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Niet de staat, maar U! 
Premier Geens van de Vlaamse gemeenschapsrege

ring heeft begin deze week in een interview aan „De 
Standaard" herhaald dat hij hoegenaamd niet vies is 
van het feit dat de Vlaamse deelregering een afspiege
ling is van de nationale regering. Niet alleen het ver
woorden van die intentie, maa r ook de termen die de 
CVP-minister gebruikte, getuigen van zijn onvermin
derd neo-unitaire ref leks. Voor Geens (als hij hoedan-
ook maar een ministeriële job heeft) kan de Vlaamse 
gemeenschapsregering rustig een deelregering blij
ven en kan de centrale regering al even ongeremd als 
bevoogdende nationale regering operationeel blijven. 

Maar inmiddels gaat alle aandacht naa r het knoei-
werk van de regering Martens V. Omdat er „voor het 
vrijwaren van de werkgelegenheid geen dag meer 
mag verloren gaan", werd een grote tros volksverte
genwoordigers met de karwats in een bijzondere 
kommissie bijeengedreven, met de opdracht de be-
windsploeg hoedanook, maa r alleszins nu meteen, 
blind vertrouwen te geven met de instemming voor uit
gebreide en vooral zeer wazige volmachten. 
Wie met deze gang van zaken niet akkoord gaat wordt 
beschuldigd van obstruktie. Evenwel is premier Mar
tens nu al de gevangene van zijn volmachtenstreven. 
Op zeer korte tijd zou moeten blijken dat het regeren 
zonder parlement het ekonomisch ontij zou kunnen 
doen keren. 

De wijze waarop de volmachtenwet in de bijzondere 
kamerkommissie gekraakt werd laat evenwel uitschij
nen dat dit land te grabbel wordt gegooid aan liberale 
kaartjespluk van jewelste. De ontwerpteksten van de 
regering zitten niet alleen vol van juridische nonsens 
maar missen kompleet een samenhangende krisisbe-
strijdende beleidsvisie. De CVP-PW-bewindsploeg 
poogt, en zal allicht ook een tijdlang, regeren op een 
smalle asociale en ondemokratische basis. In de re
geerverklaring van Martens V zitten overduidelijk 
overwegend asociale maatregelen. Er wordt van uitge
gaan dat de bevolking teveel verdient, boven h a a r 
stand leeft, en dus moet inleveren middels alle moge
lijke vormen van inkomensmatiging. „Niet U maar de 
staat leeft boven zijn stand". Dat was de PW-verkie-
zingsslogan. Met behulp van de CVP gaat men nu net 
het tegenovergestelde in beleidsmaatregelen omzet
ten. Dat de nieuwe bewindsploeg uitgerekend na de 
vorige verkiezingsuitslag uitgebreide volmachten 
vraagt is bovendien tot en met ondemokratisch. Om
dat de regering slechts over een krappe meerderheid 
in het parlement beschikt wordt gegrepen naa r het 
wapen van de volmachten. 

Volmachten evenwel om wat mee te doen? Blijkens 
de irritatie van premier Wilfried Martens ziet hij het 
zelf niet zitten. Nu al niet meer. De ambtenaren die de 
ontwerpteksten op papier zetten kregen van de zenuw
achtige regeringsleider reeds flinke uitbranders. Na 
jarenlang falend unitair beleid blijkt een centrale 
regering nog slechts te kunnen regeren door het 
parlement volkomen buiten spel te zetten. Erger nog, 
terwijl het overheidsdeficit onverminderd in een hels 
tempo toeneemt, worden al even hardnekkig tiental
len miljarden over de balk gegooid. Alweer 35 miljard 
voor het Waalse staal, terwijl Vlaamse bedrijven en 
sektoren in moeilijkheden in de kou gelaten worden. 
Intussen stemt de centrale regering ook stilletjes in 
met het EG-diktaat over de ontwikkelingszones. Als 
gevolg daarvan kunnen Vlaamse bedrijven morgen 
zware konkurrentie verwachten van Waalse bedrij
ven die werken met EG-steun. En dan durft men njog 
offers vragen aan de Vlaamse gemeenschap om het 
bedrijfsleven (Waalse bedrijven) meer zuurstof te 
geven. 
Daarvoor zijn evenwel de uitgebreide volmachten 
onontbeerlijk die Martens V najaagt. 
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De ontwikkelingsianaen Kregen vang jaar voor zowat 34 miljard fr hulp van de geindustnalizeerde wereld 
toegestoken In de jaarbalans prijkt evenzeer het cijfer van 20000 miljard fr schulden van deze landen aan 
andere staten en bankiers Om uit hun ellende te geraken, wordt aan de ontwikkelingslanden vandaag een 
rentelast van amper 18 procent aangerekend 

De kleine boreling 
Zowel in Vlaanderen als In Wallonië zijn de Gewest- en Gemeen
schapsregeringen in mineurtoon van start gegaan. 
Bij onze zuiderburen hebben de socialisten van Spitaels hun centraal 
ongenoegen afgereageerd op de prille Waalse autonomie. Alle 
voorzitterszetels hebben zij opgeëist Wat hen trouwens met de hulp 
van een aantal kleinere partijen gelukt is. Behalve dan in de 
Gewestregering, waar een patsituatie ontstaan is: de drie socialisten 
staan er tegenover een bondgenootschap van twee liberalen en een 
PSC'er In afwachting dat hiervoor een politieke oplossing wordt ge
vonden, is de PS'er Dehousse alvast van start gegaan met „een 
vrijwilligersploeg". 

De machtshonger van de Waalse 
socialisten komt de start van deze 
instellingen geenszins ten goede 
Leuk wordt het echter wanneer 
deze beschuldigingen aan het 
adres van Spitaels ook in de 
Vlaamse CVP- en liberale pers te 
lezen vallen 

Want de start van de Vlaamse 
Raad en de Gemeenschapsrege
ring IS al evenmin luisterrijk ge
beurd Het enig aanwijsbare ver
schil IS dat de CVP — gelukkig 
maar — geen voltrekte zetelmeer-
derheid heeft Maar met de hulp 
van de Vlaamse liberalen wordt 
een zelfde taktiek uitgestippeld 
het voorzitterschap van de Vlaam
se Raad werd aan een PVV'er 
toegekend terwijl het voorzitter
schap van de Gemeenschapsre

gering naar Geens ging 
Ook bij de bevoegdheidsverdeling 
hebben CVP en PVV onder een 
zelfde hoedje gespeeld Al de „niet 
genoemde" bevoegdheden heb
ben ZIJ lekker onder mekaar ver
deeld en zelfs de „genoemde" 
bevoegdheden hebben zij derma
te uitgehold dat Schiltz en Galle er 
als het ware voor spek en bonen 
komen bij te zitten 
Ondanks alle ontkenningen van
wege toenmalig formateur De 
Clercq werd de PVV-nota met 
richtlijnen voor de Vlaamse Ge
meenschapsvorming tot in de 
puntjes uitgevoerd Als een pletrol 
wordt de centrale CVP-PVV 
meerderheid doorgedrukt m 
Vlaanderen De mogelijkheid om 
in Vlaanderen met een propere lei 
te starten wordt volkomen ver

kwanseld en de ergerlijke Belgi
sche ziekten die sinds jaren het 
centrale beleid teisteren, worden 
op Vlaamse leest overgeent Het 
Vlaamse politieke leven wordt on
herroepelijk gekoppeld aan het 
Belgische huishouden De wense
lijke sfeer van eensgezindheid om 
in een geest van overleg en sa
menwerking de eerste bouwste
nen naar een zelfstandig Vlaande
ren aan te brengen, is definitief 
verkwanseld 
De PVV en de CVP zijn enn 
geslaagd om reeds bij de start alle 
optimistische toekomstverwach
tingen voor Vlaanderen de grond 
in te boren De klok wordt jaren te
ruggedraaid, in de richting van het 
unitarisme Vlaanderen is de klei
ne boreling van België, gehuld in 
identiek dezelfde afgedragen ge
waden 
Rijst bij dit alles nog de vraag 
waarom de Vlaamse liberalen zo
veel hand- en spandiensten aan de 
CVP verlenen Ondanks haar elek-
torale nederlaag heeft de CVP 
nooit zoveel macht weten te ver
garen in ruil voor het voorzitter
schap van Pede en het ondervoor-
zitterschap van Poma' De PVV 
zou toch moeten weten hoe duur 
een CVP-omhelzing kan kosten' 
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ANDERLECHT, 
EEUWIG TWISTPUNT 

Onbetwistbaar is Anderlecht („WIJ 
van 24 dec. '81) reeds gedurende vele 
jaren een topklub in dit land en zeker 
ook koploper betreffende publieke be
langstelling. Het absolute rekord van 
supporters op verplaatsing echter, zal 
wellicht nog vele jaren op naam van 
Club Brugge staan. Voor de Uefafinale 
bracht het enkele jaren terug zo'n 
35.000 aanhangers naar Wembley. Alle 
veerdiensten tussen Calais en Rotter
dam waren gedurende 24 uur volzet 
Een gewoon overstapje voor het in 
deze zin gunstig gelegen Brugge. Dat 
het financieel sterke Anderlecht in de 
kompetitie het ganse jaar op zijn volk
rijk achterland en zijn centrale ligging 
kan rekenen, zijn enorme voordelen 
die andere verenigingen niet hebben. 
Is het hier niet op zijn plaats alle 
supportersverenigingen, zeker diege
ne uit lagere afdelingen, te feliciteren, 
die verplaatsingen meemaken die in 
tijd, afstand en geld zwaarder uitvallen 
dan de verplaatsingen van het centraal 
gelegen Anderlecht? Zou hier niet te 
pleiten zijn voor de herindeling van de 
lagere voetbalreeksen met als maat
staf een bepaald aantal kilometer tus
sen de deelnemende klubs? Zou hier 
ook niet eens het systeem van de 
gedeelde winst, zoals we dat kennen 
voor de beker van België, te onderzoe
ken zijn? Verzet kan in dat geval alleen 
komen van de financieel begenadigde 
klubs, de sterksten. Zij moeten toch 
ook weten dat net zoals in de wielren
nerij, zij hun welstand te danken heb
ben aan de minderen. Ook binnen de 
voetbalbond kunnen we moeirijk zeg-
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gen dat de grote klubs benadeeld zijn. 
Hebben de sterksten niet meestgl het 
recht aan hun zijde met de wetten die 
ze zelf maken? Wanneer deze wetten 
dan nog, van geval tot geval, naar de 
letter of naar de geest geïnterpreteerd 
worden, dat zelfs naar de geest nog 
vatbaar is voor interpretatie, dan hoeft 
het toch niet te verwonderen dat er 
konflikten ontstaan. Een <Juidelijke, on
dubbelzinnige en eerlijke houding, allen 
gelijk voor de w e t dringt zich meer 
dan ooit op. Als het er op aan komt 
doet iedereen beroep op de wetten. 
Meestal is het zo, dat de resultaten van 
de topklubs een klacht overbodig ma
ken, of dat de kleinen het onder me
kaar doen voor de groten. Voor de 
sterksten is het gemakkelijk om op die 
manier als onkreukbaar door te gaan, 
terwijl men van de zwakkeren zegt dat 
het vitters en muggezifters zijn. Boven
dien is de Belgische Voetbalbond, af
gezien van de Waals-Vlaamse wanver
houding in de vertegenwoordiging, 
een Brusselse aangelegenheid in alle 
komitees, kommissies en dergelijke, 
waar doorheen een paars-witte draad 
loopt Zijn klachten en vetes, het on-
sympatiek overkomen van Anderlecht 
niet het resultaat van de machteloos
heid van de kleine verenigingen binnen 
deze kontekst? Het komt mij voor dat 
tegen de achtergrond van wat hierbo
ven werd gezegd, het stokpaardje van 
de arbitrage een andere inhoud en 
dimensie kri jgt Vergeten we niet dat 
de topklubs het meeste bondstaksen 
binnenbrengen en zo al op een aparte 
plaats staan. Als we de lijn doortrek
ken naar het groene veld, zou het wat 
al te naïef zijn te beweren, dat een 
ploeg kampioen speelt omdat er meer 
strafschoppen in haar voordeel zijn 
gefloten. Er zijn echter een ganse 
gamma van al of niet verdoken psy
chologische mogelijkheden waarvan 
de supporter achteraf zegt „Hoe is het 
mogelijk?' Daarvoor hoeft deze man 
nog geen specialist te zijn. Laat me toe 
er enkele aan te halen. 
1. Een wedstrijd te vroeg of te laat af
fluiten. 
2. Een strafschop niet fluiten. 
3. De verhouding in het aantal fouten 
vooraleer een strafschop wordt geflo
ten. 
4. De ernst van de fout die eraan 
voorafgaat 
5. De ene partij krijgt middenveldfou-
ten gefloten, de andere krijgt vooral 
die fouten in en rond het doelgebied. 
6. Het gebruik van de gekleurde kar
tons, nu boekingen. 
7. Een speler van het veld sturen voor 
een futiliteit terwijl anderen mogen 
blijven doorboeren. 
8. De voordeelregel en het buitenspel 
hanteren met twee maten en gewich
ten. 
9. Schorsingen en strafmaatregelen. 
Voor iedereen gelijk? Sommige spe
lers zijn juist aan een schorsing toe op 
het ogenblik dat de grote topploeg op 
bezoek komt. 
10. Rechtstreekse rivalen worden de 
das omgedaan in schijnbaar onschuldi
ge wedstrijden tegen zogenaamde un
derdogs. Meestal gebeurt zoiets maar 
éénmaal per seizoen. 
Het zou ons te ver leiden, mochten we 
hier alles onder het vergrootglas willen 
leggen. Het gerommel dat we de laat
ste twee jaar meegemaakt hebben, 
doet ons voetbal inderdaad geen 
goed. Het belangrijkste speelt zich nog 

altijd op het veld af. Het is echter sterk 
de vraag of de supporter die al zo dik
wijls bij de neus werd genomen, hier 
niet de verdere konsekwenties aan 
verbindt 

M.L, St-Andries-Brugge 

ONTHUTSEND 
Uw kommentaar in „WIJ" van 24 de
cember over de eindejaarspremie 
voor de werknemers van Cockerill-
Yards is gewoon onthutsend! 
U schrijft dat de regering „eindelijk" 
met enkele miljoenen over de brug 
kwam... Waarom „eindelijk"? Is onze 
partij nu ook al voor nutteloze steun 
aan veroordeelde bedrijven? 
Is het gewoon geen schande dat de 
„enkele miljoenen" niet eens worden 
aangewend om het bedrijf ten minste 
nog een tijdje overeind te houden, 
doch dat ze verdwijnen in de zakken 
van arbeiders, die al een abnormaal 
hoog loon genieten? U is cvet eens ver
ontwaardigd over het feit dat over de 
bestemming van . belastinggelden 
wordt beslist door een groepje werk
nemers, die het-voortbestaan van een 
bedrijf aan hun laars lappen, en door 
werkgevers, die al te gemakkelijk toe
geven... met het geld van anderen. 
U geeft de indruk dat een eindejaars
premie ook al een verworven recht is 
en niet langer een extra, dat enkel kan 
worden betaald indien de bedrijfsresul
taten ook gunstig zijn? 
Uw vergelijking met de Waalse staal
bedrijven kan dan al juist zijn, doch de 
wijze waarop u die formuleert doet 
warempel geloven dat de VU gewon
nen is voor „konsumptiefederalisme": 
voor elk verkwist miljoen in Wallonië 
moet er ook in Vlaanderen een miljoen 
worden verspild? 
Al te vaak neigt uw kommentaar naar 
een kompleet negativisme, naar een 
kritiek met argumenten die er met de 
haren zijn bijgesleurd. Met het gevolg 
dat u de schijn wekt onduldbare feiten 
goed te praten, ja zelfs de verdedigen... 
In de plaats van altijd tegen alles te wil
len schoppen, zou u beter de grote 
princiepen beklemtonen, zoals die 
vastliggen in onze programma's en 
kongresbesluiten. ^ p g ee rbeek 

WELK VLAANDEREN? 
Op 8 november vluchtte de kiezer niet 
naar extreem links of naar extreem 
rechts of allerhande splintergroepen. 
Een groot aantal kiezers waaronder 
veel jongeren werden door de Volks
unie aangetrokken, wellicht voor een 
aanzienlijk gedeelte door het radikaal 
Vlaamse programma, maar anderzijds 
ook door het „soort" Vlaanderen dat 
wij voorstaan. Wij zijn als partij goed 
op weg de naam van milieubezorgde 
partij terug te winnen die we een 
aantal jaren geleden als eerste ver
wierven. Wij kunnen het prachtvoor-
beeld dat onlangs door burgemeester 
Jaak Gabriels gesteld werd als maat
staf gebruiken. De Volksunie moet 
zich inderdaad meer dan ooit inzetten 
voor een goede „leefomgevingskwali
teit", als voorwaarde voor ieders indivi
duele gezondheid en welzijn. Daarbij 
hebben wij een grote verantwoorde
lijkheid voor het instandhouden van 
natuurgebieden en landschappelijke 
waarden, niet alleen voor ons aller 
belang, maar ook uit respekt voor de 

omgeving als waarde op zichzelf. We 
moeten meewerken aan het veilig stel
len van de kans op menswaardig over
leven ook voor toekomstige genera
ties. Dat moet als een „groene" draad 
door ons programma lopen. Ons kon-
gres „ekonomie en ecologie" zal een 
niet te onderschatten belang hebben. 
Daar komt hopelijk een gezonde ten
dens tot uiting die zich verzet o.a. 
tegen wildgroei van kerncentrales. De 
aan toepassing van kernenergie ver
bonden problemen zijn nog verre van 
opgelost Harrisburg wettigde de on
gerustheid, maar ook de problemen 
van de zgn. „lagere stralingsdosis" 
waaraan werkers in en omwonenden 

van kerncentrales blootstaan, blijven 
onopgelost 
Wij hebben de vereiste „vrije handen" 
om op dergelijke terreinen eeriijk voor 
een vrij, maar ook voor een leefbaar 
Vlaanderen op te komen. Een leefbaar 
Vlaanderen betekent ook een „vredig 
en veilig" Vlaanderen. Dat zet ons aan 
de roep „Nooit meer ooriog", indachtig, 
ons te verzetten tegen inplanting van 
kernraketten of andere ondingen op 
ons grondgebied en de gewetenloze 
vormen van wapenhandel. Daar ver
wachten een groot aantal kiezers en 
vooral de jongeren van een ongebon
den partij als de Volksunie een konse-
kwente houding. G.V, Loppem l 
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Mensen 

Zonder boe of ba 
Minister van EI<ononiische Za
ken Eyskens loopt er ietwat ver
baasd, zelfs lichtelijk gepikeerd 
bij. Deze regering vermag im
mers zoveel meer dan de zijne. 

Zonder boe of ba kon de staat de 
schulden op lange termijn van de 
Waalse staalbedrijven overne
men. Daar is de gewezen eerste 
minister tijdens zijn korte.ambts-
periode nooit in geslaagd. Hij 
stuitte zelfs op verzet binnen de 
eigen partij. 

Vandaag is er van dat verzet 
niets meer te bespeuren. Noch
tans stromen de miljarden als 
nooit tevoren naar de bodemloze 
Waalse staalputten. Blijkbaar 
volstond het dat Spitaels en zijn 
Waalse socialisten van het cen
trale politieke toneel verdwenen 
om de sluizen helemaal open te 
zetten. 

Ondanks 
Peetermans 
Het staat vrijwel vast dat kamerlid 
Nols het zinkend FDF-schip eerst
daags zal verlaten en overstappen 
naar de Waalse liberalen. 

Aan de FDF-leiding kan in dit 
verband echter weinig verweten 
worden. De Leuvense senator 
Tournis werd zelfs met geweld 
opzij gezet ten voordele van Pee
termans, de privé-sekretaris van 
Nols. Het mocht echter niet baten: 
de burgemeester van Schaarbeek 
stemde het vertrouwen in Mar
tens! 

Maar het FDF heeft nog meer 
kopzorgen: het blad „4 millions 4" 
moest opgedoekt worden, de jon
geren komen in opstand en heel 
wat kopstukken keren terug naar 
hun oorspronkelijke stal. 

Dat alles bewijst nog maar eens 
hoe schijnheilig de CVP het 
staaldossier aangewend heeft 
om haar gevel wat Vlaamse kleur 
te geven. Vandaag komt de ware 
aard weer boven: het dun Vlaam
se verflaagje schilfert af en het 
unitaire zwart-geel-rood wordt 
zichtbaar. 

Dank U, 
Martens V 
Dat deze regering om volmach
ten verzoekt klinkt des te eigen
aardiger daar zij slechts over een 
kleine parlementaire meerder
heid beschikt. 

De minste dissidentie zou haar in 
een minderheidspositie brengen. 
En hoe wankel Martens V wel Is, 
bleek bij de stemming over de re
geringsverklaring: 44 Franstali-
gen stemden het vertrouwen, 
maar evenveel Franstaligen 
stemden tegen. Bij de ja-stem-
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mers behoorden dan nog de 
FDFer Nols en de vertegenwoor
digers van UDRT. 
Met dergelijke „meerderheid" 
kan toch niet los van het Parle
ment geregeerd worden. Maar 
kom, volgens Gol zouden de par
lementsleden van de meerder
heid de regering moeten dank
baar zijn „omdat zij de invoering 
van de onpopulaire maatregelen 
op zich neemt". 

Diplomaat aan 
top van 
Generale Bank 
in opvolging van de CVP'er Cop-
pé werd de verfranste Vlaming 
Groothaert, afkomstig uit Heist, 
aangeduid als voorzitter van de 
Generale Bank. 

Meer dan een kwarteeuw bouw
de Groothaert zijn diplomaten-
karrière uit, die hem al snel aan 
de top van de Belgische diplo
matie bracht. Aldus was hij de 
eerste Belgische ambassadeur 
in Peking. 

Wanneer hij in 1976 naast de 
funktie van ambassadeur bij de 
Verenigde Naties greep en In 
Brussel terecht kwam als ad-
ministrateur-direkteur-generaal, 
zegde hij de diplomatie vaarwel 
en stapte in de zakenwereld. 

Met het voorzitterschap van de 
Generale Bank heeft deze diplo
maat ook in de financiële wereld 
de hoogste toppen bereikt Tij

dens de jongste verkiezingen 
was hij nog kandidaat op de 
Brusselse PRL-lijsL 

Grote baas Gol 
Eerste minister Martens en zijn 
vice-premier Gol hebben voor de 
RTBF het wetsontwerp op de bij
zondere volmachten verdedigd. 
Daarbij moet het iedereen opge
vallen zijn dat het grote woord 
binnen de regering gevoerd wordt 
door de Waalse liberaal Gol. 
Martens zat er slechts voor spek 
en bonen bij, nijdig bij elke vraag 
over zijn eigenaardige koerswen
ding en onwennig bij het hanteren 
van het ultra-liberaal vakjargon. 

Voorzitter 
Verhofstadt 
Het staat zo goed als vast dat 
Verhofstadt op 23 januari verko
zen zal worden tot voorzitter van 
de Vlaamse liberalen. 

Andere kandidaten zijn er immers 
met. Alle topfiguren zoals een De 

Croo en een De Clercq hebben 
geopteerd voor een ministerporte
feuille en tijdelijk voorzitter Groot
jans voelt er helemaal niets voor. 

Een mogelijk tegenkandidaat zou 
senator Bascour geweest zijn, 
maar die is er nog niet van beko
men dat hij naast een ministeriële 
funktie gegrepen heeft en naast 
het voorzitterschap van de Vlaam
se Raad. 
Voor de voorzitter van de PVV-
jongeren ligt de weg dus helemaal 
open om met het voorzitterschap 
van de PVV meteen de jongste 
voorzitter te worden die ons land 
ooit kende. 

Gelijke munt 
Wie reeds eerder het FDF verliet 
is Havelange, schepen van de 
Brusselse agglomeratieraad. 
In die agglomeratieraad werd 
hem ondertussen hetzelfde lot 
beschoren als de Vlamingen: zijn 
bevoegdheden werden hem ont
nomen en netjes verdeeld over 
de resterende FDF-schepenen. 
Het aantal schepenen zonder be
voegdheid is daarmede opgelo
pen tot vijf. Voorzitter Lagasse 
en de schepenen Moureaux, Bar
bier, André en Gillis trekken mo
menteel aan alle touwtjes, terwijl 
de „Vlaamse FDFer" De Raedt 
zowat „meid voor alle werk" van 
voorzitter Lagasse is. 
Het wordt hoog tijd dat definitief 
een eind gemaakt wordt aan dit 
anti-demokratisch gedoe in het 
Brusselse. Voor Havelange zal 
dit geen zorg zijn, want sinds 
vorige week is hij kabinetschef 
van PRL-minister Degroeve. mi
nister van het Brusselse gewest 
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m Kommentaar 

Vrijdag 8 januari 1982 is het precies 100 jaar geleden 
dat professor Frans Daels geboren werd. Alhoewel 
afkomstig uit een Franssprekend gezin werd hij 
vanuit zijn sociale bekommernis en zijn ervaringen in 
de IJzerloopgrachten een overtuigd flamingant Hij 
werd dan ook de geliefde voorzitter van het IJzerbe-
devaartkomitee. Maar hij was nog meer. 

Marcel Boey vatte het onlangs in „De IJzertoren" als 
volgt samen; „Hij was een schitterend geleerde die 
zijn studie en de rijke vrucht ervan op zeer sociale 
wijze en volledig in de dienst van de mens stelde. Als 
geneesheer-gynecoloog was hij in Vlaanderen en in 

foto Dann 
het buitenland befaamd. Huldigden Nederlandse, 
Franse, Roemeense, Duitse, Zwitserse wetenschap
pelijke lichamen hem om zijn volhardende en vrucht
bare inspanningen op het gebied van de medische 
research, in Vlaanderen was hij door talloze patiën
ten geëerd en geliefd, omdat hij bij het schenken van 
zijn doktershulp zo sociaal, zo onbaatzuchtig, zo 
menselijk was." 
In een volgende „Wij" komen wij uitvoerig terug op 
deze biezondere figuur. Vooral de jongeren moeten 
weten dat deze grote Vlaming en geleerde een blij- P \ A \ / - f I f l t P F 
vend lichtpunt is om bestendig voor Vlaanderen in • • • i i u M S l • • • 
de weer te zijn. 

hun maatschappelijke zetel te 
vestigen waar hun exploitatieze
tel gevestigd is. 
Het wetsvoorstel dateert eigen
lijk reeds van 1948, toen het een 
eerste maal door Philippart werd 
aanhangig gemaakt. Sedertdien 
werd het geaktuallzeerd, ettelijke 
keren hernomen, vooral door ka
merleden en senatoren van de 
Volksunie. 
Hopelijk maakt het ditmaal meer 
kans, zodat een einde gesteld 
wordt aan de benadeling van het 
Vlaamse en Waalse gewest op 
het vlak van de vennootschaps
belasting en aan het asociale 
pendelen. 

Krediet 
voor Martens 
Pulinckx geeft Martens krediet De 
afgevaardigd-beheerder van het 
Verbond van Belgische Onderne
mingen (VBO) is van oordeel dat 
de premier niet alleen behoorlijke 
intenties heeft op het gebied van 
een neo-unitair beleid (zoals zijn 
patroonsvereniging onverminderd 
blijft nastreven) maar dat er meer 
dan voldoende elementen in het 
regeerakkoord zitten om tege
moet te komen aan de verstrakte 
liberale eisen. Hij maakt maar één 
voorbehoud: na de forse woorden 
moeten nu ook forse maatregelen 
komen. En daarvoor dienen de 
volmachten dus. 

kommissie haastte zich om deze 
beschuldiging te ontkennen. 
Maar het onheil was geschied. 
De oppositie zal vanaf nu de 
strikte toepassing eisen van het 
Kamerreglement, wat wederom 
enkele dagen uitstel betekent. 
Voor de P W volstaat het blijk
baar nog niet dat het Parlement 
een vol jaar buiten werking wordt 
gesteld, het zou bovendien de 
wet op de volmachten niet ern
stig mogen bespreken. 

... eerder dom 
dan gemeen 
Volgens Frans Baert, die de Volks
unie in deze kommissie vertegen
woordigt IS de mededeling van de 

Alles en nog wat 
Met de volmachten wet wil de-re
gering blijkbaar alles en nog wat 
aanpakken. Zowat alle mogelijke 
bevoegdheden staan er in ver
meld, zelfs deze die eigenlijk aan 
de gewesten en de gemeenschap
pen toebehoren. Wat de regering 
daarmede gaat aanvangen, blijkt 
ze evenwel zelf nog niet te weten. 
Het lijkt volgens voorzitter Vic 
Anciaux een beetje op één van de 
parabels van het gekende Ketje. 
Het gaat over een muis die in een 
fles cognac terechtkomt deze 
leegdrinkt en dan uitroept: „Wo es 
na de kaoter, da'k em de strot 
afbaait!" 
Vervang zelf maar het woordje 
cognac door volmachten, de kater 
door de sociaal-ekonomische kri-
sis en de muis... door de regering. 

Goeverneur 
gezocht 
Op 1 februari loopt het mandaat 
van De Strycker als goeverneur 

toto P Van den Abeele 

van de Nationale Bank ten einde. 
In de Wetstraat wordt druk ge
zocht naar een opvolger. Kandida
turen moeten ingediend worden 
op het sekretanaat van de CVP in 
de Tweekerkenstraat 

Want de CVP eist deze topfunktie 
op, ook al hebben haar eerste 
keuskandidaten Eyskens en 
Geens reeds vriendelijk bedankt 
Ook de aangezochte Wauters, die 
voorzitter is van de holding Alma-
nij, blijkt voor het goeverneur-
schap weinig te voelen. 
Maar opgeven doet de CVP niet 
Zowat alle Leuvense professoren 
die een beetje benul hebben van 
ekonomie en openbare financiën, 
worden vernoemd als mogelijke 
opvolger. Al schijnt een zekere De 
Groote de meeste kansen te heb
ben. 
De Groote is momenteel beheer
der bij het Internationaal Monetair 
Fonds. Dat er heel wat vragen 
rijzen nopyens zijn Vlaamse refleks, 
zal voor de CVP wel geen hinder
paal zijn. 

Improvisatie 
De volmachtenwet, die de rege
ring bij de Kamer Indiende, is het 
slechtste stuk wetgevende ar
beid sedert jaren. Een stuk im
provisatie van het ergste soort: 
vaag, algemeen, dubbelzinnig en 
onduidelijk. Op een bepaald 
ogenblik diende minister No-
thomb zelfs toe te geven dat 
volgens het ontwerp de Nationa
le bank zou kunnen afgeschaft 
worden. 
Martens van zijn kant valt van 
dag tot dag minder te genieten. 
Verwijtend belaadt hij de admi
nistratie met alle zonden van 
Israël: „Niet eens een volmach
tenwet kunnen ze behoorli jk in 
mekaar knutselenf 
De ware fout ligt evenwel bij de 
regering zelf, die niet eens weet 
wat ze met de volmachtenwet 
wenst aan te vangen. Wanneer 
de uitvoeringsbesluiten van deze 
wet van een zelfde gehalte zijn, 
dan staan het land nog chaoti
sche dagen te wachten. 

Reeds van 1948 
Senator Bob Maes en drie van 
zijn VU-kollega's hebben nog 
maar eens het wetsvoorstel inge
diend „houdende reglementering 
van de vestiging van de handels
ondernemingen". Konkreet be
oogt dit voorstel om de handels
vennootschappen te verplichten 

De bespreking van de volmach
tenwet in de Bijzondere Kamer-
kommissie verloopt slechts met 
horten en stoten. De voornaam
ste oorzaak daarvan ligt bij de re
gering zelf. De tekst die zij in
diende, staat vol vaagheden en 
onduidelijkheden. Kortom, je 
reinste improvisatie. 
Het ernstige werk van de kom-
missieleden werd evenwel 
bruusk onderbroken door een 
persmededeling van de Vlaamse 
liberalen. Daarin werd de opposi
tie van „obstruktie" beschuldigd. 
Voorzitter d'Alcantara van de 

foto F. de Maftre 

PVV eerder dom dan gemeen en 
verraadt ze een totaal gebrek aan 
kennis van de parlementaire werk
zaamheden. Bovendien getuigt ze, 
volgens het VU-kamerlid, van een 
ongelooflijke lichtzinnigheid en be
wijst Ze tot waar demagogie kan 
leiden, temeer omdat men goed 
weet dat de oppositie prachtig 
werk heeft geleverd in de kommis
sie. 
In de wandelgangen van het Parle
ment werd dan ook druk gespeku-
leerd over de „dader" van deze 
mededeling. Algemeen heerste 
het vermoeden dat bij de PVV-
jongeren moet gezocht worden.. 
Meer bepaald bij de waarschijnlijk 
toekomstige PVV-voorzitter! 

20 jaar 

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

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

„dio Genes" een rubriek verzorgd die zowel binnen 
als buiten de Volksunie, met grote aandacht 
gelezen 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 fr. (na 15 januari 1982 575 fr). 
— Gebonden met linnen stofwikkel: 750 fr. (deze 
oplage is beperkt en voorzien van de handteke
ning van de auteur). 

De voorintekening kan enkel en alleen gebeuren 
door storting van het bedrag op rek. nr. 
000-0440889-24 van R. Van der Donckt, Corbielaan 
29, 3060 Bertem. 
Het komitee van redakteurs is er van overtuigd dat 
alle „WIJ"-lezers graag een eksemplaar van „20 
jaar dio Genes" in de boekenkast zal willen 
bewaren. 
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Sociaal-ekonomisch 

Regeren met de karwats 

Failliet van unitair beleid 
„Het is vooral omwille van het 
scheppen of het vrijwaren 
van de werkgelegenheid en 
om de sanering van de 
overheidsfinanciën dat 
volgens de 
meerderheidspartijen geen 
dag meer mag verloren 
worden.' Zo luiden 
persberichten vandaag. 
Het parlement wordt 
opgejaagd met een krachtige 
karwats, aangemaand om de 
regering Martens V spoedig 
volmachten te geven. De 
hoofdreden is de 
bekommernis om de jobs van 
de mensen. 

We hebben dat nog gehoord. 
Een jaar geleden werd er ook 
al moord en brand 
geschreeuwd. 
Een jaar lang werd er 
vergaderd in allerhande 
krisiskomitees; politieke en 
sociale. 

Het resultaat van de werking 
van de opeenvolgende 
regeringen-Martens en 
Eyskens is dat vandaag 

nagenoeg 750.000 mensen 
(voor negentig procent 
normaal arbeidsgeschikt) het 
moeten stellen zonder vast 
werk. Het overgrote deel is 
gewoonweg volledig 
werkloos, anderen gedeeltelijk 
en duizenden werken 
weliswaar voorlopig in een 
BTK- of ander 

werkvervangend stelsel, maar 
hebben alles behalve zekere 
toekomstperspektieven. 
Daar gaat Martens V dus nu 
spoedig wat aan veranderen 
met de volmachten als 
zwaard van Damocles. 

Premier Martens heeft 
onderhand nogal vjaX 
regeerplannen op zijn aktief 
geschreven. Een en ander nam 
een aanvang met de minl-
matigingswet, de herstelv*/et 
werd bijgestuurd met een 
centraal sociaal akkoord (w/at 
de zeven vorige jaren niet 
meer mogelijk bleek), en 
mondde uit in een katarsis van 
formaat: Martens V werd de 

laan uitgestuurd, maar in de 
nieuwe bewindsploeg werd 
alleen de figuur van de eerste 
minister gewijzigd. 
En Eyskens zette het 
opbouwwerk van zijn 
voorganger verder. Het zou 
weer allemaal nog beter 
worden. We kregen de 
Maribel-operatie die vooral 
goed was voor striemende 
BTW-verhogingen (onder meer 
in de bouw), en inmiddels is 
ook al een Serenamodel tot de 
politiek-wetenschappelijke 
kuriositeiten gaan behoren. 
Dat alles had als gevolg dat de 
begrotingskrater onverminderd 
verbreedde en dat de kaap 
van de 400.000 volledig 
werklozen werd overschreden. 
Om recht te trekken wat 
overduidelijk allemaal is 
misgelopen (door onze fout, 
want wij verdienen te veel) 
moet Martens V dus nu dezer 
dagen dringend uitgebreide 
volmachten toegewezen 
krijgen. 
Wie daarmee in het parlement 

niet akkoord gaat bezondigt 
zich aan obstruktie. Zo heet 
dat dan weer. 

Afdreiging 
Wat de liberalen een jaar lang 
als oppositiegroep aan kritiek 
hebben gespuid werd nu voor 
het grootste deel opgenomen 
in de regeerverklaring van 
Martens V. Zo bij voorbeeld 
onder meer de hakbijl zetten in 
de uitkering van 
vervangingsinkomens, en het 
verregaand liberalizeren van 
het systeem van de sociale 
zekerheid. 

Dat is naar verluidt onderhand 
allemaal onafwendbaar en zelfs 
hoogdringend geworden om 
„onze laatste substantie" uit de 
krisisbrand te slepen. 
Niet alleen op sociaal gebied 
dreigt met de nieuwe 
bewindsploeg de klok fors 
teruggedraaid te worden. 
Waar een tijdlang 
schoorvoetend werk werd 
gemaakt van onder meer de 

In '81 zijn de ronde-tafels vierkant gaan draaien. Toch vt/as nog een centraal sociaal akkoord mogelijk. De zoge
heten sociale partners hebben het spel goed gespeeld; nadat Martens V volmachten van het parlement zal 
verkregen hebben, zullen vakbonden en vi/erkgeversorganizaties nog de enige twee drukkingsorganismen zijn 
die de regering-rond-de-tafel kunnen beïnvloeden. Parlementsleden mogen weldra nog wel wat vragen stellen 
die de regering vrijblijvend zal beantwoorden... 

Meerwaarden... 
Op tal van manieren wordt de 
Vlaamse gemeenschap in dit 
land blijvend en vooral schrome
lijk benadeeld. Dat blijkt nog 
maar eens duidelijk omtrent de 
belasting op de meerwaarde van 
onroerende goederen als het ge
volg van de invoering van de 
gewestplannen. 
Niet alleen zijn er in deze fiskus-
wetten een aantal sociale diskri-
minaties ingebouwd maar de 
Vlaamse gemeenschap betaalt 
zich momenteel blauw, ten be
hoeve van de unitaire Belgische 
schatkist, voor vergoeding van 
meerwaarden, terwijl de Waalse 
bevolking van deze fiskale kwel-
duivel nagenoeg bespaard bl i j f t 
De reden is heel simpel: in Wal
lonië zijn na al die jaren haast 

nog geen gewestplannen in wet
telijke verbintenissen gegoten. 
Het tegendeel zou eens waar 
moeten zijn: dat de Vlaamse be
volking geen belasting op de 
meerwaarden zou betalen terwijl 
in Wallonië dit soort taksen 
reeds jarenlang wordt geheven-

Alleen voor 
Vlamingen 
Tegen deze schromelijke diskrimi-
natie heeft VU-kamerlid Jaak Ga
briels in een schrijven aan de 
bevoegde ministers eens te meer 
geprotesteerd. Van zijn klacht 
vonden we geen echo in de pers. 
Wel pakte „De Standaard" uit met 
een tussenkomst over dezelfde 
materie van CVP-kamerlid Dupré 

in de biezondere kamerkommissie 
waar de volmachteneis van Mar
tens V werd beknibbeld. 
In het verslag van deze kommissie 
zal evenwel zwart-ofj-wit blijken 
dat met alleen de klacht van VU'er 
Gabriels klakkeloos door de CVP 
en zonder bronvermelding werd 
overgenomen maar dat het CVP-
lid Dupré bij de bespreking van de 
„meerwaardenbelasting" zelf met 
aanwezig was... 

Koördinatie 
In het kader van de bezuinigin
gen werden in de schoot van de 
centrale regering zeven minister-
komitees samengesteld waaron
der een komitee voor buitenland
se betrekkingen en- een komitee 
voor koördinatie van de buiten

landse handel. Verre van ons te 
bestrijden dat zulks echt brood
nodig was. Immers, in wat nog 
immer de nationale regering 
wordt genoemd zetelen niet min
der dan vijf excellenties die zich 
op enigerlei wijze met buiten
landse betrekkingen onledig 
houden. 

Het zi jn: De Clercq (buitenlandse 
handel), Tindemans (buitenland
se betrekkingen), Kempinaire 
(buitenlandse handel). De Keers-
maeker (Europese Zaken), May-
ence-Goossens (ontwikkelings
samenwerking). 

Misschien kan het parlement aan 
Martens V ook volmacht geven 
om een komitee voor koördinatie 
van de werkzaamheden van de 
komitees buitenlandse handel en 
betrekkingen te installeren. 

regionalizering van de 
arbeidsbemiddeling trekt de 
centrale regering via de 
volmachtenwet het laken 
helemaal terug naar zich toe. 
Morgen zal moeten blijken of 
de Vlaamse 

gemeenschapsregering nog 
iets behoorlijke in de pap te 
brokken krijgt 
Naarmate de knsis aansleept 
beginnen ook de vakbonden 
een opmerkelijke 
koerswijziging te nemen. 
De woordvoerders en 
verdedigers van de 
werknemers beginnen meer 
om meer stakingen niet meer 
te erkennen. De voormalige 
werknemers, de werklozen, 
worden helemaal aan hun lot 
overgelaten. 
Schromelijke asociale 
beslissingen worden met de 
unitaire mantel van de 
solidariteit bedekt Waar in 
Vlaanderen in zoveel bedrijven 
een duidelijke bereidheid 
aanwezig is om te matigen, 
met de hoop dat het morgen 
weer ietwat beter zou kunnen 
worden, blijft men in 
zieltogende Waalse bedrijven 
vuurtje stoken en hebben 
patroons en vakbondsleiders 
eenzelfde miljardenhonger. Om 
de afdreiging van Vlaamse 
werknemers en ondernemers 
nog meer op de spits te 
drijven, wordt dan maar een 
zoveelste regeringskrisis 
uitgelokt Vlaanderen 
inkasseert het ene diktaat na 
het andere. Martens IV ging 
heen omdat de Europ)ese 
Gemeenschap „in een 
aanbeveling" een wijziging van 
het loon-indexeringssysteem 
dikteerde. Eyskens werd ten 
val gebracht officieel althans, 
omdat de Waalse staalbarons 
niet versaagden met hun 
miljardeneisen. Intussen laat 
men al die tijd Vlaamse 
bedrijven met trosjes overkop 
gaan en wordt er nauwelijks 
een cent overheidshulp 
vrijgegeven voor bij voorbeeld 
de bouwnijverheid, textiel en 
scheepsbouw. 

Meteen na het aantreden van 
Martens V word t om de 
Waalse FGTB zoetjes te 
houden, prompt nog meer geld 
(35 miljard) aan de Waalse 
staalbarons toegereikt dan de 
Waalse socialisten in de vorige 
regering hadden durven 
dromen. 

De uitverkoop gaat verder. 
Met onze centen. 
Het failliet van herstelwetten, 
matigingswetten, Maribel- en 
andere operaties is onderhand 
voldoende gebleken. Vooral 
het failliet van het unitair beleid 
is een onomstootbaar feit En, 
om dat beleid toch nog maar 
een tijdlang te kunnen 
aanhouden, wordt dus nu naar 
het ultiem wapen van de 
volmachten gegrefjen. 
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Ondanks 
aardverschuiving 
De verkiezingen van 8 november 
hebben voor een ware aardver
schuiving gezorgd. Vooral de 
CVP en de PSC kregen zware 
klappen; hun parlementaire frak-
ties werden haast gehalveerd. 
En toch hebben CVP en PSC er 
nooit zo goed voor gestaan. Alle 
belangrijke ministerportefeuilles 
werden hun als het ware in de 
schoot gegooid en misten zij hier 
of daar dan toch een belangrijk 
departement, dan wisten zij een 
staatssekretaris op te zadelen 
met een kontrole-funktie. Ook de 
zogenaamde liberaal-gevoelige 
ministeries, zoals onderwijs, kon
den zij zonder slag of stoot inpal
men. 
Deze machtsgreep danken PSC 
en CVP vooral aan de_ liberalen, 
die omwille van hun ijver om toch 
maar In de regering te zetelen 
zowat alles prijs gegeven heb
ben wat maar enigszins mogelijk 
bleek. Nooit tevoren heeft een 
partij zoveel hand- en spandien
sten verleend aan een andere 
partij. 

Kontrole „per 
briefwisseling" 
De meerderheidspartijen zijn on
derling tot een akkoord gekomen 
over de verdere w/erking van het 
Parlement 
De regering moet elk besluit dat zij 
treft in uitvoering van de volmach-
tenwet opzenden aan de voorzit
ter van de Kamer. Deze moet het 
ergens ter inzage leggen, zodat 
alle parlementsleden het kunnen 
raadplegen. 
Volgens de meerderheid is daar
mede voldoende de verdere rol 
van het parlement verzekerd... de 
parlementaire demokratie zal dus 
in de toekomst „per briefwisseling" 
funktioneren. 

Nog onderwijs? 
Het departement dat ministerieel 
het best voorzien is, is ongetwij

feld onderwijs. Alleen reeds 
langs Vlaamse kant zijn er drie 
excellenties bevoegd: in de cen
trale regering beheert de CVP'er 

toto P. Bolsius 
Coens het Vlaamse onderwijs, 
terwijl in de Gemeenschapsrege
ring de CVP'er Lenssens en de 
PVVer Poma elk een fragment 
beheren. 
Aan Franstalige kant is de toe
stand nog niet helemaal duidelijk. 
Een centrale onderwijsminister 
hebben zij reeds, maar binnen de 
Gemeenschapsregering zijn de 
bevoegdheden nog niet ver
deeld. 
Kortom, ons land zal minstens 
een vijftal ministers van onder
wijs tellen, terwijl ook heel wat 
andere departementen nog met 
onderwijs te maken hebben. De 
RVA-bijscholing bijvoorbeeld 
hangt af van het ministerie van 
Arbeid en Tewerkstelling. 
Met het onderwijs kan hier écht 
niets meer mislopen. Behalve dat 
de vraag moet gesteld worden of 
een beleid nog wel mogelijk is. 

Voor een rechtvaardige meerwaardebelasting 
Een viertal jaren geleden werden in 
Vlaanderen de eerste gewestplannen 
goedgekeurd. Intussen is elk stukje van 
Vlaanderen in een gewestplan vastge
legd. Hiertegenover staat dat in Wallonië 
nog maar 14 gewestplannen definitief 
werden goedgekeurd!! 

Vanaf het moment dat een gewestplan 
goedgekeurd is, wordt er een belasting 
op de meerwaarde geheven wanneer een 
bouwplaats verkocht word t In Vlaande
ren betaalt dus iedere verkoper van een 
bouwplaats belasting op de meerwaarde, 
terwijl dit in het grootste gedeelte van 
Wallonië nog niet moet 

Wat met de opbrengst van deze meer
waardebelasting?? Herhaalde malen heb 
ik moeten vaststellen dat de bevoegde 
ministers op mijn parlementaire vragen 
afwijkend of helemaal niet antwoordden. 

Tot op heden worden de belastingen 
nationaal geïnd. Het is dan ook duidelijk 
dat ze nationaal gebruikt worden en dat 
er minstens 50 "/o van de opbrengst naar 
Wallonië verhuist 

Eveneens onaanvaardbaar is dat vooral 
de plattelandsgemeenten dé dupe zijn 
van deze wet In een stad is elk stuk 
bouwgrond als „de facto ' te beschouwen 

en zodoende vri j van belasting. Want dit 
is één van de weinige uitzonderingen die 
toegestaan worden. Het is juist in de stad 
waar er gespekuleerd wordt en de bouw
gronden peperduur zijn. Hier zou een ver 
doorgedreven meerwaardebelasting be
ter op zijn plaats zijn, temeer daar enkel 
kapitaalkrachtige mensen de macht heb
ben om te speculeren. 
Daarenboven verandert de interpretatie 
van de wet om de vijf voe t Aanvankelijk 
moest er alleen meerwaardebelasting 
betaald worden bij verkoop van een 
bouwplaats. Nu wordt op alles wat in een 
bouwzone verkocht geërfd of gedeeld 
wordt meerwaardebelasting geheven. 
Kan dit nog??? 
De bedoeling van deze intussen beruch
te wet was de spekulatie tegen te gaan. 
Wat heeft men echter bereikt? Men heeft 
tot op heden enkel de kleine man getrof
fen. De grote machtige speculant koopt 
de bouwplaatsen van de bescheiden 
arbeider, die moet verkopen om zijn 
beetje welvaart veilig te stellen. Het is 
zelfs zover gekomen dat mensen geld 
aan hun kinderen moeten vragen om 
deze meerwaardebelasting te kunnen be
talen, omdat zij de opbrengst van de 
verkoop onder hun kinderen verdeeld 
hebben. Daarenboven wordt de meer
waardebelasting geheven op de schat-

t ingspri js van de Ontvanger der Regis 
tratie. Deze schatting is meestal hoger 
dan de werkelijke som, zeker wanneer ie
mand een stuk grond aan zijn kinderen 
verkoopt 

De berekening van de belasting is al 
even ongeloofwaardig. Iemand die in 
1947 een stuk grond kocht voor 
17.000 fr. (en in die tijd was dat een smak 
geld voor onze Vlaamse mensen), mag 

nu de aankoopsom en 5 % per jaar in ei
gendom, plus 25 °/o onkosten op de aan
koopsom aftrekken van de verkoopsom. 
Is dit een reële berekening? Hierin moet 
verandering komen. Een onderzoek naar 
de klassegroep die deze belasting moet 
betalen, zou ons leren dat vooral de man 
met een bescheiden inkomen getroffen 
word t 

Daarom heb ik aan de Eerste Minister en 
aan de Minister van Financiën gevraagd: 
1. Een duidelijke omschrijving van de 
funktieveranderingen waarop de meer
waardebelasting moet betaald worden 
en de opheffing van deze belasting voor 
alle gronden die vroeger al in de bouwzo
ne lagen; 
2. Onmiddelli jke intrekking van alle mo
gelijke interpretaties die na het goedkeu
ren van de wet werden uitgevonden; 
3. Dat iedereen belast wordt die een 
stuk grond verkocht heeft na het in 
voege treden van het eerste gewestplan. 
Want ofwel betaalt iedereen vanaf het 
begin, ofwel betaalt iedereen pas wan
neer elk stuk grond van België in een 
goedgekeurd gewestplan is vastgelegd. 
In deze zaak dient eindelijk een recht
vaardig beleid gevoerd te worden. 

Jaak Gabriels, 
Kamerlid. 
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Onze wereld Mi 
Sancties tegen Polen: 
VS en West-Europa verdeeld 
Na de raketten, na El Salvador, Is nu ook de Poolse krisis het 
voorwerp geworden van meningsverschillen tussen de Verenigde* 
Staten en de Westeuropese landen. Begin deze week besloten de tien 
ministers van Buitenlandse Zaken van de EG-landen de Amerikaanse 
sancties tegen Polen en de Sovjetunie niet bij te treden. En dinsdag 
legde kanselier Helmut Schmidt, wiens land van alle Westeuropese 
staten wel het meest tegen overhaaste stappen inzake Polen gekant 
is, zijn positie aan de Amerikaanse president Reagan u i t 
De EG-ministerraad veroordeelde uiteraard het militair bewind in Po
len, vroeg dat de noodtoestand zo snel mogelijk wordt opgeheven en 
de opgeschorte vrijheden hersteld, en verklaarde ook dat de Sovjet
unie een aandeel heeft in het afkondigen van de noodtoestand. Maar 
de ministers besloten de Amerikaanse sancties niet bij te treden, en 
voorlopig de ontwikkeling van de toestand in Polen af te wachten. 

Als die toestand gunstig evolueert, 
als de Poolse leiding zich houdt 
aan haar belofte dat niet zal wor
den teruggekeerd naar de situatie 
van vóór 1980, dus van voor het 
ontstaan van Solidariteit, is de Ge
meenschap integendeel bereid 
een „grote inspanning te leveren" 
om Polen ekonomisch te helpen 
Dat verklaarde de nieuwe Belgi
sche minister van Buitenlandse 
Betrekkingen, Leo Tindemans, die 
de raad voorzat 

In de Amerikaanse pers, die vaak 
graag met de wit-zwart-kwast 
schildert, wordt het transatlantisch 
meningsverschil nogal eens uitge
legd als een konflikt tussen een 
aktivistisch Amerika dat opkomt 
voor de vrijheid in Polen en een 
lamlendig West-Europa dat schrik 
heeft voor de Sovjetunie of zich 
op zijn minst illuzies maakt over de 
detente 

Die voorstelling van zaken is met 
alleen simplistisch, ze is ook met 
korrekt Net zoals het met opgaat 
het te doen voorkomen alsof 
Bonn koudweg bereid is de rech
ten en vrijheden van het Poolse 
volk op te offeren aan zijn com
merciële en financiële transakties 
met de Oosteuropese landen Na-

'tuurlijk spelen overwegingen van 
Oostpolitiek en ekonomische be
langen een rol bij het bepalen van 
de Westduitse houding Maar pre
sident Reagan is wel de laatste die 
daarover een steen kan werpen 
HIJ was het die het door zijn 
voorganger Carter afgekondigde 
graanembargo tegen de Sovjetu
nie ophief om de belangen van de 
Amerikaanse boeren te dienen, en 
dit hoewel de Sovjet-invasie in 
Afghanistan, de reden voor het 
embargo, onverminderd doorging 
Ook nu vallen de graanleveringen 
op korte termijn met onder de 
door Reagan afgekondigde sanc
ties 

Waar het uiteindelijk om draait in 
het meningsverschil tussen de VS 
en West-Europa is de vraag hoe 
het Westen de regenngen in War
schau en Moskou er kan toe bren
gen de dwangmaatregelen van 13 
december ongedaan te maken 
Waarbij alle NAVO-landen, ook de 
Verenigde Staten, hebben duide
lijk gemaakt dat een rechtstreekse 
interventie uitgesloten is, dat de 
Polen geen direkte hulp kunnen 
verwachten als ze op de barnka-
den zouden gaan 
Reagan vindt dat een harde hou
ding en strafmaatregelen War
schau en Moskou tot andere ge
dachten kunnen brengen — of 
misschien speelt hij met zijn stoe
re houding vooral op zijn binnen
landse publieke opinie in De 
Westeuropese landen daarente
gen verkiezen een voorzichtiger 
koers die de zaken in Polen met 
nog meer op de spits dnjft en die 
zolang mogelijk de deur open
houdt voor een dialoog Ze vinden 
met dat een stopzetten van alle 

hulp aan Polen de Poolse bevol
king een dienst zou bewijzen En 
bovendien twijfelen ze aan het 
konkrete nut van sancties, zeker in 
deze faze 

Ook het Vatikaan, dat via de in
vloedrijke katolieke kerk in Polen 
goed over de toestand in dat land 
IS ingelicht, heeft de Westeurope
se regeringen trouwens dnngend 
verzocht om voorzichtig tegen
over Polen op te treden en Wash
ington met te volgen op de weg 
van sancties die de situatie voor 
het Poolse volk op politiek en 
ekonomisch vlak nog erger zou
den kunnen maken dan ze al is, 
wat het gevaar op een recht
streekse Sovjet-interventie zou 
kunnen meebrengen 

De Westeuropese landen en het 
Vatikaan hopen dat het alsnog 
mogelijk zal zijn een dialoog op 
gang te brengen tussen de militai
re machthebbers in Polen en de 
sociale krachten in dat land, hoe 
moeilijk dat ook zal zijn Daarom 
herinneren ze generaal Jaruzelski, 
en zullen ze dat blijven doen, aan 
zijn beloften dat de sinds 1980 
verworven rechten, en in de eer
ste plaats die van een onafhanke
lijke vakbeweging, met definitief 
zijn afgeschreven 

Tot nog toe zijn uit Polen geen te
kenen gekomen dat Jaruzelski die 
belofte waarmaakt Of hij het zal 
kunnen zal van heel wat faktoren 
afhangen Van Moskou Van de 
richting die de „normalizatie" bin
nen de Poolse KP neemt En uit
eindelijk ook van de Poolse bevol
king Een van de voornaamste 
doeleinden van het militair bewind 
is namelijk een hervatting van de 
ekonomische aktiviteit, die o m 
Polen in staat moet stellen de 
intresten op zijn verpletterende 
buitenlandse schulden af te beta
len Want als het land in staking 
van betalingen zou gaan — wat 
het vorige week op het nippertje 
kon vermijden, naar aangenomep 
wordt dank zij Sovjetrussische 
fondsen — kan het ook fluiten 
naar de verdere buitenlandse kre-

VLAAMS INTERNATIONAAL CENTRUM v.z.w. 
Omwentelingsstraat 15 
1000 Brussel - 02-219.49.30 

Het Vlaams Internationaal Cen
trum wil de Vlaamse bevolking 
nauwer betrekken bij de interna
tionale ontwikkeling Het is een 
door de Minister van Ontwikke
lingssamenwerking erkende niet-
goevemementele organizatie Het 
tracht zijn doel te bereiken door 
informatie en animatie, publikatie, 
colloquia, steun aan projekten en 
door de uitgave van het tijdschrift 
„Vlaanderen in de wereld" 

Het VIC wil op korte termijn overgaan tot de aanwerving 
van een 

animator (m/v) 
Gedacht wordt aan iemand met een diploma hoger onder
wijs Van hem of haar wordt een stuk organizatonsche en 
administratieve vaardigheid verwacht Geëngageerde be
langstelling voor de Derde Wereldproblematiek en het 
talent om, na een korte inwerkpeiiode, zelfstandig werk te 
maken van de uitbreiding en begeleiding van de VIC-
aktiviteiten Hierbij is vertrouwdheid met de Vlaams-natio-
nale kringen en ideeën vast noodzakelijk 

Schriftelijke sollicitaties worden verwacht vóór 1 februari 
1982, t a v Lutgart De Beul (AdvJ 

dieten dte het hard nodig heeft 
Maar uit Polen komen steeds 
meer benchten dat de arbeiders 
hun passief verzet tegen de nood
toestand voortzetten door de in-
dustrie-produktie te saboteren 

Waardoor Polen in een vicieuze 
kringloop dreigt vast te geraken 
steeds minder goederen in de 
winkels, steeds meer ontevreden
heid bij de bevolking, steeds min
der geneigdheid bij het bewind om 

van autoritaire maatregelen af te 
stappen Om te vermijden dat ze 
tot een dergelijke knngloop zou
den bijdragen zijn de Westeurope
se landen de Amenkaanse sanc
ties met bijgetreden En in de 
huidige faze verdient de voorzich
tige Westeuropese koers nog de 
voorkeur boven het door Reagan 
gewenste harde optreden dat met 
van aard is bij te dragen tot een 
geleidelijke ontspanning in Polen 

H Oosterhuys 

Westerse zorg om mensenrechten vaak erg eenzijdig 

De grimmige dodenlijst van Latijns-Amerika 
President Reagan en bepaalde an
dere Westerse leiders doen erg 
verontwaardigd over de schendin
gen van de mensenrechten en de 
vakbondsrechten in Polen Een 
verontwaardiging die op zichzelf 
prijzenswaardig is, maar heel wat 
geloofwaardiger zou overkomen 
als ze niet zo sterk eenzijdig was 
Als in het Navo-land Turkije, dat 
sinds september 1980 eveneens 
een militair regiem heeft tientallen 
vakbondsleiders terechtstaan on
der bedreiging van .doodstraffen. 

Nu, meer dan ooit kan Leo Tinde
mans als minister van Buitenland
se Zaken alle invloeden aanwen
den om vrede te helpen brengen 
in El Salvador 

(foto E Peust/ens) 

dan hoort men die Westerse lei
ders met over vnje vakbondsrech
ten Als uit dat land berichten 
komen over gevangenen die aan 
foltenngen gestorven zijn dan 

zwijgen ze. En dan is Turkije bij 
lange na met het ergste geval 

De gnmmigste dodenlijst bij het 
begin van dit nieuwe jaar komt uit 
de eigen achtertuin van de Ver
enigde Staten, Centraal- en Zuid-
Amenka De droevige ereplaats 
op die lijst bekleden twee Cen-
traalamenkaanse landen. El Salva
dor en Guatemala De aartsbis
schop van El Salvador verklaarde 
begin deze week dat vorig jaar in 
zijn land tenminste elfduizend 
mensen gedood zijn Die cijfers 
worden beaamd in het in New 
York uitgegeven jaarlijks rapport 
van de Amerikaanse „Onafhanke
lijke Raad voor Regionale Zaken" 
Die raad werd in 1975 opgencht 
door de Amerikaanse vakbewe
ging, religieuze groepen en enkele 
professionele verenigingen om de 
demokratie in Latijns-Amerika te 
bevorderen en kan met geen en
kele mogelijkheid als een kommu-
mstische mantelorgamzatie wor
den beschouwd Welnu, volgens 
zijn rapport zijn afgelopen jaar in 
El Salvador zeker twaalfduizend 
en mogelijk wel zeventienduizend 
mensen, meestal burgers, gedood 
en werden de meeste moorden 
gepleegd door de strijdkrachten 
of de met het leger nauw samen
werkende uiterst-rechtse milities 
In Guatemala, een land dat minder 
in het nieuws komt maar waar het 
geweld even onrustwekkende 
vormen heeft, werden volgens het 
rapport negenduizend mensen het 
slachtoffer van de bloedige re
pressie-campagne van president 
Garcia om elke vorm van politiek 
verzet uit te roeien En bekntizeert 
de Reagan-regering die regimes'^ 

Nee, ze levert ze steun, wapens 
en militaire advizeurs Ook onze 

Belgische kristen-demokratische 

leider Leo Tindemans is één van 
degenen die het doet voorkomen 
alsof de Salvadonaanse president 
Napoleon Duarte een hervor
mingsgezind leider is die het mid
den houdt tussen het extremisme 
van uiterst-rechts en uiterst-links 
Terwijl tal van onverdachte bron
nen, tot en met de Salvadonaanse 
kerk, tot en met Vlaamse missio
narissen en kloosterzusters die 
toch waarachtig geen kommunisti-
sche agenten zijn, al jaren herha
len dat die voorstelling verkeerd is 
Dat Duarte misschien goede be
doelingen heeft of had, maar dat 
hij een machteloos werktuig is van 
een hebzuchtige oligarchie van 
grootgrondbezitters die geen 
duimbreed van hun privileges wil
len afstaan en van een leger dat 
ordehandhaving beschouwt als 
het doden of gevangen zetten van 
al wie kritiek durft uiten of om een 
menswaardig bestaan durft vra
gen Dat de linkse terronsten ze
ker verantwoordelijk zijn voor een 
aantal slachtoffers maar dat het 
grootste aantal van de moorden 
begaan is door het leger en de 
rechtse doodseskaders die geen 
extreme franje vormen in El Salva
dor met kan worden goedgepraat 
als „strijd tegen het kommumsme" 
omdat het grootste deel van het 
verzet bestaat uit mensen die ge
woon een menswaardig bestaan 
en een minimum aan rechten en 
vrijheden vragen Zaken die zeker 
met in tegenstelling lijken met 
onze westerse waarden Maar 
voor El Salvador en Guatemala 
gelden onze westerse waarden 
blijkbaar met 

Net zo min gelden ze voor Argen
tinië waar de afgelopen jaren vijf

tienduizend mensen „verdwenen", 
wat betekent dat ze door leger, 
politie of paramilitaire groepen zijn 
ontvoerd, gefolterd, gedood, soms 
levend uit vliegtuigen gegooid 
Voor Chili, waar in 1971 een de-
mokratisch verkozen, maar Wash
ington onwelgevallige want linkse, 
president werd vermoord en waar 
het regime van generaal Pinochet 
wat de mensenrechten betreft 
een even sombere staat van 
dienst heeft, en daarnaast ook 
ekonomisch volkomen onbe
kwaam IS gebleken Maar ook die 
landen kunnen zich in steun van 
de Reagan-regenng verheugen 
Minister Haig verklaarde ooit dat 
de VS veel waarden gemeen heb
ben met Argentinië En de Ameri
kaanse ambassadeur bij de Ver
enigde Naties, Jeane Kirkpatrick, 
bracht erg vriendschappelijke be
zoeken aan Chili en Argentinië Ze 
zei zelfs dat die landen goede raad 
konden geven aan de staten van 
Centra-Amenka voor het bestrij
den van guernlla Bedoelde ze 
voor het folteren en doden van on
gewapende burgers en vindt ze 
dat er in die landen nog met 
genoeg vermoord worden •? Maar 
voor sommige van onze leiders, 
die zo graag de demokratische en 
kristelijke waarden in de mond 
nemen, mag dat blijkbaar allemaal, 
als het maar in naam van de 
zogenaamde vnje wereld gebeurt 
Dan moeten ze echter wel met 
verbaasd zijn als een deel van hun 
eigen publieke opinie hen van hy-
poknsie verdenkt En met gelooft 
dat hun luide verontwaardiging 
over Polen louter en alleen door 
onbaatzuchtige verontwaardiging 
over schendingen van de mensen
rechten IS ingegeven 

H Oosterhuys 
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Een VELT-initiatief om beter van te worden 

Daar gaat de eerste 
schriftelijke eetkursus 
Een paar weken terug hadden wij het op deze leefmilieubladzijde over 
het vaak bedenkelijke warme eten op school. Met vreugde stellen we 
vast dat men (leraren en ouders) deze zaak kritisch volgt en waar no
dig bijvijst. Met onze voeding thuis Is het vaak niet beter gesteld. Om 
daar wat positiefs aan te veranderen start de Vereniging voor 
Ekologische Leef- en Teeltwijze (VELT) met een schriftelijke kursus 
over gezonde voeding. Omdat wij dit initiatief zo belangrijk vinden 
stellen wij het graag aan onze lezers voor in de hoop dat zij er gebruik 
van zullen maken! 

Het juist kunnen toepassen van 
een natuurlijke, gezonde voe
dingswijze is een probleem dat 
leeft bij iedereen die met zijn ge
zondheid (en/of dat van zijn ge
zin), begaan is. Maar de praktische 
toepassing is niet altijd even ge
makkelijk. Het blijkt voor velen 
onbegonnen werk om klaarheid te 
scheppen in de doolhof van voe-
dingsteoriën, verkeerde eetge
woonten en de toenemende in
dustriële bereiding van het voed
sel. 
De Vereniging voor Ekologische 
Leef- en Teeltwijze (VELT) wil via 
deze (gedeeltelijk) schriftelijke 
kursus een duidelijk antwoord op 
vragen als. aan welke criteria moet 
een gezonde voedingswijze vol
doen; hoe zet je deze kennis in de 
praktijk om; wat heeft de weten
schap ontdekt i.v.m. onze voeding; 
wat leren de verschillende alterna
tieve voedingswijzen ons; wat is 
verkeerd en zelfs gevaarlijk in 
onze huidige eetgewoonten; enz... 
De kursus heeft de bedoeling om 

nuchtere informatie te geven, die 
wortelt in de realiteit en die voor 
het gezond verstand van eenieder 
duidelijk is. 
Hiervoor werd beroep gedaan op 
de officiële wetenschap, op de 
verschillende alternatieve voe
dingswijzen en eigen VELT-erva-
ring. 
Gedurende deze schriftelijke kur
sus die over vier maanden loopt, 
worden onderwerpen behandeld 
zoals: 
• Welke zijn de voorwaarden 
voor een natuurlijke en gezonde 
voeding? 
• Hoe schakelt men over op 
natuurvoeding? (Vermijden van 
de meest voorkomende fouten). 
• Belangrijke punten bij natuur
voeding. 
• De voedselschijf: evenwichti
ge maaltijden opstellen. 
• Het ritme van de natuur (sei
zoenvoeding). 
• Het belang van een goede 
keukeninrichting. 
• We eten teveel vlees. 

•k Spanje stopt walvis
vangst 
De internationale milieu-aktie-
groep Greenpeace zegt met 
voldoening te hebben verno
men dat Spanje het vangen 
van walvissen binnen het jaar 
gaat stoppen. 
De Spaanse Parlementskom-
missie voor Landbouw en Vis
serij heeft enkele dagen gele
den een motie aangenomen 
voor het bannen van de Spaan
se walvisvaart en voor een 
wereldwijd moratorium m.b.t 
alle kommerciële walvisvangst 
Greenpeace beschouwt deze 
stellingname als een resultaat 
van o.m. zijn campagnes voor 
de Spaanse kust gedurende 
de laatste vier jaren. Deze cam
pagnes werden gevoerd in 
nauwe samenwerking met 
Spaanse milieugroepen. Zij 
hebben soms geleid tot konflik-

ten met de Spaanse overheid, 
die op bepaalde momenten 
zelfs Greenpeace-mensen ar
resteerde. „Maar wij wisten 
heel die tijd dat wij de sympatie 
genoten van het publiek in en 
buiten Spanje", aldus Green-
peace-woordvoerder Remi 
Parmentier. 
Meer informatie over deze 
aangelegenheid kan steeds be
komen worden via Greenpea
ce-Belgium, c /o Natuur 2000, 
Bervoetstraat 33, 2000 Ant
werpen, tel. (031)31.26.04. 

* De BELTenaar is de twee
maandelijkse uitgave van BE-
ter Leefmilieu Tessenderio (u 
weet wel...). De BELTenaar is 
op een handig formaat een 
onmisbaar tijdschrift voor de 
leefmilieubewuste sterveling 
die de strijd in en rond Tessen
derio wil volgen. 
Het blad bevat tevens een 
schat aan milieu-info's die leer
lingen wel eens op school nut
tig kunnen zijn. 
Een abonnement kost 100 fr. 
en het adres is: De BELTenaar, 
p/a Rijt 49 te 3980 Tessender
io. 

m Leefmilieu 

» t ^ 

• Granen: soort en bereiding. 
• Zuivelprodukten, eieren, kaas... 
• Noten en zaden, peulvruchten 
en sojaprodukten. 
• Suiker in de voeding. 
• Zetmeel, cellulose. 
• Vetten en cholesterol. 
• Het gebruik van olie, boter en / 
of margarine. 
• Vitaminen behouden bij de be
reiding en het bewaren van ons 
voedsel. 
• Zout: voor- en nadelen van 
zoutgebruik (soorten). 
• Toelichting bij de meest ver
spreide alternatieve voedingswij
zen (macro-biotiek, vegetarisme, 
Bircher-Benner, Moerman, Nolfi, 
Jan Dries...). 
• Hebben we nog goede voe
dingstradities en wat kunnen we 
leren van andere traditionele keu
kens? (trad. en verantwoorde voe
dingsgewoonten bij verschillende 
volkeren). 
• Kindervoeding en voeding 
aangepast aan de derde leeftijd. 

• Wat bij stoornissen aan lever, 
maag en darmen? Zwaarlijvig
heid? 
• Voedselbereidingen en drank 
bij speciale gelegenheden. (Fami
liefeest, kinderpartijen, recepties..., 
op reis en bij het kamperen, lunch
pakket samenstellen). 
• Verder nog een boekenlijst, 
reformwinkels en eethuizen die 
natuurvoeding serveren. 

Deze en andere problemen wil 
VELT behandelen In 8 schriftelijke 
lessenpakketten. Elk lespakket be
vat naast basisgegevens, sterk op 

de praktijk gerichte informatie, als
mede een takenblad dat vrijblij
vend kan uitgevoerd worden. De 
kursus loopt over vier maanden. 
Om de 14 dagen ontvangt de 
kursist een deel (in het totaal ca. 
500 biz.). 
Op het einde van de kursus 
(maart-april '82) kunnen de kursis-
ten tijdens de praktijkdag of week
end hun verworven kennis toet
sen. 

Inschrijving gebeurt door storting 
op rek. nr 416-6038431-78 van 
VELT vzw. Lage Weg 60 te 2241 
Halle-Zoersel, van: 
1.000 fr. voor VELT-leden, 
1.500 fr. voor niet-leden (wenst u 
lid te worden — lidmaatschap 
350 fr, - dan betaalt u 1.350 f r ) . 
Bij overschrijving vermelden: Voe-
dingskursus en eventueel lidnum-
mer. 
Voor meer informatie kan u te
recht bij: VELT vzw, Lage weg 60, 
2241 Halle-Zoersel, tel. 031-
83.12.37. 

Na 50 jaar \AA/ Westvlaamse Bergen 

Op de (eenzame) hoogte... 
De Vereniging voor Vreemdelin
genverkeer van de Westvlaamse 
Bergen vierde verleden jaar de 
50ste jaardag. Nu het 51ste jaar 
van start gaat pakt de organizatie 
uit met een kalender waarop illus
traties uit Sanderus' „Flandria lllus-
trata" waarvan het eerste deel in 
1641 verscheen. 
De kalender toont landschappen 
uit het Heuvelland maar ook een 
reeks toeristische en andere akti-
viteiten die er in 1982 zullen plaats
vinden. De V V V geeft ook een 
tijdschrift uit „Op de hoogte" geti
teld, een leesbaar en puik ver
zorgd informatieblad dat we onze 
lezers — natuurliefhebbers en an
deren — ten zeerste aanprijzen. 
Zelden zagen we zo'n ongedwon
gen, beschaafde en toch op het 
grote publiek afgestemde Informa
tie. Dat heeft natuurlijk allemaal 
iets te maken met de zachte sfeer 
die in en rond streekhuis Malegijs 

te Kemmel heerst. Inderdaad op 
eenzame hoogte-
Na een halve eeuw werking geven 
we graag een stoot mee om de ak-
tiviteit van op en rond de „bergen" 
verder te laten evolueren. Daarom 
graag deze gratis-reklame voor 
mensen die het zeker verdienen. 
Wat is een WV-l id? 
Iemand die de werking van de 
V V V Interessant vindt en die dat 
ook wil aanmoedigen. Een VVV-lid 
steunt de VVV door een kleine fi
nanciële bijdrage. Maar vele kleine 
bijdragen geven de VVV grotere 
kansen. 
Wat is de Buitenclub? 
Een vereniging met vele VVV-
leden buiten de streek. Vrienden 
van het Heuvelland, regelmatige 

bezoekers of gewoon geïnteres
seerden, die vla de VVV met het 
Heuvelland kontakt houden. 
Wat krijgen de leden? 
Wie nu lid wordt, krijgt de jaarka
lender. Een kalender anders dan 
de andere. Een eigen jaaroverzicht 
met alle aktiviteiten uit de streek. 
Een volledig toeristisch program
ma dat appetijt kweekt voor het 
Heuvelland. 
Om de twee maand valt bij de 
VVV-leden „Op de Hoogte" bin
nen, ons eigen huisblad, met 
nieuwtjes, programma's en artikels 
over het Heuvelland. 
En alsof dat nog niet genoeg was 
is er de jaarlijkse zomerzoektocht 
nog bovenop. Een plezlenge 
speurtocht door het Heuvelland. 
Hoe wordt iemand lid? 
Heel eenvoudig. Op de VVV-reke-
ning schrijft u minstens 200 fr. 
over, en dat Is het. Eén jaar lang 
bent u VVV-lid. Te storten op 
volgend nummer 000-0482353-69. 

'm 
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Kommentaar m\ 
PERS pektie f 
De regering van Wilfr ied Martens gooit elke dag meer en meer een 
stukje van haar masker af: volmachten voor alles en nog wat, buiten
spel zetten van het parlement, miljardengeschenken voor het failliete 
Waalse staal, aantasting van de schaarse Vlaamse autonomie, 
beknotting van de mkomens, enz. We zitten werkelijk met een 
regering opgescheept, die haar voeten veegt aan de wil van de kiezer. 
Van politiek fatsoen gesproken! 
De manier waarop de regering haar volmachtenwet door het parle
ment wil jagen, is gewoonweg schandelijk. Het kan niet snel genoeg 
gaan: het parlement moet monddood worden gemaakt. 

EEN (voornnalige'?) vriend van 
Martens, Hugo Camps in 

Het Belang van Limburg, zegt 
het zeer duidelijk „De werkwijze 
en het ijltempo waarmee de rege
ring met zo 'n delikaat (want vrij-
heidsberovend) ontwerp durft 
aantreden, is effenaf schandelijk 
Eerste minister Martens kan zijn 
zenuwen dan ook nog nauwelijks 
de baas Hij scheldt voortdurend 
op die onbenullen van ambtena
ren die met eens een politiek-
juridische tekst behoorlijk kunnen 
volschrijven Helaas, het zijn de 
ambtenaren met die moeten ge
schandvlekt worden maar wel de 
ministers die met weten waar ze 
nu precies naartoe willen en er
ger nog, waar de volmachtenwet 
begint en waar ze eindigt Impro-
vizatie van de ergste soort, dat is 
er in die Kamerkommissie aan de 
hand 

Het lijdt geen twijfel dat het kabi
net de volmachtenwet uiteindelijk 
zonder veel moeite en afvallig
heid als politieke verworvenheid 
zal weten binnen te rijven Maar 
de voorgeboorte ervan in de 
kommissie zal geboekt blijven als 
een nooit gezien chaotisch ver
toon En het feit dat de regering 
haar ontwerp zo vaak moest la
ten amenderen zal ook in de 
publieke vergadering nog aanlei
ding geven tot veel bits gehakke-

'tak Het zal geen mooie overwin
ning zijn die de regering straks in 
de wacht sleept Ze werd ook 
met met allure bevochten Inte
gendeel, voor haar eerste groot 
optreden, zij het nog binnenska
mers, liet het kabinet zich al ken
nen als fantazierijke maar in we
zen ondeskundige makers van 
wetten en besluiten Dat belooft, 
vooral nu de regering toch alles 
zelf wil doen en de pretentie 
heeft de parlementaire stielman-
nen voor enorm lange tijd uit haar 
buurt te kunnen missen" 

dat de bezwaren die enkele 
maanden terug werden geformu
leerd in hoofdzaak, zoniet exclu
sief uit wrevel tegen de socialis
ten werden ingegeven Tegelij
kertijd was het een poging om 
een breekpunt te vinden waarbij 
de CVP haar Vlaams imago kon 
opfrissen Had men Spitaels ge
geven wat men vandaag aan Gol 
geeft, was België op 8 november 
met naar de stembus getrokken" 

L J OOPT men op die manier het 
• • Waalse ongenoegen te sus
sen'? Volgens ons is dat ijdele 
hoop, want als de FGTB met de 
afdankingen gekonfronteerd zal 
worden, komt links-Wallonie toch 

aard: „Het is met ondenkbaar dat 
Waalse en andere ministers, op 
grond van de biezondere mach
ten, proberen maatregelen er
door te drukken, die voor Vlaan
deren schadelijk zouden zijn De 
strijd tegen de krisis behoudt een 
volstrekte voorrang, maar mag 
geen voorwendsel zijn om de 
Vlaamse gemeenschap te bena
delen Meer dan ooit is vanwege 
de gekozenen grote waakzaam
heid geboden" 

Q E STANDAARD geeft dus 
• ^ toe dat Vlaanderen met 
deze regering waakzaam moet 
zijn 

En de ACV-krant Het Volk pleit 
ook voor waakzaamheid tegen 
de liberalen „De huidige rege
ring neemt zich voor een poging 
tot sanering te wagen De aanwe
zigheid van liberalen in de rege
ring noopt ons echter tot waak
zaamheid De kleine inkomens 
dienen bij voorbaat in bescher
ming genomen en dat moet dui
delijk in de volmachtenwet tot 
uiting komen Daarnaast moet 

Improvisatie van de ergste soort.. 

op straat en de PS zal van haar 
machtspositie in de deelregering 
gebruik maken om de Waalse 
bevoegdheden verder uit te brei
den Wat gaat Vlaanderen dan 
doen"? Dat vraagt ook De Stand

even duidelijk, worden gepreci-
zeerd dat de grote en de super-
inkomens met de dans ontspnn-
gen Dit is het enige prioritaire 
evenwicht waaraan de regering 
met kan ontsnappen Dit betekent 

damiaanaktie 
29-31 J A N U A R I 

Lepra ? 
Wat gaat ons dat aan ' Bestaat dat nu nog altijd '> 
HET KAN ZELFS GENEZEN ! 
Kwestie van medicijnen, mensen, tijd en geld 
...MAAR NIET VANZELF. 
Goeie wil alleen volstaat met Want lepra betekent ook armoede, 
onderontwikkeling, uitbuiting 
Lepra genezen is armoede bestrijden 
Redenen genoeg dus om deel te nemen aan de leprabestrijding 
Stort vandaag nog uw bijdrage 
PCR 000-0046250-78 DAMIAANAKTIE 
Stevinstraat 16-1040 BRUSSEL 
Tel 02/230 66 05 

meteen dat aan de „middenmoot' 
van de bevolking, dat is de groep 
die het relatief nog goed stelt, 
waarborgen dienen gegeven dat 
haar inspanningen mede ten goe
de komen aan de minstbedeel-
den in de maatschappij en dat 
daarnaast de hoge inkomens een 
deel bovenop bijdragen" 

U ET VOLK - en dus ook het 
• • ACV — zijn dus met erg ge
lukkig met de liberalen Zouden 

soms daarvoor de volmachten 
nodig zijn? Om de verdeeldheid 
en het wantrouwen in de koalitie 
te verbergen"? 
Wat er ook van zij voor Vlaande
ren is dit kabinet een slechte 
zaak Hoe vlugger Martens in het 
zand bijt hoe beter 
En hoe meer de CVP als anti-
Vlaamse partij wordt ontmas
kerd, hoe beter De gemeente
raadsverkiezingen staan voor de 
deur' 

p N terwijl de verkozenen van 
^ het volk voortaan hun mond 
moeten houden, deelt Martens — 
de Vlaamsgezinde, weet u nog? 
— met gulle hand miljarden uit 
aan het Waalse staal Nu zwijgt 
de CVP in alle talen, ook schreeu
wer Van Rompuy én ook de 
CVP-kranten Dat wordt aange
klaagd in De Morgen: „Met de 
nieuwe koalitie is het plots alle
maal veranderd en denkt de CVP 
heel anders over het Waals staal 
en de tusenkomst van de over
heid Nu IS men wel bereid om mil
jarden te geven die men, zolang 
de socialisten in de regering za
ten, onder geen voorwaarde wou 
verlenen Spitaels, maar vooral 
Eyskens zelf, zijn de eersten die 
zich over zulke spectaculaire 
koersverandering moeten verba
zen Vandaag vallen de miljarden 
met tientallen uit de regering
sboom, terwijl onder het vorige 
kabinet bij elk miljard haast een 
krisis dreigde 

Deze ommezwaai heeft iets on-
fatsoenlijks en revolterends Im
mers, het leidt tot de konklusie 

Verrassend voordelig 
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... Duizend 
bommen 

en 
granaten... 

De oorlogsroman ais 
genre bestaat nog niet zo 
iang. Er zijn de beroemde 
veidsiagevoi<aties van 
Stendhai en Toistoj, maar 
de eerste weri<elijke oor
logsroman, zoals wij iiem 
nu kennen, is „De vuur
doop van Henry Fleming" 
van Stephen Crane 
(1871-1900), die hij op 23-
jarige leeftijd schreef. De 

Van het westelijk front 
De eerste wereldoorlog is niet 
zo'n vruchtbare bodem geweest 
voor de „echte" oorlogsroman. 
Vele dokumentaties en echte ver
halen verschenen, maar de eerste 
werkelijke fiktie verscheen van de 
hand van Erich Maria Remarque. 
Deze stond op zijn 18de jaar aan 
het front en na 1918 leefde hij in 
moeilijke materiele omstandighe
den, tot hij in 1929 een wereldsuk-
ses oogstte met zijn markante 
oorlogsroman: „Van het Westelijk 
front geen nieuws", die reeds in 
1930 werd verfilmd en zo pas een 
nieuwe filmversie kende. Remar
que was de eerste die de smerig
heid en de claustrofobie van de 
loopgravenoorlog wist weer te ge
ven. De lijf-aan-lijfgevechten, de 
aanval en tegenaanval en de enor
me verliezen van de moderne oor
logvoering werden voor de eerste 
maal tot in de kleinste details neer
geschreven. Na dit boek zou er 
nooit meer oorlog zijn. In Vlaande
ren, het oorlogspeelveld bij uitstek, 
verscheen er zelfs een toren in de 
vlakte, waarop dit stond gebeiteld. 
Maar de Duitsers en Japanners 
dachten er anders over. Het veel 
later verschenen boek van de 
Vlaming Louis Achten is het zwie
rig en boeiend relaas over de 
frontervaringen van vier jongens 
uit één Limburgs gezin. „Moeder 
had gelijk" is een van de betere 
Vlaamse oorlogsboeken. Dan 
heeft men ook de opzettelijk aan
gedikte en met schandaalfeiten 
gekruide verhalen over Duitse 
gruwelen van Louis Dumur: „De 
bloedhond van Verdun" en „Nach 
ParlsP, onleesbare prullen. Het 
voor mij uitverkoren boek over 14-
18 is Op het veld van eer. Dit ver
haal over de waanzin van de oor
log, onder de vorm van het proces 
van een frontsoldaat werd ooit 
verfilmd door meester Stanley Ku
brick en iemand die het gezien of 
gelezen heeft kan nooit de dwaas
heid van de militaire overheid ver
geten. 

De Duitsers 
en het Oostfront 
Echte fans van het genre, plegen 
meestal te zeggen dat de Duitse 
oorlogsromans het „eerlijkste" zijn. 
Waarschijnlijk omdat ze meestal 
over de grote verliezen handelen. 
De meeste van deze Duitse ro
mans, spitsen zich ook toe op de 

klinische registratie van 
gedachten, gevoelens en 
gedragingen in deze eer
ste „moderne" oorlogsro
man, staat op het hoog
ste literair niveau, en dat 
kan van z'n opvolgers 
nog weinig worden ge
zegd. Maar wie wil er 
over literatuur praten als 
het om oorlogsboeken 
gaat? 

verschrikkelijke gevechten aan 
het Oostfront 
Theodoor Plevier was reeds au
teur voor de oorlog, maar niemand 
zou ooit van hem hebben ge
hoord, was er de oorlog niet ge
weest In zijn jeugd was hij een 
zwerver, matroos op zeilschepen 
en mijnarbeider in Zuid-Amerika. 
Toen hij zich opnieuw in Duitsland 
vestigde begon hij te schrijven, in 
1933 ontvluchtte hij echter het 
Hitlerregime en vestigde zich in 
Praag en emigreerde later naar 
Rusland. In 1945 keerde hij terug 
naar Berlijn en in 1947 nam hij de 
benen naar de Amerikaanse zone. 
Dan begon hij met het publiceren 
van hetgeen misschien het best 
verkocht oorlogsepos zou wor
den: Stalingrad, Moskou en Ber
lijn. Het werden gruwelijke aan
klachten tegen de nutteloosheid 
van de oorlog en het zijn tegelij
kertijd schrijnende getuigenissen 
over W.O. II. 

Het Stalinorgel 
Het meest meedogenloos oor-
logsverhaal is „Het Stalinorgel" 
van Gerd Ledig. Het handelt over 
een etmaal aan het Oostfront en 
het is zo anti-militaristisch ge
schreven, dat het naar vrede en 
menselijkheid doet verlangen. De 
pakkende aanvangssekwens, 
waarin het lijk van een soldaat 
zelfs in de dood nog geen rust 
vindt maar eerst aan stukken 
wordt geschoten en vervolgens 
vermalen onder de rupswielen van 

een tank, grijpt je recht naar de 
strot 
Toen wij in 1959 onze legerdienst 
in Duitsland klopten, hing daar bij 
een Duitse begrafenisondernemer 
op een bepaald ogenblik, de affi
che voor de nieuwste Duitse film: 
„Honden wilt ge eeuwig leven", 
deze was gebaseerd op het objek-
tieve, aangrijpende relaas van de 
strijd aan het Oostfront van Fritz 
Wöss, wiens tweede roman: „De 
vis begint aan de kop te stinken" 
met meer dezelfde hoogte haalde. 
„Tussen Don en Wolga" van 
Heinrich Gerlach is tweemaal ge
schreven. Éénmaal in Russische 
krijgsgevangenschap en eenmaal 
in Duitsland. Het eerste manus-
cnpt werd in beslag genomen 
door de Russen. Misschien geluk
kig voor de auteur, want deze 
roman over de strijd om Stalin
grad, geschreven in drie weken 
tijd onder hypnose bij een psy
chiater, is een duidelijk beeld van 
de gruwelijke winter van 1942-43 
voor en in Stalingrad. De romanfi
guren zijn zo echt en levendig dat 
men het hele boek als een film ziet 
afrollen. Men is samen met de 
soldaten verontwaardigd, wan
neer ze over de radio hun dood
vonnis horen uit de mond van de 
Führer aller Duitsers- Stalingrad 
tot de laatste kogel, tot de laatste 
man... 
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Het geduldige vlees 
De aangrijpend geschreven ro
mans van Willi Heinrich, waarin 
de menselijke waardigheid de no
dige opdoffers krijgt bieden geen 
enkel positief houvast, maar is dat 
niet het ware gelaat van de oor
log? „Het vlees Is geduldig", 
waarin Steiner de hoofdrol ver
tolkt is een roman die vele andere 
oorlogsboeken het schaamrood 
naar de wangen kan brengen. „De 
Gouden Tafel" van dezelfde au
teur, speelt zich af in het midden 
van de Tito-partizanen en hun 
stnjd tegen de Duitse oeverheer
sers. Niet meer van hetzelfde ni
veau, maar dat was nog moeilijk te 
benaderen. 
Een sterk geschreven roman over 
de terugtocht van de Duitse troe
pen, met de nodige soldatentaal 
en het gebruikelijke cynisme is 
„Voorwaarts kameraden, wij 
moeten terug" van Wolfgang 
Parth. Een der meest aangrijpen
de romans in zijn genre. Als de 
hoofdpersoon, scheel van de hon
ger, zich lekker te goed heeft 
gedaan aan een warme portie 
vlees en hij dan de pels van zijn 
trouwe hond ziet liggen, kan je met 
hem meevoelen. 

Moeders zoeken 
hun kinderen 
Toen het boek „De Brug" van 
Manfred Gregor verscheen, was 
het dadelijk verkocht in Engeland, 
de Verenigde Staten, Australië, 
Frankrijk, Denemarken, Finland, 
Noorwegen, Zweden, Italië, Span
je, Polen, Honganje en Nederland. 
Ook werd er vlug een Duitse film 
naar gedraaid, die maandenlang 
de affiches hield in alle grote ste
den van de wereld. Deze roman is 
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het verhaal van zeven 16-jarigen 
die in de meimaand van 1945 een 

' ^ brug moeten verdedigen tegen de 

oprukkende Amerikanen. Zelden 
slaagde een auteur er beter in de 
geschiedenis van een verleide, 
misbruikte en verraden jeugd, zon
der kommentaar en in een een
voudige en klare taal weer te 
geven. Wie dit boek heeft gelezen 
is een ander mens geworden. 
Toen Herbert Relnecker, begin 
van de vijftiger jaren, „Moeders 
zoeken hun kinderen" publiceer
de, was hij een illustere onbeken
de. Sindsdien kennen we hem als 
de duimzuiger van tv-reeksen als 
„Derrick" en „De Kommissaris". 
Deze oorlogsroman echter geeft 
net als „De Brug", een beeld van 
de kindsoldaten die Hitler voor 
zich liet opdraaien De moeders 
nemen het echter niet en gaan op 
zoek naar hun kinderen, hierbij 
geholpen door een generaal. Een 
ontroerende en aangrijpende ro
man. 

Kwart na achten 
Hans Helmut KIrst deed in 1953 
een gooi naar wereldberoemdheid 
en IS sindsdien een héél bekend 
auteur. Zijn boek „08.15 De Kazer
ne" (een kliënt vroeg ooit eens aan 
een boekhandelaar. Kwart na ach
ten, de kazerne) sloeg in als een 
bom. De vervolgen „08.15 De Oor
log" en „08.15 Het Einde" kenden 
een gelijkmatig sukses. En terecht 
want soldaar Herbert Asch en zijn 
kameraden vergeet men nooit 
meer. 

Uit een heel ander vaatje tapte 
Sven Hassel, de Deense auteur, 
die nu in Spanje woont Een hele 
tijd heeft hij zijn idenditeit verbor
gen kunnen houden, toen ze uit
eindelijk uitlekte, bleek hij een 
Deens Oostfrontvrijwilliger te zijn 
geweest In het genre zijn „Pan
ters des doods", „Het Bataljon 
der verdoemden" en „Frontkame
raden" echte hoogtepunten. Has
sel laat steeds zijn zelfde hoofd
persoon opdraven en al vlug gaat 
men Kleintje en Broertje sympa-
tiek vinden, al zijn ze nog zo'n 
moordenaarsmachine. 

Onze broeders 
de Russen 
De Russen, die in 1939 Finland 
hadden aangevallen, waarover de 
Finse auteur Valnö LInna het 
prachtige boek „De Onbekende 
Soldaat" schreef, dat nu nog 
wordt opgevoerd als klank- en 
lichtspel in Finland, waren in Polen 
de Duitse legers tegemoet getre
den en hadden met hen een ak
koord gesloten over de verdeling 
van Polen. Maar zoals is geweten 
hielden de Duitsers zich daar na
tuurlijk niet aan In het Nederlands 
werden weinig Russische boeken 
vertaald, maar „Wolokolamsk" 
van Alexandre Beck, geeft ons 
een onverkwikkelijk beeld van de 
militanstische geest in het Sovjet-
leger tijdens de tweede wereld
oorlog. Wolokolamsk handelt over 
de verwoede krachtinspanningen 
welke door in allerijl georganizeer-
de Russische eenheden werden 
geleverd, om de bedreiging van 
Moskou af te wenden. 

De Yanks are coming 
Zelden wordt een oorlogsroman 
geschreven tijdens de gebeurte
nissen zelf, Ernie Pyle echter, die 
op Iwo Jima in 1945 sneuvelde, 
kort voor de kapitulatie van Japan, 
schreef als oorlogskorrespondent 
uiterst boelende reportages en 
kroniekvormige relazen over de 
oorlogsgebeurtenissen zoals hij 
ze meemaakte. Zijn drie boeken 
handelen over Afnka, Siciliè, Italië, 
Normandie, Franknjk en het Verre 
Oosten. Ze verschenen later on
der één titel: „De mens ErnIe 
Pyle". Wie als oorlogsromanlezer 
dit met onder ogen heeft gehad, 
kan voor de rest beter zwijgen 
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De grote machines 
Het is een opmerkelijk feit dat 
verscheidene auteurs, die het later 
in Amenka zouden maken, hun 
grote bekendheid kregen door het 
publiceren van een oorlogsroman. 
Irwin Shaw, die als gewoon sol
daat deelnam aan W.0. II, schreef 
de klassieker „De Jonge Leeu
wen", het bekendst werd hij later 
met de tevereeks „De Jordaches". 
Van Norman Maller werd als eer
ste boek vertaald „Helden zonder 
glorie", een ophefmakend boek 
over de verovering van een eiland 
in de Stille Oceaan. Reeds daar is 
zijn latere nihilistische toon en 
sterk gekruide taal herkenbaar. 
James Jones, die als militair was 
gestationeerd op Hawaii toen Ja
pan zijn aanval op Pearl Harbour 
lanceerde, schreef een eeuwige 
bestseller met „'s Levens Taptoe". 
In feite geen echte oorlogsroman, 
waarin de duizenden details wei 
eens gaan vervelen, maar als aan
klacht tegen de systematische 
vermorzeling van de persoonlijk
heid door de militaire kolos, een 
parel. De sterke taal was voor zijn 
tijd erg schokkend. Jones publi
ceerde nog twee, literair waarde
volle, door de oorlog geïnspireer
de boeken: „Het Pistool" en „De 
dunne rode draad". Een oorlogs-
boek dat het bij de literaire in
crowd ook deed was „Paragraaf 
22" van Joseph Heller, maar de 
echte oorlogsboekenfan zal hier 
weinig aan hebben. 

Gezworen kameraden 
Leon Uris is geboren in 1924 en 
was pas achttien jaar toen hij als 
radiotelegrafist deelnam aan W.O. 
II. Zijn romans zijn met enorme, bij
na journalistieke virtuositeit ge
schreven. Wereldberoemd werd 
hij door zijn boek over de oorlog in 
de Pacific „Gezworen Kamera
den" en die kent iedere liefhebber 
van het genre. Een 

indrukwekkend beeld van de 
Amerikaanse veldtocht in Europa, 
bijna een verheerlijking van de 
Amerikaanse soldaat, werd ge
schreven door de Duitse auteur 
Stefan Heym in „De Kruisvaar
ders". Heym ging in 1933 uit Duits
land naar Praag, om vandaar in 
1935 naar Amerika te emigreren. 
Hij werd in 1943 ingelijfd in het 
Amerikaanse leger maar verkoos 
later het Oostblok en zijn latere ro
mans zijn dan ook meestal eenzij
dig kommunistisch getint. 

Terug uit de hel 
De jongste en meest gedekoreer-
de soldaat van Amerika, Audie 
Murphy, die met z'n kindersmoel
tje ook nog filmster werd, schreef 
een daverend relaas over de veld
tocht in Europa, waaraan hij deel
nam, en opklom van soldaat tot lui
tenant. Uit iedere bladzijde klopt 
de oorlog en tevens de tragiek van 
het verlies van vrienden. „Terug 
uit de hel", waar later ook een film 
van werd gemaakt, met de auteur 
in de hoofdrol, is ontroerend. 
Toen John Huston in 1951 „De 
vuurdoop van Henry Fleming" 
verfilmde koos hij Audie Murphy 
als hoofdrolvertolker. Nu is Hus
ton van zijn eerste cynische daad 
niet gestorven en ik verdenk hem 
ervan, dat hij de mythe van de on
overwinnelijke soldaat — die Au
die Murphy met zich meedroeg — 
even een geduchte knauw wilde 
geven. De vuurdoop van Henry 
Fleming speelt zich af tijdens de 
Amerikaanse Burgeroorlog 
Francis Irby Gwaltney schreef 
een merkwaardige oorlogsroman, 
waann het leven tot in zijn meest 
gedegenereerde vorm wordt be
schreven: „Gisteren duurde een 
eeuwigheid". Als men echter de 
Amerikaanse titel ziet: „The day 
the century ended" ziet men de 
verwijzing naar het eind van het 
boek, wanneer de eerste atoom

bom op Hirosjima werd gedropt. 
Voor de fans mag die niet ongele
zen blijven. 
Sam Fuller liep al jarenlang rond 
met de idee een film te draaien 
naar zijn oorspronkelijk manus
cript „De Big Red One" en die 
droom kon hij na vele jaren verwe
zenlijken. Als eindkataloog voor 
alle Amerikaanse romans over de 
strijd in Afnka en Europa moet 
men dit boek gelezen hebben. Vol 
met levende mensen, wier bloed 
overdadig vloeit! 

De bravoure stukjes 
Gevangeniskampen, koncentratie-
kampen, ontsnappingen, jodenver
volging zijn dingen die met de 
oorlog samenhangen. In dit genre 
werd ook heel wat afgeschreven, 
maar vele boeken zijn niet het 
vermelden waard. Eric Williams 
echter zal de geschiedenis ingaan 
met zijn prettig verhaal over een 
ontsnapping: „Het Houten Paard". 
Nog beter werd gedaan door Paul 
Brickhill die met „De Grote Ont
spanning" een der merkwaardig
ste publikaties over gevangen
kampen maakte. Slavomir Rawicz 
was ruiterijofficier in het Poolse 
leger en werd in 1939 door de 
Russen gevangen genomen. Hij 
ontvluchtte in 1941. Hij trok met 
zijn lotgenoten dwars door het 
Aziatisch kontinent tot aan de 
grens met India. Later liet hij zijn le
zenswaardig verhaal vastleggen 
door een Engelse journalist, die 
het ontroerend en spannend be
schreef in „De Barre Vlucht". Jo-

rende moloch van de Duitse oor
logsmachine streden. De beste 
boeken over de jodenvervolging, 
dit valt me nu op, zijn deze waann 
de joden met harde hand terug
sloegen naar het monster dat hen 
probeerde te vernietigen. Een der 
eerste grote romans over dat on
derwerp IS „De Muur" van John 
Hersey. Een diepmenselijke ro
man over het getto van Warschau 
tijdens de jaren 1939-43, geschre
ven met een sterke beeidings-
kracht, een meeslepend verhaal 
en hoe moeilijk dit ook lijkt te 
rijmen, een flinke dosis humor. 
Minder gekend is zijn merkwaardi
ge roman uit de bevrijdingstijd in 
Italië „Een klok voor Adano", het 
lezen overwaard. Leon Uris be
schreef boeiend en tot in de klein-' 
ste klinische biezonderheden het 
getto van Warschau in zijn onver
getelijke boek „Mila 18" en in zijn 
„Exodus" wordt het onderwerp 
eveneens aangeraakt. Een der 
merkwaardigste boekjes over het 
getto is echter „Het Riool", waar
van ik de schrijver te goed moet 
houden, maar het heeft me inder
tijd zo erg getroffen, dat ik het niet 
onvermeld wilde laten. Van Philip 
Gibbs is er nog de heldenstrijd 
van de Polen in „Polen, waar 
wacht ge op ?". Verplichte lektuur. 

Het vijfentwintigste uur 
Van Hans Werner Richter's „Zij 
vielen uit Gods hand', zowel als 
van Virgil Gheorghiu's „Hel vijf
entwintigste uur" IS het een der 
onschatbare verdiensten, dat het 

PAUL Bonmcmmm 

Doorh^ . 
vergoten woea 

En wat nu met de 
oudstrijders? 
MacKinlay Kantor kreeg van Sa
muel Goldwyn de opdracht om 
„De beste jaren van ons leven" te 
schnjven, nadat Sam een artikel in 
een magazine had gelezen, over 
soldaten die terugkeren uit de 
oorlog. Het boek werd een dave
rend sukses — en met reden —, 
de film kreeg zomaar eventjes 
zeven Oscars. Het boek volgt drie 
thuiskomende soldaten, een leger
sergeant, een jonge vliegenier en 
een zeeman die beide handen 
heeft verloren. 
Konsalik, die in zijn fabriek ook 
enkele betere oorlogsboeken ver
vaardigde met „Zij vielen van de 
hemel" CKreta), „De Grote Terug
tocht" (Oostfront) en „De Hemel 
boven Kazakstan" (Rusland) en 
„Dokter van Stalingrad" (helden-
moed-produits - in Russisch ge
vangenenkamp), schreef zijn bes
te boek met „Mannen zonder ge
zicht". Dit IS het verschrikkelijke 
epos van Duitsland aan het einde 
van de oorlog en tijdens de eerste 
jaren van de vrede. Hoe soldaten 
terugkeren met de vreselijkste 
verminkingen en de eerste toe
passingen van de plastische chi
rurgie. Een roman die recht naar 
de keel grijpt. 

In vreemde krijgsdienst 
„Door het vergoten bloed" en „De 
wrede oorlog" van Paul Bonne
carrière zijn waarschijnlijk de best 
gedokumenteerde en meest lees
bare romans over het vreemdelin
genlegioen. In de eerste roman 
handelt het om de strijd in Indochi
na, die op zo'n prachtige wijze is 

sef Martin Bauer zou waarschijn
lijk nooit bekend zijn geworden als 
auteur, had hij zijn „De Witte Hel" 
niet geschreven. Het is een aan
grijpend oorlogsverhaal, over de 
ontsnapping van een Duitse krijgs
gevangene uit de witte hel van 
Rusland. De oorspronkelijke titel 
„So weit die Füsse tragen" geeft 
een veel duidelijker beeld van wat 
er in dit verhaal van menselijke 
moed werd neergeschreven. 
Heerlijk boek! 
„De brug over de rivier Kwal" van 
Pierre (ApenplaneeO Boulle is al
leen vermeldenswaard omwille 
van de film die drie Oscars ver
overde, het boek nauwelijks le
zers. Veel boeiender en ruwer is 
„Koning Rat" van James Clavell, 
die schrijft over dood en vertwijfe
ling in het Jappenkamp Changi. De 
roman van een cynisch overlever. 

Het getto van Warschau 
Overleven kan men ook zeggen 
van de moedige strijd die het 
Poolse volk en de Poolse joden in 
het biezonder, tegen de allesverte-

ons tegen het gevaar der verteke
ning van de werkelijkheid wil be
hoeden door aan die werkelijkheid 
trouw te blijven. De mensen die 
Richter ons in zijn boek laat ont
moeten, verzetsmensen, gedepor
teerden, avonturiers, vluchtelin
gen, SS'ers, zij zijn mensen geble
ven. Nergens maakt Richter het 
ons mogelijk etiketten kwijt te ra
ken. Zij passen niet. Door een 
onbarmhartige ontleding van de 
werkelijkheid zijn er geen helden 
of lafaards meer over. Elke held is 
ergens een lafaard, elke lafaard 
ergens een held. Het vijfentwintig
ste uur werd geschreven vanuit 
de bezetenheid van de auteur, 
door één angstvoorstelling: de on
dergang van de enkeling, de enke
ling is op zoek naar God. Richter 
laat het filozoferen aan zijn lezer 
over en zijn boek werd dan ook 
een werkelijk „document humain" 
over de tijd van 1939 tot 1950 en 
het vluchtelingenprobleem. Rich
ter schreef nog „Vergeefse Ne
derlaag" en „Gij zult niet doden", 
twee prachtige realistische oor
logsromans. 

beschreven, dat iedere liefhebber 
de figuur van kapitein Matei zou 
moeten kennen. De tweede ro
man behandelt op boeiende en 
bloedige wijze, de strijd van het le
gioen in de Algerijnse oorlog. Een 
meesterwerk in zijn genre. „De 
Verloren Zonen" van Stefan Oli
vier geeft duidelijk de rauwe taai, 
de diepe nood en het geestelijk 
bederf van de felle vechters onder 
vreemde vlag weer. „De vrijwilli
gers" van Saint-Loup is de ge
schiedenis van het Franse Oost-
fronterslegioen en al is men het 
niet met hen eens, er werd ver
domd hevig gevochten en dat 
heeft de schrijver schitterend 
weergegeven, met alle historische 
achtergronden verklaard. In België 
deed Leon Degrelle hetzelfde met 
Veldtocht in Rusland, dit vol trots 
en glorie geschreven curiosum is 
echter het lezen waard. 

De lage landen bij de zee 
In onze streken werd nooit veel 
aan oorlogsromans gedaan. De 
voornaamste wil ik echter vermel
den. Wim Hornman schreef „De 
Hele Hap", een hard boek over de 
Nederlandse aktie op Java, en van 
dezelfde auteur is „Ik wH leven", 
een boek over de Nederlandse 
vrijwilligers op Korea. Hornman 
schreef deze Korea-roman aan de 

hand van getuigenissen van terug
gekeerde soldaten, waarna hij la
ter oorlogskorrespondent werd in 
Korea. De oervervelende litera
tuurder Willem Frederik Her
mans, schreef met De donkere 
kamer van Damocles" misschien 
zijn enig leesbare boek, en dan is 
het nog een verzetsroman. Kapi
tein W. van der Veer's „Wij bid
den om de Dageraad", over de 
Nederlandse kruisvaarders naar 
Korea is een enorm goed leesbaar 
dokumentaire roman, met mensen 
van vlees en bloed. 
Job Sytzen schreef een viertal 
realistische romans, waarvan drie 
— op oorlogsfeiten gebaseerd —• 
later oók in één band werden 
uitgegeven. „Niet iedere soldaat 
sneuvelt", „Gods Ravijn" en 
„Landgenoten" zijn typische voor
beelden van hoe het kan in het Ne
derlands. Job Sytzen heeft zich de 
vlotte, harde Amerikaanse schrijf
wijze eigen gemaakt verwerkte 
ook nog een stevige dosis sex in 
zijn boeken en kreeg het sukses 
dat hij verdiende. Wie over de 
Nederlandse oorlogsroman wil 
praten, moet deze boeken zeker 
kennen. 

In België schreef Filiep Van Mae-
le „Het leven heeft geen belang" 
en het is een van de best gekom-
poneerde verzetsromans die hier 
te lande verschenen. Walter Ro
land hield zich bezig met het 
schrijven van de geschiedenis, in 
romanvorm, van de Vlaamse 
Oostfronter, en deze werkelijk 
goed leesbare en historisch be
langrijke boeken werden samen
gevat in de omnibus „Welkom in 
Siberië". Jos De Freine schreef 
over de Griekse burgeroorlog als
of hij er zelf bij was in „Spel der 
dwazen" en over de Algerijnse 
oorlog het erg leesbare „De goe
den zullen gevallen zijn". De laat
ste jaren is het vooral Bob Van 
Maroey die met zijn oorlogsro
mans, meestal met een homofiele 
tematiek, zeer hoge ogen gooit 
merkwaardig zijn: „Een moeras 
van bloed" en „Sterven bij Dage
raad". Ludo Vaneck, die onder de 
meest kleurrijke pseudoniemen, 
de vulgairste romans over de Duit
se koncentratiekampen schreef, 
heeft ook enkele goeie pogingen 
op zijn aktief met „De Geteken
den" en „De Zwarte Weg", twee 
romans over koncentratiekampen, 
terwijl zijn „Boek der Kampen" als 
dokument aan te raden is. Toen 
Ivo Michiels nog begrijpelijke 
boeken schreef verscheen 
„Kruistocht der Jongelingen" ais 
eigenaardigheid nog wel te lezen. 

De kater van Amerika 
Sinds de bevrijding van de gijze
laars in Iran en het „Tie a yellow 
ribbon"-syndroom in Amerika, zijn 
er stemmen opgegaan van Viet-
namveteranen, dat zij nooit een 
grote ticketparade hebben gekre
gen, maar dat zij thuiskwamen als 
dieven in de nacht en dat ieder
een zo snel mogelijk deze verloren 
oorlog wilde vergeten. Het enige 
boek over deze oorlog dat wereld
beroemdheid kreeg is „De groene 
duivels" van Robin Moore, en dat 
nog meer omwille van de betogin
gen tegen de film — met John 
Wayne — die ernaar werd ge
draaid. Maar nu is de boot aan, 
langs alle' kanten verschijnen er 
romans over de Vietnamoorlog. In 
het Nederlands verscheen reeds 
„Mannen in oorlog' van Philip 
Caputo, maar dat moet men nu 
niet noodzakelijk hebben gelezen. 
Van Ron Kovic is „Bom on the 
Fourth of July" en dat geeft een 
zeer goed beeld. Binnenkort ver
schijnt in wereldpremière in het 
Nederlands de roman van Sam 
Fuller „Het Geweer". 

". In een zeer goede 
vertaling van Jef Geeraerts is dit 
een. boek om naar uit te kijken. 

Laagvlieger 
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12 TV-programma's Wi 
Zaterdag 

JANUARI 

BRT 1 
14.30 Open school. - 16.00 Kelder 
de Bismarck (oorlogsfilm). — 18.00 
Tik tak. — 18.05 Robinson Crusoe 
CO - 1830 Popeye. - 18.35 Het 
zwarte eiland (jeugdfilm). — 19.45 
Nieuws — 2010 Slissen en Cesar 
(f). - 20.45 Terloops. - 21.30 De 
coach van het jaar (w.-e.-film). — 
23.05 Nieuws. 

NED 1 
15.30 Nieuws. - 15.32 Studio vrij. 
— 1610 Klassewerk (spel). — 
18.58 Nieuws — 19.00 De Frank 
Kramer show. — 20.15 Galactica 
(sf-f) - 21.00 Yes minister (O. -
21.37 Nieuws. - 21.55 Sport op 
zaterdag. — 22.50 Dreiging in 
't duister (tv-film). - 23.50 Nieuws. 

NED 2 
17.40 Studio sport extra. — 18.35-
Sesamstraat — 18 50 Toenstische 
tips. — 18.59 De lieverdjes van 
Grange Hill (f) - 19.25 Kerkbuurt 
- 20.00 Nieuws. - 20.27 Ted-
show - 2200 Rebel voor de 
vrijheid (f). — 22.25 Hier en nu 
(info). — 23.20 Hier en nu/Studio 
spor t — 23.45 Tot besluit — 23.55 
Nieuws. 

RTB 1 
19.30 Nieuws. - 19.55 Le jardin 
extraordinaire. — 20.30 Rio Bravo 
(western). — 22.45 Souvenirs de 
bois d'ardoise (folklore). — 23.15 
Nieuws. 

ARD 
20.00 Nieuws. — 20.15 Das Pira-
tenstuck (musical). — 22.00 
Nieuws. — 22.20 Eine Witwe mor-
det leise (film). — 0.00 Nieuws. 

ZDF 
19.00 Nieuws. - 1930 Der lange 
Treek (f). — 20.15 Menschen '81 
(jaaroverzichü — 21.55 Nieuws. 
— 22 00 Das aktuelle Sport-Studio. 
- 23.15 Nieuws - 23.20 Rock-
Pop in Conc&ct 

D 3 
19.55 Gewestelijke aktualiteiten. — 
20.00 Nieuws — 20.15 Muziek en 
moderniteit — 21.25 Wochen-
schau nr. 592. — 21.55 Das Testa
ment der Dr Cordelier (film). — 
23.25 Rockpalast - O 25 Nieuws. 

LUX. 
19.00 Nieuws. - 20.00 Huit ga 
suffit (O. — 21.00 Spécial première 
(film). — 22.45 La communion se-
lennelle (film). 

F 1 
19.20 Gewestelijke aktualiteiten. — 
19.45 Vous pouvez compter sur 
nous. — 20.00 Nieuws - 20.35 
Droit de réponse (ingo) — 22.05 
Dallas (O. - 23.55 Nieuws. 

A 2 
20.00 Nieuws. — 20.35 Champs 
Ely sees (variété). — 21.40 Les cinq 
dernières minutes (f). — 23.15 
Nieuws. 

F 3 
20.00 les jeux de vingt heures 
(spel) — 2030 La Chartreuse de 
Parme (f). — 21.30 Dróle de ciné
ma (dok). - 23.00 Nieuws. 

Zondag 
10 JANUARI 

BRT 1 
10.00 Eucharistievienng vanuit Er-
pekom-Peer — 11.00 Konfrontatie 
(debaü. — 12.00 Nieuws voor ge
hoorgestoorden. — 1430 Voor 
boer en tuinder (Open schooD. — 
15.00 Bavianen (dok.). — 15.25 Een 
man en zijn otter (jeugdfilm). — 
17.10 Sportuitslagen. - 18.00 Tik 

takj — 18.05 Leven en laten leven 
(kwis). - 19.45 Nieuws. - 20.00 
Sportweekend. — 2030 Kaarten 
op tafel (toneel). — 21.40 Lied van 
mijn land 

NED. 1 
1900 Nieuws. — 19.05 Mickey en 
Donald (stnps). - 1930 De grote 
treinreis (dok j . — 20.10 Marco 
Bakker prezenteert. - 21.00 TV-
privé. — 22 00 The family man (tv-
film). — 2335 Nieuws. 

NED. 2 
12.00 Het Capitool (info). - 1530 
Nieuws. — 15.35 Slakkie en Punt
muts. — 15.40 Wat met goed is, is 
niet geschreven (over G. Achter
berg). — 16.30 Op verzoek (reli
gieuze muziek) — 17.05 Studio 
Sport 1 — 17.35 Sprekershoek. — 
17.50 Gelet op Europa. - 18.20 Op 
zicht — 18.45 Sesamstraat — 
19.00 Studio Sport 2. - 20.00 
Nieuws. — 2010 Panoramiek. — 
2040 Humanistisch VertxDnd. — 
20.45 Van goeden huize (over Ita
lië). — 21.40 Prezentatiefilm. — 
21.55 Maledetti, vi amero (film), — 
23.15 BGTV (info) - 2345 
Nieuws. 

RTB 1 
13.00 Nieuws. - 14.30 L'affaire 
Pétain (histonsche reeks). — 19.30 
Nieuws. — 20.05 Le grand casino 
(show). — 21.00 La tendresse (tv-
film). — 2240 Nieuws. 

ARD 
20.00 Nieuws. - 20.15 Tatort ( f j . 
- 2150 Nieuws. - 21.55 Unter 
Deutschen Dachem (reportage). 
- 22.40 Timbuktu (dok j . - 23.40 
Nieuws. 

ZDF 
19.00 Nieuws. — 1910 Bonner 
perspektiven. — 19.30 Judy Gar
land (tv-film). - 21 05 Nieuws. -
21.20 Zuiditalianen in Noord-ltaliè 
(reportage) — 2205 Alkestis (to
neel). — 23.35 Nieuws. 

D 3 
1955 Gewestelijke aktualiteit — 
20.00 Nieuws. - 20.15 Höhlen-
abenteuer (reportage). — 21.00 
Auslandsstudio. — 21.45 Der Tanz 
geht los (balleO. - 22.45 Eric 
Sykes (show) — 23.35 Experimen-
te. — 005 Nieuws. 

LUX. 
19.00 Nieuws. — 19 30 Filmmagazi-
ne - 20.00 Section 4 (fJ. - 21.00 
Le messager (film). 

F 1 
19.30 Dierenmagazine. — 20.00 
Nieuws. — 20 30 La grande evasi
on (film). 

A 2 
2000 Nieuws. - 20.35 Serge 
Lama (show) — 21.40 Petroleum-
branden blussen (dok.). — 2235 
Moscou-Pans (rep)ortage) — 
2305 Nieuws. 

F 3 
1555 Paul Claudel ou l'espérance 
sauvage (dokJ — 16.55 Les sou-
liers de satin (toneel) — 2000 
Japonais absents (variété) — 
23.20 Nieuws. - 23.40 Tex Avery 
(films). 

W i l l i a m H o l d e n , Pe te r F inch 
en Robe r t D u v a l in N e t w o r k , 
een f i lm w a a r i n S i d n e y L u m e t 
d e g e n a d e l o z e g e l d h o n g e r 
van de c o m m e r c i ë l e TV-be -
d r i j v e n a a n p a k t 
( D i n s d a g , BRT 2 o m 20 u. 45J 

Maandag 
JANUARI 

BRT 1 
14.00 Schooltelevisie - 18.05 
Klein, klein kleutertje. - 18.20 Se
samstraat — 18.35 Mohadjirin 
(Open School) - 19.05 Gent 
(Kortfilm). - 19.22 Uitzending 
door derden (Onderneming). — 
19.45 Nieuws. — 20.15 Testament 
van een jeugd (fJ. — 21.10 Sport-
show. — 21.55 Ommekaar (Een 
kind verliezen). — 22.35 Nieuws. 

NED. 1 
1858 Nieuws. — 19.00 De roep 
van de visarend, (dok) — 19.25 
Superstars heren 1981. — 2025 
Mensen zoals jij en ik (korte verha
len). — 21 15 Hier Frankrijk, hier 
Jan Brusse — 21.37 Nieuws. — 
2155 Dnester (Info). - 23.00 
Nieuws. 

NED. 2 
18.35 Sesamstraat — 18.50 
Jeugdjournaal. — 18.59 Tarzan, 
heerser van de jungle (strip). — 
19.23 Zeg'ns aaa (fJ. - 20.00 
Nieuws. — 20.27 Achter het 
nieuws. — 21.10 Malu. een vrouw 
(f J. - 22.00 Koning klant - 2225 
Sonja op maandag. — 23.30 
Nieuws. 

RTB 1 
19.30 Nieuws. — 19.55 Les parasi
tes (tv-film en debat) - 2300 
Nieuws 

RTB 2 
19.55 Vieilles casseroles et bonnes 
recettes (streekgerechO. — 20,05 
Soiree wallonne. 

ARD 
2000 Nieuws - 2015 Das Kran-
kenhaus am Rande der Stadt (f J 
— 21.15 Gesichter Asiens (dokJ. 
— 22.00 Muzikale ontdekkingsreis. 
— 22.30 Tagesthemen. - 23.00 Zu 
früh/zu spat (dokJ. - 040 
Nieuws 

ZDF 
1900 Nieuws. - 19.30 Hitparade 
im ZDF. — 20.15 Wie wurden sie 
entscheiden? (rechtszaken) — 
21 00 Heute^ournal. - 21 20 Wir 
(tv-spel) — 23.00 Martin Niemoller 
(portreü — 0.00 Nieuws. 

D3 
19.45 Gewestelijke aktualiteit — 
2000 Nieuws - 2015 Gluckliche 
Tage (toneel van Beckett). — 2210 
Der Lastwagen (film). — 2325 
Nieuws 

LUX̂  
19.51 Le coffre-fort. - 20.00 La 
nouvelle malle des Indes (fJ. — 
21 00 Pas SI mèchant que ga (film) 

TF 1 
20.00 Nieuws - 2035 Medisch 
magazine. — 21.35 Les nouveaux 
monstres (sketchfilm) — 23.25 
Nieuws. 

A 2 
20.00 Nieuws, — 20.35 Spéciale 
dernière (tv-spel). 

FR. 3 
20.00 Les jeux de 20 heures (speD. 
- 20.30 Barocco (film). - 2215 
Nieuws. 

Dinsdag 
12 JANUARI 

BRT 1 
1800 Tik Tak - 1805 Sesam
straat - 18.20 King Rollo. - 18.25 
Loon naar werken (Open school) 
— 1857 Wij komen uit het oosten 
— 1945 Nieuws. — 20.15 Hitring 
(show). — 21.10 Zal ik eens wat 
vragen dokter. — 22.05 I.Q- (kwis). 
— 22.35 Nieuws. 

NED. 1 
18.58 Nieuws - 19.00 EO-Kinder-
krant - 19 30 De Waltons ( f ) -
2020 Tijdsein (Info). - 20.50 
Klankkleur - 21 00 Op weg naar 
het beloofde land — 21 37 Nieuws 
— 21 55 „De laatste signatuur van 
Hubertus van Hille" (Beeldspraak) 

NED. 2 
1835 Sesamstraat - 1850 
Jeugdjournaal — 1859 Avro's 
Toppop — 1925 Er waren twee 
koningskinderen (f.). — 2000 
Nieuws — 2027 Babbelonie 
(praatshow). - 21 10 Dallas ( f ) . -
22.00 Met een broodje in de bus 
(kabareO. — 220 Televizier Maga
zine — 23.00 De toestand in de 
wereld. — 23 05 Honderd beroem
de schildenjen (dok). — 23.20 
Nieuws 

RTB 1 

BRT 2 
19.00 Het leven op een zeilboot 
(dokJ. - 19.45 Nieuws. - 20.15 
Knipoog (over mode). — 20.45 
Network (film). — 22.40 Bonjour la 
France (Open SchooD. 

19.00 Waalse gewestelijke aktuali-
teiten. - 19 30 Nieuws. — 19.55 Le 
chef de familie (f.). - 20.50 Au 
nom de la loi (rechtskundige ru-
bnek). — 21 50 Refrains du monde 
(volksmuziek). — 22.45 Nieuws. 

RTB 2 

Ich? (kwis) - 2 
- 21 45 Dallas (f. 
themen (dok) -
Sie, Mr Joyce? 

ZDF 

1900 Nieuws — 
legerin (blijspel) 
Journal - 21 20 
d o c h ' - 22.05 I 

ARD 3 

19.45 Gewestelijk 
20.00 Nieuws. -
Mann - 21 00 K 
21.45 Galene. -
Arbeitsplatz (d 
Nieuws. 

LUX. 

19.58 Nieuws. -
qui valait trois mil 
Point noir (film). 

TF 1 

20.00 Nieuws. -
-(- 1 (f). - 21 35 
(f J. - 2225 R 
(dok.) - 2315 

19.55 Vieilles casseroles et bonnes 
recettes (streekgerechO. — 20.05 
Glozel (archeologie). - 21.05 
Miam-miam (toneel). 

ARD 
20.00 Nieuws. - 20.15 Was bin 

A 2 
15.00 Héléne V 
Hart. Met. Lesli 
Cannon, Michae 
jong meisje vluc 
wordt ze geret 
leden van een 
Nieuws. - 22,0J 
23,15 Nieuws. 

Z A T E R D A G o jan.) - D e legendar ische „Bis
marck" , he t g roo t s te Du i tse s lagschip had al lelijk 
hu i sgehouden in de Engelse v loot . He t ke lderen van he t 
Br i tse s lagsch ip „The H o o d " w a s d e d ruppe l d ie d e em
mer ove r d e e d lopen en Church i l l voe lde d e neder laag 
aan als e e n slag in het e igen aangez ich t w/at hem uit 
d e e d roepen „Het in te resseer t mi j niet hoe u he t doet , ik 
gee f u s lech ts di t ene beve l : b r e n g de „B ismarck" t o t 
z inken" . Lew is Gi lber t maak te e e n f i lm r o n d die op
dracht , w a a r v o o r hij gebru ik maak te van oo r l ogsdoku -
m e n t e n en' getu igen issen. A l s t i tel v o o r d e f i lm nam hij 
Church i l l s w o o r d e n Kelder de Bismarck (Sink the 
B ismarck) . M e t : K e n n e t h M o o r e , Dana W y n t e r e.a. 
( 1 9 6 0 - z w / w ) (BRT) - D e weekend f i lm o p BRT sluit 
n a u w aan bi j d e aktualiteit. Tal loze V ie tnam-so lda ten lij
d e n aan c o m p l e x e n e n s y n d r o m e n , zi j kunnen n o g maar 
moei l i jk aan he t normale leven w e n n e n en w o r d e n d o o r 
h u n o m g e v i n g ve rmeden . D u b b e l belast z i jn d e gekwe t 
s te V ie tnamso lda ten . D ie k o m e n helemaal niet meer aan 
d e bak. In Coach van het jaar (.Coach o f the year) , een 
TV-f i lm van D o n M e d f o r d (1981) m e t Robe r t C o n r a d , 
R icky Paul e n Dav id Hubba rd , gaat he t o m J im Brandon , 
e e n voorma l ige voetbals ter , d ie in V ie tnam g e w o n d 
raak te en ve roo rdee ld is o m zi jn leven lang in een rol
s toe l te z i t ten. Hi j p r o b e e r t aan d e slag te gaan als 
voe tba lcoach , maar overa l w o r d t hij afgewezen.. . 

Z O N D A G (10 janJ - BRT zend v a n a v o n d het 
tonee ls tuk Kaarten op tafel uit. He t is het en ige 
tonee ls tuk van d e in Dal las w o n e n d e journal is t D.L C o -
burn . He t s tuk s loeg zodan ig in da t het o m z e g g e n s on 
middel l i jk o p B r o a d w a y geb rach t w e r d , he t k reeg de 
b e f a ^ d e Pul i tzerpr i js en maak te e e n t r i omf toch t ove r 
d e hele we re ld . D e BRT b reng t het in regie van Senne 
Rouffaer, me t Hèléne van H e r c k e n Luc Phil ips ais d e 
t w e e kaar tspe lende o u d e mensen . V ia hun spel let jes 
w o r d e n d e p rob lemen van de be jaarden en be jaarden
tehu izen d o o r g e l i c h t (Een avondje uit: kaarten op tafel) 
- Ned . I (Tros) e n N e d . II ( V P R O ) b rengen o p hetze l fde 
m o m e n t elk een fi lm. O p N e d . I k o m t The family Man, 
een „be te re " TV- f i lm van g o e d e n huize (Life-Time), Ed 
A s n e r speel t d e rol van een gewe tensvo l l e ech tgenoo t , 
al v i j fen tw in t ig jaar ge lukk ig g e t r o u w d , d ie vers t r i k t 
raakt in ove rspe l me t een j ong meis je. A s n e r speel t de 
rol van d e g e t o r m e n t e e r d e ech tgenoo t , vader en min
naar o p i n d r u k w e k k e n d e wi jze. Z i jn ak teer ta len ten 
w e r d e n o n t d e k t t oen hij de rol spee lde van dagbladui t 
geve r Lou Gran t in d e M a r y Ty ler M o o r e reeks , een rol 
d ie resu l teerde in een reeks d ie r o n d h e m w e r d 
g e b o u w d en ko r t en bond ig L o u G r a n d s h o w w e r d ge
he ten . Ed A s n e r is o n d e r t u s s e n voorz i t te r g e w o r d e n v 
an de Amer i kaanse V a k b o n d van Ak teu rs . M e t e e n zit 
hij In d e pol i t iek en o p een spr ingplank naar de hoogs te 
pol i t ieke funkt ies . Bv. J o h n Gav in w e r k t e z ich via die 
v a k b o n d o p to t A m e n k a ' s ambassadeur in M e x i c o en 

ook Ronald Reagan w a s t\ 
Vakbond. . . Maledetti, vi ame 
Italiaanse 31 -jarige f i lmer M< 
In deze pess imis t isch get i 
on ts taan van het pol i t ieke 
s tand in Italië. M e t deze eers 
ee rs te pr i js o p he t fest ival 

M A A N D A G (11 janj 
peli jk magaz ine Ommekaar 
„een k ind ver l iezen". — In A. 
K e e s B russe de hoo fd ro l in i 
Du i tse au teur Herber t Re 
Der r ick , D e r Kommissar ) . K 
spe l o m g e v e n d o o r bekene 
akt r ices zoals vanavond Me 
Mar i j ke M e r e k e n s , Piet Kaï 

DINSDAG (12 jan) 
p robee r t een panel beste 
a n t w o o r d e n o p v ragen van f 
tie, huwel i jk , seksual i tei t en ; 
van Knipoog, het magazine 
s tanden me t een kn ipoogj 
ove r mode . (BRT II) — 
opmerke l i j ke f i lm die in het 
w e l van d e commerc ië le 
S idney Lumet ve roorzaak t r 
r ing. Hier in schi lder t hij de 
televisie af als een nietsont; 
k i jkc i j fers ( = geld) . Faye D i 
TV-p roducen te . Peter Finch 
w i e onts lag dre ig t omdat de 
s h o w in s te rk da lende lijn ge 
v o o r he t s c h e r m aan dat hi 
openbaar ze l fmoo rd zal plee 
c i j fers en mag hij zi jn baan I 
z i jn er nooi t bang voo r gev 
reeksen o p de TV-mark t te 
tons, is na negen seizoene 
„Eindel i jk" ve rzuch t ten veler 
(E.O. Ned . I) — Het „spraak' 
nie w in t zodan ig aan populai 
naar de k r o o n steekt . De AV 
weke l i j kse vo lwaard ige sho) 
u i tgezonden zou w o r d e n op 
dus we l degel i jk in de plaats 
Da t zal de ambi t ieuze en poi 
z innen! (Ned . II). 

WOENSDAG (13 je 
D e BRT had al tweemaal c 
o p het p rog ramma. Telken 
Maa r nu sch i jn t het we l def i 
vanavond o p BRT 2. N o g e 
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M\ 
(kwis) - 21 00 Aktuahteiten 

1 45 Dallas ( f ) - 22 30 Tages-
len (dok) - 2300 Wer sind 
Mr Joyce ' — 015 Nieuws 

) Nieuws - 1930 Die Karten-
rin (blijspel) - 21 00 Heute-
nal — 21 2 0 , No future - oder 
1? _ 2205 5 nach 10 

TV-programma's 13 

D 3 

5 Gewestelijke aktualiteiten — 
O Nieuws — 2015 Thomas 
n — 21 00 Klimbim (show) — 
5 Galerie — 2 30 Hygiene und 
Bitsplatz (dokJ - 2315 
jws 

X. 

8 Nieuws — 2000 L'homme 
/alait trois milliards ( f ) — 21 00 
It noir (film) 

FR. 3 

1 
O Nieuws — 20 30 Formule 1 
(f) — 21 35 La malle des Indes 
— 2225 Regards entendus 

O — 2315 Nieuws 

10 Helene TV-film van Harvey 
t Met Leslie Nielsen, Kathy 
inon Michael Parks e a Een 
3 meisje vlucht weg Op straat 
dt ze gerekruteerd door de 
sn van een sekte — 2000 
üws — 22 05 Mardi-cinema — 
5 Nieuws 

1920 Regionaal programma — 
2030 l'Horoscope (film) - 2155 
Nieuws 

Woensdag 
13 JANUARI 

BRT 1 
1530 Open school - 1700 Op 
het Schildpadplein - Triangelklub 
- 1800 Tik tak - 1805 Sesam
straat - 1820KingRol lo - 1825 
Buck Rogers ( f ) - 1912 Librado 
(PVV) - 1945 Nieuws - 2015 
Arnold (fJ - 2040 De val van 
Icarus (tv-film) - 2220 Nieuws 

BRT 2 
1900 Toerisme (ontdek Amenka) 
— 1925 Natuur in Nederland 
(dokJ — 2015 De stroman (film) 
— 21 55 Debat (met als tema het 
McCarthyisme) 

NED 1 
1530 De dieren van het groene 
woud ( f ) — 15 55 De reuzen van 
de vermiljoenkleunge zee (natuur
film) - 1645 Ren je ro t - 1858 
Nieuws — 1900 Van gewest tot 
gewest — 19 50 Politieke partijen 
- 2000 Madge (tv-film) - 2050 
Filmmagazine — 21 37 Nieuws — 
21 55 Den Haag vandaag - 2210 
Studio Sport — 2240 Nieuws 

NED 2 
1835 Sesamstraat - 1850 
Jeugdjournaal — 1859 Allemaal 
tuig ( f ) — 19 25 Kenmerk (info) — 
2000 Nieuws - 2027 Socutera 
- 2032 Dynasty ( f ) - 21 15 
Nederland kabaretland — 2215 
Muziekspecial - 2 2 35 Taxi ( f ) -
2302 Teleac - 2337 Nieuws 

RTB 1 
19 00 Waalse gewestelijke aktuali-
teiten — 1930 Nieuws - 1955 
Risquons tout (kwis) — 2045 Re
cital Paul Louka (show) — 21 45 
Nieuws 

RTB 2 
1955 Sports 2 

ARD 
2000 Nieuws - 2015 Versu-
chung (tv-film) — 2200 Nieuws uit 
Tsjechoslovakije J-

ZDF 
21 00 Heute-Journal - 21 20 Die 
Prof IS ( f ) - 2210 Fritz Teufel 
(dok) - 2310 Willy und Lilly (tv-
speO — 015 Nieuws 

D 3 
19 45 Gewestelijke aktualiteiten — 
2000 Nieuws - 2015 Gesprek
ken en ontmoetingen — 2145 
Nomaden in Turkije (reportage) — 
2215 Nachtasyl (film) - 2345 
Nieuws 

gan w a s tweemaa l voorz i t te r van de 
ietti, VI amero is de debuut f i lm van de 
je f i lmer M a r c o Tullio G io rdana (1980) 
is t isch get in te p ren t sche ts t hij he t 
t pol i t ieke t e r r o n s m e e n de kr is istoe-
j t deze eers te f i lm haalde hij in 1980 d e 
i e t fest ival van L o c a r n o ( N e d II) 

G (11 janJ — He t sociaal -maatschap-
Dmmekaar van Paula S e m e r gaat ove r 
e n " — In Mensen zoals jij en ik speel t 
hoofdro l in dr ie ko r te TV-spe len van d e 
Herbert Re inecker (auteur van o a 
•nmissar) K e e s B russe w o r d t in ieder 
oo r bekende Neder landse ak teurs e n 
inavond Mar ie l le Fiolet, Sylv ia d e Leur, 
i s . Piet K a m e r m a n e a 

i (12 j a n ) — In Kijk mensen (BRT 1) 
>anel bes taande uit deskund igen t e 
r a g e n van het publ iek ove r par tnerre la-
sualiteit enz — D e t w e e d e a f levenng 
!t magazine waar in hedendaagse toe-
in kn ipoog je w o r d e n benaderd , gaat 
=tT II) — BRT II pak t uit me t een 
\ die in het TV-mi l ieu speelt , zij he t dan 
mmerc ie le televisie Network (1976) 
•roorzaakt m e t d e z e p ren t g ro te be roe-
der t hij de Amer i kaanse kommerc ie le 
3n n ie tsontz iende genade loze race o m 
ld) Faye D u n a w a y speel t een ke iharde 
Peter Finch is d e TV-p resen ta to r voo r 
j t omdat d e k i jkc i j fers van zi jn n ieuws
lende lijn gaan Uit w a n h o o p kond ig t hij 
1 aan dat hij in d e vo lgende u i tzending 
)ord zal p legen H ie rdoor s t i jgen de kijk-
ij z i jn baan b e h o u d e n D e A m e n k a n e n 
ig voo r g e w e e s t o m ui terst h y p o k n e t e 
V-mark t te goo ien Eén e rvan The Wal-
;n se izoenen aan z'n e inde g e k o m e n 
:h t ten velen, „ jammer" k e r m e n anderen 
Het „ sp raakve rwar rende" spel Babbelo-
aan popular i tei t da t het M ies B o u w m a n 
eekt De A V R O zou van plan zi jn er een 
aardige s h o w van te m a k e n die dan vast 
I w o r d e n o p maandag N e d II o m 2 0 2 7 , 
in de plaats van M i e s haar p rog ramma 
euze en poenminnende M i e s zeker niet 

A G (13 j a n ) — 3de keer, goe ie keer 
tweemaal d e v iers ter renf i lm The Front 
ima Telkens moes t hij plaats ru imen 
het we l def ini t ief te zi jn The Front k o m t 
^T 2 N o g eens herhalen w a a r o v e r het 

gaat de f i lm speel t z ich af t en t i jde van he t McCar thy i s 
me, d e heksen jach t o p al w a t naar k o m m u n i s m e rook, 
e r m e e sympat i zee rde o f er ze l fs maar d u r f d e ove r na te 
d e n k e n (beg in ja ren 1950) M c C a r t h y , de senator die de 
jach t als e e n o p d r a c h t van G o d b e s c h o u w t e n zichzelf 
z iet als de groot inquis i teur , w o r d t g e v r e e s d en zi jn 
mach t bre id t uit Heel A m e r i k a m o e t w o r d e n gezu ive rd 
van de kommun is t i sche sme t Daar o n t k o m t o o k de TV-
we re l d met aan Eén van d iegenen d ie van kommunis t i 
s c h e sympat ieen w o r d t ve rdach t is de suksesvo l le TV-
auteur A l f r ed Mi l ler Mi l ler w o r d t ech te r o m die ver
m e e n d e sympa t ieen g e w e e r d O p z e k e r e dag o n t m o e t 
hij de ie twat gekke , besche iden kassier H o w a r d Pnnce 
Mi l ler k o m t me t hem o v e r e e n o m onde r zi jn naam zi jn 
scenano 's naar d e TV-maatschapp i jen in te s tu ren Het 
plan lukt M a a r o p een d a g w o r d t Pnnce naar d e s tud io 
g e r o e p e n o m ter p laatse e e n scenar io w a t bij te 
w e r k e n G e v o l g d d o o r e e n gesp rek ove r he t 
M c C a r t h y i s m e 

D O N D E R D A G C M j a n ) - He t j ongerenmaga
zine Een vinger in de pap verhu is t def ini t ief naar BRT 2 
V a n a v o n d gaat het ove r p leeggez innen en p leegk inde
ren — O o k o p BRT 2, in de reeks Drie Sterren k o m t 
een pol i t ieke dokumen ta i re o v e r d e prob lemat iek van 
t w e e Palest i jnse v r o u w e n in Israel, een o u d e r e v r o u w 
en haar j onge re nicht, e e n lerares (.Vruchtbare herinne
ring - La memo i re fert i le une f e m m e , une te r re ) — D e 
K R O ( N e d II) s tar t me t een n ieuwe reeks waar in 
j onge re k i jkers o n g e z o u t e n hun men ing vent i le ren o v e r 
t oes tanden die hen be roe ren V ia Radio Hi lversum I, in 
Nachtspiegel" wordt over dit onderwerp doorgepraat 
(Dwars) 

V R I J D A G (15 j a n ) — In Uitzending door derden 
bel ichten o a Nell ie M a e s e n J o s W y n i n c k x vanui t een 
p rog ress ieve en k indvnende l i j ke hoek d e demogra f i 
s c h e p rob lemen (BRT 1) — N o g o p hetze l fde net, na 
het Joernaa l De Diepte (The Deep ) , een amer ikaanse 
rampenf i lm van Peter Ya tes (19770, me t Rober t Shaw, 
Jacque l ine Bisset, N ick Nol te , Eli Wa l lach Het boek van 
Peter Bench ley waarnaar d e f i lm is gemaak t s tond 
maanden lang o p de Amer i kaanse bestsel ler l i jst D e f i lm 
haalde o o k sukses Dav id (N ick Hol te) en Gail (Jacquel i 
ne BisseÜ b rengen hun vakant ie d o o r o p een van de 
Bermuda-e i landen en d o e n er aan d iepzeedu iken Z i j 
o n t d e k k e n een g e z o n k e n du i kboo t uit de T w e e d e 
W e r e l d o o r l o g en v inden een o n g e w o o n f les je en een 
Spaans medai l lon W a n n e e r zij aan wa l k o m e n bli jkt er 
belangstel l ing te bes taan voo r w a t zij hebben bovenge
haald — D e p ro tes tan tse zender N C R V ( N e d I) 
bes teed t aandacht aan baby 's d ie g e b o r e n w o r d e n me t 
hersenbeschad ig ing V r o e g e r z o u d e n d ie baby 's het le
vensl icht nooi t h e b b e n gez ien N u . me t d e m o d e r n e 
techniek, kunnen zij in leven bl i jven Echter to t w e l k e 
p r i j s ' {Tot welke prijs'^i 

L U X . 

1900 Nieuws - 2000 Hit-parade 
— 21 00 Chapagua (westem) — 
2225 Teatermagazine 

F 1 
2000 Nieuws — 2035 Les mer-
credis de I information (info) — 
21 30 Koncert (Brahms) - 22 25 
Memoire (info) — 2320 Nieuws 

A 2 
19 20 Gewestelijke aktualiteiten — 
1945 Les gens dici - 2000 
Nieuws — 20 35 Chroniques Mar-
tiennes (tv-film) — 2215 La vie a 
vif (dokJ - 2300 Nieuws 

F 3 
19 20 Regionaal magazine — 2 0 0 0 
Les jeux de 20 heures (spel) — 
2030 Je tue il (tv-film) - 2200 
Nieuws 

kuss (gangsterfilm) — 2150 
Markt — 22 35 Gesprek met top
managers — 2320 Nieuws 

LUX. 
20 00 Dallas (f) - 21 00 A vous de 
choisir (kijkers kiezen hun film) 

F 1 
2000 Nieuws - 2030 Aide toi 
(TV-film) - 22 05 Les metallos de 
la prehistoire (dok) — 2255 
Nieuws 

A 2 
2000 Nieuws — 2030 Magazine 
de I information — 21 40 Les en
fants du rock (vanete) — 2315 
Nieuws 

F 3 
20 00 Les jeux de 20 heures (spel) 
— 2030 Le marchand des quatre 
saisons (film) 

Donderdag I I Vrijdag 
14 JANUARI 

BRT 1 
1400 Schooltelevisie - 1800 Ti-
Ta-Tovenaar — 1805 Sesam
straat — 18 35 Dieren uit het groe
ne woud (strip) — 1855 Harold 
Lloyd (retrofilm) — 1917 Markant 
(CVP) - 1945 Nieuws - 2010 
W i t rood goud (telefoonkwis) — 
2050 Panorama - 21 40 Dallas (f) 
- 2225 Sporttribune - 2250 
Nieuws 

BRT 2 
1900 Een vinger in de pap — 
1945 Nieuws - 2010 Vruchtbare 
hennnenng (pol dokJ — 2150 
Premiere 

MED 1 
1858 Nieuws - 1900 De drie 
poesjes (stnp) — 1009 Op volle 
toeren (show) - 2000 Demck (O 
- 2100 Kieskeung - 2137 
Nieuws — 21 55 Den Haag van
daag — 2210 De schoolbank 
(info) - 2245 Nieuws 

NED 2 
1850 Jeugdjournaal — 1859 De 
Muppet Show — 1925 De Flint-
stones - 2000 Nieuws - 2027 
De Sullivans (f) - 2055 Brand
punt — 21 30 De nieuwe Canade
zen (dok) - 2225 De ver van 
mijn bed show — 2315 Dwars 
ongezouten meningen van jonge
ren - 2330 Nieuws 

RTB 1 
1900 Waalse gewestelijke aktuali-
teiten - 1930 Nieuws - 1955 
Pompen met zonnewarmte (info) 
— 20 20 Le retour du grand blond 
(film) — 21 35 Le Carrousel aux 
Images — 2250 Nieuws 

RTB 2 
20 00 Vieilles casseroles et bwnnes 
recettes (streekgerechO — 21 05 
Concert en contrastes — 2205 
Videocircus 

ARD 
2000 Nieuws — 2015 Wie is in 
Duitsland werkl(X)s' (dok) — 
21 00 Scheibenwischer (KabareO 
- 21 45 Cafe in Takt (show) -
22 30 Tagesthemen - 23 00 Time 
present and time past (show) — 
2345 Nieuws 

ZDF 
1900 Nieuws - 19 30 Hallo Peter 
(show) — 20 30 Locker vom Hoe
ker (humor) — 21 00 Heute^Jour-
nal — 21 20 Zwischen Marx und 
Mohammed (reportage) — 2205 
Die vergessenen Kinder (TV-spel) 
- 2345 Nieuws 

D 3 
19 45 Gewestelijke aktualiteiten — 
2000 Nieuws — 21 15DerTodes-

BRT 1 
1400 Schooltelevisie - 1800 Ti-
Ta-Tovenaar — 1805 Klem, klem 
kleutertje — 1820 Sesamstraat 
— 1835 Leven met suikerziekte 
(Open School) - 1907 Het Vnje 
Woord - 1945 Nieuws - 2015 
De diepte (film) — 2210 Cumcu-
lum Carlos Van Neste violist — 
2300 Nieuws 

BRT 2 
19 00 Dag aan dag — 19 30 Ljeve 
plantjes (kamerplanten) — 1945 
Nieuws — 2015 Ontsnappings
route (f) — 21 05 TV-Touche (sati
re) — 21 30 Jazz music 

NED 1 
1858 Nieuws - 1900 Slakkie en 
puntmuts — 19 05 Stedenspel — 
2050 Tot welke p r i j s ' (dok) -
21 37 Nieuws — 21 55 Mmivoet-
balshow - 2245 Tot besluit -
22 55 Reis naar het wezen van de 
mens (over Elias Canetti) — 23 30 
Nieuws 

NED 2 
1300 Nieuws - 1825 Paspoort 
- 1835 Sesamstraat - 1850 
Jeugdjoumaal — 1859 Familie-
kwartet — 1925 Banana split — 
2000 Nieuws - 2027 Doctor 
Vlimmen — 21 15 Sam Harvey — 
2 2 1 5 A k t u a T V - 2 3 0 0 Soap -
2330 Nieuvire 

RTB 1 
19 00 Waalse gewestelijke aktuali-
teiten — 19 30 Nieuws — 1955 A 

suivre (info) — 21 15 Cet obscur 
objet du desir (film) — 2255 
Nieuws 

RTB 2 
19 55 Vieilles casseroles et bonnes 
recettes (streekgerecht) — 2005 
Quincy (f) - 2055 Vendredi-
Sports — 2205 Tele-tourisme 

ARD 
1840WWF-Club - 2 0 0 0 Nieuws 
— 2015 Hande wie samt (film) — 
2155 Plusminus - 22 30 Tages
themen - 2300Ta to r t ( 0 - 035 
Nieuws 

ZDF 
1900 Nieuws - 1930 Auslands-
journal — 2015 Aktenzeichen 
XY ungelost (moordzaken) — 
2115 Tele-Zoo - 2200 Heute-
Journal — 2220 Kultuunnfo — 
2250 Sport am Freitag - 2330 
Dynamit in gruner Seide (politie
film) — 055 Nieuws 

D 3 
19 45 Gewestelijke aktuaiiteiten — 
2000 Nieuws — 2015 Landes-
spiegel — 21 00 Te gast in Neder-
saksen - 21 30 Gott und die We l t 
— 22 00 Das Licht der Gerechten 
(O - 2255 Kultur und Wissen
schaft — 005 Nieuws 

LUX 

1832 Nieuws - 1835 Le demier 
mot (spel) — 1958 Nieuwsover
zicht - 2000 Chips (O - 21 00 
L'enquéte de Jenny Dolan (tv-film) 
— 2245 Automagazine 

F 1 

2000 Nieuws - 2030 Pieds nus 
dans le pare (toneel) — 2220 
Etoiles sur glacé (show op het ijs) 
— 2320 Nieuws 

A 2 

1945 Les gens d'ici - 2000 
Nieuws — 2035 Les nouvelles 
bngades du tigre (f) — 21 35 
Apostrophes — 2255 Nieuws. — 
2305 La loi du silence (film) 

F 3 

1920 Regionaal magazine — 2 0 0 0 
Les jeux de 20 heures (sp)el) — 
2030 Le nouveau vendredi (info) 
— 21 30 Pantms a vendre (toneel) 
- 2225 Nieuws 

„ S i n k the B i s m a r c k ' , b e k e n d e 
oor logs f i lm uit 1960 m e t o a 
K e n n e t h M o r e 

Z a t e r d a g 9 januan o m 16 u o p 
B R T 1 
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Een huidealbum 
voor Ward Hermans 
o p 6 februari 1982 zal het 85 jaar 
geleden zijn dat Ward Hermans te 
Turnhout werd geboren' 
De redaktie van het heelneder-
landse maandblad Dietsland-Euro-
pa heeft bij deze gelegenheid ge
meend hem als blijk van genegen
heid en waardering om zijn inzet in 
dienst van ons gemeenschappelijk 
ideaal een huidealbum te mogen 
aanbieden Dit werk zal hem offi
cieel op zondag 21 februari 1982 
overhandigd worden tijdens een 
akademische zitting in de koncert-
zaal van De Groote Witte Arend, 
Reyndersstraat 18 te Antwerpen 
Hierop zullen de intekenaars uitge
nodigd worden 

De inhoudstafel ziet eruit als volgt 
Jos Vinks, Ter inleiding Enk Ver 
straete, De dichter Ward Her
mans Jos Vinks, Ward Hermans 
als Europees bewust Vlaming 
Mare Vlemincx, Ward Hermans, 
politiek agitator tot 1929 Ludo 
Gerits, De parlementaire loopbaan 

van Ward Hermans Bert Van 
Boghout en Gui Van Gorp, Een 
antwoord op enkele „hete hang
ijzers" G U I Van Gorp, De twee 
repressieprocessen tegen Ward 
Hermans Bert Van Boghout, 
Onze opdracht Jos Vinks en Enk 
Verstraete maakten verder een 
keuze uit het omvangrijke poëti
sche oeuvre van de gevierde Hun 
bloemlezing van vijfentwintig ge
dichten, grafisch begeleid door 
een viertal tekeningen van Ann 
Beyens-Van Gorp, geven dit hul-
dealbum een uniek karakter, ook 
al omdat het gaat om een beperk
te, genummerde oplage, voorzien 
van een kunstfoto met handteke
ning van de jarige De pnjs van dit 
huldealbum bedraagt 1 000 B fr 
op rekeningnummer 412-3007981-
89 van Were Di v ^ w , Antwerpen, 
waardoor wij tevens hopen hem, 
mede uit uw naam, een passend 
geschenk te kunnen overhandi
gen (meegedeeld) 

m Kritisch bekeken 

Luk Van Kesseh nieuwe start! 
Dat het niet gemakkelijk is een 
goed Nederlandstalig lied op te 
bouwen is al dikwijls ervaren De 
grootste fout ligt bij het gebruik 
van bepaalde woorden en klanken 
die achteraf helemaal met met de 
muziek samengaan Weinigen 
schreven zo melodierijke teksten 
als Guido Gezelle Liedjes van 
Vermandere, Miei Cools, Ferdy en 
Will Tura mogen er zijn Maar de 
Vlaamse schlagermuziek a la 
Sommers gaat omwille van al te 
zwakke teksten achteruit Enk 
Van Neygen blijft doorbijten, en 
voor Luk Van Kessel is het met 
een tweede elpee een goede er
varing geworden We zagen hem 
een paar weken geleden terug op 
de planken Kwalitatief staan beide 
schijven zowat op het zelfde ni
veau, met een vijftal uitschieters 
en twee mogelijke singels Van 
Kessel heeft op dat vlak eerder 
bewezen dat hij heel wat aankan, 
met eerst de groep Split en na ja
ren de Vlaamse zalen af te hotsen, 
gewapend met ondermeer de 
goeie singeltjes „De drilboorrock" 
en het meeslepende „Mia" Ook 
„live" bewees hij uit het goede 
hout gesneden te zijn, met een 
terechte keuze uit zijn vroeger 
werk en een zevental nummers uit 
zijn nieuwe plaat Op de voorkant 
meteen het stevige leven, de sin
gel uit de plaat „Hotel Paradiso" 
die ook als titel een meer smaak
volle keuze zou geweest zijn, het 
muzikaal wat gezochte „Als je 
gaat" in funkystijl Plus de twee 
uitstekende nummers voor fuif-
optredens, „Laat me met alleen 
zijn" en afsluiter „Perziken", die 
samen een singeltje waard zijn 

Niet bepaald gelukkig waren we 
met de sfeer die het Kinks'-num-
mer „You realy got me" meekreeg, 
en een meer klankvolle titel zou 
reeds heelwat goedmaken Op de 
ommekant doet „Jenny" even den
ken aan het nummer „Meisjes" van 

Raymond, en hoewel iets te sle
pend van aanpak op elk vlak dege
lijk te noemen Het liefst horen we 
Van Kessel m zijn swingende stijl 
zoals in „Liever hard" Het tweetal 
„Na de zomer" en „Doodmoe" 
passen in de stijl die zoals bij 

teksten die bijvoorbeeld Peter 
(Koelewijn) en zijn Rockers groot 
maakten, en komt soms wat té 
beierend over, of spuit algemeen
heden op een rijtje Maar al bij al 
een degelijke visitekaart van Luk 
en zijn groep die samen onder de 

Verminnen en Kris De Bruyne 
„elektrische kleinkunst" en dan 
Vlaamse of Polderrock werd ge
heten, met luistertekst op stevige 
begeleiding Op de planken en ook 
om de plaat af te ronden is „Doe 
met zo kil" een lekkere dreun 
geworden, en een goed voorbeeld 
van wat Nederlandstalige rock 
kan zijn Maar Luk mist nog in veel 
gevallen de eenvoudige maar rake 

foto Sergius 

naam Van Kessel in de Vlaamse 
zalen gaan rondtoeren Kontakt in 
dit verband kan langs de vzw 
Hoola Hoop, telefoon 031-807995 
of Lispersteenweg 2, te 2500 Lier, 
waar ook Scooter, de Kreuners en 
Toy bereikbaar zijn 

Sergius 

Door de leesbril bekeken 
Medeplichtig (Manteau, 1981) is een curieuze 
bundel, waarin zowel rontantische fleur bleue ets 
ontnuchterde vaststelling het blijkbaar goed met 
elkaar stellen. In geen andere bundel heeft Clara 
Haesaert zo doorzichtig en oprecht autobiografi
sche efementen aangewend. In geen andere bun
del valt het Ik van de dichteres zo duidelijk samen 
met het Ik van het gedicht En de persoonlijke 
anekdotiek is aanleiding tot onpersoonlijk, neen, 
ontpersoonlijkt gemijmer over de teloorgang van 
de zo gekoesterde, vermeende onderlinge samen
hang der dingen. Plots was het mij duidelijk, aldus 
de auteur, dit jaar en vorig jaar en het jaar 
voordien/ zijn niet te vergelijken. De (schijnbaar) 
lineaire ontvouwing die het leven tot levensver
haal konstrueert, blijkt plots begoocheling. Een 
existentiële breuk is de rechtstreekse aanleiding 
tot dit inzicht, en leven en schrijven zijn niets meer 
dan wanhopige pogingen/ om boven water te 
blijven, D schrijven om aan zichzelf te ontkomen/ 
in gesprek blijven/ stamelen en mompelen. Ook de 
tijdservarmg weerspiegelt de innerlijke ontredde
ring, en de dichteres, ontrukt aan haar dromen, 
stelt vast dat dingen die gisteren aan de opper

vlakte dreven/ zijn vandaag niet meer te vinden.. 
De zekerheden zijn voorgoed ondermijnd en in de 
chaos van het overleven ontstaat het tergende 
heimwee naar eenvoud, geborgenheid (d.i. weten 
dat iemand je aanwezigheid op prijs stelt), rechtlij
nigheid — kortom, een echo van Paul van Os-
taijens slagzin Ik wil naakt zijn en beginnen. 

De titel van de bundel dient feitelijk gesubstanti-
veerd te worden om de gemeenschappelijke 
schuldigheid die uit deze gedichten spreekt tot 
haar recht te laten komen. Niet zozeer de schuldig
heid van meer personen aan een en hetzelfde 
kwaad, dan wel gewoonweg de kollektieve schul
digheid aan het menselijk tekort. Zoiets als de zon
deval, vandaar het — letterlijke — heimwee naar 
een staat van rechtheid: zo zal ik zijn/ een vrouw 
zonder verleden. 

Al laveert deze bundel, naar de uitdrukking van 
Gustav René Hocke, tussen Verzweiflung und 
Zuversicht, de dichteres weet dat toch komt de 
dag dat zekerheid de angst vervangt 

Henri-Floris Jespers 

7 JANUARI 1982 
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Leon Spilliaert, nog steeds onvoorzien... 

Naar aanleiding van de 100ste verjaardag van zijn geboorte 
verscheen een uitstekend verzorgde monografie van de 
Vlaamse schilder Leon Spilliaert (1881-1946) bij de uitgeve
rij Lannoo te Tielt. 

Het boek, gebonden in vollinnen band, is gedrukt op papier 
matte kunstdruk, formaat 33 x 25; 248 biz. en verlucht met 55 
opgekleefde kleurenillustraties naast 400 zwart-wit illustra
ties (prijs 2.900 fr). De oorspronkeli jke tekst is van de hand 
van Francine Claire Legrand, hoofd van het departement 
Moderne Kunst van de Koninklijke Musea voor Schone 
Kunsten te Brussel. Zi j is ook de auteur van een werk over 
die andere Oostendenaar, die 21 jaar voor Spilliaert werd 
geboren en die hem nog drie jaar overleefde. Dat werk heet: 
„Ensor, eet inconnu". 

De Nederlandse vertaling van het boek over Spilliaert is van 
de hand van Bert Decorte. 
Het boek bevat in bijlage een keuze van kenmerkende wer
ken, een biografie, een lijst van tentoonstellingen, een 
bibliografie en een index van gereproduceerde of geciteer
de werken (biz. 181-239). 

Spilliaert komt ongeveer een ge
neratie na Jakob Snnits Cl 856-
1928), James Ensor (1860-1949), 
Eugeen Laermans (1864-1940), 
George Minne (1866-1941) en Va
lerius de Sadeleir (1867-1941). 

Henri Evenepoel (1872-1899) ging 
hem even vooraf. Maar rond Spil-
liaerts geboortejaar (1881) zagen 
heel wat bekende Vlaamse schil
ders het levenslicht: Gust de Smet 
(1877-1943), Edgard Tijdgat (1879-
1957), Gustave van de Woestijne 
(1881-1947), Rik Wouters (1882-
1916), Albert Servaes (1883-
1966), Jan Brusselmans (1884-
1952) en Constant Permeke 
(1886-1952). 

Leon Spilliaert was de oudste van 
zes kinderen uit een bemiddeld 
burgerlijk Oostends gezin. Zijn va
der was parfumfabrikant Zij moe
der stamde uit Noord-Frankrijk. 
De schilder was een vroegrijp 
talent „Hij kon tekenen vooraleer 
hij kon spreken" getuigde zijn 
moeder. Evenals zijn stadsgenoot 
James Ensor en zijn tijdgenoten 
de Brusselaar Henri Evenepoel en 
de Mechelaar Rik Wouters lever
de hij van zijn beste werken op 
zeer jonge leeftijd. Zijn hoofdwerk 
dateert van voor 1914, d.i. van 
voor zijn 33 jaar. 
In 1916 trouwde Spilliaert met 
Rachel Vergison uit Brugge, die 12 
jaar jonger was dan hij en met wie 
hij een dochtertje Madeleine 
kreeg dat hij herhaaldelijk zou 
schilderen. 
Heel zijn leven had hij meer om
gang met schrijvers dan met schil
ders. Literair onderging hij de in
vloed van Nietzsche, Chateau
briand, Maeterlinck (van wie hij 
werken zou illustreren) en van 
Verhaeren. Emile Verhaeren was 
trouwens een van zijn eerste ko
pers. 

Hoewel opgegroeid zonder mees
ter is er bij Spilliaert aanvankelijk 
invloed van Klimt, Munch en Tou
louse-Lautrec. Aanvankelijk ook 
oefende het symbolisme grote in
vloed op hem uit 

Zijn karakter 
Spilliaerts karakter getuigde van 
een grote onrust. Hij was bezeten 
door een drang naar verandering. 
Doorheen heel zijn oeuvre gaat 
een grote ademtocht van angst en 
ontzetting (p. 48) „Hij gaat uit van 
felle sensaties waarbij verlaten
heid en angst de harteslag zijn... 
deze ziel in nood... beladen met 
psychische spanningen" zoals dr. 
Walther Vanbeselaere hem om

schrijft in „De Vlaamse Schilder
kunst van 1850 tot 1950, van Leys 
tot Permeke" (p. 156). 

Een bepaalde tegenhanger voor 
deze onrust was zijn humor, die 
hem zelden in de steek liet en die 
een aard verdedigingswal voor 
hem betekende. 

Spilliaert was een onafhankelijke 
geest, een marginale, die nooit 
ergens bij een groep aansloot, 
noch zich vereenzelvigde met een 
van de onderscheidene stijlen die 
elkaar In de 20ste eeuw opvolg
den Alles wat kollektief was stak 
hem tegen (p. 91). 

Een geniaal illusionist noemde Paul 
Fierens hem (p 42). Ofschoon 
verstokt visionair toch de meest 
reële schilder, schreef Frans Hel-
iens (p. 71). 

De auteur zelt. Legrand, onder
kent bij hem vooral de „fantaske 
werkelijkheid" en laat hem aanslui
ten bij Bosch, Bruegel, Goya en 
Ensor (p. 101). Nadruk wordt ge
legd op de „bijzondere belichting". 

„HIJ joeg"zo luidt het „de onthulling 
en de uitdrukking van een tvt^eede 
werkelijkheid na, een haast onvat
bare en onuitdrukbare werkelijk
heid" (p. 102). Dat verleent zijn 
werk een zekere „vreemdheid" 
(p. 103). 

De onrust van Spilliaert uitte zich 
ook in zijn herhaaldelijk verhuizen: 
van Oostende naar Brussel, van 
Brussel naar Oostende en van 
Oostende weer naar Brussel. An
derzijds bracht hij geregeld perio
des door (vooral winterperiodes) 

in Parijs en reisde hij vaak naar 
Zuid-Franknjk. 
Ook te Oostende verhuisde hij 
vaak van atelier omdat het unieke 
licht van de Vlaamse kust toch 
overal nog schakeringen vertoon
de. Na de 1 ste wereldoorlog was 
Oostende de zomerse hoofdstad 
van België en Parijs was tientallen 
jaren lang toonaangevend voor de 
nieuwe kunst 

Van de schrijfster vernemen we 
dat Paul Fierens, Fernand Crom-
melycnk, Stefan Zwelg, Franz Hei-
lens, Paul Collin en de gebroeders 
Luc en Paul Haesaerts achtereen
volgens voor hem supporterden. 

Een poosje vlotte het ook met Van 
Hecke en de Ridder van Selection. 
De auteur legt ook de nadruk op 
de invloed van Spilliaert op de 
jonge Permeke, die enige tijd te 
Oostende verbleef en die samen 
met Gustaaf De Smet het oude 
atelier van Spilliaert overnam. Spil
liaert schilderde Permeke en 
bracht hem klienten aan. De beïn
vloeding van Permeke gebeurde 
door doeken als de „Waterdraag
ster", „Vrouwen op de kade" en 
„Zeeman met grote voeten" en 
bemerken we o.m. al in Permekes 
bekende „Vrouw met paander" 
van 1920. 

^ ^ ^ ^ 5 ' - - - ; 

De Lente door Spilliaert 

Zijn tema's en zijn taal 
De grote tema's van Spilliaerts 
werk worden in afzonderlijke 
hoofdstukken behandeld, (p 107-
164). 
Eerst komt Oostende: vooral het 
nachtelijk verlaten Oostende in 
zijn jeugdwerken. „Landschappen 
met fluittonen die men als een 
kinkhoren aan zijn oor kan hou
den" (Michel de Ghelderode, p. 
108). Later schildert hij meestal 
kadetonelen (vooral van 1909 tot 
1913). Naast Oostende en ermee 
samenhangend is er de zee. Spil
liaert schilderde enkele prachtige 
marines zoals: de marine in geel 
en paars (1923, p. 175), de grote 
manne (1924, p. 64), de groene 
marine (1926, p. 153) en de blauwe 
marine (1934, p. 154). 
Hij houdt van stillevens en inte-
neurs (het restaurant, 1904, p. 
143), van eenzame figuren (Dame 
in trein, 1908, p. 47), van vertrek
ken met spiegels (Zelfportret 
1908, p. 119), van gezichten van 
anderen (Man met het rode oor, 
1912, p. 127), P.G. van Hecke en 
zijn vrouw, 1920, p. 93) en vooral 
naar het einde van zijn leven toe 
van bomen (Boom, 1942, p. 161) 
en (Beukestammen, 1945, p. 163). 
In een laatste hoofdstuk „Spil
liaerts taal" wordt behalve op de 
invloed van de Japanse etsers 
nog de nadruk gelegd op de rijke 
verscheidenheid van zijn kunst 
„Spilliaert is vol afwisseling, niet te 
voorzien, onthutsend" (p. 165). 
Hij schildert nooit de natuur. Nooit 
hebben zijn doeken grote afmetin
gen. Zeer zeldzaam zijn de doe
ken waarbij hij in lengte of in 
breedte de meter overschnjdt 
De absintdnnkster (1907) in akwa-
rel, pastel en gouache is op maat 
105 X 77; Eva en de slang (1913) 
eveneens in akwarel, pastel en 
gouache heeft als afmetingen 100 
X 150; het Portret van P.G. van 
Hecke en Norine (1920) in pastel, 
gouache en kleurkrijt meet 171 x 
120 en IS zijn grootst vermeld 
doek; het Oosters landschap. Re
genboog, ook van 1920. in goua
che, heeft als maten 120 x 90; de 
Vrouw bij het venster (1025), 
eveneens een gouache, meet 80 x 
105. Bij de beschreven werken 
zijn zij de grootste in afmetingen. 
Tussen 1900 en 1908 zijn grijs en 
zwart overwegend bij Spilliaert 
met een voorkeur voor de basis
techniek met Oostindische inkt 
waarbij hij weergaloze effekten 
haalt Ook de akwarel, de pastel, 
de gouache en het kleurknjt genie
ten zijn voorkeur. 
Later krijgt hij zin voor het geome
trische waarbij hij de abstrakte 
kunst benadert 

Na 1917 verdwijnt het pastelkrijt 
naar de achtergrond ten voordele 
van de akwarel. Een poging om 
het met olieverf te doen (1921-24) 
kende minder sukses. 
Zijn fraaie zeegezichten vertonen 
niet één doch verschillende palet
ten. Hij is een subtiel tonalist of 
een kleurenvirtuoos met luisterijke 
dissonanten (p. 171). 
Zijn bomen in zijn laatste jaren zijn 
prachtig door hun losse kalligrafie. 
Doorheen heel zijn gevarieerdheid 
blijft echter de concisie bestaan. 
Het wezen van zijn weergeven 
spoort aan tot het spaarzaam aan
wenden van middelen (p 172). 
Dit prachtig werk over Leon Spilli
aert wekt het verlangen op naar 
soortgelijke monografieën over 
andere Vlaamse schilders. De uit
geverij Lannoo verrichtte puik 
werk. 

Wim Jorissen 
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16 m Sport 

Massaal afwezig 
Topsport bestaat bij de genade 
van de topsporters In tennis wor
den de kampioenschappen die sa
men de „Grand Slam" vormen 
(Roland Garros, Wimbledon. Flus-

Is het de lezer ook al opgevallen 
dat de dagbladen in hun sportru-
brieken alsmaar minder aandacht 
besteden aan het wielrennen op 
de piste'' Af en toe worden er wel 
enquêtes gehouden om naar de 
oorzaken van de neergang van de 
wielerbanen te peilen maar nie
mand slaagt enn de „vnje val" van 
het baanwielrennen af te remmen 
Waarin ligt dan het verschil met 
vroeger"? Wij hebben ooit in Brus
sel, Antwerpen en Gent meetings 
bijgewoond in „uitverkochte" wie
lerbanen De traditionele zesdaag
sen waren destijds een „must" 
voor iedere wielerfan 
Vandaag heeft Brussel geen wie
lerbaan meer en in Antwerpen 
worden nog hooguit een paar on
schuldige meetings met meer ren
ners dan toeschouwers en een 
zesdaagse georganizeerd Enkel 
in Gent valt nog enige doelgench-
te aktiviteit waar te nemen maar 
ook aaar vindt men vijfduizend 
toeschouwers al een groot suk-
ses 

Naar ons gevoel hebben drie 
faktoren, de 'ene uiteraard meer 
dan de andere, bijgedragen tot het 
verval van de baanwielrennerij 

Eerstens is er de aanzienlijke 
kwantitatieve uitbreiding van de 
ontspanningsmogelijkheden 

Tweedons is er de televisie 
Tijdens onze jeugdjaren moest je 
naar de wielerbaan wanneer je „de 
goden van de weg" (zo heetten ze 
toen ) eens langer dan anderhal
ve sekonde wilde zien Vandaag 
rijden de beste wegrenners uren
lang in elke huiskamer Merckx' 
gezicht was ons in de jaren zeven
tig even vertrouwd als dat van de 
buurman 

De derde oorzaak, en ongetwij
feld de belangrijkste, ligt in de 
evolutie van het wielrennen zelf In 
de jaren vijftig en zelfs nog in de 
jaren zestig fietsten beroepsren
ners elf maanden op twaalf Het 
bestond met dat de kampioenen 
van toen — rekenwonder Anque-
til was de uitzondenng die de regel 
bevestigde — hun aktiviteiten be
perkten tot het voorseizoen of 
één grote ronde In die tijd stond 
iedere prof, die naam waardig, aan 
de start van elke belangrijke wed
strijd En na het wegseizoen knok
ten de besten, en bijgevolg ook de 
populairsten, nog maandenlang op 
de wielerbanen tegen elkaar Het 
heette dat de pistewedstrijden 
ook toen al „gearrangeerd" wer
den maar de volksmens wilde 
maar al te graag het „Critenum der 
wegrenners' zien, de omniums 
met Van Steenbergen, Van Looy, 
De Bruyne en Peter Post vormden 
absolute hoogtepunten in het wie-
lerjaar en tijdens de zesdaagsen 
waren de koninginnekoppels (wat 
een mooie omschrijvingen werden 
er toen bedacht) in de eerste 
plaats bekommerd om het spekta
kel Schulte-Peeters, Arnold-
Strom, Van Steenbergen-Ockers 
en Severijns en zelfs nog heel 
even Merckx-Sercu Je kunt het 
gewoon niet meer vergelijken met 
vandaag De wegrenners hebben 
zich afgekeerd van dé wielerba
nen Zij verdienen nu ruim genoeg 
in enkele maanden tijd want de he
ren achten het zelfs niet meer 
nodig aan te zetten in de eens zo 
prestigieuze najaarsklassiekers 
Waarom zouden ze zich nog gaan 
inspannen op het glimmend ovaal 

Fatale afkeer 

i,t« 

F Mtirien 

hing Meadow en Melbourne) aan
gezien als de absolute hoogtepun
ten van het tennisjaar Maar de 
grote vedetten hebben de Austra
lische kampioenschappen de 
jongste jaren stiefmoederlijk' be
deeld 
Wanneer zij geen uitzicht meer 
hebben op het verwezenlijken van 
de Grand Slam (di het winnen het 
de vier bedoelde kampioenschap
pen in een en hetzelfde seizoen) 
blijven ZIJ rond de jaarwisseling 
liefst afwezig in het zomerse Mel
bourne, daarmee de opvallende 
teruggang van het eens zo triom
fantelijke Australische tennis nog 
eens extra onderstrepend 
Ook dit jaar was het in Melbourne 
huilen met de pet op Voor de 
finale plaatsten ztch de Amerikaan 
Steve Denton en de Zuidafrikaan 
John Kriek Zij versloegen in de 
halve finale respektievelijk Hank 
Ffister en Mark Edmonson Enkel 
Kriek heeft een plaats bij 's we
relds beste twintig en dit zegt toch 
meer dan genoeg over de kwaliteit 
van dit toch begerenswaardig 
kampioenschap Maar de tennis-
cracks zijn met anders dan andere 
sportkampioenen In enkele kam
pioenschappen bevestigen, ver
overen of verliezen zij hun markt
waarde De overige maanden van 
het jaar verzilveren zij hun talen
ten in gemakkelijke exhibitie-
wedstnjden of derdehands tor-
nooitjes Gevaarlijke rechtstreek
se konfrontaties gaan zij zoveel 
mogelijk uit de weg Daardoor 
hebben zij Melbourne op onver
antwoorde wijze „gedegradeerd" 
tot een bijkomstig gebeuren 

van de bedampte en broeierige 
wielerbanen 

In het voorbije decennium was de 
nvaliteit tussen Merckx, De Vlae-
minck, Godefroot, Raas, Thurau, 
Thevenet, Gimondi, Ocana, Moser, 
e a nooit vlijmscherp Zij kreeg 
bovendien nooit een verlengstuk 
op de wielerbanen zoals destijds 
toen Van Steenbergen, Schulte, 
Ockers, Bobet, Coppi, Van Looy, 
De Bruyne, Post en Altig door hun 
begeesterende winterse bedrijvig
heid de ontwikkeling van de baan-
sport bevorderden Mede dank zij 
hen konden de rasspurters (Har-
ris, Van Vliet, Gerardin en De 
Backer), de stayers (Dolf Ver-
schueren en Pol De Paepe), de 
derbyspecialisten (de betreurde 
Rupske Lauwers) en de achtervol
gers zich in de belangstelling en 
de betrekkelijke welvaart fietsen 

De baanwielrennerij is mede in 
verval geraakt — en wij geloven 
dat we het dan nog zachtjes uit
drukken — omdat de wegrenners 
de piste de rug hebben toege
keerd Het afbotten van de onder
linge nvaliteiten, het vermijden van 
de prestigieuze duels tussen de 
beste wegrenners heeft de betere 
baanrenners het brood uit de 
mond gehaald Hoe men zich in 
Gent ook inspant — en baandirek-
teur Dhondt en zijn medewerkers 
hebben recht op de grootste 
waardering — om het pisteleven 
zuurstof te verschaffen, zonder de 
hernieuwde belangstelling van 
wegrenners mag geen nieuwe op
bloei verwacht worden 

Momenteel wijst mets op een 
soortgelijke herbezinning bij de 
huidige wegkampioenen Zij bak
ken hun brood in een paar maan
den tijd en dat is de heren ruim
schoots voldoende Spijtig Maar 
vermits sport de spiegel is van de 
maatschappij moeten we maar 
aanvaarden dat de beroepseer 
ook in het wielermilieu fel wordt 
aangetast.. 

Vera Zeitzen vergeten 
In een jaaroverzicht wordt volle
digheid nagestreefd maar nooit 
bereikt. Vorige week slaagden 
wij erin twee bladzijden te vullen 
en géén woord aan Vera Zeitzen 
te besteden. De 23-jarlge, uit 
Sint-Niklaas afkomstige lange-
afstandzwemster zette in 1981 
nochtans een uitzonderlijke 
prestatie neer. Op 7 september 
zwom zij in 10 uur en 27 minuten 
van het Engelse Shakespeare 
Cliff (Dover) naar Kaap Griz Nez 
aan de Franse kust. Als dusdanig 
was zij de eerste Belgische 
vrouw die het Kanaal overzwom. 

Drie Belgische heren hadden 
haar dit ooit voorgedaan: Pierre 
Van Vooren in 1963, Raymond 
Rouselle in 1964 en Etienne Van • 
Audenaerde in 1975. Geen van 
hen zwom even snel als Vera 
Zeitzen: zij vestigde een natio
naal rekord dat niet zo snel zal 
worden neergehaald. 

Kanaalovertochten behoren tot 
de legende van de zwemsport. 

De eerste die de afstand en het 
koude zeewater bedwong was 
Captain Webb die in... 1875 pre
cies 21 uur en 45 minuten nodig 
had om van Dover tot in Calais te 
geraken. Sinds die tijd zwommen 
circa tweehonderd zwemmers en 
zwemsters over het Kanaal. 

De Oceaantocht vertegenwoor
digt een grote atletische inspan
ning, die met geen andere zwem-
prestatie kan vergeleken worden. 

Hij vergt een zorgvuldige en 
langdurige voorbereiding. Men 
moet de afstand en het koude 
water kunnen overmeesteren. 
Vera Zeitzen begon met de voor-
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bereiding in april. Eerst zwom zij 
urenlang in een overdekt zwem
bad. Daarna schakelde zij over 
naar een verwarmd openlucht
bad. De volgende stap was een 
openluchtbad met koud water en 
in juli en augustus lag zij uren
lang in het zeewater. Trainings-
beurten van zes, zeven uur waren 
geen uitzondering. 

Bewonderenswaardig is dat 
soortgelijke krachttoeren in de 
grootste eenzaamheid worden 
voorbereid en verwezenlijkt. Er 
ligt geen tegenstander naast je in 
het zwembad om je inspanningen 
op af te regelen. Er bestaat geen 
middelmaat in de prestatie: je 
slaagt of je mislukt. Vera was al 
eens mislukt in augustus 1980. 

Maar ze wilde toch herbeginnen. 
Ingevet met kilo's lanoline ervoer 
ze in 1981 de hoogst mogelijke 
morele voldoening. Want mate
rieel wordt je er natuurlijk niet 
beter van. De weerklank blijft 
hoe dan ook beperkt en vooraf 
heb je onmogelijke inspanningen 
moeten leveren om o.m. spon
sors te vinden voor het financie
ren van de onderneming. Circa 
driehonderd duizend frank zou 
het avontuur haar gekost heb
ben. Negen personen begeleid
den haar (op de boot) tijdens de 
overtocht. Zij zagen hoe Vera 
Zeitzen, zwembadredster van be
roep, de zee, het koude water, de 
golfslag en de afstand bedwong. 

Maanden'trainen, lijden en twijte-
Q len. Gewoon om de eerste Belgi-
^ sche te zijn die de overtocht 
2 verwezenlijkt. Je moet een kam-
o pioene zijn om het allemaal te 
^ kunnen opbrengen. 
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in de Volksunie 

Geboren op 24 december 1931 is algemeen voorzitter Vic Anciaux net geen Kerste
kind- al scheelde het maar een half uurtje. 
Geboren op 24 december 1931 heeft onze voorzitter net de kaap van de 50 over
schreden Bij deze verjaardag past een geschenk- een geschenk waaraan zowel de 
algemene voorzitter als wijzelf of een ander deugd zal beleven. Een abonnement op 
het weekblad „WIJT. 

Onderstaand vindt U een afdruk van de folder waarmede wij „cadeau's voor Vic An
ciaux" gaan werven. Op het Algemeen Sekretariaat ligt een ruime voorraad van deze 
folder op ons te wachten. 

Want de aktie „een cadeau voor Vic Anciaux" moet uitgroeien tot een grootscheepse 
abonnementenslag tijdens de komende maanden! 

Ik ben geen^kerstekind**! 
Al heeft het maar 'n half uurtje gescheeld... 

Zo zit dat m elkaar Ik werd namelijk geboren op 24 december 1931, precies 
'n half uurtje voor middernacht Lang genoeg geleden om dus nog jong te zijn, 
maar — misschien—toch al WIJS Daarom voor m'n verjaardag geef de cadeaus 
'ns aan uzelf, of aan een goede kennis Een abonnement op het Weekblad WIJ 
b V het weekblad van onze partij, de Volksunie elke week vol vrijmoedige en 
aktueel nieuws over politiek, ekonomie, kuituur, sport, partijleven kortom, de 
stem uit het hart van de Vlaamse opinie Zo n cadeau is een geschenk dat getuigt 
van uw overtuiging Een geschenk waar uzelf deugd aan zult beleven, n ander 
ook en ook ik en al onze vrienden die — nu het zo nodig is — op de bres staan 
voor Vlaanderens Belang Natuurlijk stuurt u de bijgevoegde antwoordkaart 
terug In naam van de Volksunie dank ik u van harte 

Aktie „EEN CADEAU VOOR VIC ANCIAUX" 
Gelieve deze kaart ingevuld, onder omslag en met het onder,,logisch" 
vermelde ingesloten terug te zenden aan 
Weekblad WIJ, Barrikadenplem 12,1000 Brussel 

NATUURLIJK 
doe ik mee aan de aktie ,,een cadeau voor Vic Anciaux" 
Noteer mij dus maar meteen als WIJ-abonnee 

Mijnnaamis 

Ikwoon 

UITERAARD 
doe ik mee aan de aktie ,,een cadeau voor Vic Anciaux" 
Daarom schenk ik van harte een WIJ abonnement aan 

Haar/zijnnaamis 

Zij/hij woont 

VANZELF
SPREKEND 
doe ik mee aan de aktie ,,een cadeau voor Vic Anciaux" 
Ik heb dan ook onmiddellijk een nieuwe WIJ abonnee 
gewonnen Wilt u WIJ voor een jaar sturen aan 

Mevrouw/meneer 

Zij/hij woont 

LOGISCH... 
u mag op deze kaart ook ,,natuurlijk", „uiteraard" en 
,,vanzelfsprekend" invullen maar vergeet met per inge
vuld adres een check of overschrijving ten bedrage van 
750 frank m te sluiten 
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18 -mi Wij in de Volksunie 

De Volksunie zet de gemengde 
interkommunale in haar hemd 
Intellektuele oneerlijkheid, blind fanatisme, verdachtmakingen. Deze woorden 
slingerde schepen Devroe de gemeenteraad m nadat VU-fraktieleider Bergers 
brandhout had gemaakt van zijn voorstel tot verlenging van de interkommuna
le IMEA 
Woorden van hen die geen /erweer meer hebben. Er kwam immers geen 
antwoord op vragen en verwijten die de Volksunie stelde Het kollege deed 
blijkbaar zijn best om de zaak met te behandelen En dan is het nodig om 
personen aan te vallen en te kleineren, eerder dan standpunten te verdedigen 

Vooraf vroeg het kollege voorlopige 
kredieten om in januan '82 nog geld te 
nnogen uitgeven De V U en de PVV 
stennden tegen Het gaat immers niet 
op elk jaar de begroting weer wat later 
in te dienen, en dan al maar vast, 
voordat deze goedgekeurd is, geld te 
gaan spenderen De V U vroeg dan 
ook om in de toekomst de begroting 
op het normale ogenblik te behande
len, dan zijn „voorlopige" maatregelen 
niet nodig 

Gemeenteraad 
Antwerpen 

IMEA: voorgeschiedenis 
Dit punt IS belangnjk Hienn beslist 
men wie gedurende de volgende 20 
jaar de elektriciteit in Antwerpen gaat 
verdelen Op dit ogenblik lagen er 
twee voorstellen op tafel eentje voor 
een zuivere interkommunale, en een 
voor een gemengde interkommunale 
Zoals men weet is zo'n keus gevaarlijk 
voor de huidige meerderheid in Ant
werpen De SP IS geneigd naar een 
zuivere interkommunale, de CVP naar 
een gemengde Hoe dan ook, na lang 
touwtrekken in de meerderheid koos 
men voor de gemengde formule Toe
gegeven moet worden dat het voorstel 
van de zuivere interkommunale slordig 
en onaf was men geloofde daar blijk
baar niet dat Antwerjsen wel eens 
zuiver kon kiezen De SP beet dus bin 
nen de koalitie in het zand Tijdens de 
gemeenteraad waren er bovendien 
opvallend weinig SP'ers aanwezig Dit 
kan aan het slechte weer te wijten zijn 
Zeker is dit met de andere frakties wa 
ren wel op normale kracht en er waren 
bovendien een 80 ACOD'ers afgezakt 
om te protesteren tegen het standpunt 
van hun partij Ze vroegen de verda
ging De SP-beslissing was er immers 
door de partijtop doorgedrukt zonder 
raadpleging van het kader In de V U 
had de interne partijdemokratie beter 
gefunktioneerd Fraktie en afdeling 
hadden het onderwerp grondig en 
Ofjen onderzocht, en men had beslist 
om met een genuanceerd standpunt 
naar de raad te komen Hoewel genu
anceerd, werd het hardnekkig verde
digd 

IMEA: verdaging 
In het begin van de raad vroeg Bergers 
(VU) de verdaging van het punt Zo 
hoort het ook, zo staat het in de 
gemeentewet De burgemeester 
vroeg om deze verdaging bij de behan
deling van het punt zelf te voegen De 
Volksunie had geen bezwaren Dan 
kwam punt 20 eraan Het schepenkol-
lege nam het woord en zei dat verda
ging onzin was, vermits _ en de t)ehan-
dehng ten gronde begon Bergers on
derbrak beleefd iets heftiger, keihard 
het kon niet helpen Over verdaging 
kon met gesproken worden totdat 
een ambtenaar aan de hand van het 
wetboek de schepen overtuigde dat 
Bergers gelijk had Na dit rumoerig 
halfuurtje wou de burgemeester de 
stemming over de verdaging Maar 
ook dat kon met Bergers eiste, en 
kreeg na lang debatteren ook het recht 
om zijn verdagingsvoorstel te verdedi
gen De burgemeester gaf dan ook het 
woord aan de SP-fraktieleider die de 
zaak weer ten gronde begon te behan
delen Af en toe keek hij wel ongemak
kelijk naar de ACOD-achterban, zei 
dat ze soms gelijk hadden, dat de VU-
voorstellen ook met slecht waren 
maar dat de SP toch niet ging volgen 
EBES zou immers met willen dat er nog 
iets aan het voorstel veranderd zou 
worden 

Hierna mocht Bergers dan zijn verda
gingsvoorstel motiveren Hij stelde een 
achttal redenen voorop De voornaam
ste waren dat er nu geen beslissingen 
genomen moeten worden vermits de 
koncessie pas in oktober 82 vervalt 
dat dit juist voor de verkiezingen is en 
dat volgens de gemeentewet juist voor 
de verkiezingen geen belangrijke be
slissingen genomen mogen worden 

Dat nu al doen zou wetomzeiling zijrt 
Daarbij komt nog dat men na '82 een 
fusie te verteren heeft Men had dan 
ook best deze interkommunale op 
maat van de fusie kunnen opstellen 
Dat IS met gebeurd, de randgemeenten 
zijn zelfs met om advies gevraagd 
Officieel weten zij van niets Een ander 
facet was dat van EBES geweten is 
dat wanneer haar voorstel geweigerd 
wordt ZIJ altijd met een beter kontrakt 
terugkomt (ook dit was al een tweede 
en beter voorstel) Bergers zou het 
dan ook jammer vinden dat een stad 
op het scherp van het bankroet haar 
best met zou doen om inkomsten te 
vinden zonder belastingen te leggen 
op de kleine man Tot slot wenste 
Bergers er de nadruk op te leggen dat 
er een loopje werd genomen met de 
informatierechten van de gemeente
raadsleden Men had slechts onvolledi
ge en misleidende dossiers voorge
legd gekregen die men gedurende 3 
weken kon doorlezen Het schepen-
kollege had er echter 22 maanden aan 
gewerkt In de volgende stemming 
werd de verdaging verworpen 

IMEA: fundamenten 
Hiermee was de VU echter nog niet 
aan het eind van haar latijn Ze stelde 
een aantal fundamentele vragen Gold 
de 50/50 verhouding enkel voor kapi-
taalsaandelen, of voor alle aandelen"i" 
Hoe zit het met de kostpnjsbereke-
ning, en de winstui tkenng' Bergers 
besloot namens zijn fraktie dat alle 
sleutels in handen van EBES waren en 
dat de stad maar moest aanvaarden 
wat EBES dacht dat goed voor de stad 
was De bal lag nu terug in het kamp 
van het schepenkollege Devroe vloog 
uit met zijn „blind fanatisme" e d en 
stelde dat dit IMEA-voorstel nu onmid
dellijk moest goedgekeurd worden Dit 
pikte de VU met Bijna heel de fraktie 
reageerde formeel en luidop tegen de 
persoonlijke aanvallen 

IMEA-amandementen 
De burgemeester wou de stemming 
uitlokken Maar helaas de VU had een 
aantal verbeteringen voorgesteld, 
amendementen als het ware Hierop 
pikte de SP in Ze zouden allemaal 
weggestemd worden, zelfs als ze goed 
waren De CVP beaamde dit En de 
PVV die zweeg Er waren een aantal 
technische amendementen waarop 
hier niet moet ingegaan worden, er 
waren er ook fundamentelere De VU 
vroeg dat de raad van beheer propor
tioneel met alle partijen uit de gemeen
teraad zou samengesteld worden De 
gemeenteraad is immers het hoogste 
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orgaan in de stad, en wanneer die iets 
delegeert aan een interkommunale, 
dan IS het maar logisch dat daar dezelf
de evenwichten zijn De PVV stemde 
voor, SP en CVP tegen Daarop vroeg 
de VU dat een artikel uit de statuten 
verwijderd zou worden dat EBES het 
recht geeft om de stroom af te snijden 
van iemand die tien dagen te laat 
betaalt Bergers vond dat dit misbruik 
van een monopoliepositie is EBES is 
wel groot genoeg om haar belangen 
voor een rechter te verdedigen Ook 
deze sociale maatregel werd door de 
SP-CVP-meerderheid weggestemd 
Toch waren er dissidenten En de 
respektievelijke fraktieleiders gaven 
toe dat het een goed voorstel was 
Nadat alle amendementen van tafel 
waren geveegd stemde men vervol
gens over het voorstel zelf Ook hier 
stond de VU alleen Geen enkele partij 
vond het de moeite om van EBES of 
een ander een beter voorstel te knj-
gen Dit voorstel werd aanvaard omdat 
het beter was dan dat van de zuivere, 
zonder eigenlijk te onderzoeken of het 
op zicht goed was 

IMEA: gezichtsverlies 
Opvallend is echter de wijze waarop 
schepen Devroe elke zinnige diskussie 
heeft willen verhinderen Telkens op
nieuw poogde hij het woord van de 
V U af te nemen, of haar af te schilde
ren als een stelletje doctrinairen Nooit 
gaf hij echter antwoord op een vraag 
Dat was immers in de kommissie al be
handeld en trouwens dat zou de VU 
toch met begrijpen De VU pikte dit 
met waardoor de hele raad uit de hand 
liep Er werd dan ook bikkelhard ge
vochten over de te volgen procedures 
Deze stnjd won de Volksunie ze 
mocht haar mening verkondigen, maar 
het mocht in geen geval aanleiding 
geven voor een ernstige diskussie Uit 
de zeldzame ernstige diskussies bleek 
immers dat de fraktieleiders van zowel 
de SP als de CVP dichter bij het VU-
standpunt stonden dan bij hun sche
pen Uit schnk voor gezichtsverlies 
heeft Devroe dan ook gepoogd de V U 
te baskuleren, en er een stelletje te 
verwaarlozen extremisten van te ma
ken Dat wild om zich heen schoppen 
heeft echter met alleen de VU ge
raakt 

KNS-staanplaatsen 
Na het urenlang debat tegen de V U 
was iedereen uitgeput Toen dan Staf 
De Lie (VU) op het volgende punt 
terug tussenkwam, gaf burgemeester 
zo snel mogelijk toe „Inderdaad in de 
cafetana van de KNS staan stoelen 
noch tafels, en inderdaad het is met 
handig als je met een koffie-filter in je 
handen staat of zelfs maar een sigaret 
En inderdaad we zullen er wat stoelen 
zetten 

Thor Bergers 

ANTWERPEN 
JANUARI 

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

12 DEURNE VU-herstelplan voor de bouw, met senator O Van 
Ooteghem en partijbestuurslid Frans Kuijpers Om 20 u 30 in lo
kaal Trefpunt Turnhoutsebaan 28 

14 BERCHEM Gespreksavond „Wat weet u over kanker?" Om 
20 u in Kultureel Centrum Dr Ex, huisarts is onze gast Org 
PVV 

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 (Kontich) - Den Klauwaert, voetbalwed
strijd Vertrek om 13u 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 

23 SCHOTEN Jaarlijks VU-etentje om 19 u 30 in het Vijverhof, Vij-
verlei Koningshof Inschr voor 15/1 bij Jos De Borger, tel 
453470 

29 GROOT-HEIST 15de Vlaamse Nacht der Zuiderkempen in zaal 
„Eden" om 21 u Voorverkoop 80 fr Inkom lOOfr Orkest Bobby 
Prins 

In de Lintse gemeenteraad 

Fraktieleider Roets (VU) 
valt CVP ongemeen scherp aan 
Uw beleid getuigt van een grove 

ondeskundigheid en in om het even 
welk pnvaatbedrijf had ge reeds lang 
de bons gekregen' Dit waren de slot
woorden die fraktieleider Joris Roets 
uitsprak tijdens zijn repliek in het be
grotingsdebat Uit dit debat bleek dat 
het Kultureel Centrum dat volgens 
een verkiezingspamflet van deCVP in 
1976 slechts 20 000 000 zou kosten, nu 

OCMW-Merksem 
Het Openbaar Centrum voor 
Maatschappelijk Welzijn, Van 
Aertselaerstraat 29 te Merksem, 
wenst over te gaan tot de aan
werving en aanleggen van een 
wervingsreserve van 
— sociaal assistente 

(man of vrouw) of 
— sociaal verpleegkundige 

(man of vrouw) 
De aanvragen voor deze betrek
king dienen bij een ter post aan
getekende zending, gericht aan 
de h S Smits, voorzitter van het 
OCMW, uiterlijk op 26 januari 
1982 toe te komen 
Nadere inlichtingen zijn te be
komen bi) het personeelsbu
reau, Jaak De Boeckstraat 3-11 
te Merksem (tel 457580 - toestel 
216) 

ijlen keurt amnestiemotie goed 
Op 28 december kwaam de gemeen
teraad van Nijlen samen en besprak 
o a volgende amnestiemotie 
,De gemeenteraad van Nijlen betreurt 
dat 37 jaar na de feiten, ons land nog 
steeds geen enkele amnestiemaatre-
gel heeft getroffen dit ondanks drin
gend verzoek van bisschoppen en 
vooraanstaande humanisten De raad 
stelt dat elke aktie voor amnestie in 
Vlaanderen innig vervlochten moet 
zijn met de universele afkeuring van de 
vervolging omwille van de overtuigin
gen en hoopt dat nieuwe vormen van 
onverdraagzaamheid in Vlaanderen 
zullen vermeden worden 
De raad doet een dringend beroep op 
de Vlaamse deelregering om naar het 
voorbeeld en de traditie van vele be
schaafde landen — en in de geest van 
Kerstmis — een einde te stellen aan 
de a-sociale gevolgen van repressie en 
epuratie De gemeenteraad van Nijlen 
steunt de bestuursinitiatieven die in die 
zin zullen genomen worden ' 
BIJ eenparigheid op een onthouding na 
werd de motie goedgekeurd 

OCMW 
Merksem 
„Het Openbaar Centrum 
voor Maatschappelijk Wel
zijn, Van Aertselaerstraat 29 
te Merksem, wenst over te 
gaan tot de aanwerving van 
— een genesheer-radioloog 
(rang III) 
De aanvragen voor deze be
trekking dienen bij een ter 
post aangetekende zending, 
gericht aan de heer S Smits, 
Voorzitter van het OCMW, 
uiterlijk op 31 januari 1982 
toe te komen 
Nadere inlichtingen zijn te 
bekomen bij het personeels
bureau Jaak De Boekstraat 
3 -11 te Merksem (tel 4575 80 
— toestel 216)" 

(Adv 01) 

reeds zeker 120 000 000 zal kosten en 
dit voor een gemeente met nog geen 
6 000 inwoners De begroting voor het 
jaar 1982 voorziet een deficiet van 
3 700 000 fr en om dit cijfer te beko
men moest men de belasting voor het 
huisvuil van 400 naar 800 fr brengen 
en werden de pnjzen voor het verblijf 
in het OCMW-rustoord in 1 jaar tijd 
van 15750 fr naar 21 600 fr gebracht 
Tevens had de VU-fraktieleider bere
kend dat wat de gewone dienst betreft 
4041 % van de inkomsten dient be
steed aan afbetaling van schulden en 
het prestigieuse Kultureel Centrum is 
nu nog met eens in werking Uit de in-
vestenngstabel van het Kultureel Cen
trum bleek tevens dat de jaarlast voor 
het Kultureel Centrum in 1982 op 
6607563 fr begroot werd en in 1984, 
wanneer dit Centrum volledig af zal 
zijn en voor het eerst een gans jaar in 
werking 11 135257 zal kosten 

Geen enkel cijfer kon door de CVP-
meerderheid weerlegd worden Het 
was zelfs schrijnend om aan te zien hie 
niemand uit de meerderheid het waag
de om een repliek op de VCU-analyse 
te geven 

Uit de detailbespreking van de begro
ting bleek dan verder nog dat het 
zuivenngsstation van de interkommu
nale ISVAG, waartoe ook Lint is aan
gesloten, wel af IS maar met kan 
werken omdat de watertoevoer nog 
steeds met geregeld is Tevens blijkt 
nu, daar waar men vroeger beweerde 
dat de bouw van dit zuivenngsstation 
voor 100 % door de hogere overheid 
zou gesubsidieerd worden, deze be-
wenng vals is In de begroting werd nu 
reeds ongeveer 1 000 000 voorzien en 
volgens de verantwoordelijke schepen 
zou dit zeker met volstaan 

Tot slot weed in de geheime zitting 
mevr Tambuyser tot halftijdse schoon
maakster benoemd 

Joris SWITSERS 

Aktie Schild-Pad 
te Mortsel 
Op initiatief van BRT Vlaamse televi
sie, werd de aktie Schild-Pad ingericht 
Het gemeentebestuur Mortsel ver
leende hierbij zijn medewerking door 
het organizeren van een afficheteken
wedstrijd voor de kinderen van alle 
lagere scholen van Mortsel 

De beste werkjes die bij het gemeen
tebestuur toekwamen werden gese-
lekteerd en zullen tentoongesteld wor
den in de wandelgang van het ge
meentehuis op zaterdag 9 januari 
1982, van 14 tot 17 u 
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VUJO-Limburg hield vredesakties 

19 

LIMBURG 
VUJO-Limburg stelde haar werking de 
voorbije kerst- en nieuwjaarsperiode in 
het teken van vrede en amnestie 
Het pascifisme is een van de grondsla
gen van het Vlaams nationalisme Het 
was een van de beweegredenen van 
de Frontbeweging 
Zonder vrede naar de buitenwereld 
maar ook naar de binnenwereld toe 
kan een volk niet overleven 
Om die vrede naar onze eigen volks
gemeenschap te beklemtonen voerde 
VUJO-Limburg op verschillende plaat
sen in Limburg amnestieakties Zo 
werden op de dag voor kerstmis vre-
destakjes uitgedeeld met daarbij de eis 
voor amnestie 

Positieve reakties op de eindejaars-
markt te Genk waren er te over Op 
kerstnacht werden aan de kerken 
pamfletten uitgedeeld voor amnestie
eis Daarnaast heeft VUJO-Limburg 
zijn akteive steun betuigd met de 
vredeswandeling van 26 december jl 
te Zutendaal 
Het doel van deze vredestocht was 
ten eerste het bewerkstelligen van de 
algemene wereldvrede, in dezelfde lijn 
als de grote vredesbetoging van 25 
december te Brussel 
Ten tweede werd er geageerd tegen 
de aanbouw van een groot wapende-
po t Er zijn in Zutendaal reeds aanbe
stedingen gebeurd voor een hele 
reeks bunkers van zeer grote omvang 
Ten derde wil men geen stationenng 
van 2000 Amenkaanse militairen in 
deze kleine gemeente van 5 000 inwo
ners, het sociale leven zal er totaal 
ontwricht worden 

W I J eisen dat de regenng haar hypo-
kriete houding verandert en resoluut 
de weg naar vrede en ontwapening 
opgaat 
De CVP kan ook in dit geval van 
hypokrisie en volksmisleiding beschul
digd worden In deze vredestocht 
stapten namelijk ook enkele CVP-man-
datarissen op De volksvertegenwoor
diger van de Boerenbond liep waar
schijnlijk enkel mee omdat hij atoomra
ketten liever in een stad laat opstellen 
dan op enkele erven van zijn kiezers 
De CVP moet toch heel vroeg op de 
hoogte van deze militaire plannen ge
weest zijn en heeft zich ook met verzet 
tegen de aanbestedingen 
Konkreet voor Limburg dus moeten de 
aanbestedingen voor dit projekt in 
Zutendaal ongedaan worden gemaakt 
zowel omwille van het vredesaspekt 
als omwille van het milieuaspekt (Zu
tendaal IS zeer natuurrijk) Daarnaast 
sluit VUJO-Limburg zich aan bij de 
motie van onze VU-provincieraads-
fraktie (aangenomen in die raad) om in 
heel Limburg en daarbuiten geen kern-
raketten te installeren 
De meerderheid van de bevolking wil 
het zo 
VUJO-Limburg wil dat deze na te 

streven vrede ook het doel zal zijn van 
het politieke beleid (nationaal en inter
nationaal) na deze kerstperiode Het 
nieuwe jaar dat nu is aangebroken 
moet ook de start betekenen van een 
wereldomvattende ontwapening 

Vlaanderen kan hienn de weg voor
gaan als klem volk dat geplet dreigt te 
worden tussen de bewapeningsplet-
wals van de beide grootmachten 

Wilfried Remy, 
voorzitter VUJO-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 Vnen-
den" van Alken brengt ons het pop
penspel „Hef 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 

Besturen Vlaamse 
gepensioneerden 
Brussel bijeen 
Op dinsdag 14 januan om 14 u is er in 
't Schuurke, Oude Graanmarkt te 
Brussel een samenkomst van Vlaams
voelende Brusselse senioren Daar 
komt de oprichting ter sprake van een 
nationaal verbond van Vlaamse gepen
sioneerden 
Alle bestuursleden van de bonden uit 
Brussel, Jette, Watermaal-Bosvoorde, 
Schaarbeek, St-Pieters-Woluwe e a 
zullen daar aanwezig zijn.om de op-
nchting te bespreken 

Geïnteresseerden uit andere ge
meenten zijn eveneens welkom Wie 
meer inlichtingen wenst kan kontakt 
opnemen met Jan De Berlangeer, 02-
47941 76 

Te Huur 

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

(Adv. 218) 

GALERIJ DE KEIZER 
Exclusiviteit: salons kleinmei 

lustrerie geschen 

Zaak> 

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

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

kleinmeubelen j 
g e s c h e n k a r t i k e l e n j 

Zaakvoerder 
Stdf Kiesekoms 
Keizerstraat 2 
TERNAT 
Tel : 02-582 22 22 

Info-avonden 
te Leuven over W.O. II 
Op 21 januan 1982 komt dr Albert De 
Jonghe naar Leuven Hij staat bekend 
als de meest objektieve en best gedo-
kumenteerde historicus van Vlaande
ren, inzake de Tweede Wereldoorlog 
in onze gewesten Zeer speciaal zal hij 
de kwestie van Leopold III behandelen 

De avond gaat door om 20 uur in de 
zaal 14 van het Maria Theresiakollege, 
St-Michielsstraat (gelegenheid om te 
parkeren op de binnenplaats) 

Op 28 januan 1982 zal dr A De 
Jonghe spreken over de terreur in 
Vlaanderen en zal Jos Bouveroux, 
journalist, uitgebreid spreken over de 
terreur in Leuven-Limburg tijdens de 

oorlog 1940-1945 De aanwezigen kun
nen persoonlijk nog eeiï en ander over 
kollaboratie, verzet en repressie aan
vullen 

Deze voordracht gaat door in de 
zaal op de 8ste verdieping van de 
Fakult Wijsbegeerte en Letteren, hoek 
Bogaardenstraat en Mana Theresia-
straat om 20 uur (Er 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 georganizeerd 
door Broederband Leuven en Lim
burg 

(meegedeeld) 

In deze knsistijd waar iedereen het 
heeft over inleveren willen we het 
kinderfeest sober houden (met ver
kleed) 
We hebben ook gedacht aan de vele 
kinderen in Looi die zelden of nooit 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 zich 

zelve geven voor hun minder gelukki
ge kameraadjes Via de verpleegsters 
van het NWr^W wordt het dan ano
niem aan de kinderen van de meest 
hulpbehoevende gezinnen uitgedeeld 
Het Driekoningenfeest gaat door op 
zondag 10 januan om 14 uur in het 
cafe van de Gemeentelijke Feestzaal 
(VismarkO 
Pnjs 60 fr voor volwassenen, 50 fr 
voor kinderen 

BRABANT 
JANUARI 
12 WEMMEL: Debatavond met Willy Kuijpers over „Federalisme en 

Nationalisme" Om 20 u 15 in 't Hooghuys 
AARSCHOT: rondetafelgesprek „Wegwijs in het politieke laby-
nnt", ingencht door VUJO Gids Willy Kuijpers 
KAPELLE-OP-DEN-BOS: Zaal Palmhof, Schoolstraat Kapelle-
op-den-Bos Aanvang om 20 u „Overwinningsbal Paul Peeters" 
GRIMBERGEN: Nieuwjaarsreceptie vanaf 20 u in de ontvangst
zaal van de Charleroyhove Gelegenheidstoespraak door P van 
Grembergen, VU-kamerfraktieleider 
HEVERLEE: Dia-sene „Schatplichtig Vlaanderen" om 20 u in het 
Provisorenhuis Abdij van 't Park Aansluitend kaas- en wijnavond 
BRUSSEL: Vormingsavond over „Solidansme een alternatief' 
om 20 u 30 in lokaal 't Schuurke, Oude Graanmarkt 25 
LOMBEEK-TERNAT: Reimond Tollenaere-herdenking om 
20 u 30 in zaal Uilenspiegel, Kerkstraat 24 Spreker senator O 
Van Ooteghem 
LONDERZEEL: VU-bal in zaal (Centrum met het orkest The Hit-
creakers om 20 u 30 
JETTE: Etentje in het St-Pieterskollege vanaf 12 u 

15 

15 

15 

16 

18 

29 

30 

31 

V îj kunnen en doen méér dan de andere 
mutualiteiten' 

Vlaams Ziekenfonds Eén 
Tel. hoofdkantoor: 02-653.91.62. 

* Zelfstandigen kunnen met kleme risico's begin
nen tot 64 jaar' 
* NIEUW: extra hospitalizatiekosten terugbetaald. 

Tot 800 fr./dag + alle remgelden en sup
plementen voor chirurgen. 
Bijdrage, van 40 tot 160 fr ./maand. 

* Overschakelen zonder wachttijd. 
KANTOREN in Overijse, Hoeilaart, Duisburg, Vos-
sem, Loonbeek, Neerijse, Kortenberg, Steenokkerzeel, 
Erps-Kwerps, Zaventem, Sterrebeek, Diegem, Kum-
tich, Grimbergen 

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 

VUJO-pro 
en inspraak i 

De werkzoekende (tevens uitke
ringsgerechtigde voor werklo
zensteun) in het bezit van een di
ploma regent(es) of van licen-
tia(a)t(e) in de menswetenschap
pen, die interesse betoont voor 
dit BTK-projekt kan nog steeds 
zijn kandidatuur indienen tot 
1 januari 1981 Het projekt loopt 
over twaalf maanden 
Aan ae hand van enquêtes Dij 
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 

^of Un C[:rnl|oorn 
Restaurant 
Feestzaal Café 
Uitbat ing: 
Erna Van Ddoren 
Keierberg 25 

1700 Asse Tel. 02/452.95.15 
Maandag gesloten 

Dienstbetoon 
J. De Berlangeer 
Agglomeratieschepen Jan De Berlan
geer houdt sociaal dienstbetoon elke 
1ste maandagen van de maand m 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 

Sierpleister 
op gevels? 

Alle vochtisolatles 

A T H O S pvba 

Eikenstraat 212, Reet 
Tel. 031-88.64.68 

O o k ruwbouw & 
sleutel op de deur 

Aanbevolen huis 

Carrosserie
schilderwerken 

Victor D e Keyser 
Daals t raat 76 

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

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

tweedehandsv i /agens 

Buizingen-Tombola 
Uitslag tombola eetwaardekaarten 
1599 1640 1891 2020 2111 1927 1090 
1386 11131212 
Uitslag steuntx)ek 1 Marcel Borre-
mans. 2 Albert Debey. 3 Georges 
Boon. 4 Maunts Serkeyn, 5 B Rey-
gaerts 6 Fons Vanden Bosch, 7 
Antoon Denayer. 8 Ferdinand Debus-
scher. 9 Miei Wijn, 10 Albert Devillè 
Deze pnjzen zijn af te halen bij Juul 
Denayer. Komijkveld 7 te Buizingen 
(tel 3563025) 

D A2 t>ouwtechnieker zoekt 
passend werk Voor ml Koen-
raad Vandennebte. Zolderse Kie
zel 213, 3511 Kunngen-Hasselt 

• 30-jange man met ervanng 
inzake reclame-advies, regiepro-
dukties, zoekt een gepaste be
trekking Bereid naar buitenland 
te gaan 
Voor ml zich wenden dr Volks
vertegenwoordiger J Valkeniers, 
5691604 
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De Gentse gemeenteraad 
doorzwemt alle waters 
Twee zittingen had de Gentse ge
meenteraad nodig om de zwaarbela
den agenda van december af te wer
ken. Zwembaden, havenproblemen en 
belastingen vormden de hoofdbrok 
van de eerste zitdag. De intei pellaties 
en de gesloten zitting werden dan 
maar verschoven naar de volgende 
week. 

VU-raadslid De Spriet wenste van het 
kollege te weten waarom de stad moet 
opdraaien voor herstellingswerken 
aan het zwembad Rozebroeken te St-
Amandsberg. Het gebouw staat er pas 
sedert 1975 en levert nu reeds gevaar 
op voor de gebruikers wegens de 
gebrekkige verluchting. Dienen de her
stellingskosten dan niet ten laste te 
worden gelegd van de ontwerper? 
De cafetaria van het zwembad, waar
aan men nu aanpassingswerken wil 
uitvoeren, was ook reeds van bij de 
aanvang onbruikbaar gezien haar lig
ging (boven het Instruktiebad). Hugo 
Waeterloos (VU) dacht dat ook hier 
de 10-jange aansprakelijkheid van de 
ontwerper in het gedrang komt. 

Schepen Ackerman had reeds op
dracht gegeven aan de technische 
dienst om met de ontwerpers ter 
plaatse te gaan kijken. De juridische 
dienst zal zich dan moeten buigen over 
de aansprakelijkheid. Aimé Verpaele 
(VU) verbaasde zich er over dat de 
verschillende aankopen voor het 
zwembad (chloramineseparator en 
chloordosenng) door verschillende 
schepenen gebeurden. Wie draagt de 
verantwoordelijkheid voor de kwaliteit 
van het water? Uit het antwoord van 
de schepen blijkt dat dit een kollegiale 
verantwoordelijkheid is van het kolle
ge. 

Dat de haven een zorg is van de 
volledige gemeenteraad is reeds meer
dere keren tot uiting gekomen. Aan de 
raad werden thans drie problemen 
voorgelegd die de haven aanbelangen: 
de aankoop van terreinen van Texaco, 
de havenbegroting en de moeilijkhe
den met de sluis in Terneuzen die het 
voorwerp waren van twee interpella
ties. 

Texaco 

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

Jan MESTDAGH 
Korte Welvaart 25 
2850 Keerbergen 
Tal. 015-2338.87. 

Firma EBO-LYBAERT 

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

Polenstraat 165, 9940 Sleidinge 
Tel. 091-57.33.33 

P V B A D A M A 

Stationsstraat 107 
9540 BURST ERPE MERE 

Vloeren -

Open haarden 

lel. 053-62.37.65 

T E L 014-21.12.07. 
FRAIK INSTRAAT 20. 

H E R E N T A L S . 

Meubelmagazi jnen 
DE KLEINE W I N S T 
10 Niel 
Aillwerpslr.uit 164 177 
Sti|lnieiibelen + kleinnieubelen 
t d Ckir.s.soril.i.ici 50 52 

alle moderne meubelen 
Tol 031 88 13 16 
Meer dan 3 0OOm2 toonzalen 
's Maandags gesloten 

Huis MEYNTJENS 
.Schilder- en Behangwer-

ken 
Vloerbekleding 

Kruibeeksesteenweg 32, 
2720 Burcht Tel. 031-
52.74.72. 

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

Gnleri) "de G.Tp.nert". 
Molenstraat 45, 9300 Aalst 
Tel 053-70 32 19 

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

PVBA 

T E C H N I C U S 

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

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

Tel. 16.34.16. 

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

De Roover-
Vanwesemael 

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

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

Magaz i j n : 
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. 02-251.11.36 

Boekhouding — Fiskaliteit en venootschapsstichtingen. 
Over het ganse land 

Vooreerst werd van gedachten gewis
seld over de heraankoop van terreinen 
eigendom van Texaco en gelegen aan 
de rechteroever \0n het kanaal van 
Gent naar Terneuzen Deze gronden 
zijn in 1964 voor een klein prijsje door 
de stad verkocht en zijn nu levens
noodzakelijk voor de uitbouw van de 
haven. De stad heeft dus kontakt 
opgenomen met Texaco teneinde tot 
een minnelijke schikking te komen. De 
neerslag hiervan werd aan de gemeen
teraad voorgelegd. 
Mr Dhooge van de CVP was veront
waardigd over het bereikte akkoord. 
Als junsl vroeg hij zich af hoe de 
belangen van de stad verdedigd wor
den. Het akkoord met Texaco bevat 
naar zijn mening alleen ongunstige 
verbintenissen voor de stad en voor
delen voor het betrokken bedrijf. De 
koop-verkoopovereenkomst is in drie 
belangrijke hoofdstukken ingedeeld. 
I e de verkoop zélf, 2e het recht van 
opstal ten gunste van Texaco en 3e 
een optie voor een recht van opstal 
ten gunste van Texaco. De aankoop 
zélf houdt de verbintenis in om afslui
tingen en toegangen te verplaatsen, 
leidingen te verplaatsen en een groen
gordel aan te leggen op kosten van de 
stad. De stad moet bovendien de 
integrale koopsom lenen wat een enor
me schuldenlast betekent. 
Texaco krijgt bovendien een recht van 
opstal op bepaalde gronden voor een 
periode van 50 jaar plus de mogelijk
heid tot verlenging voor 50 jaar en 
overdraagbaarheid aan derden. 
Een ander deel van de gronden is 
bezwaard met een optie tot opstal 
onder dezelfde voorwaarden. 
Wijnakker (PVV) en Cannipel (SP) 
hadden meer oog voor de noodzaak 
tot verwerven van de gronden, o.a. 
wegens de dringende aanleg van een 
kade in het petroleumdok voor de 
geplande Ghent-Coal-Terminal. 
Van Oothegem (VU) herinnerde aan 
de tewerkstellingsproblemen rond het 
petrochemisch labo dat op de te ver
werven gronden is gelegen. Burge
meester De Paepe verdedigde het 
bereikte compromis. Het alternatief is 
enkel nog een zeer dure en tijdroven
de onteigening. De pnjs van het terrein 
(227 fr /m2) is billijk; de kosten van het 
verleggen van leidingen zijn ten laste 
van O W . De zwakke zijde van het ak
koord nl. het opstalrecht kon niet wor
den verhinderd. 

Na schorsing van de zitting voor be
raadslaging werd de aankoop tenslotte 
goedgekeurd door de voltallige raad 
met uitzondering van twee CVP-fers. 
De raad ging dan over tot de bespre
king van de begroting van het haven-
bednjf. In zijn inleiding beklemtoonde 
de burgemeester dat de Gentse haven 
in '81 een vooruitgang boekte met 
270.000 ton. De vooruitzichten voor 
1982 zijn bovendien schitterend en dit 
niettegenstaande de problemen rond 
de zeesluis te Terneuzen en de be
perkte havenkredieten die de staat 
aan Gent toekent. 

Raadslid Wijnakker (PVV) lichtte de 
begroting door op twee punten: het 
beheer van het havenbedrijf en de 
resultaten ervan. Inzake het beheer 
wees hij op de onduidelijke struktuur 
en het niet-aflijnen van gezag en ver
antwoordelijkheden. De resultaten zijn 
wel gunstig, maar er dient niettemin 
rekening te worden gehouden rpet 
enkele essentiële punten, zoals de 
schaarste aan havengrond, het ontbre
ken van de nodige infrastruktuur voor 
containervervoer, het niet-uitvoeren 
van het 10-jarenplan, de verbindingen 
tussen Gent en Frankrijk en anderzijds 
het noorden. 

Wat gebeurt te Terneuzen noemde hij 
zeer erg zowel voor Honda als voor 
andere trafieken voor Gent. Er dient al
les in het werk gesteld te worden om 
tot een oplossing te komen, doch 
eerder via een diplomatieke taal dan 
via de tot nu toe gebruikte zeemans
taai. 

H. Waeterloos CVU) bekeek de begro
ting naar het „cijfer"-aspekt. De kom
missie van de haven heeft onvoldoen
de dokumenten ter inzage gekregen. 

OOST-VUUNDEREN 
JANUARI 

9 TEMSE: driekoningenbal van VU-Temse en de A. Verbruggen-
kring om 21 u. in zaal Brouwershof, Edg. Tinelplaats te Temse. 
„The Playboys" spelen ten dans. 

EREMBODEGEM (Centrum): Nieuwjaarsreceptie in zaal Rem
brandt om 20 u. 

LEBBEKE: Vormings- en diskussieavond ter voorbereiding van 
de gemeenteraadsverkiezingen te Bellevaux-Ligneuville m.m.v. 
het Dosfelinstituut. Tot 24/1/82. 
LEBBEKE: Kaas- en wijnavond voor alle leden en sympatizanten. 
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De balans is opgemaakt volgens een 
verouderd systeem. Waarom wordt 
naast de officiële balans (zoals voorge
schreven door het KB) geen interne 
en gedetailleerde balans opgemaakt 
die maandelijks kan worden bij
gewerkt? Waeterloos hekelde ook de 
manier waarop het materiaal van de 
haven wordt afgeschreven (2 %) en 
terug geherwaardeerd (6 % ) ; zo is 
bijv een kraan van 50 miljoen na 5 jaar 
60 miljoen waard. 

Van zijn interpellatie over de sluis in 
Terneuzen zag hij af omdat naar zijn 
mening het kollege op de situatie af
doend had gereageerd. In het ant
woord van de burgemeester was het 
sluizenprobleem de hoofdbrok. Hij gaf 
een volledig overzicht van de gebeur
tenissen. Vervolgens werd door de 
raad een motie gestemd waarin de 
Belgische regenng verzocht wordt 
tussen te komen om te vermijden dat 
zich in de toekomst nog dergelijke 
incidenten zouden voordoen. 
Toen de raad toe was aan de stem
ming over de belastingen was er plots 
enige verwarring in de raadszaal. Door 
het late uur en de afwezigheid van 
sommige raadsleden (die de tekst van 
de motie herwerkten) wisten sommi
gen zelfs niet meer wat ze nu precies 
aan het stemmen waren. De zitting 
werd dan ook verdaagd tot de week 

nadien om de rest van de dagorde af 
te werken. 

Belangrijk in dit zittingsdeel was de 
interpellatie van Aimé Verpaele (VU) 
over de werking van Urbaninfra. 
Urbaninfra werd opgencht voor dne 
redenen: het verwezenlijken van grote 
projekten, de uitvoeringsfaze zo snel 
mogelijk laten volgen op de studiefaze 
en het zo snel mogelijk laten renderen 
van geïnvesteerd kapitaal. 
De realiteit blijkt anders te zijn: bepaal
de projekten kennen een snel verloop 
(o.a. de parkeergarage VrijdagmarkO, 
andere zijn op de lange baan gescho
ven ( projekt Gouden Leeuwplein en 
Kantienberg). Wat is hiervan de re
den? Is er een financieel probleem of 
tegenwerking van hogerhand? 
Schepen Monsart bevestigde de 
reeds genomen opties, die trouwens 
alle reeds door de gemeenteraad zijn 
goedgekeurd. Urbaninfra diende pre
cies om de lange administratieve weg 
van gesubsidieerde dossiers te ver
korten. Deze werkwijze werd echter 
door de hogere overheid aangevoch
ten. Er is thans een procedure aanhan
gig bij de raad van state en men moet 
wachten tot er een advies is vooraleer 
men de projekten verder kan realize-
ren 

Carla Brion 

Fakkeltocht voor de vrede 
te Dendermonde 
Het Dendermonds Aktiekomitee voor 
de Vrede organizeerde op woensdag 
23 december een fakkeltocht voor de 
vrede en ontwapening door de straten 
van Dendermonde. 
Vermits het hier duidelijk gaat over 
een gehele en wederzijdse ontwape
ning steunde ook de V U van Groot-
Dendermonde deze aktie. Wij herinne
ren hierbij aan de reeds jaren ingeno
men standpunten van de nationale VU-
partijleiding inzake vrede en ontwape
ning en aan het „Nooit meer oorlog" 
van de Vlaamse Frontsoldaten aan de 
Ijzer in 1914-1918. Wij geloven echt 
dat geen enkel mens, hij weze knsten 
of humanist, kan instemmen met de 
moorddadige, miljardenverslindende 
bewapeningswedloop der grootmach
ten, op een ogenblik dat in geheel de 
wereld mensen van honger omkomen 
en ook onze eigen welvaart door de 
ekonomische krisis in het gedrang 
komt 
Dat aan de vredesbeweging ook 
wordt deelgenomen door mensen van 
de meest uiteenlopende politieke, filo-
zofische of religieuze strekking, gaan
de van bisschoppen, priesters en 
kloosterzusters enerzijds tot aanhan
gers van allerlei uiterst linkse groepen 
anderzijds, kan er de V U niet van 
weerhouden deze rechtvaardige aktie 
voor vrede en wederzijdse ontwape
ning te onderschrijven. Immers, na een 
komende atoomoorlog, door wie ook 
gevoerd of uitgelokt, zal er geen 
Vlaamse Beweging meer nodig zijn, 
gewoon omdat... er dan geen Vlamin
gen meer zullen zijn. Er zullen dan 
wellicht zelfs geen mensen meer zijn. 
Ook de recente staatsgreep in Polen 
noopt voor de zoveelste keer tot be
zinning over begrippen als vrijheid, 
vrede en militair geweld. Het Poolse 
drama tempert onze vreugde rond 
Kerstmis en Nieuwjaar. Wij voelen 
mee met verknechte mensen en volke
ren over de gehele wereld 

Getekend Walter Peetere, senator; 
Jules Van Boxelaer, volksvertegen
woordiger, Johan De Mol, plaatsver
vangend volksvertegenwoordiger; 
Herman Burghgraeve, provincie- en 
gemeenteraadslid; Cynel Michem, ge

meenteraadslid; Ivan Van Hese, ge
meenteraadslid: Herman Van Den Ab-
beele, lid O C M W ; Ferdy Willems, voor
zitter VU-groot-Dendermonde. 

Tombola St.-Gillis-
Waas 
Winnende nummers van de tombola 
van ons jaarlijks bal dat plaats had op 
21 november 1981. 
Prijzen af te halen bij Kris De Wilde, 
Herenstraat 72 te St.-Gillis-Waas (tel. 
70.52.68) Deze nummers zijn: 
406 370 204 433 131 334 313 018 473 
107 

„De Daensistische 
Beweging" te Aalst 
Vrijdag 8 januari 1982 om 20 u. gaat de 
vooropening door van de tentoonstel
ling „De daensistische beweging" in 
het Stedelijk Museum Oud Hospitaal, 
Oude Vismarkt 13 te Aalst. 
Inleiding door de heer R. D'Haese, wnd. 
konservator en opening door de heer 
H. Roels, schepen van Onderwijs, Kul-
tuur en Toerisme. 
De tentoonstelling werd gerealizeerd 
door het Daensmuseum en Archief 
van de Vlaamse sociale Strijd te Aalst, 
in samenwerking met de Werkgroep 
voor histonsch onderzoek van het 
Priester Daensfonds. Ze werd uit
gewerkt onder de auspiciën en met de 
financiële steun van de provincie Oost-
Vlaanderen en de stad Aalst. 
Van maandag tot zaterdag van 14 tot 
17 u., zondag van 10 u. 30 tot 12 u. 30 
en van 14 tot 18 u. Vrijdag gesloten. 

• Beproefde 37-jange werkman, 
in bezit van diploma metaal A4 en 
rijbewijs B*, zoekt zéér dringend 
om het even welk werk. Zich 
wenden A. Dewulf-Heus, Oude 
Zak 13. 8000 Brugge 1. 
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y: lepel & vork... 
BANKETBAKKERIJ 

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

Fijn gebak - su i ke rwaren -
i jstaarten 

Res tauran t 

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

Kapelstraat 1 

TONGERLO WESTERLO 

Tel 014/544007 
\/laandag gesloten - Rustieke 

sfeer 

RESTAURANT TUL 

Grote Steenweg 71 
9260 Oordegem 
Tel 091-69 2874 

Specialiteit ribstuk op hout 
Dinsdagavond en woensdag 

gesloten 

Maak ook eens kennis met de 
gezellige sfeer in 

Restaurant 

SCHUTTERSHOF 
Dorpstraat 10 

2922 RAMSDONK 
Tel 015-71 1549 

VOEDING „DE POLDER" 
Polderstraat 12 

8458 Oostduinkerke 

Specialiteit 
dagvers fruit en groenten 

Dubbele Valois-zegels 
aan alle leden 

Industnele 
brood en banketbakkerij 

Roomijs 

Wiifried BLANCQUAERT 

Grote Kouter 47 
UITBERGEN 

Tet 091 67 57 12 

Koffiebranderij 
SANO 
Emiel Witmannstraat 36, 
Scfiaarbeek 
Tel 02 734 56 09 

Levert kwaliteitskoffie btj u ttiuis* 

Wijnimport HERMAN 
Douane stpelhuis 

Menenstraat 376 
WEVELGEM 

Tel 056-41 2922 
056-41 81 68 

Invoer Bourgondie en Bordeauxwijnen 
Alle grote wiinen 

rechtstreeks uit de kastelen 
Degustaties en verkoop 

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

en op afspraak 

COR'J.IIALS 
UW kOFF/EHU/S 
Het Koffiohiuis der 
Denderstreek 

Katlestraat 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 hoef t geen krans 

Schoolstraat 52 
Kapelle-op-den-Bos 

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

Cafe-restaurant IVIUTSAERT 

Eikenlei 61 

2280 GROBBENDONK 

Tel 014-512148 

Sluitingsdag maandagavond en 
dinsdag 

^et miMImi» 
WEKELUKSE RUSTDAG 
VRUDAG TOT ZATERDAG 
18 UUR 
JAN PAUWELS-
DE BRAUWER 
0« familiezaak met Iraditia. 

9328 SCHOONAAROE 
Oude Brugstraat 16 
052^23246 

JAARLUKS VERLOF 
DECEMBER 

Banketbakkerij 
AIMTWERPIA 

Geraardsbergs js t raa t 38 Dr Van De Per'-elei 51 
9300 AALST BORGERHOUT 
Maur i ts GOSSYE Joost GOSSYE 
Tel 053 21 35 33 Tel 031 36 56 54 

FEESTZAAL 
«EDELWEISS» 

Vosseinberg 13, 1981 VOSSEM 

Tel 02-7674576 

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 fn i l i eb i j eenkoms ten . 

K e r k v e l d s t r a a t 3 1 , 
9420 E rpe -Me re 
Tel 053 -7785 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 i a N a e s s e n s 

Lokaal Volksunie 
Gontrode Heirweg 49 

9230 Melle 
Tel 091-300653 

Lokaal «T SCHUURKE. 

Oude Graanmarkt 25 
1000 BRUSSEL 
Tel 02-5132564 

Waar Vlamingen THUIS zijn. 

SPECIALIST VOOR 
AL UW FEESTEN 

A t / ^ \ Vtr/oigde keuken 
\NlmllUi\ Demokr.ntisdv pii|7cn 
\ ^ \yy Uitqelc;eri dit>nstbclüon 

K< ss< Istot'nwc <) 38 
??G0 Nijlcn Tel 031/81 88')! 

Beauvoordse specialiteit 
Pannekoeken en wafels 

M e v r o u w 

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

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

Gesloten vrijdag behalve m seizoen 

Europ Supermarkt 
Winder ickxp le in 

A l s e m b e r g 

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

FEESTZALEN - SALONS 
DE LANDSKNECHT 

Aannemer van alle feesten 

Ook verhunng van tafelgerief 

Schilderstraat 33 
2000 Antwerpen 
Tel 031-37 4572 

lepel & vork... 
D E P U S 
G E B R O E D E R S 
Lambroeckstraat 89 
9320 OUDEGEIVI 
Tel 052/21 1606 

Algemene voeding bieren wijnen ti 
keuren Rechtstreeks invoer Duitse 

en Franse wijnea 

Café Het Vlaams Huls 
BIJ Jef Meys-Cypers 

Steenweg op Wijchmaat 59 

PEER 

Tel 011-797084 

Kom es binnen waar Vlamingen 
thuis zijn 

Voor een lekker etentje 
in een gezellige sfeer 

Eethuis 't Voske 
. V e r b e r t s t r a a t 145-147 
2120 S c h o t e n , 031-5841.76 

W i j ve r zo rgen al uw fees ten . 

^of Un Ccnijoorn 

f Restaurant 
Feestzaal Café 

U i t b a t i n g : 
E r n a V a n D ó o r e n 
Keierberg 25 

ITOOAsse 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 

i 

St eeds w e l k o m in 

K R E K E L H O F 

Drankhu is met s feer 

Dr ie Egyptenlaan 11 

Gooik 

Tel 0 5 4 - 3 3 4 8 5 7 

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

Welkom 

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

D o r p s s t r a a t 3 1 , 1686 G o o i k 
Tet 02-532 5 4 8 1 

Lokaal van de Volksunie 

LINDENHOVE 
Be l l es 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 , v r i jdag vanaf 15 u Zater 
dag en zondag vanaf s mid
dags 

Tel 053-668740 

Dortmunder 
Thier Brau-hoven 
Tervuursevest 60 LEUVEN Tel 016 
228672 
Kon Astridlaan 85, KONTICH Tel 
031 57 3032 
Nieuw Brugstraat 28 BRUSSEL Tel 
02-21874 89 
Brugse Baan 1 Hulste Tel 056-
711536 

Grote parkeerterreinen, zalen vri| 
voor feesten, banketten e a Duitse 
specialiteiten Dortmunder Thier van 
t vat, Levende Water Tbnisstemer 
Sprudel goed en goedkoop eten 

Hote l - res taurant -pub 

Tower Bridge 
Op 5 mm van Heizelpark ^ 

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

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

.den botaniek 

Koningsstraat 328 
1030 Brussel 

Tel 02-2184838 2184172 
Vlaams-Brabants 

restaurant, fijne keuken, 
gevarieerde wi jnkaart 

st i jvol le salons, grote tuin 
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Kerstfeest der Komense 

m Wij in de Volksunie 

Vlamingen: groot sukses! 
WEST-VLAANDEREN 

Voor de tweede maal mochten we in 
de zaal „Mater Amabilis" te Wervik, het 
kerstfeest der Komense Vlamingen 
beleven Voor een 400-tal aanwezigen 
(waarvan minimum 250 Komenaars), 
werd het weerom een gezellige be
doening 

Het programma werd ingeleid en voor
gesteld door de heer B Delvoye, voor
zitter van de Wervikse kultuurraad en 
VTB-vertegenwoordiger Het begon 
met enkele inleidende deuntjes door 
de Ranch-Band, gevolgd door een 
spannende poppenteatervertoning 
door een groep uit Knokke-Heist 
Daarna kwam de kerstman aan de 
Vlaamse kinderen uit Komen zijn ge
schenken afgeven Hij sprak verder de 
wens uit dat de Vlamingen in alle 
gemoedsrust te Komen zouden mo
gen wandelen Het deed werkelijk 
deugd aan het hart zoveel bekende 
gezichten te zien tussen koffie, choco
lademelk en boterkoeken 

Na het eten werd het dan een pintje 
pakken en voor de liefhebbers kon er 

ook een danspasje van af Een hartelij
ke proficiat aan het Komitee Robrecht 
van Kassei met dit prachtige initiatief 
W I J zeggen tot Wiliy Depoortere en 
zijn vrienden van het komitee graag 
tot ziens' 
Tijdens dit kerstfeest mochten wij een 
aantal VUJO-kopstukken ontmoeten 
voorzitter Joris Roets. politiek sekreta-
ris Luk Van Biesen en de verantwoor
delijke voor aktie en propaganda Wil-
fried Vangramberen Daarmee werd 
aangetoond dat de jongeren het goe
de voorbeeld geven De inrichters dan
ken de VUJO voor de ballonnetjes die 
ze kregen voor de kinderen De afde
ling Mortsel zorgde voor een bijdrage 
van 1 000 fr. dit na de 6 000 boeken die 
ze reeds voor de Komense biblioteek 
bezorgde' 
Ook zagen wij verschillende bestuurs
leden uit andere VU-afdelingen De 
Kortrijkse volksvertegenwoordiger 
Franz Vansteenkiste, abonnementen
jager Jozef Allaert, de VU-schepen uit 
Menen, Herwijn Vandenbuicke en nog 
veel anderen Tot Kerstmis '821 

JANUARI 

14 TIELT: Info-avond over onderwijs Jaak Vandemeulebroucke 
komt spreken over Een Vlaams onderwijsplan Kultureel Cen
trum Gildhot, Sint-Michielstraat 9, Tielt Aanvang 20 u 
IZEGEM. Pol Goossens (HcJofdredakteur „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 Muziekauditonum, Kruisstraat 15 Toegang gratis Organiza-
tie VSVK 

ZEDELGEM: Afdelingsfeest in „De Marmiete" te Veldegem met 
als gast senator Nelly Maes Prijs 250 fr 

21 
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NMBS: Wervik let op uw zaak! 

Laat Europa Tielt los ? 
Op 17 december werd in Tielt de 
laatste gemeenteraad van 1981 gehou
den De agenda liet een rustige zitting 
vermoeden, het tegendeel was echter 
waar 

De zitting begon vrij rustig met enkele 
tussenkomsten van de oppositie, o a 
klaagde VU-raadslid Mare Vervaeke 
aan dat de openbare stadsverlichting 
gebrekkig funktioneerde in Kanegem 
Het grootste deel van de avond-agen
da bestond uit de toekenning van 
leningen VU-raadslid Luk De Ramme-
laere protesteerde tegen dit laatste 
feit In een stad met een normaal 
gezond financieel beleid zouden de 
meeste van deze leningen gefinan
cierd worden door het geld bestemd 
voor de jaarlijkse werkingskosten 
Maar in Tielt, waar reeds jaren de CVP 
aan het bewind is, net zoals in de 
nationale regering, is het met de stads
financiën ook al even erg gesteld 
Tielt maakt dus geen uitzondenng op 
de nationale regel De VU besloot zich 
dan ook te onthouden en keurde enkel 
de leningen goed die aangedaan wer
den ter financienng van éénmalige 
biezondere onkosten zoals onkosten 
om enkele bestaande biblioteken over 
te nemen om eèn stadsbiblioteek te 
vormen. 
De leningen worden vlug afgehandeld 
en toen kwam er een belangrijker punt 
aan bod CVP-meerderheidsraadslid 
Spiessens, ACW-strekking, stelde een 
motie voor om Tielt terug als EEG-
ontwikkelingsgebied te laten erken
nen 

Ook VU-raadslid De Rammelaere had 
dit punt op de agenda geplaatst Hij 
wenste de heer Spiessens proficiat 
want gedurende de 11 jaar dat De 
Rammelaere deel uitmaakt van de ge
meenteraad was dit de eerste tussen
komst op dit vlak van iemand van de 
meerderheid, of stond die man reeds 
met een been in de opposi t ie ' Wat 
heel wat mensen in de zaal deed 
glimlachen Hierop begon De Ramme
laere een uitgebreid en zeer verzorgd 
betoog waarin hij de huichelanj van de 
CVP aan de kaak stelde De motie zou 
beter binnen de CVP zelf gesteld 
worden en dan doorgestuurd worden 
naar het CVP-hoofdbestuur want zij 
zijn er ten slotte de schuld van dat 
Vlaanderen binnen de EEG nog steeds 
niet als dusdanig erkend wordt Zij 
zorgden er ook voor dat er geen 
Vlaming maar een Waal, Davignon, in 
de Europese kommissie zit die beslist 
over de aanduiding van de ontwikke
lingsgebieden Vlaanderen wordt ten 
slotte ook nog steeds gediscnmineerd 
ten opzichte van Brussel en Wallonië 
en de motie werd dan ook in die zin 
aangevuld 

Toen CVP-lid Spiessens zijn volgende 
agendapunt, over de gewijzigde aan
leg van een weg, naar voor bracht, 
kwam pas tot uiting hoe erg de CVP-
meerderheid wel verdeeld is Iedereen 
probeert er zijn eigen vel te redden 
met het oog op de volgende gemeen

teraadsverkiezingen En ACW-lid 
Spiessens bleef dan ook moederziel 
alleen staan in de kou Hij werd zelfs 
met gesteund door de andere ACW-
gemeenteraadsleden wanneer VU-lid 
Verslijpe op deze zaak inpikte Mis
schien vreesden deze reeds voor de 
warme geborgenheid van hun ge
meentezetel ' 
En dat het koud was buiten (JV) 

Voorzien wordt dat tegen 1986 het. 
treinverkeer op de lijn 69 tussen Kort
rijk en leper elektrisch zal verlopen 
Een en ander zou verstrekkende ge
volgen kunnen hebben voor Wervik 
De eerste plannen voor de „Intercity" 
voorziet namelijk slechts een halte te 
Menen We weten nu reeds dat er ook 
te Komen zal gestopt worden en dat 
de Wervikanen zich per bus naar 
Komen of Menen zullen mogen bege
ven Dit zou echter ongehoord zijn, 
daar Wervik meer reizigers telt dan 
leper. Komen of Menen 

W I J hebben het met over sociale abon
nementen, alhoewel die te Wervik ook 
zeer talrijk zijn Dat Wervik zoveel 
reizigers telt en dus financieel gezien 
het meest rendabele station is op de 
lijn leper-Kortnjk is gemakkelijk te ver
klaren geen kliniek meer, geen kraam
inrichting meer, geen kantoor voor 
belastingen meer en ook geen regis
tratiekantoor 

Voor al deze zaken moeten de men
sen buiten Wervik Wij moeten hier 
dus op veel fronten stnjden 

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 
besluiten 

De vijfenzeventig deelnemers smul
den van de heerlijke hutsepot, luister
den naar Michel Werbrouck die hel 
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 

Zal 6 febr. Wanlewandeling 
Zond. 7 mrt wandeling in Schulfers-

kapelle 
Zat 3 april wandeling in Diksmuide 
Zond. 9 mei Zeewandeling 
ZaL 12 juni wandeling in Merkem 
Zond. 4 juli voettocht Izegem-Diksmuide 
Zat 28 aug. Leutewandeling in Oeren 
Zond. 12 sept wandeling in Zonnebeke 
Zat 16okt wandeling in Wildenburg 
Zond. 14 nov. wandeling in Ardooie-veld 
Zat 18 dec. Hutsepotteling ' 

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

IN MEMORIAM 
MIETJE DE HERT-RAMOUDT 
Voor de tweede keer In al te weinig 
dagen verliest de Torhoutse Volks
unie één van haar trouwste vrienden. 
Onlangs nog hebben we Thea Devae-
re begraven. Woensdaglaatst was 
het de beurt aan Mietje 
Het heeft niet mogen baten. De zor
gen niet van vader en de kinderen. De 
wat onwennig aangeboden bloemen. 
De met zoveel hoop geuite wensen 
op een spoedig herstel. We hoopten 
op een wonder waarvan we wisten 
dat het nooit zou gebeuren. Omdat er 
nu eenmaal mensen zijn die niet 
mógen sterven. Nu nog n ie t Met 
Kerstmis is het dan toch gebeurd. 
Nauweli jks 49 was ze. En nog zoveel 
dingen te doen! 

Maar Mietjes voetsporen zullen niet 
verdwijnen. Het zijn diepe sporen, 
zoals alleen mensen die bij andere 
mensen achterlaten. Als aktrice bij 

„De Vondel ing', als ondervoorzitster 
van het jeugdkoor „De Koraaltjes", 
Als lid van de KAV en het zangkoor 
„Jubi late"-

Onuitwisbare sporen ook als moeder 
en echtgenote. Als buurvrouw bij wie 
je alti jd voor alles terecht kon. Als 
medemens met alti jd weer een kleine 
attentie, een kwinkslag, een vlokje 
warmte voor onze zo kil l ig geworden 
samenleving. We hebben er alle re
den toe om Mietje dankbaar te zijn. 
Als geen ander mens heeft ze Don 
Bosco doen leven. Hoe kort haar 
leven ook was, het was rijk gevuld en 
nuttig. 

Mietje laat een opdracht na. Een 
geesteli jk testament Dat elk van ons 
zou trachten als haar te leven. Om de 
leemte in te vullen. 

Ward Baert 

Pecq-Armentiers dat nog altijd met 
definitief van de baan is Het is met om
dat er thans weinig of met over ge
sproken wordt dat het gevaar gewe
ken IS, de ontmanteling van het station, 
de belangrijke Franse inwijking (er zijn 
voorbeelden van Fransen die hun huis
huur met betaalden en dan maar een 
sociale woning kregen O Er valt dus 
een stnjd te strijden Er valt vooral een 
strijd te winnen' Zeker in dit jaar van 
gemeenteraadsverkiezingen' 

Brugs Trefpunt 
geeft ets uit 
„Stijg, Pegasus, stijg, en vat in uw 
vleugels het Brugge van schilders en 
poëten" 
Deze opdracht werd door grafisch 
tekenaar Luc Boy meegegeven aan 
een ets die door vzw Trefpunt te koop 
wordt aangeboden 
Technische gegevens 
Formaat 50/60, papier Steinbach 
250 gram, genummerde en gehandte-
kende uitgave, maximum van 450 eks 
in de handel, levenng franco en inlijs-
tensklaar, verkoopprijs tot 31 1 82 
780 fr (980 fr na 1282) 
Bestellingen door overschrijving op 
rekening van vzw Trefpunt 550-
3616400-39 te Brugge Alle inlichtingen 
bij vzw Trefpunt, J Suveestr 2, 8000 
Brugge 

ZO€K€RC1€ 
• Jongeman, 23 jaar, zoekt drin
gend een passende betrekking 
HIJ IS in het bezit van een getuig
schrift van 6 jaar Humaniora en 
een A l diploma 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 015-209514 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. 

• 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 

Top-20 

4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

1. Jan Caudron, Aalst (1) 
2. Wil ly Kuijpers, Herent C2) 
3. Jef Vinex, Erps-Kwerps (3) 

Erik Vandewal le , Izegem (4) 
Anny Lenaerts, Wilr i jk (5) 
Paul Cresens, Schaffen (6) 
Rik Hael terman, Denderwindeke (7) 
Georges Raes, Ledegem (8) 
Frans Kuijpers, Schi lde (10) 
Wi l ly Serpieters, Oostende (9) 

11. Johan Vancoppenol le , St.-Truiden ( 1 1 ) . . . 
12. Lieve Favoreel -Craeynest , Lauwe (11) . . . 

Achiel Goderis , Oostduinkerke (14) 
Veer ie Thijssens, Ekeren (11) 
Albert Huyghe, Veurne (14) 
V U - W o m m e l g e m (14) 
Guido Callaert , Opwi jk (17) 
Hugo Segers, Bornem (18) 
Jan Van Dooren, St . -Martens-Latem (—) 
VU-Antwerpen (—) 

15. 

17, 

720 
624 
420 
336 
312 
240 
168 
132 
120 
120 
108 
. 96 
. 96 
. 96 
. 72 
. 72 
. 60 
. 60 
. 60 
. 60 

Bent U ook van adres veranderd 
zonder te verhuizen? 
Overa l w o r d e n straatnanrien en huisnunnnners gewi jz igd Ben t 
u ook één van de slachtoffers"? 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 tvangen 

O u d adres 

N ieuw adres 
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Aanbevolen huizen 

PVBA VAN IMPE & Zonen 
Steen- en marmerhouwerij 

Bnistraat 41 
HAALTERT 
Tel 053 2122 48 

> • 

Alle werken m marmer en natuur
steen 
Open haarden Grafzerken 

KEUKENS - SANITAIR 
VERWARMING 

VAN DER CRUYS 
Assesteenweg 65 TERNAT 

Tel 582 14 41 
Toonzaal alle dagen open 

van 9 19 u Zondag gesloten 

PVBA J BORREMANS-COCK 
& KINDEREN 

Algemene Bouwondernemingen 

Genisesiroat 238 
9500 GERAARDSBERGEN 

Tol 054 41 25 89 

Wi | bouwen voor u sleutel op de deur 

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

Platteau Lievens Porlugeesslraal 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 
Haneveldtaan 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 

Zaadhandel 

PVBA DE MOOR-LATEUR 
PELGRIM 9 
9258 SCHFLDEWINDEKE 

Alles voor land- en tuinbouw 

Tel 091-625142 

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

Verwarming - stoom sanitair 
Alle herstellingen 

Sparen, lenen, verzekeringen, 
dienstbetoon 

FONS PRINSEN 
Groep ARGENTA 
Tel. 02-569.09.14 

02-569.11.17 

NV Reinigingswerken 

PEETERMANS 

Onderhoud en restauratie 
gebouwen 

Wijnegemstraat 40 
2220 Wommelgem 

Tel 031 53 95 30 en 53 75 75 

GELD 

Onmiddell i jk te bekomen bij 
FINKAP, Veldstraat 12, 9300 
AALST - Tel. 053-21.29.11 -
053-2127.57. 

DE KERAMIEKKELDER 
Plet VRANKEN 
Hoornstraat 2 
HALLE 

Vloer- en wandtegels 
10 % korting voor VU-leden 

ANTIEKZAAK 
Marcel Asselman 

Rollebeekstraat 45, 
1000 Brussel Tel 5116133 

Prive 56903 18 

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

PVBA BERT 
Assesteenweg 101, Ternat 

Tel 02-5821312 

WASSEN VAN ALLE RUITEN 

Aalsterse Glazenwasserij 

Gebr ALLOO 
Raphael en Willy 

Tel bureau 053 2172 12 

KLEDING LENDERS 

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

Dames- heren en kinderktedmg 

GELD 
onmiddellijk te bekomen 

bij Frans VAN MOORTER 

Vijfhuizen 6, ERPE 

"Ier053-212911 
053-21 2757 

ESOX 
STAN PHILIPS 

Groothandel Hengelsport 

• Panorama 36 
1810 WEMMEL 
Tel 02-4781993 
Import - Export 

VERDELER VOLKSWAGEN-AUDI 

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

ALGEMEEN BOUWBEDRIJF 
Van d. Branden pvba 

Wuitenslaan 39. 9160 Hamme 
Tel 052-47 8809 

Gratis voorstudie en prijsofferte 

Heropmaken oude ijzeren poor
ten en balkons en allerlei smeed-

De Vos Luc 
Centraleweg 27 

2260 Nijlen 
TeL 031-81.77.06 

Gratis priisoffarte 

OURASON-KEUKENS 

FIRMA SONCK GEBR. 
Anderenbroek 24 
9480 Denderhoulem 
Tel 053 2193 25 

I D E L - Tel On-53-4349 

Getegenheidsgrofiek Huwclt)k - Ge
boorte - Zelfklevende p l . ikb jud en 
etiketten Houten drukletters - Rekla-
tne-kalcndcrs. 

FRANSSENS OPTIEK: 

I Silhouette 
Marwitz 
Rodenstock 

Herenttiiseb.i.in 340 
Deurne Z Tel 210896 
Kcrkbtraat 44 Antwerpen 
Tel 35 65 75 

ALLE LAS- EN 
SMEEDWERKEN 
Speciaal herstelling van kipbakken 

GEORGES GROENINCKX 
Letterkunde 244, 2610 WILRIJK 
Tel. 031-28.9314 

W"^ 
S(' 

O O S T D U I N K E R K E 
V A K A N T I E A A N ZEE ' 
Grote keus b e m e u b e l d e v i l la 's , appar 
t emen ten en s tud io s te t iuur 
Op aanvraag grat is ka ta loog met 
fo to s 

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

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

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

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

Diepvnezers 

B + M 
Bouwpromotoren 

en daktimmerwerken 

Gasthuisstraat 42 B 
1760 ROOSDAAL 
Tel 054-330687 

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

MEUBELEN MOENS 
Markt 28 
TERNAT 
Tel 582 10 55 

Specialist primitief -
sti|lmeubelen en modern 

STUDIO 
DANN 

02-428.6984 

JEF THIJS 
ALLE 

VERZEKERINGEN 

KONING LEOPOLDLAAN 1 

3180 WESTERLO 

TEL 014-54.48.07 

— Industriële fotografie 
— Mode/archi tektuur 
— Huweli jksreportages 

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

Leon Theodorstraat 36 
1090 Brussel 

Gentsestr 155 
9300 AALST 
Tel 053/21 19.21 

Fr Craeybeckxlaan 69, 
2200 DEURNE 
Tel. 031/24.53 30 

Mechelse str. 59 
1800 VILVOORDE 
Tel. 02/251.81.66 

^ ^ ^ 
Hand- & 

Elektrisch 
Gereedschap 

voor Hobby en 
ndustrie 

R i j ksweg 316, 318, 320 

3630 M A A S M E C H E L E N 
- Te l . 011-76.43.15 

DROOGKUIS WASSERIJ 

BEDRIJFSKLEDIJ ST PIETER 

Kollegestraat 33 2400 MOL 

014 31 1376 

ANTIEKZAAK 
Mevr. Julien SCHERRENS-
GHEKIERE 
Nederweg 113, 
8700 IZEGEM 
Tel 051-30153/ 
Aankoop en verkoop van Franse 
(Normandische geskulpteerde 
eiken bruidskasten) meubelen en 
borden -l- kunstvoo-T/verpen 

lustrerie 

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

moeilijke maten,/^ 
-akicundige retouche 

D 
Vérmees \i 

Qgj 
t >f ~c r- X 3- ~ — > 

m.mii., inj n-v»i.n.i.iij.ijj.n î."ïIIJCI 

De prijsbreker 
van het goede meubel 

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

^ ^ 

KUNSTGEBITTEN 

HERSTELLINGEN 

Tandheelkundig Laboratorium 
VAN PER KLEUN 

Chazallaan 83 
1030 Brussel (Schaarbeek) 

02 734 06 43 
Na 18 u 425 46 42 

Georges DE RAS pvba 
Autocars autobus 
ceremonie wagens 

begr.ifenisonderneming 

Hoogstraat 20 

LEDE 

Tel 053 21 36 36 
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24 m Mensen van bij ons 

BRUSSEL — De Vlaamse gemeenschap heeft, net voor het einde-
jaarsfeestgedruis, een geëigende regering beëdigd gekregen; een mi
nisterraad die niet langer meer in de schoot van de nationale regering 
gekoesterd wordt. Die ook niet meer door de koning beëdigd werd. In 
de Vlaamse ontvoogdingsstr i jd werd een flinke stap voorwaarts ge
zet. HoeweL 
Meteen na de eerste bijeenkomst van de kersverse Vlaamse 
gemeenschapsregering was voorzitter Gaston Geens er als de 
kippen bij om in een persverklaring te wijzen op de kollegialiteit 
waarmee de Vlaamse ministers vergaderen. Niets was minder waar. 
Het fameuze PW-dokument, dat „WIJ" openbaar maakte, en waarin 
op onverbloemde wijze allusie werd gemaakt op de vorming van een 
soort kernkabinet binnen de Vlaamse regering en een zoveel mogelijk 
uithollen van de bevoegdheden van SP- en VU-ministers, kreeg kon-
krete politieke gestalte. 

De Vlaamse gemeenschapsregering kon nauwelijks een valser start 
nemen. Toch moeten we met dit politiek instrument naar de Vlaamse 
staatsvorming sukkelen. In deze regering is de VU vertegenwoordigd 
door Hugo Schiltz die begroting en financiën van het Vlaamse gewest 
toegewezen kreeg. 

Minister Hugo Schiltz: 

Er Staat een stok achter 
de deur van Vlaamse 
ministerraad... 

— Is Schilz in feite geen soort 
staatssekretaris, toegevoegd 
aan minister Geens die zich ook 
met begroting en financiën in
laat? 
Hugo Schiltz: „Ik wens aan geen 
ander minister, en zeker niet aan 
minister Geens, toegevoegd te 
worden Vandaag moet jammer 
genoeg evenwel blijken dat som
migen (en dit keer geen Walen of 
frankofone Brusselaars') er op uit 
zijn om te beletten dat een verre
gaand Vlaams autonoom beleid 
spoedig gestalte zou krijgen Par
tijpolitiek machtsspel blijkt de eer
ste bekommernis te zijn Ik ben er 
inderdaad bevreesd voor dat de 
idee van Vlaamse staatsvorming, 
na de slechte start van de Vlaam
se regering, een tweede kaakslag 
zou krijgen als blijkt dat de Vlaam
se ministerraad op teleurstellende 
wijze werkt Bij de bevoegdheids
verdeling werd een soort CVP-
PVV-kernkabinet gevormd dat 
een afspiegeling vormt van de 
centrale regering en zich dus 
dreigt te gedragen als een slecht 
geïnspireerde deelregenng" 

Eén veertiende 
— Desondanks heeft u toege
stemd om in deze Vlaamse rege
ring opgenomen te worden-
Hugo Schiltz: „Als gevolg van de 
wetswijzigingen in '80 (die wij fel 
bevochten hebben) is voorzien 
dat vier jaar lang (op basis van het 
zogeheten systeem D'Hondt) ook 
de Volksunie kan deel uitmaken 
van de nieuwe Vlaamse regering 
Op voorhand voor de eer bedan
ken zou verkeerd geweest zijn 
Wat mezelf betreft ik heb grondig 
over het al dan met aangaan van 
dit nieuw engagement nagedacht 
Voor de eer moet je zoiets zeker 
niet doen 
Het IS meteen een lastige karwei 
gebleken Als VU zitten wij in de 
Vlaamse gemeenschapsregering 
in een zeer biezondere positie 
tegelijkertijd hebben we een 
plaats in de ministerraad, en (blij
kens het touwtrekken rond de 
bevoegdheden) wordt meteen 
ook getracht ons in de oppositie te 
duwen 

WIJ hebben die toegeworpen 
handschoen opgenomen Ik ben 
het vroeger nog gewoon geweest 
om binnen de meerderheid te ze
telen en te werken als vrijgevoch
ten mandataris" (Nvdr Bij het 
begin van zijn politieke loopbaan 
was Hugo Schiltz „onafhankelijke" 
in de Antwerpse CVP-fraktie) 

— Maar de bevoegdheidsverde
ling is toch een slechte hypo-
teek? 
Hugo Schiltz. „De start van de 
Vlaamse gemeenschapsregering 
was inderdaad teleurstellend Al
les werd overduidelijk in het werk 
gesteld om een soort CVP-PVV 
kernkabinet te vormen 
Vandaag moet jammer genoeg 
blijken dat het vertrouwelijke 
PVV-dokument dat „WIJ" open
baar maakte een belangrijker in
strument IS dat men een paar 
weken geleden wou toegeven 
Het IS triest te moeten vaststellen 
dat sommige politici niet bij mach
te blijken om het kortzichtige kor
te-termijn denken opzij te schui
ven en mee te helpen aan de 
uitbouw van het embryo van de 
Vlaamse staatsvorming Ze geven 
blijk van weinig historische visie 
Maar goed Er werd dus zwaar 
gepokerd bij de bevoegdheidsver
deling 

Evenwel wil ik er op wijzen dat de 
term „bevoegdheden" misleidend 
IS in de Vlaamse gemeenschaps
regering zouden alle beslissingen 
in kollegialiteit moeten genomen 
worden De ministerkabinetten 
krijgen dan ook eerder een taak
verdeling dan wel een beslissings
bevoegdheid over afgebakende 
materies Deze speciale regerings
formule IS slechts houdbaar zo
lang men geen enkele politieke 
formatie onder de voet tracht te 
lopen Gebeurt zulks toch, en 
stuurt men er op aan dat éen of 
meer leden van de regering zich 
stelselmatig van regeringsoverwe
gingen moeten desolidanzeren, 
dan zal onvermijdelijk dit regeer-
werk kompleet geblokkeerd wor
den Dan zou dan meteen onze 
eerste Vlaamse regeringskrisis 
zijn We hopen maar dat dit niet 
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meteen zal gebeuren, maar het 
blijft een stok achter de deur Hoe 
dan ook maakt de VU vier jaar 
lang deel uit van deze Vlaamse re
gering en het ligt alles behalve in 
onze bedoeling met ons te laten 
sollen Ik hoop dat de verantwoor
delijken in de Vlaamse Beweging 
er ook zullen op toezien en hun 
stem zullen verheffen om de start 
van dit Vlaamse regeerwerk met 
blijvend te laten hypotekeren met 
partijdige aspiraties" 
— U is minister voor financiën 
en begroting van het Vlaamse 
gewest. Is dat zwaarwichtig, na
dat Geens een stuk van die koek 
weghapte (als minister voor f i 
nanciën en begroting van de 
Vlaamse gemeenschap)? 
Hugo Schiltz: „Ik heb mij met laten 
„toevoegen" aan minister Geens 
We kunnen nu werk maken van 
begrotingen van Vlaamse bestu
ren die niet meer voor honderd 
procent afhankelijk van de Belgi
sche tesaurie hoeven te werken 
Vergeleken met de globale rijks
begroting hebben we natuurlijk 
nog slechts biezonder beperkte 
zeggingskracht ruw geschat kan 
de Vlaamse gemeenschapsrege
ring slechts werk maken van de 
aanwending van zo'n een veer
tiende van de rijksmiddelenbegro
ting 

Maar het is precies onze opdracht 
het bevoegdheidsveld snel en 
sterk te verruimen Dat is onze 
inzet, dat is de zin van de VU-deel-

name aan de Vlaamse regering 
Als een lichaam het wil, dan kan 
het verder groeien " 
— Wat blijft er aan belelds-
macht in de Vlaamse regering 
nog over nadat slechts een klein 
stukje van de nationale koek 
werd toegewezen, en nadat de 
centrale regering Martens V met 
verregaande volmachten het 
land zal regeren? 
Hugo Schiltz: „Het tijdperk van 
deelregeringen is voorbij Ik be
treurt het dat die term in de pers 
nog wordt gebruikt Er is ook geen 
nationale regering meer, maar een 
centrale regering 
De Vlaamse gemeeschapscege-
ring hoeft geen verantwoording 
meer af te leggen tegenover het 
nationale parlement, de centrale 
regering, of te koning 
De budgettaire zeggingskracht 
blijft momenteel interdaad nog be
hoorlijk beperkt Maar niemand zal 
ons tegenhouden om beetje bij 
beetje het Vlaams regeringsbeleid 
gestalte te geven, en met dit in
strument de Vlaamse staatsvor
ming te bespoedigen 

Luie paarden 
Nu IS het moment van de waarheid 
aangebroken Er zijn nu met meer 
die Waalse en Belgische zonde
bokken om zich achter te ver
schuilen als de werking van de 
Vlaamse regering dreigt mank te 
lopen We kunnen slechts met 

spanning uitkijken wat de Walen 
met hun regeerinstrumenten gaan 
aanvangen Dat kan ook het poli
tiek proces bij ons beïnvloeden 
Maar, het is onze taak, onze op
dracht, om een autonoom Vlaams 
beleid behoorlijke gestalte te ge
ven Het IS dan ook een negatieve 
vaststelling dat bij de samenstel
ling van deze regering de CVP en 
vooral PVV zich gedragen hebben 
als slaafse volgelingen van de cen
trale regeerders Ze hebben nog 
de refleks van ministers in een 
deB\regering 
Ikzelf ben zonder overdreven ver
wachtingen aan deze ministeriele 
taak begonnen, ik heb het besef 
dat politiek een werk van behoor
lijke duur IS Waar we al jaren voor 
strijden kan nu met meteen op een 
paar weken of maanden kompleet 
in de wacht gesleept worden Is 
het met zo dat de Vlaamse ont
voogdingsstrijd de traagste ver
loopt in heel Europa"^ 
Nu komt het er op aan dat we alle 
energie op het essentiële zetten 
De Vlaamse Beweging moet van
daag met meer in de achteruitkijk
spiegel staren We moeten met 
kracht op het gaspedaal duwen 
Met de beperkte bevoegdheden 
die hoe dan ook werden toege
kend, kunnen we reeds in een 
belangrijke mate een eigen soci-
aal-ekonomisch beleid uitstippelen 
en in wetten en realiteiten omzet
ten 

Dat zulks spoedig zal gebeuren is, 
gezien de slechte start van de 
Vlaamse deelregenng, evenwel 
erg twijfelachtig Ik ben mij daar
van bewust 
Zeker, inderdaad, nu de centrale 
regering met volmachten de wet
ten zal gaan dikteren Maar, het 
kan ons met beletten belangwek
kende selektieve korrekties aan te 
brengen De vraag is evenwel of 
alle partijen die de Vlaamse deel
regenng steunen dit streven van 
ons zullen delen 
Ik herhaal het bij mislukken moet 
men met meer gaan zoeken naar 
Waalse of andere franskiljonse 
zondebokken Wij hebben met de 
Volksunie de staatshervorming 
van '80 fel bekampt Nu die onder
maatse Vlaamse regering een 
kans krijgt moeten wij ze die kans 
ook geven Wij zullen er werk van 
maken Wij zullen aan de kar du
wen en trekken Zelfs als er trage 
en luie paarden voor die kar ge
spannen blijven 
We kunnen het terrein voor de 
grote doorbraak effenen Ik hoop 
dat met ons nog anderen in de 
Vlaamse Beweging zullen mee 
Ijveren om middels de werking 
van deze regering de Vlaamse 
staatsvorming te bespoedigen De 
verantwoordelijkheid van alle be
trokkenen, ook en vooral van de 
Vlaamse traditionele partijen, is 
vandaag zeer groot" (hds) 
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