreven in Het merkwaardig 
stuk draagt de titels België — een 
Mythe of België — een Realiteit"? 
De poëzie van een Staat-Natie" 
Dit tweetalig essay is een aaneen
schakeling van umtaristische en 
stilistische bloempjes en wij raden 
onze lezers aan het bewuste Inter
mediair-nummer op te snorren Wij 
kunnen echter met nalaten bij wij
ze van eindejaarsgrap een frag
mentje aan te bieden 
„De regering — zelfs met zijn 
laatste sexpartijtje — wordt de 

zwakste schakel van het geheel in 
een Staat die te veel wil, de weinig 
kan en zich dan terugtrekt achter 
de rookgordijnen van het alge
meen belang Syndricatie"^ Met, in 
de openbare sector, de laatste 
verkiezingen van de bonden, 21 
faar geleden' Verkramping tot ver
zet in beweging door de samen
scholing van afgestaande indus
trietaken en verbeeldingsloze poli
tici'^ De rekening komt, vroeger 
dan men denkt De rekening of de 
afrekening tussen de burger die 
men wettelijk verkleint, materieel 
afslankt en fiscaal verkracht — en 
een Staatsstructuur met twee of 
twee en half die het met meer 
waar maakt Zal de politiek het 
veilig springnet kunnen opwerpen, 
en dit tijdig wanneer de ganse 
zaak ontspoort'^'" 
Zo loopt De Croo's poëzie vellen 
lang En je zou haast uit je lach met 
geraken ware het met dat de 
angst je om het hart sloeg Deze 
hoogleraar, nu PTT-minister in de 
regering Martens V was eens 
minister van Onderwijs 
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MIaams Nationaal l/l/eekblad cr^. 

in de Volksunie 

Vlaanderen-Polen 1982 

Een aktie van solidariteit! 

Ierland, Polen en Vlaanderen 
hebben in hun ontvoogdingsge
schiedenis heel wat gemeen Het 
heeft immers met veel gescheeld 
of deze dne naties werden door 
het Engels, Frans, Duits en Rus
sisch imperialistisch geo-politiek 
denken en handelen letterlijk en 
figuurlijk van de kaart geveegd 
Tot in de 18de eeuw kende Polen 

een belangrijke Vlaamse inwijkmg 
vooral van textielarbeiders 

Aanleunend tegen de Slavisch-
Germaanse taalgrens en ten oos
ten van Siberië treft men verschil
lende dorpen aan, waar een Pools-
Nederlands dialekt tot op heden 
standhoudt De Poolse naoorlogse 
uitwijking naar Vlaanderen, vooral 

mijnwerkers, schommelt rond het 
1 000-tal naoorlogse en officiële 
organen schatten het huidige aan
tal Poolse vluchtelingen in de Be-
neluxlanden op ± 5000 Polen is 
in noodi Het betaalt de tol van zijn 
demokratizeringsproces Het 
Pools lot mag ons niet onverschil
lig laten De vele banden doorheen 
onze Europese geschiedenis en 
de inzet van de demokratie ver
plichten ons Vandaar dat we met 
het Vlaams-Nationaal Hulpfonds m 
de kerst- en nieuwjaarspenode de 
handen uit de mouwen staken 
Dank zij de aktieve bereidwillig
heid van de familie De Coninck 
(Dilbeek), de familie Sys CWinkse-
le) en Karel Bauwens (Aarschot) 
waren de kontakten en de admi
nistratieve formaliteiten vlug gere
geld De heer Jos de Geest, Oost-
priesterhulp, het Leuvense KVHV, 
een paar Herentse families en 
kollega Paul Peeters zorgden voor 
enkele wagenladingen voedsel en 
kleding Garage Marnix, Aarschot
se steenweg te Wilsele stelde 
spontaan en gratis het vervoer ter 
beschikking Zo vertrok een eer
ste lading op die koude 29 decem-
bermorgen vanuit Dilbeek-Leu-
ven-Aarschot naar Katowice Een 
tweede lading volgt rond 4 januari 
19821 

Zolang er geld is, kan er benzine 
gekocht worden, een verzekering 
genomen enz Daarom onze op
roep om het Vlaams-Nationaal 
Hulpfonds vzw 435-0271501-78 -
Brussel te bedenken met uw 
nieuwjaarsgift 

Van harte dank en U ontvangt 
een bestedings- en aktiviteitenver-
slag 

Willy KUIJPERS, Hugo NOÉ 
kamerlid sekretaris 

Wij gedenken Nora Devroe-Puype 

Te Brugge overleed — 79 jaar 
oud — Nora Puype, vijf jaar na 
haar echtgenoot, gewezen kamer-
hd Jef Devroe Wij zijn haar dank
baar om haar inzet Vanuit haar 
onderwijzeresdiploma en latere 
studie godsdienstwetenschap
pen heeft ZIJ zich onmetelijk inge
zet in 't onderwijs en verenigings
leven voor onze gemeenschap en 
haar gezin Wie kan haar waarde 
meten in de Brugse gemeen
schap tijdens de moeilijke oor
logsperiode, toen haar man zijn 
verantwoordeli jkheid als oor
logsburgemeester nam' ' Hoeveel 

sociaal leed lenigde zij n i e f Ver 
haar ti jd vooruit heeft zij de gees
telijke en polit ieke ontvoogding 
van de Vlaamse vrouw bewerk
stell igd Zij droeg ze uit in talloze 
voordrachten overal in Vlaande
ren, bij het bestuurswerk van de 
meisjesstudentenbonden en bi | 
het Vlaams Nationaal Vrouwen
verbond Haar man bracht vijf jaar 
door in de Belgische Staatsge
vangenis, wat haar levensom
standigheden met haar groot ge
zin met vergemakkelijkte En toch 
stond zij reeds m 1948-49 terug 
op de bres, inspirerend voor 

nieuw Vlaams Nationaal georga-
nizeerd leven Wat heeft dit echt
paar met uitgebouwd Ik Dien -
werklozenkas, het Vlaams Natio
naal Syndikaat, de Landsbond der 
Vlaams Nationale Ziekenfond
sen ' 

Hun aandenken blijve ons een 
ware inspiratie in de beweging 
Aan de kinderen Devroe biedt de 
VU haar oprechte deelneming 
aan 

Willy Kuijpers 
kamerlid 

f - - • 

Top'twintig 
1 Jan CAUDRON, Aalst (1) 
2 Willy Kuijpers. Herent (2) 
3 Jef Vinex. Erps-Kwerps (3) 
4 Enk Vandewalle. Izegem (4) 
5 Anny Lenaerts, Wilnjk (4) 
6 Paul Cresens, Schaffen (6) 
7 Rik Haelterman, Denderwindeke (7) 
8 Georges Raes. Ledegem (9) 
9 Willy Serpieters. Oostende (8) 

10 Frans Kuijpers, Schilde (9) 
11 Lieve Favoreel-Craeynest, Lauwe (11) 

Veerie Thijssens, Ekeren (11) 
Johan Vancoppenolle, St-Truiden (11) 

14 Achiel Goderis, Oostduinkerke (14) 
Albert Huyghe, Veurne (19) 
VU-Wommelgem (15) 

17 Guido Callaert, Opwijk (15) 
18 Roos Lernaut-Martens. Geluwe (17) 

Albert Pysson. Kooigem (—) 
Hugo Segers. Bornem (17) 

708 
564 
408 
336 
312 
240 
156 
132 
120 
108 
96 
96 
96 
72 
72 
72 
60 
48 
48 
48 

Bond Beter Leefmilieu 

vindt dat Martens V 

leefmilieu negeert 
Op het ogenblik dat België het 
voorzitterschap van de Minister
raad van de EG waarneemt blijkt 
er bij de nationale regenng weinig 
belangstelling te bestaan voor de 
problemen van het leefmilieu 
Volgens een recente mededeling 
werd de Staatssekretans voor So
ciale Zaken F Aerts belast met mi
lieuzaken in de nationale regering 
In het memorandum geadres
seerd aan W Martens tijdens zijn 
formatieopdracht, hadden de vier 
regionale milieukoepels de Bond 
Beter Leefmilieu-Vlaanderen In-
ter-environnement-Wallonie de 
Brusselse Raad voor het Leefmi
lieu en Inter-environnement-Bru-
xelles, duidelijk de aanstelling van 
een minister voor het Leefmilieu 
geëist en geen staatssekretans 
De vier milieukoepels beschou
wen de genoemde toewijzing van 
bevoegdheden dan ook als een 
manifeste achteruitgang vergele
ken met de vonge regenng waann 
minister Maystadt belast was met 
de koordinatie van het milieube
leid 

Omdat de staatssekretans geen 
deel uitmaakt van de nationale 
Ministerraad en het leefmilieu met 
expliciet vermeld wordt in de titel 
van F Aerts als staatssekretans is 
het zeer de vraag of hij een leiden
de rol zal kunnen spelen in de 
Ministerraad van de EG 
De milieukoepels herinneren er 
aan dat 15 richtlijnen inzake leef

milieu nog steeds met werden 
toegepast in België, alsook 25 in
ternationale konventies Inmiddels 
loopt België het gevaar te worden 
veroordeeld door het Europees 
Hof van Justitie voor een al te gro
te vertraging bij het in werking 
stellen van zes richtlijnen inzake 
leefmilieu Sommige dateren van 
19731 

Hieruit blijkt aldus BBL dat de 
regering eens te meer de groeien
de bezorgdheid van de bevolking 
inzake leefmilieu over het hoofd 
ziet Tot dit besluit kwamen de 
milieukoepels die een onderhoud 
met de staatssekretans F Aerts 
hebben aangevraagd teneinde in
gelicht te worden over zijn pro
gramma en zijn vooropgestelde 
prioriteiten 

Aanbevolen huis 

Carrosserie
schilderwerken 

Victor De Keyser 
Daalstraat 76 

1852 GRIMBERGEN-
BEIGEM 

Tel 02-269 3702 
Ook verkoop van 

tweedehandswagens 
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ANTWERPEN 
JANUARI 

3 WOMMELGEM Zitdag - Dienstbetoon Constant Geel Lokaal 
Den Klauwaert van 11 tot 12 u 

9 WOMMELGEM Pnjsuitreiking Nieuwjorkezoete + Pannekoe-
ken Lokaal Den Klauwaert om 14 u 

14 WOMMELGEM Worstenbroodavond voor Wommelgemse VU-
aktivisten Lokaal Den Klauwaert om 20 u 

16 STABROEK kolportage met ,WIJ' Samenkomst aan het Krekel
hof Krekelberg om 14 u 30 Allen op post' ledere tweede don
derdag van de maand bestuursvergadering in het Krekelhof om 
20 u stipt 

16 WOMMELGEM Rika (KonticW - Den Klauwaert voetbalwed
strijd Vertrek om 13 u aan Den Klauwaert Supporters' 

17 WOMMELGEM Zitdag - Dienstbetoon Bart Vandermoere Lo
kaal Den Klauwaert van 11 tot 12 u 

21 WOMMELGEM Valere De Pauw bespreekt zijn jongste boeken 
Lokaal Den Klauwaert om 20 u 15 

HET LEVENDE 
WATER 

Eeuwen geletlen spraken 
de Romeinen reeds van de 
buitengewone ge/ond-
heidseigens» happen van 
• Tonissteiner Spiiidel-
IJl) tie hron vindt men 
oude insihriften als . fons 
sanitatis, effet tu mirahi-
lis» (ge/ondheidsbron, 
wonderhaai in haar helen-
<le werking) 
Mijnheei lieylemans, on-
derpostontvanger van 
Roosheek, is de oude Ro
meinen heel erg dank-
haai Daarom een leuk vei-
haal, dat /elfs Asteiix wat 
gunstiger tegen de Romei
nen /OU s temmen 
Een achttal )aar gereden, 
/at Mijnheer Beylemans 
aai dig geplaagd met nier
stenen Wie ooit een mer-
krisis kreeg, /al in het lij
den en de pi)n van de post-
ontvanger kunnen inko
men 
Gelukkig hoorde de held 
van dit veihaal ergens pra
ten over Sprudel Tonisstei-
ner, naar samenstelling en 
smaak een waaiatht ig 
wonderwater 
Naar Duitsland geschre
ven, waar de wonderbron-
nen /ich bevinden, kwam 
snel een antwoord met het 
adres van de alleenverde
ler voor Benelux, Abts, 
Tiensesteenweg 128, Kor-
beek-Lo Tel 016/46 03 II 
Pijn maakt echter skep-
tisch en onze onderpost-
ontvanger kocht één enkel 
flesje bi) Vader Abts, en 
liet de inhoud van dat fles
je grondig analyseren En 

waaiadit ig, er bleek calci
um en magnesium en na
trium en al tlie dingen die 
oji het etiket vermeld 
staan, in te /itten 
Navraag bij een bevriend 
tlokter, die overigens nu 
ook een overtuigd Tonis-
stemei -di inker is, bevestig-
tle dat 

Tonissteiner Sprudel 
s|>et laal aanbevolen is bij 
de bestrijding van 
1 /lekte tier urine-afvoer-

kanalen 
a) reinigen tier nieren, 
uiinewegen, blaas- en 
vot)istantlerklier (prt>s-
tatis) 
b) reinigen bij nierste
nen , ook ftisfaat- en 
kaï btinaatstcnen 

2 thrt>nisthe maagslijm-
vliesontsteking Herstel
len na tlarmontsteking 
Zenuw- en funktionele 
stt)i ingen 

3 thrt>nische ontsteking 
tier luchtpijpen (pharyn
gitis tracheits, chroni
sche spastische bronchi
tis, allergische huidaf
fectie) 

4 ziekteverschijnselen bi) 
de stofwisseling Urine-
zi'ur diathese met haar 
gevolgen Jicht 

Wie meer wil weten over 
Tonissteiner, het levende 
water, neemt best even 
kontakt met Abts, Tiense
steenweg 128, Korbeek-Lo 
Deze zal er dan wel voor 
zorgen dat je dit levens
water gemakkelijk aan 
huis krijgt 

(advertentie) 

VUJO-pro 
en inspraak i 

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

jekt: „Jeugd 
n Vlaanderen" 

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 

m Wij in de Voll<sunie 

Studentikoze Cantusavond te Wommelgem 
Ondanks de bittere koude was er nog 
ruime belangstelling voor deze studen 
tikoze zangavond Pol van Voorde aan 
het orgel en Frank Sebrechts als can
tor aan de mikro zorgden (enkele 
schoonheidsfoutjes met te na gespro
ken) voor een vlotte avond Werden 
beboet om te laat te komen J Van 
Haesbroeck C Geel en (de laatsten 
zullen de eersten zijn) ex-praeses van 
het KVHV, Bart Vandermoere De 
boetepint werd vlot geledigd In de 
sfeer van de kersttijd werden enkele 
kerstliederen gezongen (spijtig voor 
de teksten) onmiddellijk gevolgd door 
lo Vivat Dat men kan zingen in de 
Klauwaert, wisten we al lang maar dat 
we ook over solozangers beschikken 
was de openbaring van de avond J 
Van Haesbroeck C Geel J Peeters 
D Bapts W Herbosch en E Swaens 

waren de vertolkers van ernstige en 
luimige studentenliederen Ook Bart 
liet zich met overtroeven De sterk 
vertegenwoordigde Keikoppen zon
gen ook hun liedje en kregen een ruim 
verdiend applaus Tot vervelens toe 
herhalen wij de afwezigen hebben 
weer echt iets gemist maar uitgesteld 
IS niet verloren want zongen we im
mers met , ik zeg u geen vaarwel mijn 
vriend, dra zien we elkander weer 
wat borg staat om op de ingeslagen 
weg der zangavonden verder te gaan 
Na het zingen van onze volksliederen 
en een dankwoord van Frank aan 
degenen die deze avond hadden mo
gelijk gemaakt en een daverend tafel-
kneukelen voor orgelist Pol, verdwe
nen velen (met allemaal) in de koude 
winternacht 

Ward Herbosch 

Sierpleister 
op gevels? 

Alle vochtlsolaties 

A T H O S pvba 

Eikenstraat 212, Reet 
Tel. 031-88.64.68 

O o k ruwbouw & 
sleutel op de deur 

De Genker gemeentebegroting 1982, 
gezien door de VU-fraktie 

Alhoewel de begroting voor een ge
meente toch van uitzonderlijk belang 
IS. IS het te betreuren dat t Genker 
schepenkollege deze nog altijd met 
belangrijk genoeg vond om een afzon
derlijke raadszitting te wijden aan de 
6de erg deficitaire begroting die deze 
legislatuur afsluit 
Tot en met 1979 kon steeds met 
positieve cijfers afgesloten worden 
Die van 1980 sloot af met een mali van 
44 miljoen en ondanks zware fiskale 
inspanningen van de bevolking zal de 
toestand in de komende jaren zeker 
met verbeteren De opcentiemen op 
de onroerende voorheffing zijn de 
hoogste in Limburg en ook voor ge
meente- en aanvullende belastingen 
worden de maximale aanslagvoeten 
toegepast en toch zal de begroting 
voor 1982 een tekort hebben van 316 
miljoen (in 1981 was dit 192 miljoen) 
Hierbij zijn wel inbegrepen de intresten 
van de nieuwe leningen, maar NIET de 
aflossing ervan 
Ook de bedragen die de gemeente in 
de globale schuldenlast voor haar re
kening moet nemen, zijn erg gestegen 
in 1977 moest de gemeente 181 mil
joen terugbetalen op eigen leningen, in 
1981 reeds 251 miljoen en voor 1982 
wordt ca 275 miljoen ingeschreven Dit 

betekent een stijging met bijna 100 mil
joen En dit IS des te bedenkelijker 
vermits we weten dat deze toename in 
de schuldenlast voor het overgroot 
gedeelte te wijten is aan de uitgaven 
voor de grote prestigieuze projekten 
zoals het administratief centrum en het 
sportcentrum (duurste in het Vlaamse 
land) 
Als we -ook nog weten dat de trend 
sinds 1979 zo is dat de geraamde 
ontvangsten met gehaald en de uitga
ven onderschat werden dan moeten 
we jammer genoeg vaststellen dat 
onze financiële situatie hoe langer hoe 
slechter zal worden 
Dat het inderdaad erg is blijkt b v uit 
het feit dat de vrijwillige brandweerlie
den tot begin december op hun ver
goeding voor 't eerste semester van 

1981 hebben moeten wachten Ook 
raadsleden van onze traktie worden 
aangesproken door leveranciers die 
maanden op hun geld moeten wach
ten 
Een aantal projekten die reeds jaren in 
de begroting ingeschreven waren, 
moeten uitgesteld worden nl de nieu
we brandweerkazerne, 't gebouw voor 
de akademie het kultuurcentrum 
Genk-Noord (Casino) en de sport-
schuur Fletersdel vooral omdat het 
administratief centrum te veel geld 
kost 
Al bij al sluit Genk deze legislatuur af 
met een tekort op de begroting van 
316 miljoen En dan te bedenken dat 
onze schepen van Financien gestart is 
met een positieve rekening i 

Anita Wellens-Purnal 

LIMBURG 
JANUARI 
16 MAASMECHELEN 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 

Driekoningenfeest te Tessenderio 
Het Poppenteater De Vrolijke Vrien
den van Alken brengt ons het pop
penspel ,Het Wonderlijk Kadootje van 
Grootje en zorgt ook voor verdere 
animatie waaronder de verkiezing van 
.3 Koningen' onder de kinderen 
Voor de vaders en moeders is er 
kaartpartij en gezellig samenzijn bij 
koffie en koek 
In deze krisistijd waar iedereen het 
heeft over inleveren willen we het 

kinderfeest sober houden (niet ver
kleed) 
We hebben ook gedacht aan de vele 
kinderen in Looi die zelden of ncx)it een 
geschenk krijgen 
Daarom vragen wij aan de Kinderen 
een klem stuk speelgoed mee te bren
gen, liefst in goede staat, zodat de 
kinderen beseffen dat zij iets van zicfi 
zelve geven voor hun minder gelukki
ge kameraadjes Via de verpleegsters 

van het NWKW wordt het dan ano
niem aan de kinderen van de meest 
hulpbehoevende gezinnen uitgedeeld 
Het Driekoningenfeest gaat door op 
zondag 10 januari om 14 uur, in het 
cafe van de Gemeentelijke Feestzaal 
(Vismarkt) 
Prijs 60 fr voor volwassenen 50 fr 
voor kinderen 
Inschnjven voor 4 januan bij de be
stuursleden 

ZOIK€ÈC} 
• Afgestudeerde A6 /A2 be-
dnjfsekonomische 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-
tridlaan 159 te Gent 

• Jongedame uit De Panne, 
diploma maatschappelijk assis
tente gespecializeerd richting 
Jeugdzorg, zoekt passende be
trekking Diploma daktylo en 
grondige kennis van NL F en E 
Noties van Duits Bezit eigen 
wagen voor eventuele verplaat
singen 

• 16-jarige jongen met getuig
schrift A4 mechamka zoekt dnn-
gend een betrekking Nog geen 
ervanng 

• Jongedame, 19 jaar Diploma 
sekretariaat moderne talen gron
dige kennis NL F E D en Spaans 
zoekt dnngend een passende 
betrekking 

• 23-jange jongeman A2-bre-
vet sportmonitor. houder rijbe
wijs C met ervaring, zoekt een 
betrekking als chauffeur (ook in 
buitenland) of als sportmonitor 
(opzichter sportterrein of zwem
bad) of eventueel buitenwerk als 
opzichter natuurpark, bossen, 
enz 

Voor inlichtingen bij deze zoe
kertjes zich wenden tot 
O V A N OOTEGHEM Senator. 
Armand Lonquestraat 31 9219 
Genfbrugge Tel 091-307287 

• 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 

• 22-jarige gehuwde kinderver
zorgster zoekt een betrekking in 
het Brusselse of in de driehoek 
Brussel-Ninove-Aalst Ze heeft 
reeds enkele jaren ervaring in de 
verzorging van bejaarden Voor 
inlichtingen zich wenden tot 
volksvertegenwoordiger dr J 
Valkeniers, tel 02-5691604 

• Meisje van 18 jaar met diplo
ma A2 Sociaal-Technische zoekt 
werk als verkoopster of als op
pas voor kinderen Voor inlichtin
gen zich wenden volksvertegen
woordiger Andre De Beul Frans 
Nagelsplein 18, 2610 Wilrijk tel 
031-271544 
• 18-jarige jongeman, vrij van 
legerdienst zoekt een betrekking 
als arbeider-handlanger in het 
Brusselse of op de as Brussel-Ni-
nove HIJ IS bereid alle werk te 
doen Voor inlichtingen zich wen
den tot volksvertegenwoordiger 
dr J Valkeniers, tel 02-5691604 

• Beproefde 37-jarige werkman 
in bezit van diploma metaal A4 en 
rijbewijs B* zoekt zeer dringend 
om het even welk werk Zich 
wenden A Dewulf-Heus. Oude 
Zak 13 8000 Brugge 1 
• Jonge zelfstandige moest zijn 
bedrijvigheid gedwongen prijs 
geven, kan alle werk aan, bezit rij
bewijs voor zwaar vervoer, zoekt 
dringend werk om uit de 
OCMW-sfeer te geraken Graag 
bericht aan Senator G Van In, 
Moerkerkestr 62a 8000 Brugge, 
tel 050-337599 
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In de Leuvense gemeenteraad 

Polen kan wel, Vlaanderen niet 
BRABANT 

De raadszitting van 21 december jl 
begon met een minuut stilte voor de 
slachtoffers in Polen Alle raadsleden 
volgden het voorbeeld van de burge
meester en bogen het hoofd 
Toen kwam aan het eind van de zitting, 
de amnestiemotie, in naam van de 
fraktie ingediend voor VU-raadslid Van 
Itterbeek aan de orde 
„De gemeenteraad van Leuven bijeen 
in zitting op 21 december 1981, wenst 
in deze kersttijd andermaal, in een 
geest van nationale verzoening, mede
menselijkheid en vrede, een nieuwe 
oproep te doen tot verzoening onder 
alle burgers 
De raad is van oordeel dat 37 jaar na 
de oorlog met langer meer getalmd 
mag worden om de sociale en mense
lijke gevolgen van de repressie op te 
ruimen, vraagt dat de Vlaamse raad zo 
spoedig mogelijk terzake initiatieven 
zou nemen 
Deze motie zal overgemaakt worden 
aan de Voorzitter van de Vlaamse 
raad" 
Burgemeester Vansine pleitte voor de 
onontvankelijkheid, hij wilde de rust 
met storen van de zovelen die geleden 
hadden onder het geweld van de 
Duitse bezetting De socialisten pleit
ten de ontvankelijkheid en zinspeelden 
daarbij op het feit dat de burgemeester 
bij het begin der zitting de Poolse 
slachtoffers liet gedenken Wel zouden 
ze tegen de motie zelf stemmen 
Van Itterbeek haalde bneven aan van 
de burgemeester die hij naar aanlei
ding van een gelijkaardige motie in de 
gemeenteraad in januari 1981, schreef 
aan het Nationaal Verbond der ver-

Dienstbetoon 
J. De Berlangeer 
Agglomeratieschepen Jan De Berlan
geer houdt sociaal dienstbetoon elke 
1 ste maandagen van de maand in het 
,Schuurke' vanaf 18 uur Oude Graan
markt te 1000 Brussel Alle zaterdagen 
van 10 tot 12 uur samen met de andere 
Jetse mandatarissen, Jetsesteenweg 
48 1090 Jette 

VUJO-Aarschot 
langs gladde wegen 
De pas opgenchte Aarschotse VUJO-
kern richt 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 — 
18 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 

minkte en invalide militairen/Federa-
tion Nationale der militaires mutiles et 
invalides en aan het Verbond der 
Vlaamse Oud-strijders Aan het Natio
naal Verbond der verminkte en invali
de militairen deelde de burgemeester 
zakelijk mee dat de motie met in 
overweging werd genomen Aan VOS 
vertrouwde hij toe ,Dit impliceert met 
dat alle 30 neen-stemmers voor ont
vankelijkheid met persoonlijk achter 
een amnestiemotie konden staan' 

(brief van 1931981) Nu vroeg Van 
Itterbeek, samen met Frans Vanden 
Eynde, waarom de burgemeester deze 
gelegenheid nu niet aangreep om de 

neen-stemmers van vorig jaar de kans 
te geven kleur te bekennen 
De burgemeester vroeg dan te stem
men over de ontvankelijkheid waarop 
Van Itterbeek de hoofdelijke stemming 
vroeg Uitslag stemden voor de ont
vankelijkheid de VU-raadsleden en de 
SP stemden tegen alle CVPers en 
PVV'ers Paul de Vlies burgemeester 
Vansina inkluis een onthouding Her
man Bruymnckx (CVP) 
In elk geval weet VOS nu dat de 
burgemeester en oud-volksvertegen-
woordiger De Vlies met hoeven gere
kend te worden tot de raadsleden die 
,persoonlijk achter een amnestiemotie 
zouden kunnen staan" 

Info-avonden 
te Leuven over W.0 . II 
Op 21 januan 1982 komt dr Albert De 
Jonghe naar Leuven Hij staat bekend 
als de meest objektieve en best gedo-
kumenteerde histoncus van Vlaande
ren inzake de Tweede Wereldoorlog 
in onze gewesten Zeer speciaal zal hij 
de kwestie van Leopold III behandelen 
De avond gaat door om 20 uur in de 
zaal 14 van het Mana 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 

Firma 
VAN DOOREN 

Hout 

€teriüt 
Bouwspecialiteiten 

MARLIERl 1700 ASSE 
Tel. 452.08.37 Thuisbestelling 
02/452.78.87 Toonzalen 

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

(Adv 218) 

GALERIJ DE KEIZER 
Exclusiviteit: salons 

lustrerie 

Openingsuren: 

Dinsdag, woensdag «n vrijdag TERN 
van 13 tot 20 u. Dondtrdag van Tel C 
9 tot 20 u. Zaterdag van 9 tot 20 u. 
Zondag van 14 tot 18 u. Maandag gesloten 

kleinmeubelen I 
geschenkart ikelen 

Zaakvoerder 

Stdf Kiesekoms 

Keizerstraat 2 | 
TERNAT 
Tel 02-582 22 22 

Bent U ook van adres veranderd 
zonder te verhuizen? 
Overa l w o r d e n s t raa tnamen en huisnunnmers gewi jz igd Ben t 
u ook een van de s lach to f fe rs ' ' S tuur ons dan onders taande 
s t rook zodat u u w w e e k b l a d ve rde r kun t bl i jven on t vangen 

O u d adres 

N ieuw adres 

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 Maria Theresia-
straat om 20 uur (hr is gelegenheid om 
te parkeren aan de achterkant van de 
biblioteek (RavenstraaO vanwaar men 
tevens in de Wijsbegeerte en Letteren 
binnen kan) 
De avonden worden georgamzeerd 
door Broederband Leuven en Lim
burg 

(meegedeeld) 

.J 

ZO€KCRCl€ 
GROOT-GENT 

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

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

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

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

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

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

• Juffrouw 17 jaar en wonen 
de te Mechelen zoekt een pas
sende betrekking Ze is in het 
bezit van het diploma van lager 
middelbaar afdeling bureelwer 
ken IS een zeer goede typiste 
maar minder goed in vreemde 
talen Belangstellenden kunnen 
zich wenden tot volksvertegen
woordiger Joos Bomers ofwel 
Liersesleenweg 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 015-20 9514 
tijdens de kantooruren refer 
JS/SL/2620 

DECEMBER 

31 GRIMBERGEN VUJOsOudejaarsavondfui f vanaf 21 u in paro
chiezaal te Humbeek (Grimbergen) Radio Micron Dnve 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 

15 KAPELLE-OP-DEN-BOS Zaal Palmhof Schoolstraat Kapelle-
op-den-Bos Aanvang om 20 u ,Overwinningsbal Paul Peeters 

31 JETTE Etentje in het St-Pieterskollege 

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 

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

Jan MESTDAGH 
Korte Welvaart 25 
2850 Keerbergen 
Tal 015-23 3887 

Firma EBO-LYBAERT 

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

Polensfraat 165 9940 Sleidinge 
Tel 091-57 3333 

P V B A D A M A 

Stationsstraat 107 
9540 BURST ERPE MERE 

Vloeren -

Open haarden 

IH 053-62 37 65 

T E L 014-21 1207 
FRAIK INSTRAAT 20, 

H E R E N T A L S . 

Meubelmagazi jnen 
DE KLEINE W I N S T 
te Niol 

Antworps l r .n l 164 177 

Sti|lmeubelen + kleinmeubelen 

I d CI.K'sM-nl.i.m 50 52 

alle moderne meubelen 

UA 031 88 13 16 

Meer dan 3 0O0m2 toonzalen 
s Maandags gesloten 

HUIS M E Y N T J E N S 

Schilder- en Behangwer-
ken 

Vloerbekleding 
Kruibeeksesteenweg 32, 
2720 Burcht Tel 031-
527472 

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

/lolenstraat 45. 9300 Aalst 
el 053-70 32 19 

/ n \ n VIDEO-MASTER 

L^U I 
T E C H N I C U S 

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

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

Tel 1 6 3 4 1 6 

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

De Roover-
Vanwesemael 

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

Maatschappe l i j ke zete l 
Dijlestraat 13, 
2850 Keerbergen. 
Tel 0 1 5 - 5 1 4 5 4 0 . 

Magaz i jn 
Mechelsebaan 52, 2850 
Keerbergen. 

P.V.B.A. ORGANI-COMP 
Oostvaartdi jk 60 
1850 G R I M B E R G E N 
Tel 02-251 1136 

Boekhouding — Fiskaliteit en venootschapsstichtingen 
Over hef ganse land 
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OOST-VIMNDEREN 
DECEMBER 
31 GENT Oudejaarsavondfeest VUJO-Gent Om 20 u 30 in het 

Vlaams Huis Roeland, Korte Kruisstraat 3 Inkom 100 f r Disko 
Ligth and Sound 

JANUARI 
9 TEMSE- dnekoningenbal van VU-Temse en de A Verbruggen-

knng om 21 u in zaal Brouwershof. Edg Tmelplaats te Temse 
„The Playboys" spelen ten dans 

10 jaar VU-Wachtebeke 
Kunnen we betere omstandigheden 
indenken om het 10-jarig bestaan van 
VU-Wachtebeke te vieren dan de 
overwinning na de parlementsverkie
zingen van 8 november' ' 
Het was dan ook een entoesiaste en 
vastberaden groep vrienden die op 
11 december samenkwamen in de 
Rembrandt, waar we steeds zo wel
kom waren Samen met het huidige 
bestuur mocht de plaatselijke voorzit
ter H Hoedemackers dan ook heel wat 
vrienden ontvangen, onder wie de 
twee voormalige voorzitters en, met te 
vergeten, Paul Van Grembergen, onze 
volksvertegenwoordiger Na een heer
lijke koude schotel was het niet moei
lijk om Paul te overtuigen om de 
geschiedenis van 10 jaar Wachtebeke 
op zijn eigen poetisch-humoristische 
stijl te schetsen 

In 1971 bracht Guido Van Branteghem 
de euvele moed op om hier in Wachte
beke — in die ware CVP-burcht — en
kele Vlaams-nationale families uit te 
nodigen om een VU-afdelmg op te 
richten In die periode was de VU in 
volle opgang, gesteund door de idea
len van „Leuven Vlaams" uit de zesti
ger jaren Ondanks de tegenstand van 
alle politieke partijen en van de ge
meente breidde de groep Vlaams-
nationalisten zich stilaan uit Na enkele 
jaren werd de opvolging verzekerd 
door Willy Van De Craene, die onmid
dellijk de moeilijke taak toebedeeld 
kreeg om een volledige VU-lijst op 
papier te zetten en om de strijd aan te 
gaan voor een gemeenteraadszetel 
Mark Van Grembergen werd dan ook 
met klank verkozen Hij haalde zowat 
10 % van de Wachtebeekse stem

men Voor het eerst zetelde er een 
Vlaams-nationalist in de gemeente
raad Jaren heeft Mark er de belangen 
van onze gemeenschap op zijn eentje 
moeten verdedigen Niemand klopte 
vergeefs aan zijn deur en steeds wist 
hij de meest pijnlijke plekke te raken in 
het stilaan verziekende CVP-lichaam 
De inzet van ons VU-raadslid werd 
beloond tijdens de jongste verkiezin
gen met een klinkende uitslag, 25 % 
van de bevolking stemde voor het 
nummer een In enkele kiesbureaus lag 
het percentage rond de 32 % 
Het spreekt voor zichzelf dat ons 
gemeenteraadslid een belangrijk deel 
had in deze forse vooruitgang en wel 
met een verdubbeling van het aantal 
voorkeurstemmen op de lijst voor de 
provincie (965 voorkeurstemmen te
gen 411 in 1978) Daarnaast haalde hij 
al derde opvolger voor de senaatslijst, 
en dit voor een „debuut", 1 716 voor
keurstemmen 
Onze afdeling maakt zich dan ook met 
veel geestdrift klaar voor de grote 
strijd in oktober '82 en hoopt (wellicht 
terecht) de CVP-meerderheid te door
breken 
Zo eindigt een decennium Zo begint 
een decennium 
Dit 10-jarig bestaan van VU-Wachte
beke zal dan ook de start vormen voor 
een nieuwe strijd om de gemeente
raadsverkiezingen van oktober 1982 
Een zetel is met meer voldoende Ons 
doel ligt nu heel wat hoger 
Alle aanwezigen waren dan ook over
tuigd, dat er onmiddellijk aangevangen 
moest worden met de voorbereidin
gen tot die strijd 
VU-Wachtebeke staat klaar' 

Polen en amnestie 

in St.-Niklase raad 
Tijdens de jongste gemeenteraadszit
ting van het jaar legde VU-raadslid 
Maurits Coppieters twee moties ter 
tafel Een met betrekking tot de solida
riteit met het Poolse volk De tweede 
motie handelt over de gevolgen van de 
repressie bij ons 

Polen-motie 
De gemeenteraad van Sint-Niklaas, 
vergaderd op 18 december 1981 
• In dankbare en piëteitsvolle herin
nering aan de inzet van de Poolse 
soldaten ter bevrijding van ons grond
gebied in 1944 
• Bekommerd en ongerust over de 
toestand in Polen, waar ontbering en 
vrijheidsberoving thans hand in hand 
gaan 

• Gelukkig en fier om de spontane 
en edelmoedige hulp die onze bevol
king zopas verleende 
1 Betuigt zijn solidanteit met het li) 
dende Poolse volk 
2 Belooft zijn medewerking bij verde
re hulpakties 
3 Dringt er bij de regering op aan alles 

m\ Wij in de Voli<sunie 

Dienstbetoon Senator 0. Van Ooteghem 
• Elke dag thuis na telefonische af
spraak Armand Lonquestraat 31 te 
9219 Gentbrugge, tel 307287 
• Elke derde woensdag van 19 u 30 
tot 20 u 30 Dienstencentrum Gent
brugge, Braemkasteelstraat 35-39, 
Gentbrugge, tel 302020 
• Elke eerste en derde donderdag 
van 20 u 30 tot 21 u 30 „Roeland', 
Korte Kruisstraat 3, 9000 Gent, tel 
232828 
• Elke tweede donderdag van 20 u 
tot 20 u 30 bij gemeenteraadslid Clie-
nck, Dendermondsestwg 127, 9120 
Destelbergen, tel 282898 

Van 20 u 30 tot 21 u bij De Lange, 
Melkweg 36 A, 9210 Heusden , tel 
3065 91 

• Elke laatste zaterdag van 9 u tot 
10 u bij de heer Decavele, Steenweg 
249, Eke-Landuyt, tel 85 5010 

Van 10 u tot 11 u Sekretariaat 
Flandria „Land van Rode", Poelstraat 
40, Merelbeke, tel 307909 

Van 11 u tot 12 u Restaurant „De 
Beurs •, Dam 5, Zaffelare, tel 55 73 08 

Van 13 u 30 tot 14 u 30 bij E Gam
ble, Hoge Heirweg 60, 9830 St-Mar-
tens-Latem, tel 82 6413 

Van 14 u 30 tot 15 u 30 cafe „De 
Snoeck", Gontrode Heirweg 49, Melle, 
tel 300653 

Van 15 u 30 tot 16 u 30 bij schepen 
Van Gyseghem, Gaveresteenweg 335, 
Merelbeke, tel 307899 

in het werk te stellen om de waardig
heid en de vrijheid van de Poolse 
burgers te doen eerbiedigen en Polen 
iedere mogelijke hulp te bieden om 
honger en ontbering te bestrijden 

Repressie-motie 
De gemeenteraad van Sint-Niklaas, 
vergaderd op 18 december 1981 
• Ruim vijfendertig jaar na de twee
de wereldoorlog 
• Met respekt voor de fundamentele 
mensenrechten en trouw aan de 
grondslagen van de demokratische 
rechtsstaat 
• Overwegend dat straf en straf
maat van de repressie thans iedere 
betekenis hebben verloren 
• Vaststellend dat de humane en 
sociale nasleep van de repressie vaak 
onschuldige naastbestaanden, ja kin
deren treft. 
Verzoekt de Vlaamse Raad en de 
Vlaamse Deelregenng zonder verwijl 
de nodige initiatieven te nemen om de 
humane en de sociale gevolgen van de 
repressie op te ruimen 

PIANO'S 
DE MONTE 

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

Orgels: 
klassiek, ontspanning 

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

Direkt uit voorraad! 

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

Van 16 u 30 tot 17 u bij I De Gey-
ter. Koningin Astndlaan 19, Bottelare, 
tel 626407 

Van 17 u tot 17 u 30 bij M Pare-
wijck. Dorp 8, Oosterzele, tel 62 73 70 

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 
Kruibeke: ledere 3de zaterdag van de 
maand van 16 tot 17 u ten huize van 
gemeenteraadslid Van Mieghem Ka-
miel, Bazelstraat 89 

Adv 356 

Dank! 

Aan alle plaatselijke korrespon-
denfen van „WIJ in de Volks
unie" dank voor de medewer
king in het voorbije jaar. In de 
hoop van een even prettige sa
menwerking in 1981 onze harte
li jkste dank! 

• 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-
zijmerster/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 
015-209514 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 oezit 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 7900 ofwel via 
het Vlaams-Nationaal Centrum 
voor Mensen met Vragen, D 
Boucherystraat 7 te 2800 Me
chelen, tel 015-209514 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 091-307287 

• Jonge vrouwelijke bediende, 
met diploma A6 /A3 handel/se-
kretanaat - daktylo 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 091-307287 

• 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 januan '82 Is bereid in 
Brussel te werken 

• Jonge man, bediende van 
beroep kennis van Ned, Fr Eng 
en D zoekt dringend een pas
sende betrekking 
Voor inlichtingen zich wenden 
O Van Ooteghem, senator. Ar
mand Lonquestraat 31, 9219 
Gentbrugge tel 091-3072 87 

• Thuiswerkende moeder, erva
ren bediende, zoekt bijverdienste 
door gelegenheidswerk op kan
toor 
Voor inlichtingen zich wenden 
O Van Ooteghem, Senator, Ar
mand Lonquestraat 31, 9219 
Gentbrugge Tel 091-307287 
• Alleenstaande dame, 35 jaar, 
zonder inkomen, zoekt dringend 
een betrekking Kennis van 
dactylo Nl-F-D en ook een beetje 
E Ervaring 8 jaar bediende bij 
Import-Export firma 

Voor inlichtingen zich wenden 
O Van Ooteghem, Senator, Ar
mand Lonquestraat 31, 9219 
Gentbrugge Tel 091 -30 72 87 

• 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 015-217900 ofwel 
via het Vlaams-Nationaal Cen
trum voor Mensen met Vragen, 
D Boucherystraat 7 te 2800 Me
chelen, tel 015-209514 tijdens 
de kantooruren onder ref 2617 

A D V E R T E N T I E 

1 GRATIS 
1 WENSKAART 
1 1 per 100 fr. 
1 aankopen 

• • 
PROF 35 
Vakwerk 

voor 
annateurprijs 

• I 

1 • • • I I I 

POSTER 30/40 
N U 

100 fr. 

k. ^ 

1 I • I 

1 1 1 1 • • • • • 

FOTOHOME-
COLORLABO 

De enige te Gent 
met 

eigen kleurlabo 

• • • I I I 

• • 
P O L A R O I D 

1000 S 
Vanaf 1 195 fr. 

Nu met gratis LP 

F O T O H O M E 
Molenstraat 125 

Wondelgem 

• • • • • • • 
F O T O H O M E 

Broederlijke 
Weversplein 165 

Gent 
Tel. 26 98,52 
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^ lepel & vork... 
BANKETBAKKERIJ 

Neukermans-Blom 
Daalstraat 7-1780 Teralfene 
Tel 053-668215 

Fijn gebak 
i jstaarten 

su ike rwaren 

RESTAURANT TUL 

Grote Steenweg 71 
9260 Oordegem 
Tel. 091-69.2874 

Specialiteit ribstuk op hout 
Dinsdagavond en woensdag 

gesloten 

VOEDING „DE POLDER" 
Polderstraat 12 

8458 Oostduinkerke 

Specialiteit 
dagvers fruit en groenten 

Dubbele Valois-zegels 
aan alle leden 

Koffiebranderij 
SANO 

Emiel Witmannstraat 36, 
Schaarbeek 
Tel 02 734 56 09 

Levert kwaliteitskoffie bij u thuis! 

Wijnimport HERMAN 
Douane - stpelhuis 

Menenstraat 376 
WEVELGEM 

Tel 056-41 2922 
056-41 81 68 

Invoer Bourgondie- en Bordeauxwi(nen 
A!le grote wijnen 

rechtstreeks uit de kastelen 
Degustaties en verkoop 

elke vri|dag van 17 tot 19 u 
elke zaterdag van 10 tot 13 u 

en op afspraak 

Res tau ran t 

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

Kapelstraat 1 

TONGERLO-WESTERLO 

Tel 014/54 4007 
\/laandag gesloten - Rustieke 

sfeer 

Maak ook eens kennis met de 
gezellige sfeer in 

Restaurant 

SCHUTTERSHOF 
Dorpstraat 10 

2922 R A M S D O N K 
Tel 015-71 1549 

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

R o o m i j s 

Wiifried BLANCQUAERT 

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

Tel 091-67 57 12 

CORTÏTAL (q 

UW KOFFIEHUIS 
He t Ko f f i ehu i s d e r 
D i ' n d e r s t r ( X ' k 

Kattesiraat 20. AALST 

SPECIALITEIT 
van WAFELS 
en IJSROOM 

Restaurant P A L M H O F 

Tafe lhouder 
Special i tei t ge rook te vis 

G o e d e wi jn hoe f t geen k rans 

Schoolstraat 52 
Kapelle-op-den-Bos 

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

tc t ^ajinsljuis 
WEKELIJKSE RUSTDAG 
VRUDAG TOT ZATERDAG 
18 UUR 
JAN PAUWELS-
DE BRAUWER 
O . familiezaak met traditie. 

9328 SCHOONAARDE 
Oude Brugstraat 16 
052-42.3246 

JAARLIJKS VERLOF 
DECEMBER 

Banketbakkerij 
ANTWERPIA 

Geraardsbergsestraat 38 Dr Van De Per'-elei 51 
9300 AALST BORGERHOUT 
Maur i ts GOSSYE Joost GOSSYE 
Tel 053-2135 33 Tel 031 36 56 54 

Café-restaurant MUTSAERT 

Eikenlel 61 

2280 GROBBENDONK 

Tel 014-512148 

Sluitingsdag maandagavond en 
dinsdag 

FEESTZAAL 
-EDELWEISS» 

Vossemberg 13, 1981 VOSSEM 

Tel. 02-767.45.76 

Alle feestelijkheden 
Mogelijkheid tot huren 

van bestekken 

EETHUIS -
FEESTZAAL INGRID 

Olenseweg 41, WESTERLO 
(Voortkapel) 

teL 014/213696 

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 

L o k a a l V o l k s u n i e 
G o n t r o d e H e l r w e g 49 

9 2 3 0 M e l l e 
Te l . 0 9 1 - 3 0 0 6 53 

Lokaal «T SCHUURKE» 

Oude Graanmarkt 25 
1000 BRUSSEL 
Tel. 02-513.25.64 

Waar Vlamingen THUIS zijn. 

SPECIALIST VOOR 
AL UW FEESTEN 

K('Ssrlstt,'einv(H5 38 
??G0 Ni|l(>n - Tul 0 3 1 / 8 1 8 8 ' n 

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 ü 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 

Gestoten vrijdag behalve in seizoen 

Café Het Vlaams Huis 
BIJ Jef Meys-Cypers 

Steenweg op Wijchmaal 59 

PEER 

TeL 011-79.70.84 

Kom és 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 
Winder i ckxp le in 

A l s e m b e r g 

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

FEESTZALEN - SALONS 
DE LANDSKNECHT 

Aannemer van alle feesten 

Ook verhuring van tafelgerief 

Schilderstraat 33 
2000 Antwerpen 
Tel 031-374572 

^of Un C*rnt|oQrn 
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 
G E B R O E D I R S 
Lambroeckstraat 89 
9320 OUDEGEM 
Tel. 052/21.16.06 

Algemene voeding bieren wijnen, li
keuren Rechlstreeks invoer Duitse 

en Franse wijnen 

Ste eds w e l k o m in 

K R E K E L H O F 

Drankf iu is met s feer 

Dr ie Egypten laan 11 , 

Gooik 
Tel 054-33 4 8 5 7 

U w tweede 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 les t raa t 49 

1970 H E K E L G E M 

Cafe , restaurant , speel tu in, 
te r ras W o e n s d a g en donder 
dag ges lo ten Maandag , dins
dag, vr 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.: 016-
22 86 72 
Kon Astndlaan 85, KONTICH. Tel.: 
031-57.30.32 
Nieuw Brugstraat 28, BRUSSEL Tel 
02-218.74.89 
Brugse Baan 1. Hulste Tel.' 056-
71 15.36. 

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

Hotel-restaurant-pub 

Tower Bridge 
o p 5 min van Heizelpark 

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

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

-• T" 
den botaniek 

Koningsstraat 328 
1030 Brussel 

Tel 02-2184838 - 2184172 
Vlaams-Brabants 

restaurant fijne keuken, 
gevarieerde wi jnkaart 

sti jvolle salons, grote tuin 
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Positieve VU-voorstellen 
en duidelijke oppositie 
Izegemse 
gemeenteraad 

Mi Wij in de Volksunie 

De Izegemse vzw. Sportcentrum, 
kampt elk jaar met een deficit De 
snelle groei daarvan is een punt dat de 
V U zorgen baart, al is met zij, maar de 
meerderheid daarvoor verantwoorde
lijk 

In koncessie geven? 
Op de begroting 1982 van de vzw 
Sportcentrum is een tussenkomst van 
de stad voorzien ten bedrage van 5 en 
een half miljoen 
VU-fraktieleider Geert Bourgeois stel
de aan burgemeester Vandenberghe 
de vraag of men nu al eens de moge
lijkheid onderzocht heeft om het sport
centrum in koncessie te geven „Ik 
weet best dat de eigenlijke sportinfra-
struktuur niet rendabel kan zijn. maar 
het geheel (met zaal Iso) kan allicht be
ter Ik zeg ook met bij voorbaat dat het 
resultaat beter zal zijn bij het in kon
cessie geven Maar het kan op z'n 
minst eens serieus onderzocht wor
den" Aldus de VU-woordvoerder 
„Dit voorstel heb ik vroeger al gefor
muleerd Hebt u het nu al eens onder
zoch t ' " voegde hij er aan toe 

De burgemeester zei niet nee en zei 
niet ja Hij maakte er zich van af met 
een handigheidje „Ik denk dat men dat 
elders ook met doet" Daarmee was de 
kous af en gaat men de miljoenen nog 
maar eens laten glijden 

Zitpenningen 
Van de algemene vergadering van 
dezelfde vzw Sportcentrum maken 
alle gemeenteraadsleden deel uit In de 
Raad van Beheer zitten evenwel de 
burgemeester en schepenen Twee 
jaar geleden was iedereen het er over 
eens dat alle gemeenteraadsleden 
geen zitpenningen meer zouden ont
vangen Daarmee kon het deficit met 
weggewerkt worden, maar daarmee 
gaven de gemeenteraadsleden ten 
minste een voorbeeld inzake bezuini
ging 
Geert Bourgeois sprak er namens de 
VU zijn verwondering over uit dat 
burgemeester en schepenen voor de 
vzw Sportcentrum zitpenningen blij
ven opstnjken De burgemeester was 
heel zwak in zijn antwoord, maar was 
met bereid een gebaar van „inleveren" 
te doen 

Tweede begrotings
wijziging '81: 20 of 
40 miljoen te kort? 
Inzake de tweede begrotingswijziging 
voor '81 had Geert Bourgeois ernstige 
kritiek ..U vertrekt van een overschot 
voor '80 van meer dan 20 miljoen En 
de goedgekeurde rekening voor '80 
vertoont een tekort van 20 miljoen Dat 
leidt tot een fiktief begrotingseven
wicht!" 
Schepen Eeckhout beweerde dat er 
voor '80 nog gelden moesten binnen
komen „Misschien wel 20 miljoen", zei 
de CVP-schepen aarzelend Waarop 
Geert Bourgeois repliceerde „Ook al 
worden uw meest optimistische ver
wachtingen vervuld, dan nog is er een 
tekort van 20 miljoen op de begroting" 
Het ziet er dus naar uit dat de huidige 
meerderheid na oktober '82 een zware 
financiële erfenis gaat achterlaten i 

O C M W en 
thuisverzorging 
De VU IS altijd voorstander geweest 
van een maximale thuisverzorging Het 
beantwoordt het best aan de wens 
van de bejaarden zelf en het valt ook 
goedkoper uit N a v de begroting voor 
1982 van het O C M W hernam Geert 
Bourgeois het VU-standpunt ter zake 
HIJ kloeg het feit aan dat op het terrein 
van thuisverzorging nog te weinig ge
beurt en dat men rond het betreffend 
BTK-kader te weinig ruchtbaarheid 
heeft gegeven De meerderheid gaf 
toe het BTK-kader voor thuisverzor
ging zelfs te zullen afbouwen 

De NMDW: 
ondoorzichtelijk 
Dat de tarieven van de Nationale 
Maatschappij der Waterleidingen ge
regeld de hoogte ingaan, is lang geen 
nieuws meer Maar dat een gemeente
bestuur meer dan 40 miljoen fr ge
meenschapsgelden bij wijze van spre

ken gaat befrutselen ot bevingeren op 
minder dan een minuut tijd, is wat al te 
gortig Het was bijna zover, zonder de 
VU-tussenkomst 
De N M D W deed volgend voorstel a) 
Overheveling van 16261 aandelen van 
1 000 fr uit de distributiedienst naar 
de produktiedienst, b) Intekening van 
11005 bijkomende aandelen van 
1 000 fr in de produktiedienst, c) Inte
kening van 13308 bijkomende aande
len van 1 000 fr in de distributiedienst 
Goedkeuring 
Wat u hier leest, las ook de burge
meester voor en de gemeenteraad 
ging bijna aan het stemmen tot Enk 
Vandewalle namens de VU uitleg 
vroeg over een aantal punten de 
zonderlinge nieuwe afbakening tussen 
distributiedienst en produktiedienst, 
de enorme stijging van het door Ize-
gem ingetekend kapitaal in de produk
tiedienst van 47 miljoen naar 74 mil
joen, de oude plannen van de N M D W 

om een administratief complex zonder 
een woord uitleg door de gemeenten 
te laten bouwen en mee betalen, de af
wezigheid in het dossier van een meer 
dan 60 biz tellend dokument waar 
naar verwezen wordt in andere stuk
ken uit het dossier, de ondoorzichte-
lijkheid van de N M D W waar de oppo
sitie met in vertegenwoordigd is, de 
noodzaak van eigen waterwinningen in 
West-Vlaanderen, de noodzaak van 
een politiek die de mentaliteit wijzigt in 
de richting van spaarzamer gebruik 
van het leidingwater 
De burgemeester die de stad verte
genwoordigt in de N M D W antwoord
de met het aflezen van 3 (drie) regels 
uit een NMDW-nota Dit kan men 
misschien CVP-demokratie of CVP-
bekwaamheid op z'n smalst noemen 
De VU stemde tegen en stond alleen 
met haar standpunt In een volgende 
bijdrage komt het stilaan berucht wor
dend beiaarddossier aan de beurt 

Wandelnieuws 
uit het Vlaams Huis 
Traditiegetrouw trokken de wande
laars van het Vlaams Huis. onder lei
ding van voorzitter Victor Steelant 
naar Kachtem om er met een daveren
de Hutsepotteling het wandeljaar te 
beslOiten 

De vijfenzeventig deelnemers smul
den van de heerlijke hutsepot. luister
den naar Michel Werbrouck die het 

VU-SInt-MIchiels 

(Brugge) heeft 

nieuw bestuur 

De afdeling Sint-Michiels bij Brugge 
heeft haar bestuur uitgebreid om tot 
een degelijke werking te kunnen ko
men De verantwoordelijken met wie 
desgevallend kontakt kan worden op
genomen zijn 

Paul Desender, voorzitter, echter tijde
lijk vervangen door 

Herman Gevaert, Park de Rode Poort 
21 te 8200 Brugge 2. tel 31 6338 

Lieven Paternoster, sekretans, Joseph 
Wautersstraat 3 te 8200 Brugge 2, tel 
313952 

Frans Verlinde, penningmeester. Ten 
Hove 21 te 8200 Brugge 2. tel 31 3512 

Rik Monteyne. propaganda en public-
relations. August Bontestraat 23, 8200 
Brugge, tel 31 57 39 

Lezers van ..Wij" die nog geen lid 
zouden zijn of die aktief willen mee
werken aan de heropbouw van onze 
afdeling, kunnen met een van die per
sonen kontakt opnemen Wij kunnen 
een helpende hand steeds goed ge
bruiken Dank bij voorbaat 

Brugs Trefpunt 
geeft ets uit 
„Stijg Pegasus stijg, en vat in uw 
vleugels het Brugge van schilders en 
poëten" 

Deze opdracht werd door grafisch 
tekenaar Luc Boy meegegeven aan 
een ets die door vzw Trefpunt te koop 
wordt aangeboden 
Technische gegevens 

Formaat 50/60, papier Stembach 
250 gram, genummerde en gehandte-
kende uitgave maximum van 450 eks 
in de handel, levering franco en inlijs-
tensklaar, verkoopprijs tot 31 1 82 
780 fr (980 fr na 1 2 82) 

Bestellingen door overschrijving op 
rekening van vzw Trefpunt 550-
3616400-39 te Brugge Alle inlichtingen 
bij vzw Trefpunt. J Suveestr 2. 8000 
Brugge 

jaarverslag in verzen voordroeg, ke
ken vervolgens naar het filmverslag 
gerealizeerd door Willy Vanlerberghe, 
wonnen talloze prijzen in de tombola's 
en kregen de wandelkalender voor 
1982 overhandigd 
Diezelfde kalender volgt nu hieronder 
voor alle belangstellenden 

febr. Wantewandeling 
mrt wandeling in Schuifers-

kapelle 
april wandeling in Diksmuide 
mei Zeewandeling 
juni wandeling in Merkem 
juli voettocht Izegem-Diksmuide 
aug Leutewandeling In Oeren 
sepL wandeling in Zonnebeke 
okL wandeling in Wildenburg 
nov. wandeling in Ardooie-veld 
dec. Hutsepotteling 

Elke wandeling is ongeveer 10 km 
lang en wordt tegen een rustig tempo 
afgelegd 
De deelnemers komen telkens samen 
om 13 u 30 in het Vlaams Huis en 
iedereen is welkom' 

Zat 
Zond 

Zat 
Zond 
ZaL 
Zond 
Zal 

6 
7 

3 
9 

12 
4 

28 
Zond. 12 
Zat 16 
Zond. 14 
Zat 18 

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

• 20-jarige jongeman - onge
huwd - legerdienst voldaan - met 
diploma A4 houtbewerking, 
zoekt dringend werk 
Voor inlichtingen zich wenden 
O Van Ooteghem. Senator. Ar
mand Lonquestraat 31. 9219 
Gentbrugge Tel 091-307287 

WEST-VLAANDEREN 
JANUARI 
14 TIELT: Info-avond over onderwijs Jaak Vandemeulebroucke 

komt spreken over Een Vlaams onderwijsplan Kultureel Cen
trum Gildhof, Sint-Michielstraat 9. Tielt Aanvang 20 u 

21 IZEGEM. Pol Goossens (Hoofdredakteur ..De Morgen") over het 
tema „De vuist en de roos van het socialisme", tweede spreek
beurt in de reeks „Izegemse gesprekken" Om 20 u in de Bar van 
het Muziekauditorium, Kruisstraat 15 Toegang gratis Organiza-
tie VSVK 

En Zedelgem werkt voort... 
1981 was voor de afdeling Zedelgem 
een heel biezonder jaar Het bleek het 
jaar van de heropstanding, een jaar vol 
met aktiviteiten. bekroond met een 
prachtig verkiezingsresultaat 
Er werd hard gewerkt en zelfs in deze 
eindejaarsperiode vermindert de akti-
viteit met Dit kan gemakkelijk omdat 
door de sterke uitbreiding van het 
bestuur er vele werkende fianden bij
gekomen zijn Onze eerste zorg voor 
deze eindejaarstijd was uiteraard de 
vernieuwing van de lidkaarten Oit is zo 
goed als afgehandeld en wat meer is. 
een serie nieuwe leden hebben onze 
rangen vervoegd In de laatste be
stuursvergadering werd een wan-ver
houding vastgesteld tussen ons aantal 
leden en het aantal ,.Wij"-abonnenten 
Er werd direkt besloten daar iets aan 
te doen Gedurende drie weken krij
gen alle leden die geen abonnent zijn 
gratis „Wij" in de bus, vergezeld van 
een brief met aansporing tot abonne
ren Daarna volgt indien nodig nog een 
bezoek door de propagandaverant-
woordelijke Zo hopen wij onze „Wij" in 
Zedelgem heel wat meer te versprei
den 

Daarnaast hebben wij door het uitge
breide aantal werkers ook een redak-
tieraad opgencht die begin januari een 
„ W I J in Zedelgem" bestemd voor alle 
leden zal opstellen Zo wordt vooral di
rekt een band gelegd met de nieuwe 
leden Ondertussen zijn wij ook begon
nen met de voorbereiding van ons 
afdelingsfeest dat plaatsvindt in „De 
Marmiete" in Veldegem op vrijdag 29 
januan om 19 u 30 We kunnen u nu 
reeds vertellen dat wij die avond als 
eregaste niemand anders dan de zo
pas herkozen senator Nelly Maes heb
ben ZIJ zal ons kort de huidige politie
ke toestand schetsen en wellicht wat 
nakaarten over de voorbije verkiezin
gen Verder willen we het vooral gezel

lig maken en daarom bieden we tegen 
de prijs van 250 fr een lekker etentje 
aan (keuze tussen mosselen, steak of 
kip met fneten) Wij willen daarom ook 
onze leden en zeker ook de vrienden 
uit i e ' i idere afdelingen vragen zo 
sp, i i g Togelijk in te schrijven bij een 
van 'j i 'oi tuursleden 
Dit w^ -̂  ,o^ i/oor '81 en in de hoop op 
een nor, '- iter '82 wensen wij al onze 
leden ei */olksunievrienden een heel 
goed nieuw jaar 

G. Vanoverschelde 

Een zonnige tuin het 
hele jaar door! 

HOBBY
SERRES 

• Zeer sterke degelijke en 
waterdichte konstruktie 

• Uitvoering in aluminium 
met kitloze beglazing 

• Zeer eenvoudige montage 
en niet het minste onder
houd 

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

Vraag ons vrijblijvend folder en 
priislijst'" 

Serrebouw 
DEFORCHE pvba 
G e n t s e h e e r w e g 120 

8700'IZEGEM 
Tel 051/3037.01 (4 1) 

20 jaar 

31 DECEMBER 1981 



Wij in de Volksunie m 23 

Aanbevolen huizen 

PVBA VAN IMPE & Zonen 
Steen- en marmerhouweri i 

Brilstraat 41 
HAALTERT 
T^l 053 2122 48 

AHe werken in marmer en natuur
steen 
Open haarden Grafzerken 

KEUKENS - SANITAIR 
VERWARMING 

VAN DER CRUYS 
Assesteenweg 65 TERNAT 

Tel 582 1441 
Toonzaal alle dagen open 

van 9-19 u Zondag gesloten 

PVBA J BORREMANS-COCK 
& KINDEREN 

Algemene Bouwondernemingen 

Gentsestr.njt 238 
9500 GERAARDSBERGEN 

TPI 054 41 25 89 

W i | 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, 
weven — ook lessen. 

— ' Wit houten meubelen In Aalst, Groenstraat 200. 

VERVOER-VERHUIZINGEN 

Laadruimte van 30 tot 50 m3 

VECOVEN Jozef 
Haneveldlaan 47 1850 Grimbergen 

Tel 02 26814 02 

Dames en heren, m 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 - santtair 
Alle herstell ingen 

Sparen, lenen, verzekeringen, 
dienstbetoon 

FONS PRINSEN 
Groep ARGENTA 
Tel. 02-569.09.14 

02-569.11.17 

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.. 5116133 

Prive: 56903 18 

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

d 
I K E U K E N S I 

ESOX 
STAN PHILIPS 

Groothandel Hengelsport 
Panorama 36 

1810 WEMMEL 
Tel 02/4781993 
Import — Export 

WASSEN VAN ALLE RUITEN 

Aalsterse Glazenwasserlj 

Gebr ALLOO 
Raphael en Willy 

Tel bureau 053 21 72 12 

KLEDING LENDERS 

Sint D.Hiii.Kinbtraal 41 
W O M M E L G E M 
Tel 031 53 70 39 

Dames- heren en kinderkledmg 

GELD 
onmiddellijk te bekomen 

bij Frans VAN MOORTER 

Vijfhuizen 6, ERPE_ 

Tel 053-21 2911 
053-21 2757 

PVBA BERT 
Assesteenweg 101. Ternat 

Tel 02-5821312 

VERDELER VOLKSWAGEN-AUDI 

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

ALGEMEEN BOUWBEDRIJF 
Van d. Branden pvba 

Wuitenslaan 39, 9160 Mamma 
Tel. 052-47 8809 

Gratis voorstudie en prijsofferte 

Heropmaken oude ijzeren poor-
ten en balkons en allerlei smeed-

De Vos Luc 
Cetftraleweg 27 

2260 Mijlen 
Tel 031-81.77.06 

Gratis pri|Soffert6 

D U R A S O N K E U K E N S 

FIRMA SONCK GEBR. 
Anderei ibroek 24 
9480 Denderhoutem 
Tel 053 2193 25 

I D E L - Tel O l t - 5 3 4 3 4 9 

Celegenheidsgr.ifieK Huwelijk - Ge
boorte • Zolfklevende pl.ikb.ind on 
etiketten Houten drukletters - Rekla-
me-k.ilenders 

FRANSSENS OPTIEK: 

I Silhouette 
Marwitz 
Rodenstock 

Heient. i lseb.ian 340 
Dci i rnc Z Tel 2108 96 
Korkïstrjdt 44 Antwerpen 
Tel 35 65 75 

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

'ïfc.-i 

w^^ 
^' 

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

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

WEST-LITTORAL 
Leopo ld II laan 212. 
8458 Oos td i i i nkerke 
Te le foon 058 61 26 29 
(Woensdag ges lo ten) 

Zaadhandel 

PVBA DE MOOR-LATEUR 
PELGRIM 9 
9258 SCHELDEWINDEKE 

Alles voor land- en tuinbouw 

Tel 091 62 5142 

NV Reinigingswerken 

PEETERMANS 

Onderhoud en restauratie 
gebouwen 

> 

Wijnegemstraat 40 
2220 Wonvnelgem 

Tel 031 5395 30 en 53 75 75 

B + M 
Bouwpromotoren en 

daktimmerwerken. 
Gasthuisstraat 42B 
1760 ROOSDAAL 
Tel 054-3306.87. 

PVBA G. BRUNEEL TOONZAAL 
• DEN DUVEL.BANKELINDEWEG I I 

8984 KROMBEKE-POPERINGE 
Badkamers • Keukens • CorKrale 
verwarming • Houtkachels • Inbouw 

openhaarden • Gas radiatoren • Af 
waa- en wasautomaten • Fripo's en 

Diepvriezers 

DE KERAMIEKKELDER 

Piet VRANKEN 
Hoornstraat 2 
HALLE 

Vloer- en wandtegels 
10 % korting voor VU-leden 

y 

:.. E LASWERKEN 
aaf - a l u m i n i u m - Z A M A C -
i n s - k o p e r - g i e t i j z e r 
i l f a u t o m a a t l a s w e r k e n 1 0 0 % 
' j l . lS 

euw en herstellingen. 
KORGES GROENINCKX 
tterkunde 244, 2610 WILRIJK 

fel. 031-28.93.14 

MEUBELEN MOENS 

JEF THIJS 
ALLE 

VERZEKERINGEN 

KONING LEOPOLDLAAN 1 

3180 WESTERLO 

TEL 014-54.48.07 

Markt 28 
TERNAT 
Tel 582 10 55 

STUDIO 
DANN 

02-428.69.84 

Specialist primitief • 
stijlmeubelen en modern 

DROOGKUIS WASSERIJ 

BEDRUFSKLEDIJ ST PIETER 

Kollegestraat 33 2400 M O L 

01431 1376 

^•^ Elektrisch 
Gereedschap 

voor Hobby en 
iidustrie 

Rijksweg 316, 318, 320 

3630 MAASMECHELEN 
- Tel. 011-76.43.15 

— Industriële fotografie 
— Mode/archi tektuur 
— Huweli jksreportages 

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

Leon Tlieodorstraal 36 
1090 Brussel 

Gentsestr. 155 
9300 AALST 
Tel. 053/21.19.21 

Fr Craeybeckxlaan 69, 
2200 DEURNE 
Tel. 031/2453.30 

Mechelse str. 59 
1800 VILVOORDE 
TeL 02/251.81.66 

lustrerle 

V. 

ANTIEKZAAK 
Mevr. Julien SCHERRENS-
GHEKIERE 
Nederweg 113, 
8700 IZEGEM 
Tel 051-3015 3/ 
Aankoop en verkoop van Franse 
(Normandische geskulpteerde 
eiken bruidskasten) meubelen en 
borden + kunstvoo-werpen 

mare 
devriesè 
bar ruzettelaan 56c brugge 
050/35/4 04 , 
baan brugge-kortrijk 

i / . ' „ l l l l 'H 
EN IROEKEN 

moeilijke maten, ATH 
/al<kundige retouche ' 

D 
Vermees 
- r i r ,c r- ac O- ^ • 

tv 
A.JJ.'1II.IIHJ. L'lJH^PI'l^".-l..jtJ!^[UI!.• 

De prijsbreker 
van het goede meubel 

Groenstraat 84, 2000 A N T W E R P E N 
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 18 u 4254642 

Georges DE RAS pvba 
Autocars .lutobus 
ceremonie w.lgens 

begr.ifenisonderneming 

Hoogstraat 20 

LEDE 

Tel 053 21 36 36 

'' O^CEMBER ,98, 



24 m Mensen van bij ons 

Mie Billet: 
5 jaar 
TV-Ommekaar 

BRUSSEL - In de ontelba
re diensten waar hulpbehoe
venden goedschiks-kwaad-
schiks geholpen worden, of 
waar een goede of minder-
goede poging wordt onder
nomen om zulks te doen, 
houdt men zijn hart vast 
ook; ook en vooral het zoge
heten welzijnswerk zou 
zwaar getroffen kunnen 
worden door de hakbijl 
waarmee op de hoogste po
litieke echelon momenteel 
wordt gezwaaid. Daarbij 
dreigt het welzijnswerk nog 
zwaarder gehandicapt te ge
raken dan tot nog toe reeds 
het geval was. Resultaat? 
De hulpbehoevenden, en 
dus de armen of alleszins 
minderbegoeden in onze sa
menleving, dreigen dieper in 
de marginaliteit geduwd te 
worden. Het refreintje van 
haast elke krisisperiode: de 
rijken worden rijker en de 
armen worden armer- Ar
moede bij ons? Dat zal dan 
toch wet het geval zijn voor 
enkele marginalen die je on
vermijdelijk overal aan
tref t._' 

Mie Billet (BRT TV-producer van 
„Ommekaar"): „Je zou versteld 
staan met een ervaring als de 
onze, na vijf jaar TV-produkties. 
Alleszins is het zo dat een enorm 
aantal mensen door de mazen van 
v^at geheten wordt de voorzienin-
genstaat vallen Hoe meer TV-
uitzendingen we maken, hoe meer 
we op miserie en zelfs ellende 
stuiten. Dat ontmoedigt ons niet. 
We hebben ons voorgenomen 
niet alleen een uitzending over 
allerlei problemen te maken maar 
ook daadwerkelijk informatieve 
hulp te bieden voor zover het in 
onze mogelijkheden ligt. We heb
ben ervaren dat de toegenomen 
welvaart zeker geen welzijn heeft 
gebracht: wel integendeel! 
Misschien moet vandaag wel één 
vijfde van onze landgenoten het 
stellen met het „vitaal levensmini-
mum" of veelal een stuk minder, 
en een massa mensen kennen 
hoegenaamd de voorhanden 
voorzieningen niet, worden ge
woonweg verkeerd behandeld, of 
wandelen gezonden. Alleen zijn ze 
natuurlijk niet meteen armen. Toch 
schatte ik zon tien jaar geleden 
reeds het aantal gezinnen dat in 
armoede leeft op zon tien procent 

• van onze bevolking. In 71 wilden 
weinigen dat cijfer voor ernst aan
nemen. Een studie van de Ant
werpse universiteit (UIA), in 76, 
bracht het armoedecijfer op 15 
ten honderdl Vandaag durf ik, uit 
onze dag-aan-dag journalistieke 
ervaringen sinds 76, stellen dat de 
armoede haast één op de vijf 
mensen van bij ons treft. Uiter
aard, het begrip armoede is rek
baar 

De duizenden gezinnen die plotse
ling een kostwinner werkloos zien 
geraken zijn niet meteen straat
arm, maar de buik riem dient spoe
dig wél strak toegesnoerd te wor
den en met weinig gezinnen zien 
hun hebben-en-houden voor de 
hamer gaan. De financiële miserie 
bij werklozen neemt overhand toe. 
Die gezinnen kunnen „het norma
le leven" op verre na niet meer ha
len. Zo'n vijftien procent heeft 
vandaag niet genoeg meer om te 
leven, maar juist genoeg om te 

gven. Men zal dat cijfer na-
in twijfel trekken, 

maar ik weet verdomd goed waar
over ik spreek. En dan zijn er 
bovenop, ook bij ons, duizenden 
gezinnen of alleenstaanden die 
echt honger en koude lijden. Wij 
zien dat niet omdat we het niet wil
len zien, en omdat die mensen er 
met mee te koop lopen. Maar, 
telkens als er drie-vier weken 
vorstweer heerst dan worden we 
met onze neus op die ellende 
geduwd: op de eerste plaats dan 
de bejaarden die van hun zielig ka
mertje-zonder-vuur worden ge
haald en 900-hulp krijgen... tot het 
niet meer vriest..." 
— Vijf jaar geleden had de BRT-
TV nauwelijks oog voor de wel
zijnszorg. Een vast programma 
met permanente journalistieke 
bekommernis in die richting be
stond er gewoonweg niet.. Nu 
telt „Ommekaar" vijf jaargangen. 
Mie Billet: „De direktie vroeg mij 
„eens iets op papier te zetten" 
wat de aanloop zou kunnen geven 
voor een nieuwe TV-produktie. Er 
werd verwezen naar Nederland 
waar de TV met werkwinkelpro
gramma's vrijwilligers opriep, en 
begeleide bij diverse initiatieven, 
zoals het Nederlands leren aan 
gastarbeiders, analfabeten leren 
lezen, zieken naar en in ziekenhui
zen begeleiden, enzomeer... 
Ik meldde dat het programma 
„Ommekaar" (de titel was reeds 
eerder vooropgesteld) als wezen
lijke opdracht zou moeten hebben 
aandacht te hebben voor de situa
tie van die mensen die de sociale 

dan zomaar een TV-program-
maatje maken) om losgeslagen 
jongeren door informatie en be
geleiding als-het-toch-maar-effe-
kan uit de delinkwente sfeer te 
houden... 
Mie Billet: „ We houden een inven
taris bij van onze uitzendingen, 
publiceren die ook voor de gega
digden (onder meer met een re
sem adressen), en vullen die 
voortdurend aan. Och, wat voor 
onderwerpen hebben we nu on
derhand behandeld? Over de mo
gelijkheden van gastgezinnen 
voor jongeren (die we toch niet in 
instellingen mogen laten kapot-
gaan en uiteindelijk in gevangenis
sen laten wegkwijnen) over 
prachtige resultaten van onthaal-
gezinnen (voor jongeren die ge
plaatst werden in kindertehuizen), 
of van opvanggezinnen (kinderen 
van gezinnen in krisismomenten)... 
Over mogelijkheden van bijscho
ling voor langdurig zieken en min-
dervaliden. Over MS-patiënten. 
Boekenverdeling in hospitalen. Te-
lediensten (die voor 90 procent 
werken met vrijwilligers) Buurt-
werken. Trieste problemen van 
gastarbeiders. Tehuizen voor 
thuislozen. Problemen van ex-ge
vangenen, psychiatrische patiën
ten, zieken thuis, vrouwen met 
miserie (vluchthuizen, vrouwen
huizen) mensen die op een pijnlij
ke manier oud worden... 
De effekten die elke Ommekaar-
uitzending oplevert zijn voor ons 
nagenoeg duidelijk. Voor minder

validen bijvoorbeeld is bij herha
ling gebleken dat de verzorgings
instellingen zich blijven afscher
men met een te hoge drempel. 
Maar met alleen de blijvende pro
bleemgevallen, om het zo oneer
biedig uit te drukken, hebben ons 
geleerd dat de welzijnszorg in ons 
land nog gehandicapt werkt Na 
een uitzending over „Tele-Ont-
haal" noteerden deze diensten 
meer dan een verdubbeling van 
het aantal oproefien..." 

9 januari 
— Geraakt U ontmoedigd na vijf 
jaar „Ommekaar-aktie", en nu ook 
in het welzijnswerk besnoeiingen 
aangemeld worden? 
Mie Billet: „Ontmoedigd geens
zins, daar zijn amper vijf jaar jour
nalistiek werk met prachtige kon-
krete resultaten veel te opwek
kend voor. Wél is er bij ons team 
een almaar kritischer ingesteld
heid gegroeid en hebben we een 
biezondere „Ommekaar-kijk" op 
de gang-van-zaken. Het is goed 
dat de welzijnszorg uit de caritatie
ve sfeer werd gehaald. Professio
nele aanpak was welgekomen. 
Maar nu moeten we met bitterheid 
vaststellen dat heel wat weten
schappelijke interesse een huma
ne zorg in de weg staat Er wordt 
ook in het welzijnswerk gewerkt 
met stramienen en modellen. Elke 
deskundige vanuit zijn vakjes
opleiding. Ik heb geen kritiek op 
vakspecialisten als dusdanig. Maar 

„Welzijnswerk vandaag 
nog zwaar gehandicapt 

/ / 

voorzieningen ontberen en tussen 
de mazen glippen van onze wel-
vaarts- en welzijnsstaat..." 

Hoge drempels 
— Mie Billet werd allicht „aan
gezocht" omdat hij voordien 
steevast aktief werkte in de „wel
zijnszorg". Hij deed 1 jaar sociale 
school, studeerde sociologie in 
Leuven, belandde op het univer
sitair studiebureau van de KUL, 
was een kleine poos assistent 
van prof Frans Van Mechelen, en 
maakte in opdracht van de inmid
dels ter ziele gegane Brusselse 
Randfederaties een studie over 
de aanwezigheid en het lot van 
de mindervaliden in de periferie 
van de hoofdstad. Bij deze eer
der wetenschappelijke bekom
mernis om de hulpbehoevenden 
in onze gemeenschap moet de 
jarenlange persoonlijke inzet van 
Mie Billet in organizaties her-en-
der gevoegd worden. En zeker 
niet te vergeten (hoewel hijzelf er 
niet te koop mee loopt) zijn vader 
is gevangenisdirekteur in Leu
ven-Centraal geweest. 
Vandaar onder meer de bewon
derenswaardige journalistieke 
inspanning (véél verder reikend 
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hoedanook moeten we vaststellen 
dat een menselijke hulp, een 
menswaardige behandeling, stil
aan meer om meer ontbreekt Pas 
je niet in één of ander weten
schappelijk model van specialist 
zus-of-zo dan wordt je maar de 
laan uitgestuurd. 

Ik ben van oordeel dat de hulp van 
vrijwilligers onontbeerlijk blijft en 
nu eens eindelijk waardering dient 
te krijgen. Mensen die vrijwillig 

andere mensen helpen, kennen 
meestal goed de problemen, zijn 
biezonder kreatief zijn biezonder 
kritisch ten overstaan van profes
sionele diensten, en hebben een 
onschatbare waarde als „snuffel-
palen". 

Maar de professionelen blijven 
schokschouderend kijken naar 
het werk van vrijwilligers. 

In de welzijnssektor is mettertijd 
— en ik meen dat de werking van 
„Ommekaar" daar allesbehalve 
vreemd aan is — het besef ge
groeid dat de zelfhulp moet aange
moedigd worden. Immers, de 
overheid (gevestigde instellingen 
en ook professionelen) blijken dik
wijls in gebreke te blijven. 
Vrouwen die het lot van borstam
putaties moeten ondergaan wor
den nog immer in ziekenhuizen op 
erbarmelijke wijze opgevangen. 
Ouders van homofielen weten niet 
waar ze aan toe zijn. Ouders van 
kinderen met „Spina Bifida" (rug-
gegraatletsels) krijgen nauwelijks 
bijstand. Nierpatiënten krijgen me
dische hulp, en voor de rest...? 
Ook ouders die hun kind verloren 
hebben, geraken meteen geïso
leerd. De mensen hebben immers 
een afkeer van al wat met dood en 
ziek-zijn te maken heeft. 

— Vijf jaar „Ommekaar" brengt 
Mie Billet niet alleen tot scherpe 
kritiek op het welzijnswerk, maar 
ook op „het beleid"» 
Mie Billet: „Inderdaad. Van de 
zelfhulpgroepen hebben we inmid
dels al behoorlijk werk gemaakt 
De resultaten zijn verbluffend be
moedigend. Na elke uitzending en 
na elk werkjaar 
Maar, nu rijst bij ons ook stilaan de 
vraag: steeds wordt getracht de 
mensen aan te passen aan de 
„omgeving". Aan welke wereld? 
Aan welke hypokriete wereld? 
Heeft iemand van bij ons het recht 
een ex-gevangene te zijn? Om 
oud te worden... (ken je de proble
men van bruggepensioneerden)? 
Om een jongere met problemen te 
zijn? Om een gescheiden vrouw, 
of een ongehuwde moeder te 
zijn ? 

Konkordaat 
— 9 januari '82 kan voor „Om
mekaar" en meteen voor enorm 
veel mensen van bij ons een 
keerpunt worden. Dan is er (naar 
West-Berli jns model) een bijeen
komst gepland voor zelfhulp
groepen. Het is in feite een in-
konkordaat-stelling van over-
heids- en professionele instellin
gen in de welzijnssektor. In twee 
woorden: de snertsituatie waarin 
de welzijnszorg is gesukkeld zal 
aangeklaagd worden. Hoe dan 
wel? Door met een paar honder
den op vrijwill ige basis een so
iled netwerk-zelfhulp uit te bou
wen. De ene geeft elke maand zo
veel frank van zijn maandloon af. 
De andere gaat de verbintenis 
aan zijn deskundigheid gratis 
voor zoveel diensten ter be
schikking te stellen. Nog een 
paar anderen zorgen voor de 
administratieve ondersteuning. 
Solidariteit van hulpvermogens 
van allerlei slag aan hulpbehoe
venden van allerlei slag zou het 
eerste lustrumgeschenk van 
„Ommekaar" moeten worden. De 
eenmans en twee-vrouwenploeg 
van Ommekaar zal morgen hoe 
dan ook veel meer waard blijken 
dan het zoveelste BRT-huisnum-
mer (7L 44) aan de Reyerslaan in 
Brussel. 

Alleen moet de BRT deze drie-
mansploeg morgen het lot be
sparen de krisisti jd die we door
maken met verminderde steun te 
moeten overleven. En, kan er om
mekaar te steunen met het 
Vlaamse kijk- en luistergeld niet 
veel meer af voor „Ommekaar"-! 

(hds) 
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