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Karwats! 
De regering Martens V krijgt haa r volmachten. Dat is alvast 
zeker. Wat ze ermee zal aanvangen is een ander paar 
mouwen. Een en ander heette bij het aantreden van Wilfried 
Martens nodig „met het oog op het ekonomisch en financieel 
herstel". 

Dit zakenkabinet (het heeft wel niet die uitdagende bena
ming) heeft in artikel 1 van de volmachtenwet die nu door het 
parlement wordt gejaagd ,Jiet scheppen van werkgelegen
heid" als allerlaatste doelstelling vooropgesteld. Kamerle
den die daarop in de voorbije dagen zware kritiek uitten kre
gen geen goede pers mee... 

„Heel vrat kamerleden overschrijden in ruime mate de 
reglementair toegestane spreektijd". 

„De burger weet dat — als straks het gepraat in de Wetstraat 
wat minder luid zal opklinken — de werkelijke strijd tegen de 
aftakeling moet beginnen. Daar wacht hij op". 
De burger zou dus wachten tot de parlementaire stem wat 
minder luid gaat klinken..? Tot het zakenkabinet uit zijn slof
fen gaat schieten. 

Tot er werk wordt gemaakt van — en vooral zal,omgespron
gen worden met — volmachten die een nooit geziene omvang 
hebben, onduidelijk, onprecies en onbeperkt zijn. Er mag (al
weer) naar verluidt geen dag verloren meer gaan, en dus 
wordt de volksvertegenwoordiging buiten spel geplaatst. 
Parlementsleden die zich beijveren om te wijzen op het 
onzinnige van de gevraagde volmachten worden blijvend 
bestookt met het verwijt dat zij het regeerwerk met hun tus
senkomsten afremmen en zich te buiten gaan aan obstruktie. 
Men verzwijgt daarbij vooral krampachtig het feit dat de re
gering geen volmachten nodig heeft om sneller te kunnen 
werken dan op basis van de normale parlementaire demo-
kratie, maar omdat zij de biezonder krappe meerderheid die 
de regering steunt nauwelijks vertrouwt. Het heet in kom-
mentaren dat de burger op de uitvoering van de volmachten 

~ wacht. Hij zal dus ook in ongeremde solidariteit «n vader
landsliefde inleveren. 

Want, na het Kamerdebat is in de hele volmachtenwet slechts 
één streefdoel konkreet en prioritair duidelijk: er zal ingele
verd worden, en de maatregelen daartoe zullen met de 
karwats opgelegd worden. 

Waarvoor? „Om nieuwe zuurstof te geven aan de bedrijven", 
zo luidt het alibi van de regering-Martens V. De werknemers 
krijgen van de regering slechts vage beloftes mee omtrent het 
gebruik van de ingeleverde gelden. Er wordt zelfs overheen 
gekeken dat onderhand in tal van bedrijven — vooral in 
Vlaanderen — reeds een opmerkelijke inleveringsinspan
ning werd gepresteerd. 
Wie daarop momenteel in de Wetstraat wijst wordt honend in 
de mist wandelen gezonden. Het heet dan dat de oppositie 
(ook die in de CVP?) „er niet in slaagt een andere politiek te 
schetsen, een andere aanpak van de krisis, die samenhan
gend is, geloofwaardig overkomt en bij machte is een vol
doende parlementaire steun te krijgen..." 

Een verregaande Vlaamse federale aanpak van de krisis 
wordt zodoende de vernieling ingepraat en geschreven. De 
huidige premier en zijn partij kan op dit punt alvast geen 
beginselvastheid ontkend worden. 
Tijdens de regeerkrisis die aan de vorming van zijn eerste 
kabinet voorafging was het inderdaad Martens die het 
Vlaams front verbrijzelde en afzag van elk streven naar ver
regaande federalizering van het sociaal en ekonomisch 
beleid in dit land. 
Maar, verwijten van de oppositie heten niet gegrond te zijn. 
Er zal en moet geregeerd worden met de karwats. Er zijn 
inleveringscenten, veel centen, nodig om bij voorbeeld d e -
subsidiepolitiek van de miljardenrovende Waalse staalbe
drijven te kunnen handhaven. De Vlaamse textielarbeiders 
en scheepsbouwers moeten hun bijdrage maar leveren en 
voor de rest hun eigen vel redden. 

WU 

Brusselse 

wissels 

zijn 

niks waard 

Woensdag 16 uur. Bericht 
van de radio: het treinverkeer 
verloopt nog altijd niet v lo t 
Reizigers moeten met 
behoorlijke vertragingen van de 
diensten rekening houden. 
„Winterweer? Reis met de 
trein.'" In de periode van 
nieuwjaar 7 9 werd de NMBS-
direktie reeds een streng lesje 
geleerd. Toen bleken de 
stramme wissels het ijzige 
gevolg van het 
koelkastenbeleid van minister 
Jos Chabert. Hij kon zich 
overigens Inspireren aan de 
spoorwegmiserie van '63. Maar 
dat bleek zelfs voor een 
ministerieel geheugen al te 
veraf gelegen te zijn. Verderaf 
dan elke onverlaat kon 
vermoeden was vorige 
maandag voor de pendelaar het 
station-van-bestemming. Het 
was immers een paar urenlang 
winterweer: sneeuw, met wat 
graden onder nu l -

Mocht de NMBS moeten op
draaien voor het aantal man-uren 
dat vorige maandag met werd 
gepresteerd, de spoorwegmaat
schappij zou nog meer failliet zijn 
dan onderhand reeds jarenlang 
het geval is De loko's hebben 
nochtans alweer hun best gedaan. 

toto P Van den 

De treinchefs deelden het lot van 
de reizigers.. De handarbeiders 
van „de spoorwegen" waren de 
dupe. Zij werden goedschiks-
kwaadschlks opgetrommeld. Kre
gen wat borstels, rode vlaggen en 
emmertjes met wisselolie in hun 
ijskoude handen geduwd. Het kon 
dus allemaal (eens te meer) in 
Brussel niet voorzien worden. De 
wissels van Oostende tot voorbij 
Aalst, en die van Luik tot voorbij 
Zaventem, bleven zorgen voor 
een vrij behoorlijke dienstregeling. 
Maar, om en rond Brussel was 
geen pendelaar of TEE-reiziger 
welkom 

Het probleem van de dichtgevro
ren en besneeuwde Brusselse 
wissels dus CVP-minister Cha
bert had reeds in januari '79 weet 
van dit vnes-spektakel Hij beloof
de met alleen er wat ten goede 
aan te doen. Nog eerder kondigde 
hij met brio aan dat de vette jaren 
van het openbaar vervoer aange
broken zijn. HIJ bepleitte in het 
parlement méér centen voor 
spoorwegen en aanverwante ver
voerdiensten die de overheid voor 
haar rekening neemt. Het zou nu 
eens spoedig anders en beter 
worden. Bij de jaarlijkse bespre
king van begrotingen in het parle
ment werd een stevig ministeneel 

Abeele 

pleidooi gehouden om behoorlijk 
wat geld vrij te maken voor ultra
moderne apparatuur „omdat zulks 
de gemeenschap moet ten goede 
komen". 
Misschien zijn de keerborstels van 
januari 79 bij de NMBS intussen 
vervangen door nieuwe ultramo
derne borsteltuigen'? We hebben 
de arbeiders er naarstig mee aan 
het werk gezien. „Ergens" moet er 
toch iets misgelopen zijn: nadat de 
wisselverwarming met butaangas 
werd vervangen door elektnsche 
systemen (die volgens de opleve-
ringskontrakten temperaturen tot 
15 en zelfs 20 vriesgraden kunnen 
trotseren), werd door verkeersmi
nister Chabert op 2 januan 79 in 
BRT-Aktueel gewaarborgd dat de 
treinwissels zouden uitgerust wor
den met (ZIJ het vnj dure) anti-
vriessystemen. Eefi investenng 
van jewelste Zo hebben we begin 
deze week kunnen ervaren Voor 
F-16-aanbestedingen en ander mil
jarden-opslorpend tuig van dat al
looi worden nog vandaag ontzag
wekkende sommen uitbesteed 
PVV-minister De Croo heeft er 
dinsdag (vooral publicitair) genoe
gen in gehad 11 NMBS-direkteurs 
op het matje te roepen Maar, wie 
moet er nu uiteindelijk verant
woordelijk tekenen voor het be
leid van het openbaar vervoer? 

:^,-.',l£^.«>,iii{ ^ . 
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WEG MET DE 
MEERWAARDEBELASTING 

Kamerlid Jos Dupre staat zeker niet al
leen met zijn kntiek op de belasting op 
de meerwaarde van onbebouwde on
roerende goederen 
Reeds in juni 1981 was er een wets
voorstel van senator De Serrano tot 
afschaffing van de fameuze litera c van 
par 7 van art 67 van het wetboek van 
de inkomstenbelastingen gewijzigd bij 
de wetten van 31176 en '221277 
waarbij deze belasting werd inge
voerd 
Op 29 september hielden de Vlaams-
nationale verenigingen van Dilbeek 
een voorlichtingsavond voor de bevol
king waarbij gans de wet op de meer
waarde letterlijk werd afgekraakt 
In dezelfde penode werd door mijzelf 
een wetsvoorstel gedaan tot aanvul
ling van art 67 bis waarbij de over
dracht onder bezwarende titel aan 
kinderen of kleinkinderen van de eige
naar werd vrijgesteld van deze meer
waardebelasting , 
Op 10 dec '81 heb ik dit wetsvoorstel 
niet alleen opnieuw ingediend doch op 
31 12 jl diende ik ook een nieuw 
wetsvoorstel in samen met volksverte
genwoordiger Jaak Gabnels om gans 
het systeem van deze meerwaardebe
lasting op te doeken Gezien de nade
len en onrechtvaardigheden die aan 
deze wet verbonden zijn om nog te 
zwijgen van de benadeling van Vlaan
deren tegenover Wallonië waar nog 
een hele reeks gewestplannen wach
ten op goedkeuring 

Dr J Valkeniers, kamerlid 
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VOORBARIG. 

De federalistische gedachte in Vlaan
deren heeft nog een flinke weg af te 
leggen Men denkt in Vlaams-nationale 
middens te vlug dat men de stnjd voor 
de zo nodige autonomie van Vlaande
ren aan het winnen is 

De staatshervorming van Wilfned Mar-
teiis (augustus 1980) is zo beperkt dat 
deze de naam federalisme zeker niet 
verdient Ook de praktijk bewijst dat 
België in wezen een unitaire staat is 
gebleven Zo worden de Vlaamse 
deelregenng en deelparlement voor
gezeten door gekende unitansten, res-
pektievelijk de CVP'er Geens en de tn-
kolore PVV'er Pede 

Ook de verkiezingsuitslagen worden 
soms te optimistisch als een overwin
ning van de federalisten opgevat Zo 
boekte de V U wel een mooie vooruit
gang, maar ze slaagde er met in het 
Egmontverlies" goed te maken De 

VU haalde in 1971, '74 en 77 respektie-
velijk 11 %, 10.19 % en 10,64 % van 
de stemmen, terwijl zij in november 
1981 slechts 9,8 % haalde 

Ten slotte mag over Agaiev, waarover 
sommige Vlaamsgezinden zich illuzies 
maken, wel eens gezegd worden dat 
de kopman ervan, de Antwerpse 
volksvertegenwoordiger Ludo Die-
nckx. reeds jarenlang een aktief Belgi-
cist IS en een tegenstander van het 
Vlaamsnationalisme Nog onlangs was 
hij een van de opnchters van de 
drukkingsgroep „open bnef' die een 
federalisme op basis van de provincies 
verdedigt met de bedoeling i.het 
Vlaams-Waals federalisme te beletten 
en aldus — zo schnjven ze zelf — de 
Belgische eenheid te redden 
T5e federalistische krachten in Vlaan-
deren'moeten dnngend opnieuw in het 
offensief, met in het minst de Vlaamse 
drukkingsgroepen waarvan men de 
jongste tijd zo weinig hoort 
•• F.VL, 1080 Brussel 

VERGISSING? 

Op 6 januaci 82 stuurde ik naar d'lete-
ren V W Audi, Porsche te Brussel 
volgend briefje 

,Uw eentalig — Franstalig natuurlijk'' 
— verspreide brochure in veelkleunge 
druk en gepost in alle bussen van 
Woluwe toont duidelijk aan hoe d'lete-
ren in 1982 de Vlamingen van onze 
hoofdstad bekijkt Er staat nl Natuur
lijk bestaat deze catalogus ook m het 
^lederla^ds Wilt U zo vnendelijk zijn 
om even te schrijven dan sturen wij 
hem meteen op (sic) . 
Twee vragen om deze mistoestand 
aan te klagen 

1 W I J betalen als klanten bij d'leteren 
mets minder dan de Franstaligen 
Waarom moeten wij nogmaals betalen 
bij het briefschnjven om in eigen taal 
uw catalogus te ontvangen'' Is tweeta
ligheid nadelig voor uw b e d n j f 
2 Wellicht gaat het om de eeuwige — 
eeuwig voor Bruxelles — vriendelijke 
vergissing Kunt u zich de reaktie 
inbeelden tegenover een eentalig Ne
derlandstalig verspreide brochure in 
Brussel' ' 
W I J eisen dringend uw bijdrage om van 

Bruxelles een Franstalig gewest te 
maken, op te schorten 
Deze klacht gaat naar de bevoegde 
klachtenbureau's Wij zijn bereid zelfs 
meer ruchtbaarheid te geven aan een 
symptoom van uw beleid Want er ligt 
nog een klacht klaar over de veelvoor
komende eentalige — Franstalige na
tuurlijk'' — reklame in uw verdeelhui-
zen en garages in Brussel" 

V , Brussel 

POLEN 1983 

W e weten al wanneer de tienduizen
den Poolse vakbondsleider^en militan
ten zullen vnjgelaten worden na enke
le wintermaanden ( - 20°). na martelin
gen, ontbenngen, ziekte en honger 
Met honger kan je ieder dier en mens 
en het fierste volk tam knjgen als een 
lammetje EigenC) generaals kunnen 
dat veel beter (eft goedkoper') dan 
buitenlandse bezetters Kortom 10 000 
Poolse vakbondsmensen zullen een 
„natuurlijke dood" sterven en wat nog 
erger is, de anderen zullen losgelaten 
worden, geknakt 20 jaar ouder, dus 
uitgeschakeld en ongevaarlijk Polen 
zal een generatie overslaan, verliezen, 
de zoveelste Vanaf 1983 hoor je voor 
20 jaar van Polen niets meer Net zoals 
WIJ nu mets meer horen over Hongarije 
(1956) waar ze nu een konsumptie-
kommunisme hebben en over Tsje-
choslovakije (1968) waar ze platgesla
gen zijn. denk aan Charta 77. 

West-Europa moet iets meer etoen 
voor de 10 miljoen leden van Solidan-
teit In Polen We moeten onze denk
kracht aan het werk zetten en iets 
meer doen dan alleen enkele duizen
den tonnen naar Polen sturen We 
moeten een vreedzame manier vinden 
om hen onder de generaals uit te 
krijgen De Euromarkt kan een nchttijn 
( = weO uitvaardigen om PHilips, Sie
mens, enz te verbieden nog compu
ters chips, en andere hoogwaardige 
produkten. die ze daar nodig hebben, 
naar Moskou, enz te sturen 

W e moeten met de Amenkaanse cow
boys navolgen er voor de show enke
le maanden met de botte bijl op gaan 
We moeten goed uitgekozen, langlo-
(Jende maatregelen nemen Laat Cow
boy Reagan eerst iets doen tegen de 
generaals in zijn achtertuintje (Chili. 
Argentinië, Brazilië, (H)EI Salvador, 
enz ) 

Op een bijeenkomst van katolieke 
leerkrachten in Antwerpen werd ge
zegd de Kerk (Vatikaan en aartsbis
dom Warschau) treedt altijd opportu
nistisch op 1ste leuze MachtverSter-
ken meer lesuren godsdienst knjgen, 
meer toelagen enz Wie zal de vruch
ten plukken van de 200000 slachtof
fers in Po len ' Alleen de katolieke Kerk 
over heel de wereld De mensen heb
ben meer angst gaan meer naar de 
mis offeren meer' enz Angst^is altijd 
een slechte raadgever 
2 % van de Polen zullen uitbundig 
Kerstmis gevierd hebben in een nog 
wat schijnheiliger kader dan wij op de 
kosten van 98 % van de Poolse bevol
king die honger lijden Maar ja dat zal 
deze apparatchiks (partij-app^raat-rat-
ten) een zorg zijn 

R.d.N.. NIjlen 

ONBETROUWBAAR 

In „De Standaard" verscheen onlangs 
een gemene „Vnje Tnbune" door CVP-
schepen Devroe van Antwerpen, 
waann hij toont met bestand te zijn te
gen een ernstige vorm van oppositie 
De Volksunie-oppositie in de Antwerp
se gemeenteraad wordt er volledig 
zwart geverfd als een troep extreem 
linksen, enz Het klassieke liedje van 
een „extra-degelijke CVP met de waar
heid in pacht" Ik hoop dat ten minste 
iemand diezelfde weg. namelijk de 
„Vnje Tnbune" gebruikt om dat heer
schap even zijn juiste plaats te tonen 
Anderzijds kan ik alleen maar het 

standpunt van de Volksuniemensen 
voor een zuivere intercommunale toe
juichen Het verwondert me anderzijds 
heel sterk dat — en dat kan geen toe
val zijn — een CVP-schepen een 
nationale" krant zo gemakkelijk kan 

„gebruiken" om zijn falen binnen de 
Antwerpse gemeenteraad ietwat goed 
te maken Daarnaast konden wij in 
dezelfde penode ook al lezen dat 
Walter Luyten de V U de rug zou keren 
en dit terwijl Walter voor de V U de se
naat binnenstapte De CVP-pers 
geeft blijkbaar een zoveelste maal blijk 
van ernstige journalistieke onbetrouw
baarheid 

G.V, Brugge. 
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Mensen m 
Nationale job 

foto- Peustjens 

De gewezen excellenties van de 
Waalse socialisten hebben het las
tig om te aarden in een oppositie
rol. 
Sommigen onder hen mogen de 
kiezer wel zeer dankbaar zijn, 
want dank zij hem kreeg de partij 
van Spitaels nogal wat funkties in 
de Waalse gewestelijke en ge
meenschapsinstellingen. 
Maar niet iedereen kan wennen 
aan de idee van „slechts" een 
regionale funktie. Onder meer de 
gewezen vice-eerste minister Ma
thot. Deze stelde ronduit slechts 

belangstelling te hebben voor een 
funktie met enige nationale allure. 
Vermits dergelijke jobs voor een 
oppositiepartij dun gezaaid zijn, 
kon Mathot weinig anders dan de 
voorzitter van de PS-Kamerfrak-
tie, de Brusselaar Brouhon, naar 
de kroon te steken. Dat is hem dan 
ook gelukt, weze het dan met een 
hele rits tegenstemmen op zijn 
passief. 

Liberale 
socialisten 
De jonge Verhofstadt bouwt vol
op aan zijn campagne voor het 
liberale voorzitterschap. Geen 
krant of tijdschrift kan open gesla
gen worden, of deze poulain van 
De Clercq komt ruim aan bod. 
In de vele interviews staan soms 
wel lezenswaardige dingen. Aldus 
weet hij te vertellen dat ook hij na
gedacht heeft over een rood-blau-
we koalitie. Zijn besluit luidt even
wel „dat zo'n koalitie enkel moge
lijk wordt wanneer de socialisten 
liberaal worden". 
Of wanneer de liberalen socialist 
worden? 

Vernieuwing 
Het politieke personeel is aan 
een grondige vernieuwing toe. 
Niet minder dan vijf partijen kie
zen eerstdaags een nieuwe voor
zitter. 
Aan Waalse zijde zijn dat de PSC 
en de PRL In beide partijen wor
den de interim-voorzitters, De-
prez en Michel, als grote kans
hebbers getipt. 
Bij de Vlaamse liberalen heeft 
zich nog maar een kandidaat 

aangediend, jongerenvoorzitter 
Verhofstadt. Mogelijk daagt se
nator Bascour nog op. Maar deze 
greep reeds naast het minister
schap en het voorzitterschap 
van de Vlaamse Raad, zodat een 
nieuwe nederlaag voor hem te 
frustrerend zou worden. 
Ook het voorzitterschap van Van 
Miert wordt dra opnieuw aan een 
stemming onderworpen. Daarbij 
dient waarschijnlijk enkel uitge
keken te worden naar de houding 
van gewezen minister Claes. 
En dan is er de CVP, waar inte
rim-voorzitter Swaelen zijn kan-

Deze week dit... 

didatuur reeds indiende. Ook 
Herman Van Rompuy, direkteur 
van de CVP-studiedienst, over
weegt een kandidaatstelling. 
Maar dat zou afhangen van 's 
lands politieke toestand. Mocht 
de regering in de loop van fe
bruari reeds in de nesten zitten, 
dan lijkt het hem minder wense
lijk om daar bovenop in de partij 
nog een konfrontatie uit te lok-
kenl 

Pétry 
geslacht
offerd? 

Enkele dagen uitgezonderd, zit Ik 
sedert 28 december opgeborgen 
in het Parlement. Van 's 
morgens tot 's avonds laat. Zelfs 
de nacht door. Eerst in de 
bijzondere 
kommissievergaderingen. Nadien, 
vanaf deze week, in het 
openbaar debat. Stroomt er nog 
wel bloed door mijn stramme 
ledematen? Denk nu met dat ik 
om enig medelijden bedel. Zeker 
niet, al weet ik plezieriger 
omstandigheden om de 
kerstvakantie door te brengen. 

Ik wil echter met genoegen en 
grote waardering de 
schijnwerper richten op onze 
verse fraktieleider, Frans Baert. 

Die deze vele uren in 
afzondering met mij heeft 
gedeeld. Frans heeft zich in al 
de sociaal-ekonomische, 
financiële en fiskale diskussies 
ontpopt als een vinnig en 
strijdvaardig debatten Bovendien 
als een algemeen specialist. Dat 
hij een eminent jurist is, weet 
ongeveer iedereen. Ook de 
regeringsleden hebben het eens 
te meer ondervonden. Dat hij 
velen „de baard" afdeed in de 
financiële en ekonomische 
materies, heeft alle aanwezigen 
verbaasd. Hij is ovengens een 
toffe gezel, die van een vrolijke 
kwinkslag houdt. Ik ben niet 
weinig fier op hem. 

We hebben beiden de regering 
gewogen en te licht bevonden. 
Och, ik besef zeer goed dat de 
mensen niet wakker liggen van 
die fameuze volmachten. De 
mensen vragen naar een beleid 
dat het land uit de krisis haalt. 

Met of zonder volmachten. 
Niettemin wordt de bevolking 
toch dik voor de aap gehouden. 
Waarvoor dienen immers 
verkiezingen? Als de 
vertegenwoordigers van het volk 
enkele weken later op het schap 
worden gezet. Als de regering 
van 15 ministers beweert het 
allemaal best te weten en haar 
goesting wil doen, zonder enige 
inspraak van de verkozenen. 

Maar veel erger is het duidelijk 
vastgestelde feit dat die 
zogenaamde wijzen nog lang 
niet weten wat ze met die 
volmachten gaan doen. Er 
alleszins onder elkaar nog niet 
over akkoord zijn, meer zelfs, 
juist volmachten vragen omdat 
ze het onderling oneens zijn. 
Omdat ze hun eigen 
parlementsleden vrezen. Martens 
bruist van overmoed. Dringend 
vraagt hij de volle macht. Dan 
zal hij het eens vlug gaan 
regelen. Hoe en wat? Daarop 
kwam meermaals een vraag en 
omzichtig antwoord. Hij deed jne 
voortdurend denken aan dat 
klein muizeke van de Brusselse 

spot-dichter Renaat Grassin, dat 
een fleske Cognac uitlikte en 
„schijlkroemmenijlzat" uitriep: 
„Woe es daane smijrige koeter, 
da 'k 'm zaaine nek afbaaiti". 
Intussen weigert ook deze 
rooms-liberale regering in te zien 
dat de enig realizeerbare uitweg 
te vinden is in een gescheiden 
beleid voor Vlaanderen en 
Wallonië. Intussen takelt 
Vlaanderen sociaal-ekonomisch 
verder af en wordt ons volk 
door die onzalige Belgische 
politiek naar een definitieve 
verarming gedreven. 
Nochtans was de diskussie, 
onder onze Vlaams-nationale 
impuls, zo verhelderend dat zelfs 
een oude politieke rat uit een 
traditionele partij,'lang geen 
federalist, veeleer een belgicist 
maar een eerlijk man, me onder 
vier ogen zei: „Tot spijt moet ik 
erkennen dat dit land niet meer 
kan werken; alleen een 
konfederatie met zelfbestuur 
voor Vlaanderen en Wallonië is 
de oplossing". 
Kaders en militanten, niet 
versagen! Uiteindelijk krijgen we 
gelijk! 

In ruil hiervoor staat voorzitter 
Spitaels voor de lastige op
dracht een ander voorzitter
schap prijs te geven aan de libe
ralen. Dat van Cools in de Waal
se Gewestraad? Of dat van Mou-
reaux in de Franse Gemeen
schapsregering? Of dat van 
Pétry in de Franse Gemeen
schapsraad? 
Het gemakkelijkste slachtoffer 
van dit trio is zonder enige twijfel 
mevrouw Pétry. In het ruilak-
koord met de Waalse liberalen 
staat eveneens vermeld dat deze 
partij een mandaat meer zal toe
gewezen krijgen in de Raad van 
Beheer van de RTBF. 
Wat het een met het ander te ma
ken heeft, kan enkel een politie
ker uitleggen. 

Het treft... 
Het moet verontrusten dat Swae
len momenteel in de gooi naar 
het CVP-voorzitterschap over de 
beste troeven beschikt. 
Ondanks al zijn mooie-campa-
gneslogans over Vlaanderens 
toekomst, kan deze man onmo
gelijk zijn verleden verbergen. 
Dat treft zelfs Manu Ruys van 
„De Standaard": „Het treft ook 
dat Swaelen — die in het verle
den meestal unitaire funkties 
vervulde en blijk gaf van centra
listische refleksen — thans voor
rang vraagt voor het beleid, dat 
in de Vlaamse regering moet 
worden gevoerd, en voor de 
vraag: wat doen we met de 
Vlaamse autonomie?" 
De Vlaamse beloften van Swae
len lijken meer op een rookgor
dijn voor het geklungel op cen
traal niveau. 

Vic ANCIAUX 

foto Peustiens 

Het ziet ernaar uit dat de blokke
ring van de Waalse Gewestrege
ring op z'n einde loopt Meer dan 
waarschijnlijk zal de Waalse so-
ciaiisi Dehousse toch op de zo 
begeerde voorzitterszetel te
rechtkomen. 

Dagje 
later 
Onze „WW van deze week 
verschijnt met één dagje 
vertraging. De NMBS-wis-
sels hebben ook ons en 
onze medewerkers parten 
gespeeld. 
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mi Kommentaar 

foto E. Peustjens 

Nog sneller dan Martens durfde dromen werd het parlement in de kou gezet Het debat over de volmachten
wetten verliep voor het grootste gedeelte voor nagenoeg lege banken in de Kamer Volgens kommentatoren 
was dat maar best ook, want de burger heet te wachten tot al dat parlementair gepraat voorbij is en de 
regering werk kan beginnen maken van haar volmachten... 

Nieuw beleid... 
Zonder volmachten wordt er 
door Martens V reeds flink wat 
beleidsmatig gepresteerd. En, er 
is overeenstemming in de re-
geerploeg. Zo kan Martens De 
Clercq van het gedacht afhelpen 
om bij voorbeeld Fabelta in 
Zwijnaarde bij de handelsrecht
bank meteen de boeken te laten 
toedoen. Het verkwistend subsi
diebeleid van de overheid zou nu 
eens kompleet herzien worden. 
En dat gebeurt dan ook: enkele 
textielbedrijven, waaronder Fa
belta, kregen principieel nog wat 
staatssteun toegezegd op voor
waarde dat drastische „rationali-
zeringen" zouden doorgevoerd. 
Zo mag er morgen door het per
soneel maar 5 procent minder 
worden verdiend dan vandaag. 

De dertiende maand wordt ge
halveerd en er worden deson
danks nog een paar honderd per
soneelsleden aan de deur gezet. 
Wordt daarmee tegen 20 januari 
niet ingestemd, dan gaan de Fa-
beltaboeken definitief dicht 

...na het 
gepraat 
Daartegenover staat de allereer
ste forse regeergeslissing van het 
kabinet Martens-Gol-De Clercq- in 
het Waalse staal worden nog 
nnéér tientallen miljarden dan voor
heen gepompt Daar moet niet 
ingeleverd worden. Daar blijven 
de lonen onverminderd een stuk 
hoger dan in de textielnijverheid 
en ook nog hoger dan in Vlaamse 
staalbedrijven. Maar, het schijnt 
dat de burger dat allemaal niet 
deert en dat hij, „aldus Manu Ruys 
in De Standaard, beseft dat „als 
straks het gepraat in de Wet
straat wat minder zal opklinken 
de werkelijke strijd tegen de af
takeling moet beginnen." Vlaam
se belastingbetaler, de regering 
Martens V rekent op UI 

Aangetaste 
Tobback 
In de parlementaire frakties zijn 
eveneens machtswisselingen 
doorgevoerd. Aldus heeft Gente
naar Frans Baert in de kamer de 
fakkel overgenomen van zijn kolle-
ga Paul Van Grembergen, die in 
de Vlaamse Raad de VU-fraktie 
zal aanvoeren. 

In de pers is er heel wat te doen 
geweest rond het „aangetast" ge
zag van de SP-fraktievoorzitter 
Tobback. De nieuwkomers De 
Batselier en Vandenbossche zou
den hem nu reeds naar de kroon 
steken. Volgens Tobback is daar
van niets waar. Vandenbossche 
en De Batselier weten enkel meer 
van ekonomie af dan hijzelf... 
Wie er slechts op het nippertje in 
slaagde zijn fraktie-voorzitter-
schap te behouden, is de CVP'er 
Blanckaert De jonge Mechelaar 
Vanden Brande strandde slechts 
op en paar stemmen. Ook met erg 
bemoedigend voor de Antwerpe

naar die enkele weken geleden 
nog een regering op papier zette, 
waarin hij zichzelf een met een 
leidende rol bedacht. 

Wiskundige 
noodzaak 
De Waalse liberaal en vice-pre-
mier Gol heeft tijdens het Kamer
debat aangetoond dat volmachten 
een noodzaak zijn. Zijn redenering 
IS je zuiverste wiskundige logika. 
De volmachtenwet telt acht arti
kels en daarop werden 375 amen
dementen ingediend. Dat is een 
gemiddelde van ongeveer 50 
amendementen per artikel. 

Hoe moeilijk wordt het dan met al
dus Gol, om een gewone wet te la
ten goedkeuren die zo 'n 200 
artikels telt In dat geval zouden er 
om en bij de 10.000 amendemen
ten ingediend worden. „Zelfs met 
een elektrische stemming zou de 
goedkeuring van dergelijke wet 
meer dan 30 dagen aanslepen." 
Tegen zo 'n overtuigende cijfers 
valt inderdaad weinig in te bren
gen. 

Niet eens 
verlegen 
Volgens Frans Van Erps in „De 
Nieuwe Gids" is het duidelijk dat 
de Walen met begnjpen dat de 
Parti Socialiste geen einde maakt 
aan de blokkering van hun ge
westregering. „Moeten de socialis
ten dan werkelijk alle leidende 
posten zelf kunnen bezetten en 
mag er geen liberaal of kristen-
demokraat ergens voorzitter 
zijn?" Deze drang naar alleenheer
schappij steekt volgens Van Erps, 
de ogen uit en brengt zelfs Spi-
taels in verlegenheid. 
Spijtig is evenwel dat Van Erps 
geen vergelijking trekt met Vlaan
deren. Daar hebben de liberalen 
en CVP aan de Volksunie en de 
Vlaamse socialisten niet eens hun 
volledig bevoegdheidspakket ge
gund. Ook dat steekt de ogen uit., 
alleen, het brengt Swaelen en 
Grootjans helemaal niet in verle
genheid. 

Zoveelste 
extraatje 
Wallonië heeft een zoveelste ex
traatje ontvangen. Eens te meer 
vanwege de Europese Kommis
sie, die besloten heeft om 250 
miljoen uit het Regionaal Fonds 
te besteden aan de industriële 

Schiltz contra 
Geens 
VU-minister Schiltz is van 
plan de Vlaamse regering 
volgende maandag een min
derheidsnota voor te leg
gen, opgesteld door zijn me
dewerkers. 

Hugo Schiltz is niet te spre
ken over het ontwerp van 
beleidsverklaring van CVP-
minister Geens, die de 
Vlaamse regering voorzit 
Het ontwerp-Geens komt 
neer op een passieve be
schrijving van de bevoegd
heden die onder de be
voegdheid van deze rege
ring en van de Vlaamse 
Raad ressorteren. Schiltz 
wil pleiten voor een meer 
dynamische konceptie over 
de bevoegdheden van 
Vlaamse Raad en Vlaamse 
regering. 

vernieuwing in de Waalse gebie
den die door de teloorgang van 
de staalnijverheld getroffen wor
den. 

Na de onrechtvaardige uitstippe
ling van de EEG-ontwikkelings-
zones en de voorkeurbehande
ling van de staalbelangen ten 
opzichte van de textielbelangen, 
levert de Kommissie nogmaals 
het bewijs dat het Waals belang 
uitermate goed aan bod komt in 
haar schoot 

Drie landen komen voor deze 
steun in aanmerking: België, Ita
lië en Groot-Brittannië. Opval
lend is dat België zonder dralen 
en als eerste met een programma 
voor de Waalse industriële ver
nieuwing op de proppen kwam. 
Met het uitstippelen van de ont
wikkelingszones daarentegen is 
de Belgische regering reeds 10 
volle jaren bezig. 

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 tijdschrift „De Volks
unie" verscheen. 

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

„dio Genes" een rubriek verzorgd die zowel binnen 
als buiten de Volksunie, met grote aandacht 
gelezen wo.rdt 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 vlijm
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 22 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 22 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 zullen willen be
waren. 
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Sociaal-ekonomisch 

De recente brief var> de EEG-Kommissie aan de Belgische rege
ring over de expansiewetgeving, meer bepaald over de afbake
ning van de ontwikkelingszones in België, is om meer dan eén re
den voor de Vlamingen onaanvaardbaar 
Deze brief is namelijk van aard om het geheel van de Belgische 
regelingen, die in de loop der jaren getroffen zijn om de 
ekonomische groei — meer bepaald de investeringen — te sti
muleren, op de helling te zetten In de allereerste plaats wordt 
Vlaanderen door de EEG-Kommissie zwaar gediscrimineerd 
tegenover Wallonië. Daarenboven komt deze controverse op een 
ogenblik dat m Vlaanderen alle aandacht en energie zou moeten 
besteed worden aan het overleg over een toekomstgericht 
Vlaams beleid voor ekonomische heropleving. Indien de beslis
sing van de EEG-Kommissie gehandhaafd blijft, vormt ze een 
hypoteek op onze toekomst. Om haar eventueel te doen wijzigen 
moet in Vlaanderen energie opgebracht worden die beter zou 
besteed zijn aan het uitstippelen van een eigen Vlaams ekono-
misch beleid. 

m 
'4k 

Vlaanderen 

en de EEG-

ontwikkelingszones 

* ^^ 

De regeling van 
de EEG-Kommissie 

De regeling van de EEG-Kom-
missie voorziet dat in Vlaande
ren het aantal ontwikkelmgszo-
nes drastisch wordt ingekrom
pen Vallen v̂ reg uit de lijst van de 
Vlaamse ontwikkelingsgebie
den bijna gans West-Vlaande-
ren CTielt, Roeselare, Gistel, 
Oostende, Menen ), grote delen 
van Oost-Vlaanderen (Dender-
monde, Lokeren, St -Niklaas, 
Aalst, Oudenaarde ), de Bra
bantse zones Liedekerke en Ha-
geland, de Antwerpse zones 
Heist-op-den-Berg en Malle In 
Vlaanderen blijven als ontwikke
lingsgebieden slechts over de 
Westhoek, het arrondissement 
Turnhout en Limburg 
Waar vroeger meer dan eén 
derde van de Vlaamse bevolking 
woonde in gebieden die als ont-
wikkelingszones waren erkend, 
IS dit percentage thans gedaald 
tot minder dan eén vierde 
In schrille tegenstelling tot de 
drastische schrapping van ont
wikkelingsgebieden in Vlaande
ren staat de gulheid, waarmee 
de EEG-Kommissie bijna gans 
Wallonië blijft erkennen als ont
wikkelingsgebied Van de 20 
Waalse arrondissementen wor
den er 12 in hun geheel en 4 ge
deeltelijk als ontwikkelingsge
bied door de EEG-Kommissie 
beschouwd 

Deze gebieden groeperen prak
tisch twee derde van de Waalse 
bevolking 

Hoe deze regeling 
tot stand kwam 

In 1971 — meer dan 10 jaar 
geleden — stelde de Belgische 
regenng de EEG in kennis van 
de ontwikkelingszones zoals zij 
ze had afgebakend 
Op 26 april 1972 echter besliste 
de EEG-Kommissie dat de Belgi
sche ontwikkelingszones niet 
konform werden bevonden met 
de EEG-voorschriften Ze ver
zocht de Belgische regenng een 
nieuw voorstel te doen, konform 
deze voorschriften 
Bijna 10 jaar lang werd door 
Brussel met gereageerd De 
hoofdreden daarvoor is dat de 
opeenvolgende Belgische rege 
nngen geen standpunt durfden 
voorstellen en verdedigen om
wille van de Vlaams-Waalse te
genstellingen 
Op 14 november 1980 zond de 
toenmalige Belgische regenng, 
na herhaald aandnngen van de 
Kommissie, een zogenaamde af
bakening van de ontwikkelings
zones De regenng echter nam 
geen eigen standpunt m en be
perkte zich tot het doorsturen 
van de standpunten terzake 
enerzijds van de GERV en an
derzijds van de CEW 
Drie weken later, namelijk op 5 
december 1980, stelde de EEG-

Kommissie aan de regering een 
reeks vragen over deze zoge
naamde ontwerpregeling, met 
het verzoek ze binnen een 
maand te beantwoorden Op 22 
oktober 1980 verzocht de Belgi
sche regering de EEG-Kommis-
sie om uitstel tot 8 februari 1981, 
wat door de Kommissie werd 
toegestaan Deze datum ver
streek echter zonder dat de Bel-
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Kommissie een eigenaardige in
druk Hoewel de Kommissie stelt 
dat België een der hoogste le
vensstandaarden in de Gemeen
schap geniet en er al bij al met zo 
slecht voorstaat, wordt toch om
zeggens heel Wallonië als ont-
wikkelingszone weerhouden ter
wijl in Vlaanderen heel wat werd 
geschrapt 
De EEG-Kommissie heeft haar 

Tielt en Menen die wel een laag 
inkomensniveau hebben, komen 
echter met in aanmerking 

W e r k l o o s h e i d s i n d i k a t o r : 
Voor Aalst dat een zeer ongun
stig werkloosheidspercentage 
heeft, geldt deze indikator met 
Luxemburg echter kent haast 
geen werkloosheid en wordt wel 
aanvaard 

gische regenng van zich liet ho
ren 
BIJ gebrek aan een degelijk voor
stel vanwege de Belgische rege
ring en het wachten beu, schreef 
de EEG-Kommissie op 19 no
vember 1981 dan zelf een brief 
met de voor Vlaanderen zo na
delige ontwerpregeling 

Vlaanderen 
en Wallonië: 

twee maten en 
twee gewichten 

De eenzijdigheid van het voor
stel van de EEG-Kommissie is 
wel geen toeval Zij is enerzijds 
het gevolg van het feit dat de 
Belgische regering zich op de 
vlakte hield en verzuimde de 
rechtmatige Vlaamse belangen 
te behartigen Anderzijds ligt de 
veronderstelling voor de hand 
dat de Waalse stem in de EEG-
Kommissie luider heeft geklon
ken, wat bij voorbeeld aflees
baar IS uit de wijze waarop de 
Kommissie zich axeerde op de 
staalbelangen, bij voorbijgaan 
van de textielbelangen 

Reeds bij een eerste oogopslag 
geeft het voorstel van de EEG-

voorstel geformuleerd aan de 
hand van uiterst willekeurige cri
teria die, wat de toepassing er
van betreft, nog een reeks on
nauwkeurigheden en tegenstrij
digheden vertonen 

Demogra f i s che i nd i ka to ren : 
In de Westhoek beschouwt de 
EEG-Kommissie het negatief mi
gratiesaldo als een bewijs voor 
de ongunstige ekonomische ont
wikkeling 
In Borgworm daarentegen wordt 
het sterk positief migratiesaldo 
plots het argument tot erkenning 
als steungebied 
Voor Vlaanderen in het alge
meen geldt het positief migratie
saldo als teken voor de dyna
miek van de streek Hoewel 
Aalst een sterk negatieve migra
tietendens heeft, wordt er geen 
rekening mee gehouden 

Inkomens ind ika to r : 

Normaal gesproken geldt het ge
middeld laag inkomensniveau 
per inwoner als een element om 
in aanmerking te komen Voor 
Luik met een zeer hoog inko
mensniveau, IS het andersom 
Voor Borgworm en Verviers 
eveneens 

foto Peustjens 

De s t ruk tuur van de we rkge 
legenhe id : 

Heel de Vlaamse textielzone 
komt niet in aanmerking omdat 
de textielnijverheid als „alge
meen goedgenchte bedrijvig
heid" wordt gekwalificeerd Dit is 
op zijn minst overtrokken en te 
algemeen te noemen 

De geogra f i sche Inde l ing : 
Door arbitraire samenvoeging 
van arrondissementen — bij 
voorbeeld Oudenaarde en Tielt 
bij Kortrijk-Roeselare — worden 
statistisch waarneembare ver
schillen verdoezeld in nieuwe 
gemiddelden 
In Wallonië worden aan de beide 
staalbekkens arrondissementen 
en delen ervan toegevoegd als 
expansiegebied (Verviers en 
Hoei bij Luik, Zinnik bij Charleroi-
Bergen) 
In Vlaanderen worden echter bij 
voorbeeld Gistel, Menen en 
Avelgem afgewezen, kleinere 
aangrenzende delen worden be
stempeld als lokale problemen, 
zoals bij voorbeeld de Rupel-
streek 
Als besluit mag gesteld worden 
dat de metode van de Kommis
sie met eenduidig is, dat Vlaan
deren en Wallonië met verschil

lende maten en gewichten zijn 
gemeten en dat deze ongelijk
matige behandeling volledig 
ten nadele van Vlaanderen 
speelt 

Algemeen besluit 
Het voorstel van de EEG-Kom-
missie tot afbakening van de 
ontwikkelingszones in België is 
met alleen onbillijk maar vormt 
bovendien een bijkomende be
lasting voor de toekomst van 
Vlaanderen 
Het behoort tot de logika dat 
Vlaanderen terzake op dezelfde 
wijze, aan de hand van dezelfde 
cntena, wordt tjehandeld als 
Wallonië Het is dan ook met 
meer dan een eenvoudige plicht 
dat de Belgische regenng de 
EEG-Kommissie daarop wijst en 
daartoe brengt leder verzuim 
van de Belgische regenng zou 
neerkomen op het regelrecht 
bevorderen van diefstal ten na
dele van Vlaanderen 
Het nadeel voor Vlaanderen zou 
trouwens kumulatief zijn de 
overheidssteun voor de Waalse 
bedrijven gebeurt voor een 
groot deel met Vlaamse centen 
Het Eurof)ees Fonds voor Regio
nale Ontwikkeling baseert zich, 
voor steunverlening binnen het 
kader van haar projekten, oven-
gens op de afbakening van de 
ontwikkelingsgebieden, waarbij 
praktisch heel Wallonië zou ge
meten en Vlaanderen — behou
dens Turnhout Limburg en de 
Westhoek — verstoken zou blij
ven 

Als dwingend besluit dient last 
but not least gesteld te worden 
dat Vlaanderen en Wallonië ten 
overstaan van de Kommissie 
en de Gemeenschap zelf hun 
dossiers moeten kunnen be
pleiten. Niemand ontkent nog 
langer dat Vlaanderen en Wallo
nië een verschillende ekonomi
sche en industriële struktuur 
hebben en dat ze de oplossing 
van de huidige problemen zoe
ken in uiteenlopende richtingen 
In de praktijk blijkt iedere dag dat 
het bereiken van een consensus 
op centraal niveau praktisch on
mogelijk IS geworden 
Het IS dan ook duidelijk dat de 
regio de mogelijkheid moet heb
ben om met aangepaste midde
len en inzichten een eigen eko
nomische praktijk te voeren 
BIJ de huidige betwisting over 
het EEG-voorstel moet het er 
Vlaanderen met zozeer om te 
doen zijn beschouwd te worden 
als een groot ontwikkelingsge
bied Kortlopend moet het er 
Vlaanderen om te doen zijn op 
dezelfde wijze behandeld te 
worden als Wallonië Uiteinde
lijk moet Vlaanderen recht
streeks kunnen beschikken 
over de steun en de middelen 
om er een eigen beleid mee te 
voeren. 
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Een duurzaam 
voordeel 
Minister van financiën Willy De 
Clercq heeft voor de redaktie 
van de TIJD uit de biecht geklapt: 
„Er werd reeds overvloedig door 
anderen aangetoond dat een de
valuatie ons land slechts een 
duurzaam voordeel oplevert, zo 
er begeleidende maatregelen 
worden genomen. Dat is ook mijn 
persoonlijke mening. Anderzijds 
is het ook zo dat hoe meer 
drastische saneringsmaatrege

len er worden genomen, hoe ster
ker juist de noodzaak tot deva
luatie verdwijnt Nu is het zo dat 
de sanenngsmaatregelen die in 
het regeerakkoord zijn vervat on
getwijfeld in de goede richtmg 
gaan. Het is volgens mij een 
laatste kans om onze munt te 
redden. Wanneer de regering — 
dit zijn alle mmisters — evenwel 
de moed niet opbrengt om het re
geerakkoord integraal en stipt uit 
te voeren, stellen zich vragen 
voor de toekomst". Als de vos de 
passie spreekt-
Ook premier Martens denkt aan 
de nabije toekomst. Hij wW er 
werk van maken om nog vóór het 
einde van deze maand de index

koppeling van wedden en lonen 
te wijzigen. Dat is veruit één van 
de belangrijkste begeleidende 
maatregelen om een devaluatie 
van de munt „een duurzaam 
voordeel" te laten opleveren. 

Nog sneller dan Martens durfde 
dromen werd het parlement in de 
kou gezet. Het debat over de 
volmachtenwetten verliep voor 
het grootste gedeelte voor nage
noeg lege banken in de Kamer. 

Volgens kommentatoren was dat 
maar best ook, want de burger 
heet te wachten tot al dat parle
mentair gepraat voorbij is en de 
regering werk kan beginnen ma
ken van haar volmachten.. 

VNOS 
op TV: 
De jongste uitzending van 
VNOS over het gevangenis
wezen in ons land heeft heel 
wat reakties losgeweekt. Wij 
ontvingen een massa bneven 
met felicitaties voor het ge
durfde initiatief en dit vanuit 
diverse hoeken, zowel van
wege leden van de rechterlij
ke macht als vanwege men
sen die van ver of nabij met 
de problematiek van ons ge
vangeniswezen gekonfron-
teerd worden 
Reeds jaren is kamerlid Raf 
De Clercq intens begaan met 
deze problematiek Om wille 
van de talrijke reakties op de 
TV-uitzending heeft het ka
merlid zijn ervaringen op 

schrift gesteld voor VNOS 
Deze lijvige nota, waarin een 
kntische ontleding gemaakt 
wordt van ons gevangenis
wezen en de krachtlijnen ge
schetst worden voor een al
ternatief beleid, kan aange
vraagd worden bij VNOS, 
Barnkadenplein 12, 1000 
Brussel 

Volgende week woensdag, 
20 januari 1982 om 19 u. 12, 
is er een nieuwe Vlaams-
nationale uitzending. Met als 
onderwerpen 
• een portret van kamerlid 
Hugo Schiltz, minister van de 
Vlaamse Gemeenschapsre-
genng, 
• een toelichting van alge
meen voorzitter Vic Anciaux 
bij de politieke aktualiteit, 
• „Stovejef vertelt ", een 
verhaal door Jef Olaerts, 
• politieke poppenkast 

CVP-oriëntatie 
in een publikatie van Cepess 
neemt minister van Staat en 
medestichter van de CVP Robert 
Houben de kristen-demokratie 
als politieke partij onder de loep. 
Aldus worden we er aan herin
nerd dat de CVP sedert 1947 
bijna onafgebroken regerings
verantwoordelijkheid heeft ge
dragen. „De kristen-demokraten," 
aldus Houben, „hebben het be
leid van het land overwegend ge
oriënteerd na de jongste wereld
oorlog." 

Over de gevolgen van dat beleid 
zwijgt Houben in alle talen! 

Canard 
Anthierens 
Vlaanderen is een satirisch blad 
rijker De Zwijger Na de eendags
vlieg Sater, en sinds kort het ver
schijnen van het tweewekelijks 
blad „Mep", is dit een zoveelste 
poging om journalistiek amusant 
te doen Waar Mep een Vlaamse 
Pan wil zijn, mikken Johan Anthie

rens en zijn kollega's op de allure 
van de Franse „Canard Enchaïné" 
Het eerste nummer is evenwel 
van een veel minder behoorlijk 
allooi Er werd nochtans duidelijk 
met op een cent gekeken De 
receptie waarop het blad aan de 
pers werd voorgesteld overtrof 
de mogelijkheden van om het 
even welke touroperator 
In de raad van beheer van de NV 
De Vnje Pers zetelt een Vande-
putte Maar, daar zal de Zwijger 
wel liefst willen over zwijgen ? 

Een vernederende start 
Wanneer u morgen op de baan een 
wagen bemerkt met als nummerplaat 
VL 1, dan hoeft u niet te raden. Iedereen 
weet: Geens! 
Stel u evenwel voor dat u een wagen 
kruist met als nummerplaat A 437. Dan 
hebt u echt het raden naar de eigenaar 
ervan. Misschien de advizeur van een mi-
nuskuul staatssekretariaatje? 
Dat stond minister en voorzitter van de 
Vlaamse Gemeenschapsregering Geens 
te wachten. Vanwege zijn partijgenoot 
Martens had hij enkel hoog genummerde 
A-platen toegezonden gekregen. Vanaf 
dat ogenblik stond het vast: in volle 
„volksverbondenheid" (Geens' verkie
zingsslogan) opteerde hij voor het ge
bruik van VL Door iedereen te herken-

Want dat IS vooralsnog de enige bekom
mernis van Geens een Vlaamse nummer
plaat bnefpapier met een eigen Vlaams 
kenteken Voor het overige ligt heel de 
werking van de Vlaamse Gemeenschaps
regering in handen van de Raad van State 
Het IS ergerlijk en vernederend voor het 

Vlaamse volk dat de start van een eigen 
regering moet verlopen als een zoveelste 
politiek machtsspelletje, maar dan op een 
iets kleiner niveau CVP en PVV beschou
wen de uitbouw van dat beetje Vlaamse 
autonomie gewoon als een „afleggertje" 
van hun centraal akkoord Geen start met 
een propere lei, noch een andere, Vlaamse 
en frisse politieke kuituur Wél een klein
schalige afbeelding van de Belgische etter
buil, uitgestippeld door Geens en zijn 
liberaal voetvolk 

Reeds bij de bevoegdheidsverdeling trok
ken CVP en PVV het laken naar zich De 
zogenaamde „residuaire" bevoegdheden 
verdeelden zij in onderling akkoord, waar
bij de Vlaamse socialist Galle zich plots be
roofd zag van een belangrijk onderdeel 
van zijn bevoegdheidspakket Een eerste 
konflikt was geboren De Raad van State 
werd om advies verzocht 
Voor minister Schiltz hield Geens een 
aparte verrassing in petto, waar zelfs de li
beralen van opkeken Hij splitste de Vlaam
se begroting uit in een gewest- en een ge
meenschapsbegroting De begroting van 
de Vlaamse Gemeenschap trok hi| naar 

zich toe, waarna Schiltz enkel de begroting 
van het Vlaamse Gewest restte 
Deze machtsgreep van Geens kan noch
tans op geen enkele wijze gerechtvaar
digd worden Ook met door de letter van 
de wet In de staatshervorming van augus
tus 1980 IS er, op een artikel na, telkens 
sprake van de begroting De wetgever is 
immers uitgegaan van de fusie, althans aan 
Vlaamse zijde, van de gewestelijke en de 

gemeenschapsinstellingen tot één Vlaam
se Raad en één Vlaamse regenng Het 
Vlaamse Gewest zit als het ware ingekap
seld in het begrip „Gemeenschap" Het is 
de zuiverste logika dat één Vlaamse Raad 
en een Vlaamse regenng beschikken over 
een Vlaamse begroting 
Bovendien is er nog het argument van 
„goed bestuur" Moet Vlaanderen voor dat 
kleine autonomie-pakket beschikken over 
twee departementen van begroting en 
financiën eén voor het gewest en één 
voor de gemeenschap"? 
Vlaanderen heeft zich steeds afgezet te
gen het onderscheid tussen gewest en 
gemeenschap Integendeel geopteerd 
voor een fusie De machtsgreep van 
Geens stelt deze politieke optie in feite op
nieuw in vraag 
Ook Schiltz heeft de Raad van State om 
advies gevraagd Zodat ten gevolge van 
de machtswellust van Geens en zijn lakei
en en ten gevolge van hun gebrek aan 
Vlaamse refleks, de pnlle Vlaamse autono
mie in het vaarwater van het Belgische 
huishouden terecht is gekomen Even ver
werpelijk 
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Kommentaar m 
De eerste vervaldatum die 
vooropgesteld werd, was 
1 januari Volgens vice-
premier, maar in feite eerste 
viool Gol moest de regering 
Martens V dan reeds over 
de nodige volmachten 
beschikken om de sociaal-
ekonomische noodtoestand 
te kunnen aanpakken. 
Voorzichtigheidshalve 
verschoof ouwe rat Martens 
die vervaldatum naar 
15 januari Maar ook deze 
kaart is niet haalbaar 
gebleken. 

Al dat geleuter over 
vervaldagen is tot en met 
zielig. Reeds in maart van 
vorig jaar verkondigde 
Tindemans aan zijn 
burgerkomitees dat geen 
uur meer mocht verloren 
gaan. Toch vond hij nog net 
de tijd om zijn partij de 
nederlaag in te sturen. Dat 
vandaag de oppositie met 
alle zonden van Israel 
beladen wordt voor elk 
uurtje vertraging, is dan ook 
zonder meer verbazend. 
Nooit IS het woordje 
„obstruktie" zo dikwijls te 
lezen geweest in de 
Belgische pers. 

Met de volmachtenwet wordt 
aan de 393 vertegenwoordigers 
van het volk gevraagd om een 
jaar lang al hun rechten en 

De biezondere machten:. 

Een sprong in het 

plichten af te staan aan een 
handvol betweters waarvan er 
dan nog een niet gemandateerd 
werd door de kiezers Die 
vrijwillig aanvaarde werkloosheid 
diende dan nog in ijltempo 

foto f- de Maitre 

goedgekeurd te worden, want 
bovenal moest deze regenng 
het aureool meekrijgen van snel 
en efficient te werken 
Dat aureool is de regering nu 
uiteraard kwijt doorgepnkt door 

duister 
de oppositie Die daar met eens 
moeite mee had De vaagheid 
en de dubbelzinnigheid van de 
regenngstekst brachten zelfs de 
leden van de regenng meerdere 
malen in verlegenheid Te meer, 
daar deze helemaal met schenen 
te weten wat met de 
toegekende volmachten aan te 
vangen Al klonk het gelukkig 
maar niet steeds zo gek als bij 
Nothomb die de mogelijkheid 
voorzag om aan de Nationale 
Bank te sleutelen 
De biezondere Kamerkommissie 
heeft prachtig werk geleverd 
Dat wordt door iedereen 
beaamd, ook door de leden van 
de meerderheid Dat Gol, 
Martens en hun kollega's er 
maar nors bijzaten, schrijven ze 
best op hun eigen rekening Hun 
ontwerptekst was nu eenmaal 
een stuntelig, onafgewerkt 
misbaksel' 

Minder luidruchtig en lawaaierig 
dan de Vlaamse socialist 
Tobback hebben de VU-
vertegenwoordigers in de 
Kommissie, voorzitter Vic 
Anciaux en de kersverse 
fraktievoorzitter Frans Baert, 
zich in de belangstelling gewerkt 

Vooral junst Frans Baert 
verdient een extra vermelding, 
met zozeer omdat hij op zijn 
terrein de regeringsleden als het 
ware vastnagelde op de 
beklaagdenbank, maar vooral 
omdat hij zich op het vlak van 
sociaal-ekonomische en fiskale 
aangelegenheden een ware 
meester toonde Hij slaagde er 
zelfs in VU-amendementen te 
doen aannemen door de 
regenng, ofwel ze via de Raad 
van State op te dringen 
Tevreden over de bijdrage van 
de Kommissie verheelde Frans 
Baert tijdens de openbare zitting 
van de Kamer met dat ondanks 
alle korrekties de volmachtenwet 
in zijn geheel ongrondwettelijk 
blijft, vaag en dubkjelzinmg 
Kortom, een staalte van slechte 
wetgevingstechniek 
Voor het VU-kamerlid is het 
duidelijk dat met of zonder 
noodtoestand, de volmachtenwet 
slechts een politiek doel heeft 
de barsten in de 
regeringsmeerderheid vermijden 
of verhelen Ook rijst de vraag 
of de uitvoeringsbesluiten wel 
het gewenste resultaat zullen 
hebben „Offers hebben pas zin 
als onze ekonomie daardoor een 
echte heropleving beleeft 
Zolang de regering dit met kan 
waarborgen en zij daarenboven 
het parlement geen 
inspraakrecht geeft, blijft het 
ontwerp een sprong in het 
duister" 

PERSpektief 
Nog voordat Martens de parlementaire oppositie (en ook zijn eigen 
meerderheid') monddood heeft gemaakt door de volmachten, begint 
de buiten-parlementaire oppositie zich al te organizeren In Wallonië 
met name is het gemeenschappelijk front van ACV en ABVV alvast 
van plan om resoluut in het offensief te gaan En dat terwijl het kabinet 
in Wallonië over een zeer smalle meerderheid beschikt- Is het dan ge
waagd te veronderstellen dat Martens door het Waalse verzet 
gedwongen wordt op de knieën te gaan of- alles toe te geven aan de 
Walen ten koste van de Vlamingen'' 

H OE dan ook de Walen zijn 
meester in het politieke spel 

Dat zegt ook Hugo Camps in Het 
Belang van Limburg „Nu reeds 
heeft de Waalse vleugel van de 
knstelijke vakbond een vijandig 
front gevormd met het ABVV En 
Debunne heeft resoluut gekozen 
voor de buitenparlementaire aktie 
Hij gaat ronduit in het offensief 
zodat de regering eerder vroeg 
dan laat onder een Waals trom-
melvuur kan komen te liggen De 
zenuwen van de PSC-ministers 
zullen op dat ogenblik erg be
proefd worden Veel gevaarlijker 
dan de parlementaire oppositie is 
dan ook het gestook van een 
soort Waals volksfront Dat zelfs 
kan leiden tot de uiteenspatting 
van het land 

Het kabinet heeft nochtans geen 
keuze Als het alleen maar regeert 
om de straat te behagen gaan we 
regelrecht de terminale vernieling 
in Het IS jammer maar reëel voor 
de ontplooiing van een waarachtig 
krisisbeleid is er met Wallonië 
geen consensus meer mogelijk 
Het heeft dan ook geen zin meer 
om nog met de Waalse vakbonds
leiders zoete broodjes oroberen 
te bakken De stem van het ge
zond verstand wordt daar ge
smoord door wanhoop en een 
dogmatisch socialisme Indien 

Martens zijn beleid zou afstem
men op deze rumoerige linkerzij
de, die niet eens van goede wil is, 
gaat het hele land onverbiddelijk 
naar de knoppen Wat blijft is een 
ruïne of een maanlandschap het 
huidige spiegelbeeld van Wallo
nië" 

E N als in Wallonië ACV en 
ABVV samen opstappen, zal 

ook de PS geen moment aarzelen 
om mee te marcheren Wat gaat 
Vlaanderen dan doen"? Wat gaat 
de CVP dan doen, als Swaelen 
daar voorzitter van is"? 
De umtarist in merg en been 
Swaelen gaat de grootste Vlaam
se partij leiden Heerlijk vooruit
zicht' 
In De Standaard probeert Ruys 
die anti-Vlaamse pil wat te vergul
den , Het treft ook dat Swaelen — 
die in het verleden meestal unitaire 
funkties vervulde en blijk gaf van 
centralistische refleksen — thans 
voorrang vraagt voor het beleid 
dat in de Vlaamse regering moet 
worden gevoerd en voor de 
vraag wat doen wij met de Vlaam
se autonomie"^" 
Inderdaad heeft Swaelen mooie 
Vlaamse woorden gesproken en 
mooie Vlaamse beloften gedaan 
Maar daar geloven wij met in 
Afwachten en toekijken, nauwge
zet toekijken' 

•Pe CBlINMtN 
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r^ E CVP wil — haar verleden 
• ^ getrouw — met verbaal 
Vlaams geweld wellicht haar ne
derlaag wat intomen Dat het om 
een doelbewuste strategie gaat 
bewijst ook de Vrije Tribune van 
een CVP-jongere in Gazet van 
Antwerpen ,Het roer dient ook 
hier omgegooid De CVP is het 
aan haar Vlaamse basis verschul-

IN HOtlU(KHeT>eN. 

óe^ 

digd zich niet langer meer op de 
eng Belgische as te axeren, en 
steeds weer toe te geven aan de 
grillen en de gemakzucht van de 
luxe-paardjes uit het Zuiden, inbe
grepen haar stiefzuster de PSC 
Van de vroegere staatsdragende 
partij mag heden nog enkel ver
wacht worden dat zij een staats-
verdragende partij is, met een 

geheugen, kort of lang al naar 
gelang van het belang, dat haar 
Vlaamse basis erbij heeft" 
Mooie woorden, inderdaad en 
goede voornemens, of wil de CVP 
zoals steeds de Vlamingen weer 
zand in de ogen strooien, en met 
mannen zoals Tindemans en Eys-
kens een unitair beleid voeren, 
terwijl Swaelen en Geens wat 
Vlaamse stoom moeten afblazen"? 
BIJ de CVP is dubbelzinnigheid 
trouwens een tweede gewoonte 
geworden, die er erg diep inzit 

INTUSSEN IS Brussel nog maar 
eens het knelpunt van de 

week geweest m de meest letter
lijke zin van het woord Sneeuw in 
Brussel en het land ligt plat Zo 
gaat dat Waarom'? Omdat er in 
Brussel véél te veel pendelaars 
werken De ontvetting van Brussel 
en de decentralizatie zou dus ook 
gunstige effekten hebben op het 
verkeer Gazet van Antwerpen 
„Fleeds jaar en dag raden onafhan
kelijke verkeersdeskundigen aan 
de loodzware verkeersdruk op de 
hoofdstad te verminderen door de 
administratieve pnve-diensten in 
de buurt van de fabrieken te vesti
gen In de regio's dus Dit gebeurt 
met, met alle nadelige gevolgen 
vandien voor het op Brussel ge-
nchte auto- en treinverkeer tijdens 
de spitsuren" 

Ontvetting, inderdaad, maar dan 
met alleen van de pnvediensten, 
maar ook en vooral van de over
heidsdiensten Zo bevordert men 
werk in eigen streek, spaart een 
boel brandstof uit en brengt het 
bestuur dicher bij de burger 
Waarop wachten we dan nog'? 
Kunnen de volmachten daar met 
voor dienen "7 De regenng weet nu 
toch met wat ze er precies mee 
gaat doen 
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Spaans-Britse dooi 
rond omstreden rots 

De omstreden rots waarlangs de Britse Royal Navy regelmatig de vlieg
tuigen laat rondvliegen. Om te bewijzen dat Gibraltar werkelijk Brits is.. 
(foto Belga) 

sen de bevolking van Gibraltar en 
de Spanjaarden die elke dag op 
het Britse grondgebied komen 
werken. Als tegenprestatie voor 
het opheffen van de blokkade 
heeft Calvo Sotelo immers bedon
gen dat Spaanse onderdanen „de 
nacht mogen doorbrengen" in Gi
braltar, wat betekent dat ze zich er 
mogen vestigen, en dat de Spaan
se arbeiders daar dezelfde rech
ten zullen genieten als andere niet 
uit een EG-land komende burgers 
inzake lonen, sociale voordelen, 
syndikale rechten enz. Wat de 
inwoners van Gibraltar doet vre
zen voor de toevloed van goedko
pe en weinig veeleisende arbeids
krachten. En dat terwijl in de kleine 
kolonie al tweeduizend arbeids
plaatsen dreigen verloren te gaan 
door de nakende sluiting van her-
stellingsdokken. 

Zowel ter plaatse als in de komen
de diplomatieke onderhandelingen 
dreigt de kwestie-Gibraltar nog 
voor de nodige wrijvingen te zor
gen. Want dat in Spanje de natio
nalistische gevoelens over de rots 
hoog oplopen bleek nog eens in 
juli vorig jaar naar aanleiding van 
het huwelijk van prins Charles en 
lady Diana. Toen bekendgemaakt 
was dat het jonge paar aan boord 
van het koninklijke Britse jacht op 
zijn huwelijksreis Gibraltar zou 
aandoen werd dat in Spanje zeer 
slecht onthaald als een taktoloze, 
ondiplomatieke daad, en van de 
weeromstuit besloot koning Juan 
Carlos weg te blijven op het ko
ninklijke huwelijk in Londen. IHO) 

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 leprabestnjdjng. 
Stort vandaag nog uw bijdrage 
PCR 000-0046250-78 DAMIAANAKTIE 
Stevinstraat, 16 - 1040 BRUSSEL 
Tel. 02/230 66 05 

Vorige week kwam enige bewe
ging in de betwisting over Groot-
Brittanniès Europese kroonkolo
nie, Gibraltar Op een ontmoeting 
in Londen tussen premier That
cher en de Spaanse eerste minis
ter Calvo Sotelo zegde de Spaan
se regeringsleider toe dat Spanje 
op 20 april a.s. zijn blokkade tegen 
Gibraltar opheft Het afsnijden van 
alle kommunikatie tussen Spanje 
en de Britse kolonie werd in 1969 
afgekondigd door generaal Fran
co die daarmee de Spaanse aan
spraken op de „rots" wou onder
strepen. Die strategische rots 
werd in 1713 onder het verdrag 
van Utrecht aan Groot-Brittannië 
afgestaan. Op 20 april zullen ook 
besprekingen tussen Spanje en 
Groot-Brittannié beginnen over de 
toekomst van de kolonie 

Ondanks de lichte dooi zullen die 
besprekingen niet zonder ^moeite 
verlopen Calvo Sotelo maakte in 
Londen duidelijk dat Spanje vast
houdt aan zijn nationale aanspra
ken op Gibraltar Tevens legde hij 
de nadruk op de komende Spaan
se toetreding tot de NAVO. Blijk
baar hoopt Spanje dat de kwestie 
van Gibraltar, dat de „grendel van 
de Middellandse Zee" wordt ge
noemd, in het kader van een glo
bale onderhandeling met de 
NAVO kan worden opgelost 

Daarop zal Madrid kunnen aan
voeren dat de overdracht van 
Gibraltar voor de NAVO geen 
probleem hoeh te vormen daar nu 
ook Spanje tot de alliantie behoort 
en de strategische rotsmassa dus 
ter beschikking van de NA VO zal 
blijven. 

Anderzijds wil Londen blijkbaar 
niet afstappen van zijn standpunt 

dat de zowat 28000 bewoners 
van Gibraltar zelf moeten kunnen 
bieslissen over een verandering 
van hun nationale onderhorigheid. 
De bewoners van Gibraltar zijn 
van zeer gevarieerde etnische 
oorsprong en de meerderheid er
van spreekt Spaans. Maar dat 
belet niet dat het 'laatste referen
dum, in 1967, een verpletterende 
meerderheid voor voortgezet 
Brits bewind en tegen aansluiting 
bij Spanje opleverde Het Britse 
bewind en de Britse welvaartstaat 
bleken heel wat aantrekkelijker 
dan het Franco-Spanje. Inmiddels 
IS Spanje' weliswaar een demokra-
tie geworden maar er zijn geen te
kenen die erop wijzen dat de 
bevolking van Gibraltar nu staat te 
springen om bij Spanje te horen 
Er dreigen integendeel in de ko
mende maanden wrijvingen tus-

Frans blad meldt plan 
Duitse hereniging 
De voormalige sociaal-demokra-
tische burgemeester van West-
Berlljn, Hpjg,rich Albertz, zou vo
rig jaar samen met universiteiten 
van de Bondsrepubliek, verte
genwoordigers van de sociaal-
demokratische en liberale parti j
en, en officieren van het leger 
een plan in vier fazen voor de 
hereniging van Duitsland hebben 
opgesteld. 

Hel Franse weekblad „VSD" pu
bliceerde in zijn jongste nummer 
biezonderhedan uit dit projekt 

Dwars door een dorp: de muur Wordt hij weldra afgebouwd'^ (foto Belga) 

waarbij het zich beroept op ge
gevens van de Amerikaanse ge
heime dienst CIA. Dat plan zou 
aan president Reagan zijn door
gegeven vóór hij begin dit jaar 
kanselier Schmidt in Washington 
ontmoette, en het zou nu in West-
duitse regeringskringen circule
ren. 

Volgens „VSD" is het plan geba
seerd op opeenvolgende militai
re, politieke, ekonomische en ju
ridische eenmaking van de twee 
Duitse staten. 

In de eerste faze zou door terug
trekking van de Amerikaanse 
troepen in de Bondsrepubliek en 
de Sovjet-troepen uit de DDR 
een atoomwapenvrije zone in 
Centraal-Europa moeten worden 
geschapen. De Bondsrepubliek 
zou uit de NAVO moeten treden 
en de DDR uit het pakt van 
Warschau. 

Dan zouden de twee staten een 
bond vormen onder de naam 
„Duitse Gemeenschap" waarin 
o.m. op ekonomisch en kultureel 
gebied en dat van de buitenland
se politiek geleidelijke verbete
ringen zouden moeten worden 
aangebracht in het interne ver
keer. 

In de faze van de ekonomische 
hereniging zoud de DDR lid moe

ten worden van de GATT, de 
internationale tolunie. De valuta 
van beide landen zouden worden 
verenigd. West-Berlijn zou wor
den opgenomen in de ekonomie 
van de DDR. De slotfaze zou 
bestaan uit ondertekening van 
een dokument waarin aan Duits
land de neutraliteit naar Oosten
rijks model wordt gegarandeerd. 

Als voorwaarde voor een ge
meenschappelijke grondwet en 
wetgeving zou Duitsland de 
öder-Neisse-l i jn als oostgrens 
e(^ennen. 

Als dat plan inderdaad als moge
lijk teoretisch model is opge
steld en als de CIA het inderdaad 
in handen kreeg is het niet toe
vallig dat het aan een Frans blad 
werd doorgespeeld. Voor de 
Fransen is de hereniging van de 
twee Duitslanden immers een 
met alle middelen te vermijden 
spookbeeld, dat Frankrijk plat 
zou drukken tussen een machtig 
Duitsland en de Oceaan. De kri
tiek die de socialistische rege
ring in Frankrijk meermaals le
verde op de vredesbeweging in 
Duitsland was duidelijk door die 
vrees geïnspireerd: vrees voor 
een overgang van Duits pacifis
me naar Duitse neutralisme en 
ten slotte naar Duitse hereniging. 

(HO) 
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Kommentaar Mfr 
Maar 

voorlopig 

geen konkrete 

sancties 

NAVO: 

toch gezamenlijk standpunt over Polen 

De NAVO-landen hebben nu toch een eensgezinde verklaring over 
Polen. Op hun buitengev\>one konferentie van maandag op het 
hoofdkwartier in Evere werden de vijftien ministers van Buitenlandse 
Zaken het eens over een tekst die scherp de noodtoestand en repres
sie in Polen veroordeeld, evenals de rol van de Sovjetunie in de 
Poolse kr is is- Maar die geen konkrete gemeenschappelijke sancties 
tegen het Poolse regime of de Sovjetunie behelst. 
Juist de kwestie van de sanctie was de jongste week de grootste 
steen des aanstoots tussen enerzijds de Verenigde Staten en 
anderzijds de Westeuropese bondgenoten, in de eerste plaats de 
Bondsrepubliek. 

Het meningsverschil draaide in de 
eerste plaats over inhoud en bete
kenis van sancties. In Bonn oor
deelde men dat scherpe maatre
gelen tegen Polen de krisis in dat 
land verder op de spits zouden 
drijven met het risico op nog ver
dere destabilizering van dat land. 

Ten tweede wezen verschillende 
Westeuropese NAVO-landen 
erop dat sancties tegen Oost-
Europa in het verleden weinig effi
ciënt zijn gebleken en er nog nooit 
hebben toe geleid dat de Sovjet
unie haar beleid beduidend wijzig
de. Ten derde Is er natuurlijk het 
feit dat sancties zoals handelsem
bargo's een tweesnijdend zwaard 
vormen die niet alleen de bestem
meling ervan maar ook degene die 
het embargo uitvaart treft. De 
Bondsrepubliek en andere landen 
waren niet bereid meteen al hun 
aanzienlijke ekonomische belan
gen in de Oost-Westhandel op het 
spel te zetten. Het was trouwens 
opvallend dat in de sancties die 
president Reagan na de militaire 
machtsovername in Polen afkon
digde een graanembargo tegen de 
Sovjetunie, dat in het Amerikaan
se vlees zou hebben gesneden, 
ontbrak. 

Over de manier waarop Reagan 
zijn sancties afkondigde bestond 
eveneens onenigheid. Vele West
europese landen vonden dat 
Washington overhaast was te 
werk gegaan. En op zijn bezoek 
aan Washington begin deze 
maand klaagde kanselier Schmidt 
dat de VS hun bondgenoten hele
maal niet hadden geraadpleegd 
daarover. Wat des te meer aange
wezen zou zijn geweest daar Rea-
gans verbod op technologische 
leveringen aan de Sovjetunie ook 
de levering treft van bepaalde 
Amerikaanse onderdelen voor de 
grote pijplijn die vanaf 1985 Sibe
risch aardgas naar West-Europa 
moet brengen. 

De meningsverschillen aan beide 
zijden van de Atlantische Oceaan 
werden ook in de pers weerspie
geld Wegens haar meer afwach
tende houding kreeg de Bondsre
publiek in de Amerikaanse pers 
een vloed van kritiek, in een mate 
die de jongste 25 jaar waarschijn
lijk nooit gezien is. 

De jongste dagen waren er echter 
tekenen dat Washington het ge
schil wou bijleggen De Amerika
nen verklaarden zich tevreden 
over de recente verklanng van de 
EG-ministers van Buitenlandse Za
ken waarin o.m. stond dat de EG-
landen de Amerikaanse sancties 
tegen de Sovjetunie met zullen 
ondermijnen, en waaruit ook de 
bereidheid van de EG-landen 
bleek om zelf beperkte handels
sancties te onderzoeken. 

Jaruzelski 

Anderzijds waren de Westduit
sers erg opgelucht over de be
kendmaking dat de Verenigde 
Staten de onderhandelingen met 
de Sovjetunie in Geneve over de 
atoomwapens met middellang be
reik in Europa niet zullen opschor
ten omwille van de Poolse knsis. 
En ten slotte gaf de Amerikaanse 
minister van Buitenlandse Zaken 
Alexander Haig vorige week op 
een perskonferentie aan dat hij 

van de konferentie in Brussel 
geen onmiddellijke, krachtige ge
meenschappelijke sancties ver
wachtte. 

Uit die konferentie, zo zei Haig, 
moest een „krachtige" robuuste 
en realistische beoordeling" van 
de situatie in Polen en de Sovjet-
rol daarin komen, een „substantië
le eensgezindheid". 

Uit die eerder bescheiden ver
wachtingen, die ingelost werden, 
kunnen twee konklusies worden 
getrokken. Ten eerste dat de 
Amerikanen beseften dat het 
geen nut had de Europese bond
genoten in dit stadium tot verdere 
ekonomische sancties aan te spo
ren. En ten tweede dat Washing
ton, dat zeer snel een reeks sanc
ties afkondigde, zelf niet erg goed 
weet wat de volgende stap moet 
Zijn. Er is een maand voorbij sinds 
in Polen de dwangmaatregelen 
van kracht werden en een kleine 
maand sinds Washington zijn eer
ste reeks sancties afkondigde. In 
die maand is de situatie in Polen, 
blijkens de — gecensureerde — 
berichten die uit dat land komen, 
nog niet hoopgevend of gunstig 
geëvolueerd. Generaal Jaruzelski 
heeft meermaals gezegd dat hij de 
klok niet geheel wil terugdraaien 
en geend eind wil maken aan alle 
hervormingen. Voorlopig is het 
nog niet duidelijk of hij dit meent 
en vooral of hij dit kan. In elk geval 
is duidelijk dat het opnieuw op 
gang brengen van een vorm van 
demokratisch proces in Polen eni
ge tijd zal vergen. Ook Washing
ton beseft dat de Poolse krisis niet 
in de komende weken zal worden 
opgelost en dat het er dus op 
aankomt de situatie geleidelijk te 
beoordelen en niet dadelijk al het 
sanctie-kruit al te verschieten. 

Vandaar dat de vijftien ministers in 
Evere het eens werden over een 
tekst die slechts bescheiden kon
krete maatregelen bevat zoals het 
beperken van de bewegingsvrij
heid in de vijftien landen van de 
Sovjet-diplomaten, en het niet ver
schaffen van nieuwe kredieten 

aan Polen. Maar die wel inhoudt 
dat experten van de vijftien landen 
nu een stel verdere, konkrete 
sancties onderzoeken als er op 
termijn geen verbetering komt in 
de toestand in Polen. 

H. Oosterhuys 

Vlaanderen-Polen 
Onze eerste lading vertrok op 29 december vanuit het mistige 
Vlaanderen oostwaarts, doorheen de Duitslanden, onder Beriijn, 
naar Silezië. Ontelbare kontroles, maar geen nood: Katowitz 
werd t>ereikt, midden in de nacht., midden in de spertijd. Maar 
kom, samen met een Zwitsers konvooi gingen de poorten open 
en was de dankbaarheid groot Slapen en dan terug doorheen 
het vroegere Duitstalige Silezië, (waarvan de zetduivel in „WIJ" 
van 31 dec. Sibenë maakteD, omhoog naar de DDR. Maar de 
fiechduivel zette ons vast en... geen wisselstukkenl Dan de wa
gen in veilige haven achtergelaten en de trein op naar Warschau 
om er het laatste vliegtuig naar Keulen te halen. En maandag 
4 januari waren we terug uit Jaruzelski's ge-putsch-te Polen in 
Vlaanderen op weg naar onze volmachtenstaat Dank aan 
Raymond en Karel; dank aan alle gevers uit Aarschot, Dilbeek 
en Herent; dank aan de Garage Marnix te Wilsele, die ons 
bereidwillig een wagen leende; dank aan Jos De Geest (Hove), 
Oostpnesterhulp (Tongerio) en het KVHV (Leuven). En we 
doen door! Senator Paul Peeters (Kapelle-op-den-Bos) zorgde 
voor een tweede wagen. Wees ook gij solidair: stort mild op het 
Vlaams-Nationaal Hulpfonds VZW 435-0271501-78 BnjsseL 
Van harte dank; wie stort ontvangt achteraf een uitgebreid akti-
viteitenverslag. 

Willy Kuijpers, kamerlid Hugo Noé. sekretaris 
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10 m\ Reportage 

,Je suis Flamand, je suis Flamingant 
et je dis plus, je Ie suis par devoir 
social" (Ik ben Vlaming, flamingant en 
ik ben het uit sociale'pl icht) was het 
bondige maar duidelijke antwoord 
van prof. Daels toen mensen uit zijn 
kringen zich verwonderden over zijn 
opstell ing aan Vlaamsgezinde kant. 
Die kringen waaruit hij afkomstig was 
leken inderdaad niet te leiden naar het 
flamingantisme. Zijn vader was inder
daad een vooraanstaand apoteker uit 
Antwerpen. Burgerij, waar naar de 
mode van die tijd de huistaal Frans 
was. Frans was ook het deftige Sint-
Jan Berchmanskollege op de „chique" 
Meir, waar hij schitterende humanio-
rastudies deed. Geboren op 7 januari 
1882 heeft hij nog volop de tijd mee
gemaakt van het hatelijke „signum 
linguae", het strafsysteem van onder
linge verklikking waarmee kinderen 
geplaagd werden die de taal van hun 
volk dierven spreken. Opgevoed in 
een streng katoliek gezin, met een 
scherpe geest van rechtvaardigheid 
heeft de jonge Daels zich, zelf Frans-
sprekend aan dit systeem geërgerd. 

Hoevy/ei hij toen nog niet in de aktieve 
Vlaamse beweging stond, herinnert hij 
later monkelend aan een vorm van 
sinjorenverzet tegen die Idiote toestan
den. Wanneer e e n ' toezichter in de 
buurt was, spraken de groten een zo 
schabouwelijk mogelijk Frans in de stijl 
van: „par oü ce que c'est avec Jef" 
waarop het antwoord kwam „c'est par 
ici avec moi". Waarop de groten duch
tig werden nagebootst door de kleine 
sinjoren in een taaltje dat geen Brussel
se Beulemans hen zou nagedaan heb
ben. 
De studentenbonden in de Vlaamse 
beweging zegden de nuchtere, hard 
studerende jonge Daels minder. In zijn 
rede „Zending van de Dietse studen
ten" (12 april 1930) zegt hij hierover: 
„Zo geweldig was de geest van die 
vergaderingen dat ik niet Vlaamsge-
zind genoeg was om mij daar thuis te 
voelen. Ik kon mij niet van de indruk 
ontdoen dat het te geweldig was om 
gezond Vlaams te zijn, zoals het in 
ernstige omstandigheden zou hebben 
betaamd. Er was misschien wel iets 
van aan; want zodra vele van deze 
makkers met de eerste moeilijkheden 
van het leven in aanraking zijn geko
men, zijn ze helemaal weggevallen. 
Veel erger: enkelen hebben nadien 
hun verstand en hun wilskracht ge
bruikt ter verdediging van het anti-
Vlaamse regime". (Toen had Daels al 
zijn scherp konflikt gehad met Van 
Cauwelaert op het Kongres in 1928 
van de Katolieke Vlaamse Landsbond. 
Verwees hij wellicht daarnaar?) 

Schitterend student 
en jonge dokter 
Eerst in Leuven, daarna in Gent deed hij 
schitterende studies. Grote en grootste 
onderscheidingen werden zijn deel. 
Ook daar vinden we hem niet terug in 
een woelige studentenbeweging waar 
de strijd voor de vervlaamsing van het 
hoger onderwijs voor aangroeiende 
beroering zorgde. Nog voor hij zijn 
doktersstudies beëindigde was hij ver
schillende malen laureaat in interuniver
sitaire prijskampen tussen de vier Bel
gische universiteiten. In 1908 eerste 
voor een buitenlandse reisbeurs, hield 
hij het slechts drie dagen uit aan de Pa-
rijse universiteit en trok dan naar de be
roemde prof. Bumm in Berlijn, die toen 
als een van de meest vooraanstaande 
gynekologen werd beschouwd. 
Daar begint zijn faam als vrouwenarts 
gedurende tientallen jaren in Vlaande
ren en ver daarbuiten via zijn rol op 
vele internationale bijeenkomsten. Te
rug in Gent wordt hem al in 1911 de 
leiding toevertrouwd van de universitai
re vroedkundige klinieken. Spoedig is 
hij een van de meest vooraanstaande 
docenten aan de Gentse universiteit. 
Als deelnemer aan de wetenschappelij
ke kongressen, medestichter van het 
Geneeskundig tijdschrift voor België 
ging hij in tegen de mentaliteit van de 
heren als Mercier die nog kort voordien 
verklaard hadden dat het Nederlands 

Prof. Frans Daels: 

„Flamingant, ja! En uit sociale plicht" 

niet geschikt was voor de hogere din
gen van de geest. 

De grote stroom
versnelling 14-18 
Als de eerste wereldoorlog uitbreekt 
wijst hij af „om langs relaties" aan de 
oproeping te ontsnappen. Hij wil zijn 
plicht doen. Zijn gebundelde teksten in 
„Voor mijn volk in nood" wijzen zijn 
evolutie aan van loyaal Vlaams Belg tot 
geschonden diepovertuigde Vlaming, 
die niet meer kan geloven in degenen 
die het over dit volk voor het zeggen 
hebben. Zijn ervaringen aan de IJzer 
zijn het doopsel van het bloed die deze 
burgerijzoon maken tot een van de 
meest evenwichtige en trouwe Vlaams
nationalisten uit de zo belangrijke perio
de van de Vlaamse opstanding tussen 
1914 en 1940. Nadat in het najaar 1914 
het front is vastgelopen in de slijkgebie-
den van de IJzer staat hij mee vooraan 
in het opbouwend werk van de Vlaam
se vrijwilligers die via het Sekretariaat 
der Katolieke Vlaamse Hoogstudenten 
gedurende twee jaar hun volksverhef-
fend werk presteren in de frontatmos
feer van ontmenselijking. „In het slijk 
en in het bloed der loopgrachten 
hebben Vlaanderens ontwikkelden 
hun jongens weergevonden en heb
ben de Vlaamse jongens hun ware 
leiders gekend", vat Daels de grote 
stroomversnelling in de Vlaamse bewe
ging samen. Door het IJzergebeuren 
zouden na de oorlog brede volkslagen 
achter de leiders gaan staan, die niet 
hun eigen voordeel zochten in zware 
tijden. 

Als goede vriend van Joe English was 
Daels een van de initiatiefnemers van 
het werk van Heldenhulde. De aktie om 
Vlaamsgezinde gesneuvelden een 
Vlaams zerkje op hun graf te bezorgen 
met de AVV-VVK-symbolen in plaats 
van het volksvreemde „mort pour la 
patrie". 
Tot einde 1916 werd deze aktiviteit van 
katolieke Vlaamsgezinden min of meer 
geduld. Want opperbevelhebber Wiele-
mans was geen Vlaminghater. Na diens 
dood kwam de beruchte generaal 
Bernheim, een franskiljon afstammend 
van Duitse immigranten. De vervolging 
begon. In december werd Daels bij 
Bernheim ontboden. Historisch is het 
daverend gesprek gebleven. De dok-
ter-kapitein boog niet voor de arrogan
tie van de oppersabelsleper. Die zou 
hem doen verplaatsen. Het tegenoffen
sief werd gevoerd. Met steun van 
eerlijke Walen kon via enkele lui van de 
regering in Le Havre het ergste voorko
men worden. Daels bleef gevizeerd. Hij 
zou ze leren kennen in al hun kleinheid 

de Belgische officialisten en hun kruipe
rige Vlaamse meelopers. Ongenadig 
voor de zwakken, kruiperig waar ze 
tegenstand van betekenis verwachten. 
Dat soort 1830-Belgen en hun verder
felijk regime heeft Daels mooi beschre
ven in zijn „Aan dé Jeugd van Vlaande
ren". De rampzalige gevolgen van 1830 
kunnen moeilijk beter samengevat: 

100 jaar geleden 

werd hij geboren 

Een Nederlandse bevolking, heel het 
Vlaamse volk werd ingelijfd in een 
Franse staat, het België van 1830. Een 
vreemde taal, een uitheemse kuituur 
werden aan ons volk tegennatuurlijk 
opgedrongen. De diepere volkslagen 
weerstonden, de zogezegd hogere 
standen versaagden. De volksverbon
denheid werd verbroken. Wie over 
alle middelen tot opgang wou .be
schikken, moest eerst zijn volk nege
ren. Wie als wetenschapsman zijn 
plichten inzake volksverheffing wou 
kwijten moest zijn ti jd en zijn kracht 
overwegend besteden aan vrijwaring 
van eigen volk tegen verdere volks-
ontaarding, negatief in de plaats te 
kunnen werken aan opbouw. Heel de 
opvoeding, heel het onderwijs, heel 
de officiële atmosfeer met steun en 
gunsten en bevordering waren anti
nederlands. Tegen het meest duidelij
ke volksrecht, tegen de meest klare 
pedagogische vereisten, tegen gebie
dende sociale plichten werden alle 
wapenen misbruikt: het geestelijk ge
zag, de wetenschap, de vaderlands
liefde, de internationale toestand, de 
partijpolitieke tucht»" 

Tegenover deze Belgische kleine mid
delmaat en profijtzucht stelt Daels dan 
het beginsel dat zijn eigen leven be
heerste en dat hij steeds voorhield aan 
zijn studenten geneeskunde en aan zijn 
verpleegstersschool „Ik Dien", Dat is 
glad het tegenovergestelde van de 
gedragslijn in mei 1940 door Belgische 
ministers aangegeven aan mensen met 
geweten die richtlijnen vroegen. Deze 
mensen kregen als antwoord „trek uw 
plan". Dat was de Brusselse samenvat
ting van alle burgerdeugden. Met deze 
leuze is een staat vergaan, heeft een re
gime zich gezelfmoord. („Aan de jeugd 
van Vlaanderen, december 1940). 

Een volk dat zijn doden 
niet eert... 
...is een volk dat vergaat". Zo ving Daels 
een hulde aan de weduwe van Joe 
English aan in 1929. Ondertussen was 
hij dé figuur geworden van de jaarlijks 
meer indrukwekkende IJzerbedevaar
ten. Zo heeft Vlaanderen hem dan ook 
vooral leren kennen. Zo leeft hij nu nog 
voort in de dankbare herinnering van 
tienduizenden die na 1918 de grote 
doorbraak van de Vlaamse ontvoog
ding hebben meegemaakt. Geselend 
was hij in zijn jaarlijkse toespraak voor 
de kleine lafheid van schijn-medestan-
ders. Passussen als deze waren duide
lijk en werden hem door de halfslachti-
gen kwalijk genomen. 
„Men heeft tegenover U, Vlaamse 
I jzersoldaten in tijden van dood en 
vernieling duizendmaal het zelfbe
schikkingsrecht van de kleine volke
ren beleden en erkend. Men heeft het 
nu reeds 20 jaar vergeten na het 
vergoten bloed. Men sprak van mini

malisme, konstruktivisme, meerder
heidsmentaliteit, publiek-rechterlijk 
statuut, primauteit van het volksrecht, 
grenzen van het geduld. Men sprak 
van verdienstvolle inschikkelijkheid, 
van lofwaardige toegeeflijkheid, van 
hogere belangen, van internationaal 
gevaar, van edelmoedig begrijpen, 
zelfs van Vlaams imperialisme. Van 
Vlaams zelfbeschikkingsrecht, klaar 
en kordaat? Nooit! Het was te eerlijk 
en te eenvoudig". (IJzerbedevaart 
1938) 
Deze logische doordenker werd dan 
ook — in het geniep fel tegengewerkt. 
Want groot was zijn aanzien, dus 
moest de tegenwerking geniepig zijn. 
Hij stond met al zijn aanzien, verworven 
aan de IJzer en door zijn wetenschap
pelijk werk, mee vooraan in de strijd 
voor de vernederlandsing van Gent 
Gebruikte zijn internationale relaties 
om België op de beschuldigdenbank te 
zetten wegens het uitblijven van am
nestie voor de aktivisten. De Franse 
akademie van geneeskunde bekroon
de hem herhaaldelijk. De franskiljonse, 
tegenwerking verhinderde dat hij in 
1933 rektor kon worden aan de univer
siteit waarvoor hij zo gestreden had. Er 
bleef de triomf van de Belgische dub
belzinnigheid. Mede door de zwakte 
van de Vlaamse verdeeldheid. 
Hij poogde dan ook de bewuste Vlaam
se krachten te bundelen in de koncen-
tratiebeweging vanaf 1936 rond het 
weekblad „Nieuw Vlaanderen". Indrin
gend was zijn oproep op de bedevaart: 
„Van uit de eeuwige Vlaamse doden-
koncentratle van de IJzer stijgt één 
aanklacht, één bede, één bevel: 
Vlamingen zijt één, één, één! 
Eén in volle eerlijkheid en waarheid. 
Een door het nationale lang beloofde 
zelfbeschikkingsrecht der kleine volke
ren". 

Van Kommandeur 
in de Leopoldsorde 
tot doodstraf 
Tegen de oude Belgische politieke rat
ten die na de ineenstorting van mei '40 
het snelst waren om in de gunst van de 
von Falkenhausens en andere konser-
vatieve Duitsers te geraken, poogden 
de Vlaams-nationalisten de krachten te 
bundelen. In het najaar 1940 vroeg het 
VNV dan ook aan prof. Daels toe te 
treden tot de Raad van leiding. Velen 
zegden hem dat het zijn plicht was. 
Dit partijpolitiek terrein lag Daels niet. 
Hij was te rechtdoor voor dit kronkel-
gebeuren. De Duitse dubbelzinnigheid 
kloeg hij dan ook van langs om sterker 
aan. Tot driemaal toe kreeg hij huiszoe
king van de Duitsers. Zijn inzet voor de 
armsten via zijn geneeskundig werk 
zou hem over veel menselijke ontgoo
cheling heen halen. 
Toen kwam september 1944. „Ééns en 
voor goed een einde maken aan de 
Vlaamse beweging en al wat er aan de 
inspiratie van lag", schreef het franskil
jonse blad „Le Matin". Daels kreeg de 
volle rekening vooral voor de bressen 
geslagen na 1918 in het 1830-gebouw. 
De doodstraf ook voor hem. Balling
schap in Zwitserland tot 1959. Terug
keer met het beding „niet meer in 
Diksmuide te komen". Is het geen tijd 
geworden om zijn stoffelijk overschot 
bij te zetten tussen „zijn jongens'"? Zijn 
honderdste verjaardag is een symboli
sche datum. De IJzerbedevaart van 
1982 zou er een grote betekenis doOr 
knjgen. Mede als aanklacht tegen een 
staat, die zoals hij nu naar zijn einde 
schuift in morele en financiële aftake--
ling, toch nooit amnestie zal willen! 
geven. 

Walter Luyten 

14 JANUARI 1962 
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[SPORTVESTONS' 
tegen spotprijzen 

vanaf 

.1.650 

en 

1.000 

ROKKEN 
BLOEZEN 

20% 
KORTING 

HALVE 
RIJS 

en 

1.000 luxe 

'BROEKEN' 
voor heren 

O.êeST'nu 

rSMOKING'S 
met 

kleine weeffouten 
nu vanaf 

J3.000 

995 

en 

VESTEN 
MANTELS 

De volledige 

WINTER 
KOLLEKTIE 

voor kinderen 

Nu HALVE 
PRIJS 

van 
PELSIMITATIE 

nu HALVE 
PRIJS 1.000 

CABANS 
en JEKKERS 

nu tegen 

HALVE 
PRIJS ! 

Volle rekken 
BLOUSONS en 
ANORAKKEN 

20% KORTING 
en HALVE 

PRIJS 

Duizenden 
HEREN

KOSTUUMS 
— ook buitenmaten — 

16,095^- id95-P-3,Ö95-Fl 

nu 4.750 F 
4.995 F 

en 

Alle 

HEREN-
PULLS 

nu met 

20% 
KORTING 

1.000 

HEMDEN en 
CRAVATTEN 

tegen 

HALVE 
PRIJS ! 

Alle 

VESTEN 
en MANTELS 

van gekeerd schaap 
voor heren nu tegen 

HALVE 
PRIJS 

1.000 

KOOPJES^ 
BROEKEN 

vanaf 

95 F, 

hebben deze unieke prijzen u kunnen 
overtuigen ? snel dan vlug naar de 

grootste kledingszaak van Vlaanderen... 
SUCCES KLEDING MEYERS 
BOOMSESTEENWEG 35 - AARTSELAAR 

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



12 TV-programma's Wi 
Zaterdag 

16 JANUARI 

BRT 1 

1215 Wereldbeker skien vanuit 
Kitzbuhel — 1400 Open School 
- 1600 Onder het mes (film) — 
1800 Ti-Ta-Tovenaar ( f ) - 1805 
Robinson Crusoe (O — 1830 De 
ongebroken pijl ( f j — 1855 Dit 
leuke land (reportage) — 1945 
Nieuws — 2010 't Staat in de 
sterren geschreven (show) — 
2110 Magie (we-f i lm) - 2250 
Nieuws 

NED 1 
j . 15 30 Nieuws - 15 32 Vara's f^ilm-

klub - 16 52 De film van Ome Wil
lem — 1858 Nieuws - 1900 
Popeye — 19 05 De natuur en de 
mens — 20 00 Vara's artiestenca-
fe - 2040 Man alleen (fJ - 21 37 
Nieuws — 21 55 Voetbal '80 — 
2235 Ondekoza (Japanse show) 
— 2230 Simon Carmiggelt — 
2345 Nieuws 

NED 2 
1835 Sesamstraat — 1850 Toe-
nstische tips — 1859 Slakkie en 
Puntmuts — 1905 De lieverdjes 
van Grange Hill (fJ — 1930 Festi
val'81 (show) — 2000 Nieuws — 
20 27 Rebel voor de vrijheid (f J -
21 20 Kwistig met muziek (kwis) 
- 2235 Hier en Nu - 2315 Hier 
en Nu/Studio Sport - 2340 t o t 
besluit - 2355 Nieuws - 0015 
Studio Sport-extra 

RTB 1 

1930 Nieuws - 1955 Le jardin 
extraordinaire — 2030 La terre 
des Pha-aons (film) - 2215 Film-
magazine — 2315 Nieuws 

ARD 

2000 Nieuws - 2015 Eine wird 
gewinnen (kwis) — 22 00 Nieuws 
— 2220 Frankensteins Rache 
(gnezelfilm) — 2350 Nieuws 

ZDF 
1900 Nieuws — 19 30 Der lange 
Treek ( f ) - 2015 Ab in den 
Suden (tv-film) - 21 55 Nieuws 
— 2200 Das aktuelle Sport-studio 
— 2315 Thriller (suspens) — 045 
Nieuws 

D 3 
2000 Nieuws - 2015 Ottonno 
Respighi (Portret van een kompo-
nist) — 21 30 Vor 40 Jahren — 
21 45 French Can-Can (film) — 
2320 Rockpalast — 020 Nieuws 

LUX. 
1900 Nieuws - 1930 Flash-back 
(spel) - 2000Hu i t5asu f f i t ( f J -
21 00 Les joyeuses colonies de 
vacances (film) — 22 30 Cceur de 
verre (film) 

F 1 
2000 Nieuws — 2035 Droit de 
reponse (info) — 2210 Dallas ( f ) 
— 2300 Aktuaiiteitenrubnek — 
000 Nieuws 

A 2 
2000 Nieuws — 2035 Champs 
Elysees (Vanete) - 2140 
Masterstornooi in New York 

F 3 
19 20 Gewestelijke aktualiteiten — 
1940 Regionaal programma — 
20 00 Les jeux de 20 heures (spel) 
— 2030 La chartreuse de Parme 
( f ) — 21 25 Hommage aan Abel 
Gance — 2200 Nieuws 

Zondag 
17 JANUARI 

BRT 
915 Voor boer en tuinder (Open 
school) - 945Telegym - 1000 
Verover de aarde (Info) — 11 00 
Konfrontatie (debaü - 1200 

Nieuws voor gehoorgestoorden 
- 12 30 Wereldbeker skien in Kitz
buhel — 1430 Handel en wandel 
(open school) — 1500 De gnoe 
(dok) - 1525BattlestarGalactica 
(SF-film) - 1725 Veldlopen in 
Wingene (reportage) — 1755 
Sportuitslagen — 18 00 Ti-Ta-tove-
naar - 1805 Popeye - 1820 
Van pool tot evenaar (kwis) — 
19 45 Nieuws — 20 00 Sportweek
end 1 — 2030 De vuurrode bo
men van Thika ( f ) — 21 20 Mezza 
Musica (licht klassiek) — 2215 
Nieuws 

NED. 1 
11 00 Omroepparochie — 17 00 
Teologisch portret — 1735 Een 
bencht van de wilde ganzen — 
1745 Studio Sport extra — 1900 
Nieuws — 1906 Tweetie (stnp) 
- 1915 Wereldcircus - 2005 
Een beetje normale jeugd (dokJ 
— 20 50 In wankel evenwicht CTV-
film) — 2306 Zoals de ouden 
zongen' ' (reportage) — 2335 
Nieuws 

NED. 2 
1200 Het capitool (Info) — 1530 
Nieuws — 1535 Popcorn (show) 
— 16 25 Heden kijkdag (Kunstma
gazine) — 17 05 Studio Sport I — 
17 35 Sprekershoek — 17 50 Hori
zon (Info) - 1820 Op zicht 
(Kunstmagazine) — 1845 Sesam
straat — 1900 Studio Sport II — 
2000 Nieuws — 2010 Panora-
miek — 2040 Humanistisch Ver
bond — 2045 Van Kooten en de 
Bie — 21 30 Slopen of herstellen 
(Info) - 2220 BGTV - 2250 
Nieuws — 2300 Studio Sport ex
tra 

RTB 1 
1200 Faire le point (debaO — 
1300 Nieuws - 1430 L'affaire 
petain (dok j — 1930 Nieuws — 
2005 Chansons a la carte (show) 
— 21 25 La derniere chevauchee 
des Dalton (tv-film) - 2240 
Nieuws 

ARD 
2000 Nieuws - 2015 Lear (ope
ra) - 2325 Nieuws - 2330 Die 
Frau ohne Gedachtenis (detecti
ve) — 0040 Nieuws 

ZDF 
1930 De Zuidzee-eilanden (dok) 
— 2015 Vakantiebelevenissen op 
zee - 21 15 Nieuws - 21 30 Die 
Liebschaften des Herrn Costals 
(tv-film) 

D 3 
2000 Nieuws - 2015 Holhlen-
abenteuer (reportage) — 2100 
Auslandsstudio 

LUX 
1930 Filmmagazine - 2000 Sec
tion 4 ( f ) — 21 00 La vampire de 
Dusseldorf (film) — 2230 Weer-
bencht & horoskoop 

F 1 
1930 Vogelbekdier in Australië 
(dok) - 2000 Nieuws - 2035 
Dis-moi que tu m'aimes (film) — 
2200 Nieuws — 2205 Sports di-
manche soir 

A 2 
2000 Nieuws - 2035 Serge 
Lama (vanete) — 21 40 Les me
tiers dangereux et spectaculaires 
(dok) — 2230 La grande parade 
du jazz — 2300 Nieuws 

F 3 
2030 Haute cunosite (over curio
sa) - 21 25 Nieuws - 2140 
L'invite de FR 3 (Igor Markevitch) 
— 2235 Les jeunes mans (film) 

Maandag 
18 JANUARI 

BRT 1 

1400 Schooltelevisie - 1800 Ti-
Ta-tovenaar ( f ) — 1805 Klem, 

klem kleutertje — 1820 Sesam
straat — 1835 Beraber (Open 
school) — 1905 De verloren 
goudmijn (dok) — 1927 Uitzen
ding door derden (vakbond) — 
19 45 Nieuws — 2015 Testament 
van een jeugd ( f ) — 21 10 Sport-
show — 21 55 Romam Vishniac 
zijn leven zijn werk (dok j — 22 35 
Nieuws — 2250 Handel en wan
del 

NED. 1 

1858 Nieuws — 1900 Het rijk der 
dieren (stnp) — 1910 Simon-
skoop — 1940 Five days from 
home (film) — 21 37 Nieuws — 
21 55 Misdaad op de renbaan (f J 
— 2245 Over leven (dok) — 
2325 Nieuws 

NED. 2 

1835 Sesamstraat — 1850 
Jeugdjournaal — 1859 Tarzan, 
heerser van de jungle (stnp) — 
1923 Zeg ns aaa (fJ - 2000 
Nieuws — 2027 Achter het 
nieuws — 21 10 Malu, een vrouw 
( f ) - 21 50 Ombudsman - 22^0 
Pisa (Info) — 2230 Sonja op 
maandag (praatshow) — 2335 
Nieuws 

RTB 1 
1930 Nieuws - 1955 Le Tann-
bour (film) en debat over kleine 
mensen — 2300 Nieuws 

RTB 2 
19 55 Vieilles casseroles et bonnes 
recettes (streekgerechO — 2005 
Changons Frangais (liedjes) — 
2030 Tourniket (Waals toneeD 

ARD 
2000 Nieuws — 2015 Das Kran-
kenhaus am Rande der Stadt — 
21 15 Kontraste — 21 45 Bitte um-
blattern (show) — 22 30 Tagesthe-
men (film) — 2300 Die Macht der 
Gottheit (film) — 1 05 Nieuws 

ZDF 
1900 Nieuws - 1930 Country-
time mit Freddy Quinn (show) — 
2015 Auf eine Offene tur zu (over 
stenen) — 21 00 Heute-Joumal — 
21 20 Die Liebschaften des Herrn 
Costals (tv-film) — 2235 (Soethe 
in Bohemen — 2325 Nieuws 

D 3 

19 45 Gewestelijke aktualiteiten — 
2000 Nieuws — 2015 De toe
komst van de mensheid (dokJ — 
21 45 Wir antworten — 2200 Die 
Reinheit des Herzens (tv-film) — 
2340 Nieuws 

LUX 

1900 Nieuws - 1925 Mini-club 
Remi'(str ip) - 20 00 La nouvelle 

malle des Indes (fJ — 21 00 La 
Panthere Rose (film) 

F 1 
2000 Nieuws — 2030 Cousin 
cousine (film) — 2215 Aktualitei-
tenmagazine — 2330 Nieuws 

A 2 
1945 Les gens d'ici - 2000 
Nieuws — 2035 Musiques 
(show) — 21 50 Portraits de I uni-
vers (Philippe Maupas) — 2250 
Le petit theatre (toneel) — 2315 
Nieuws 

F 3 
20 00 Les jeux de 20 heures (spel) 
— 2030 Portrait de groupe avec 
Dames (film) — 2210 Nieuws 

Dinsdag 
19 JANUARI 

BRT 1 

1400 Schooltelevisie - 1800 Ti-
Ta-tovenaar ( f ) — 1805 Sesam
straat — 1835 Maatschappelijke 
vrouwen (Open school) — 1907 

Een vader (KTRO) - 1945 
Nieuws — 2015 Zuid-Noord 
(praatshow) — 21 10 Verover de 
aarde autonika — 2235 Nieuws 

BRT 2 
1900 Toets (voor jongeren) — 
1945 Nieuws — 2015 Knipoog 
(naar de Himalaya) — 20 45 Gim
me Shelter (popreportage) — 
2215 Bonjour la France (Open 
school) 

NED. 1 
re 00 D'r kan nog meer bij (kleuter-
programma) — 1915 Ronduit 
(dok J — 20 25 Van u wil ik zingen 
(koorzang) — 21 00 Op weg naar 
het beloofde land (dokJ Uit de 
slavernij — 21 37 Nieuws — 21 55 
Den Haag vandaag — 2210 Nola 
Hatterman en de konsekwente 
keuze (over kunsO — 2305 
Nieuws 

NED. 2 
1835 Sesamstraat — 1850 
Jeugdpurnaal — 18 59 Avro's top-
pop — 1925 Er waren twee ko
ningskinderen ( f ) — 2000 Nieuws 
- 2027 Carre-show - 21 20 Dal
las (f J — 2210 Televizier magazi
ne — 2250 De toestand in de 
wereld — 22 55 Honderd beroem
de schildenjen (dokJ — 2310 
Nieuws 

RTB 1 
1200 Teletekst - 1900 Waalse 
gewestelijke aktualiteit — 1930 
Nieuws — 19 55 Le chef de famiHe 
(f J — 20 50 Verbruikersmagazine 
— 21 50 Refrains du monde — 
2245 Nieuws 

ARD 

2000 Nieuws - 2015 Die Mon-
tagsmaler (spel) — 21 00 Panora
ma - 21 45 Dallas ( f ) - 22 30 Ta-
gesthemen — 23 00 Das Guinnes 
Buch der Rekorde - 2345 
Nieuws 

ZDF 

1900 Nieuws — 1930 Tarzans 
Vergeltung (film) — 21 00 Heute-
Journal — 21 20 Het gezondheids
wezen (reportage) — 2205 Hei-
merziehung (film) — 23 45 Nieuws 

D 3 
19 45 Gewestelijke aktualiteiten — 
2000 Nieuws - 2015 Dichtung 
und wahrheit (dok) - 21 00 Klim-
bim ( f ) - 21 45 Nachfrage (Info) 
— 2230 Kultureel programma — 
2330 Nieuws 

LUX 
1900 Nieuws — 1925 Le pnnce 
vif argent' (strip) — 2000 L hom-
me qui valait trois milliards (SF-f) 
— 21 00 Le voleur d'enfants (tv-
film) 

F 1 
2000 Nieuws — 2035 Formule 1 
+ 1 — 21 40 La nouvelle malle des 
indes ( f ) — 2240 De kerk Saint-
Savm (dok) - 2310 Nieuws 

A 2 
2000 Nieuws - 2035 Le Sud (tv-
film) — 21 55 Cinema Cinema — 
2315 Nieuws 

F 3 
2000 Les jeux de 20 heures (spel) 

— 20 35 Le corsan 
22 05 Nieuws - 2; 
ne - 2240 Ban 
(film) - 0010 Nie 

Woen 
20 Ji 

BRT 1 
1530 Open schoc 
het schildpadplein 
tovenaar (f) — 181 
- 1820 King Rolic 
Rogers (SF f ) - 1 
door derden (door 
tionale Omroepstic 
Nieuws — 2015 
20 40 La musica (T\ 
Puur kuituur over 
Herzbergover Chj 
- 2200 Nieuws 

BRT 2 
1900 Jonger dan j 
matie — 1945 Ni 
Donal en SaHy (TV 
Debat over de filnr 

NED 1 

1! 
(f 

1530 Bolke de 
Beestenboel 
de bombardon 
grote klok (f) - 1 
Knots ( f ) - 17IC 
(stip) - 1858 Ni 
Van gewest tot g« 
Politieke partijen -
den het verhaal v 
en een dochter (J\ 

Z A T E R D A G ( i e j anJ - B R T draai t in het 
m i d d a g p r o g r a m m a een do l kom ische Br i tse f i lm me t 
N o r m a n W i s d o m in d e hoo fd ro l Onder het mes ( A 
s t i tch in t ime) van Robe r t A s h e r (1963 - z w -w) No rman , 
een s lagers jongen, raak t in d e ban van d e med ische 
en tou rage in e e n z iekenhuis en besluit zi jn s lagers-
scho r t te rui len v o o r e e n verp legers jas — D e V a r a 
b reng t een u i tgebre ide repo r tage van e e n rondre is d o o r 
Neder land van d e Japanse muziek-, dans- e n zangg roep 
Ondekoza, een un ieke k leu rn jke en spectacu la i re s h o w 
g e b o u w d o p e lementen uit het Zen -boeddh i sme 
( N e d 1) In he t m iddagpakke t van d e Va ra ( N e d 1) zit 
e e n opmerke l i j ke p roduk t i e Terugblik met Charlie 
Chaplin, (een f i lm waar in d e v e r m a a r d e akteur, regis
seur, scenar ioschn jve r e n kompon i s t Char l ie Chapl in 
e e n toch t maak t d o o r d e f i lmwere ld van we lee r Hij 
draai t de k lok t e rug naar he t H o l l y w o o d van 1915 — 
He t f i lmmagazine Cinescope van RTBF is gehee l gew i j d 
aan de Franse f i lmakteur Jean-C laude Bnaly 

Z O N D A G (17 janJ - Ve le t v - reeksen zi jn 
gebasee rd o p f i lms O p BRT liep en o p Neder land loopt 
momen tee l d e sc ience- f i c t ionreeks „Bat t lestar Gaiact i -
c a " D e z e reeks is gebasee rd o p de gel i jknamige 
sc ience-f ic t ionf i lm die vanmiddag o p B R T k o m t (Battles
tar Gaiactica) M e t R ichard Hatch , L o m e Green , D i rk 
Benedic t , e a , deze l fde ak teu rs d ie d e voo rnaams te ro l 
len ve r to l ken in d e reeks (1979) — In In wankel even
wicht (A del icate balance) spee l t de nu 74-jarige 
Ka thenne H e p b u r n d e rol van Agnes , een hu i sv rouw die 
d e zaken thuis be redde r t terwi j l haar man Tobias maar 
al te g raag he t hech t in haar handen laat en ze l fs d e in
d ruk laat we in ig b e t r o k k e n te zi jn bij het hu ishoudel i jke 
gebeu ren A g n e s en Tobias zi jn ru im bemidde ld Z i j ge
ven in hun r iante w o n i n g onde rdak aan A g n e s ' zuster 
Clair die vers laa fd is aan d e d rank en Tob ias regelmat ig 
zi jn slaafse onderdan ighe id aan zi jn v r o u w verw i j t 
A g n e s en Tobias hebben een doch te r die z o w a t aan 
haar v ie rde huwel i jk t oe is en er e rg m e e begaan is dat 
ZIJ maar geen man kan h o u d e n En dan is er n o g het be
v r iende ech tpaar Har ry en Edna, d ie ook al zwaar ge
buk t gaan onde r hun c o m p l e x e n G o o i dat zoo t je samen 
en het w o r d t een leuke t r oep waar A g n e s enig 
e v e n w i c h t m o e t p r o b e r e n in t e h o u d e n ( K R O - N e d 1) 
D I N S D A G (19 j a n ) - Eindeli jk dan de reeds 
ee rde r aangekond igde fi lm Gimme Shelter van Dav id 

Mays les (1971) o v e r het o| 
S t o n e s o p het Festival van A l t 
1969 D e f i lm bere ik t een dn 
m o m e n t dat een Heli's Ange 
andere Stones- fan d o o d steek 
plaats gemaak t v o o r de Ca 
reeks "amusementsprogrammc 
A m s t e r d a m Prezentat ie Geré 

M A A N D A G (18 janJ-
het in zi jn f i lmmagazine Simom 
Neder landse f i lm „Sabine" var 
de Gooyer , Ben V e r e e n e a , e 
van C laude Le louch, met Re 
Chapl in, e a (Tros - N e d 1) — 
een A m e n k a a n s e thnller van 
speel t de reg isseur zelf de hoc 
uit d e gevangen is ontsnapt 
zoon t je een bezoek te kunnei 
lang v o o r een intense acht i 
pol i t ie-apparaat w o r d t ingeze 
n ieuws o p N e d 1 star t de Tros 
thr i l lerreeks Misdaad op de re 
D e reeks w e r d geschreven 
spee l t in d e we re l d van de pa 
ley IS een in heel Engeland e rg 
ongeluk, w a a r d o o r hij nooit r 
kunnen ope re ren , raakt hij dief 
l ige kon tak ten raakt hij geinte 
bez ighe id pr ive-detect ive — I 
d e Br i tse reeks Over leven ( 
waar in med ische ingrepen w o i 
j onge v r o u w een n ieuwe nier 
gint me t een wekel i jkse pare 
aktuele gebeu ren , waar in Hei 
meegen schee f aanki jken tege 
loop van de w e e k (Pisa - N e d 
de Du i tse opmerke l i j ke film / 
van Vo l ke r Sch londor f f naai 
Grass O p zi jn der t iende ver j . 
toe levenslust ige en intelligen 
meer te g roe ien Ne t die da< 
be loo fde t romme l 
WOENSDAG (20 jan 
te gast in het p rog ramma i 
(BRT 1) — In Doss /e r ver too 

14 JANUARI 1982 



m TV-programma's 13 

35 Le corsaire rouge Cf) — 
Mieuws — 2215 Filmmagazi-

2240 Bandido Caballero 
— 0010 Nieuws 

/oensdag 
20 JANUARI 

1 

Open school — 17 00 Op 
;hildpadplein — 1800 Ti-ta-
aarCf) - 18 05 Sesamstraat 
20KingRollo - 1825 Buck 
s(SF-f) - 1912 Uitzending 
ierden (door de Vlaams-Na-
' Omroepstichting) — 1945 
s - 2015 Arnold ( f ) -
-a musica CTV-spel) — 21 30 
cultuur over derden (Judih 
erg over Charlotte Salomon 
00 Nieuws 

Jonger dan je denkt - infor-
— 1945 Nieuws — 2015 
en SaHy (TV-spel) - 21 40 
over de film) 

1 
Bolke de beer - 1540 

snboel — 1550 De fluit en 
imbardon Cf) - 1600 De 
klok (f) - 1645 De familie 
Cf) - 1710 Meneer Rossi 
- 1858 Nieuws - 1900 

ewest tot gewest — 1950 
ke partijen — 2000 Vreem-
let verhaal van een moeder 
1 dochter CTV-film) - 21 37 

Nieuws — 21 55 Den Haag van
daag - 2210 Studio sport — 
2240 Nieuws 

NED 2 

1835 Sesamstraat - 1850 
Jeugdjournaal — 1859 Weekend 
Cf) - 1925 Kenmerk CInfo) -
2000 Nieuws — 2027 Socutera 
— 2032 Countdown CPop) — 
21 20 Fear is the Key Cfilm) — 
2255 Agenda - 2302Teleac -
2337 Nieuws 

RTB 1 

1200 Teletekst nationaal magazi
ne — 19 00 Waalse gewestelijker 
aktualiteit — 1930 Nieuws — 
1955 Risquons-tout (kwis) — 
2050 Facettes CVanete) - 21 50 
Boekenmagazine — 2235 Car-
nets du court-metrage beige Ckort-
films) — 2315 Nieuws en weerbe
richt tot 23 35 

RTB 2 

1955 Sportmagazine 

ARD 
2000 Nieuws — 2015 Das heisse 
Herz CTV-spel) - 2200 Weten
schappelijk magazine 

ZDF 
17 40 Die Drehscheibe Informatie, 
gesprekken, muziek — 18 20 Rate 
mal mit Rosenthal Raadselspel ge-
prezenteerd door Hans Rosenthal 
- 21 00 Heute-Journal - 21 20 
Die Prof IS Cf) - 2215 Trefpunt 
U-Wagen 4 Cdok) - 2245 Wan
derlust CTV-spel) — 030 Nieuws 

D 3 
19 45 Gewestelijke aktualiteiten 

2000 Nieuws - 2015 Mittwochs 
in — 21 45 De moslim-minderheid 
van Sn Lanka Cdok) - 2215 Du 
und Ich Cfilm) - 2345 Nieuws 

LUX 

1900 Nieuws - 1925 Muppet 
Show - 2000 Hit-parade — 
21 00 Fort Utah Cwestern) - 22 20 
Portrait d'Artiste CYves Klem) 

F 1 

2040 Les mercredis de l'informa-
tion CInfo) — 21 40 Portret Daniel 
Barenboim 

A 2 
1945 Les gens d'ici - 2000 
Nieuws — 2035 Enievez Adolf 
Eichmann Cdok) — 21 55 Medisch 
magazine — 22 45 Kultureel maga
zine — 2315 Nieuws 

F 3 

19 20 Gewestelijke aktualiteiten — 
1940 Regionaal programma — 
20 00 Les jeux de 20 heures Cspel) 
— 2030 Cine-parade Cfilm en de-
baO - 2200 Nieuws 

Donderdag 
21 JANUARI 

BRT 1 
1800 Ti-ta-tovenaar CfJ - 1805 
Sesamstraat — 1835 Dieren uit 
het groene woud Cstnp) — 1900 
Natuur in Nederland CZuid-Lim-
burg) — 1912 Uitzending door 
derden CSP) — 1945 Nieuws — 
2010 Dubbel dobbel Ckwis) -
2055 Panorama - 2145 Dallas 

)ver het o p t r e d e n van de Roll ing 
tival van Altanriont (San Francisco) in 
3ikt een d ramat ische cl imax o p het 
Heli's Ange l , duidel i jk in beeld, een 
d o o d s teek t (BRT 2) - M ies heef t 
Dor de Carré show, een vi j fdel ige 
ip rogramma's vanui t Teater (Darre in 
ntat ie G e r a r d C o x ( A V R O , N e d 2) 

I (18 janJ — S i m o n van Co l lem heef t 
zine Simonscoop ove r o a de nieuw/e 
Sabine" van René van Nie, met Rijk 
sreen e a , en „Les uns et les au t res" 
ch, met Rober t Hosse in , Gera ld ine 
N e d 1) — In Five days from home, 

thriller van G e o r g e Peppard (1977) 
• zelf de hoo fd ro l een gevangene die 
i ontsnapt o m zi jn zwaa r g e w o n d 
k te kunnen b rengen Het duur t niet 
tense achtervo lg ing d o o r het hele 
o rd t ingezet ( N e d 1) — Na het 
itart de T ros m e t een n ieuwe Engelse 
ad op de renbaan (The rac ing game) 
eschreven d o o r een ex- jockey en 
) van de paa rden rennen S idney Ha-
ngeland e rg gev ie rde j o c k e y Na een 

hij nooit meer o p d e renbaan zal 
aakt hij d iep depress ie f D o o r toeval -
kt hl} ge ïn te resseerd in een andere 
tect ive — In d e d e r d e af lever ing van 
'ver leven (You r life in their hands) , 
igrepen w o r d e n behande ld kr i jgt een 
i ieuwe nier ( N e d 1) — D e Va ra be-
elijkse pa rod ië rende rubr iek o p het 
waar in Henk Spaan en Harry Ver -

nki jken tegen w a t er schee f zat in de 
(Pisa - N e d 2 - Vara ) - RTBF draait 
eli jke film Die Blechtrommel (1979) 
ndorf f naar de roman van Gun te r 
t i ende ver jaardag neemt de to t dan 
j n intell igente O s c a r het beslui t met 
Met die dag kr i jgt hij de s inds lang 

i G (20 j a n ) — V a n a v o n d is de V U 
ogramma Uitzending door Derden 
5S/er ve r toon t BRT 2 de Br i tse tv-f i lm 

Dona l en Sally ove r t w e e j onge mentaa lgehand icapten 
die o p elkaar ver l ie fd w o r d e n H u n o u d e r s en de 
ve r zo rge rs v ragen z ich af of een l iefdesrelat ie tussen 
t w e e mentaal gehand icap ten toe laatbaar is G e v o l g d 
d o o r een deba t — D e kleine zendgemach t i gde I K O N 
heef t al heel wa t ges laagde ini t iat ieven gerea l izeerd 
V a n a v o n d star t een n ieuwe reeks o v e r de be levenissen 
van 14 j onge mensen , va r ië rend van 13 to t 23 jaar, 
g e d u r e n d e het w e e k e n d (Wee /eend -Ned 2) — Ahstair 
MacLean , een veelschr i jver , schr i j f t zi jn spannende 
b o e k e n als he t w a r e o p f i lm- en t v -maa t Z i j n Fear is the 
key w e r d ver f i lmd d o o r Michae l Tuchner (1972), met 
Bar ry N e w m a n , S u z y Kendal l e n J o h n V e r n o n in de 
hoofdro l len J o h n Ta lbots b roe r v e r v o e r t in zi jn v l iegtuig 
een part i j j uwe len Talbots v r o u w en k ind zi jn eveneens 
aan b o o r d Plotsel ing w o r d t hun v l iegtuig bescho ten 
Da t ber ich t is het laatste w a t J o h n hoo r t van zi jn b roer 
en zi jn famil ie Enkele ja ren later kr i jgt hij een geheimzin
nige opd rach t hij m o e t du iken naar een part i j j uwe len 
d ie z ich in een vl iegtuig o p d e b o d e m van d e zee zou 
d e n bev inden (Ve ron i ca - N e d 2) 
D O N D E R D A G (21 j a n ) - in het j ongerenma
gazine Een vinger in de pap, p ra ten j onge ren ove r ruzie-
m a k e n — In de Shakespeare - reeks van d e B B C zend t 
BRT 2 vanavond het eers te deel uit van het kon ingsdra
ma Hendrik IV — D e K R O ( N e d 2) t oon t v a n a v o n d d e 
eers te af lever ing van een 13-delige fami l iereeks Dubbel
spion in regie van Jan Keja, d ie na een hoog lopende 
ruzie o a in v e r b a n d me t de reeks „ D e c a m e r o n e " bij de 
T ros het a fges tapt is en onde rdak heef t g e v o n d e n bij d e 
K R O D e hoo fd ro l w o r d t gespee ld d o o r d e totaal 
o n b e k e n d e jonge ak tnce He leen Rebel Do r ien V ree -
landt, vers laggeefs ter bij een plaatsel i jke krant, w o r d t 
naar een schaaks imu l taanweds tn jd ges tuu rd Hier 
maak t zij kennis met een Ts jech ische g roo tmees te r 
V R I J D A G (22 j a n ) - BRT 1 p rezen teer t een 
spannende fi lm De terugkeer van Sherlock Holmes 
(van Herbe r t Ross) , met Rober t Duval l , Vanessa Red
grave, Laurence Ol iv ier e a — In Yes Minister, w o r d e n 
he rkenbare si tuat ies waar in hoge polit ici als ministers 
vaak be landen, op een komische w i jze aan het publ iek 
voo rges te ld in de v o r m van e e n reeks ( K R O - N e d 1) 

— T g V de 75ste ver jaardag van de b e r o e m d e Neder
landse tonee lak t r ice Mary Dresselhuys, praat de al 
e v e n bekende auteur S i m o n Carmigge l t met haar ( K R O 
- Ned 1) 

Cf) - 2230 Sporttnbune - 2300 
Nieuws 

BRT 2 

1900 Een vinger in de pap — 
1945 Nieuws - 2010 Hendnk IV 
Ctv-film) — 22 35 Premiere Cnieuwe 
films) 

NED 1 

1858 Nieuws — 1900 Bolke de 
beer — 1910 De woord-in-beeld-
kwis — 19 35 Minivoetbalshow — 
2025 Wat n kunst (kwis) - 21 37 
Nieuws — 21 55 Den Haag van
daag — 2210 De dame van Nazca 
Cdok) - 2305 Nieuws 

NED 2 

1835 Sesamstraat - 1859 De 
Muppet Show - 1925 Dubbel-
pion Cf) - 2000 Nieuws — 2027 
De Sulhvans Cf) - 2055 Brand
punt — 21 30 De nieuwe Canade
zen Cf) — 2225 Tussen Keulen en 
Panjs Cover de kerk) — 23 20 
Nieuws 

RTB 1 
1900 Waalse gewestelijke aktuali-
teiten - 1930 Nieuws - 1955 
Super 8 Cover kortfilms) - 20 20 
Fureur apache Cwestern) — 22 00 
Filmaktualiteiten — 2300 Nieuws 

RTB 2 
20 00 Vieilles casseroles et bonnes 
recettes Cstreekgerechten) — 
2010 De woestijn van Tamerlan 
Cdok) — 21 05 Concerts en con-
trastes (koncert) 

ARD 
2000 Nieuws — 2015 Reportage 
over knminaliteit in de DDR — 
21 00 TV-diskoteek - 21 45 Rund 
um Big Ben Cdok) - 22 30 Tages-
themen — 2300 Schones week
end mr Bennett Cgangsterkome-
die) - 030 Nieuws 

ZDF 
2100 Heute-journal - 2120 
Nieuws uit Oost en West — 22 05 
Ellis Island Ctv-film) - 2240 Reg
gae time Cshow) — 2325 Nieuws 

D 3 
20 00 Nieuws - 20 15 Mordensch 
Cgriezelfilm) — 21 40 Kinderen knj-
gen Cdok) - 2225 Portrait -
22 40 Portret Bernt Engelmann — 
2325 Nieuws 

LUX 
2000 Dallas Cf) - 21 00 A vous de 
choisir Ckijkers kiezen hun film) La 
legion saute sur Kolwezi of Le flic 
ricanant 

F 1 
20001Mieuws — 20 35 La tendres-
se Ctv-film) - 22 20 De Rhóne-
gletsjer Cdok) - 2320 Nieuws 

A 2 
2000 Nieuws - 2035 Situation 

'82 Cinfo) - 21 40 Les enfants du 
rock (variete) — 2315 Nieuws 

F 3 

19 20 Gewestelijke aktualiteiten — 
1940 Regionaal programma — 
20 00 Les jeux de 20 heures Cspel) 
- 2030 Le terronste (film) -
2200 Nieuws 

Vrijdag 
22 JANUARI! 

BRT 1 
14 00 Schooltelevisie - 1800 Ti-
Ta-Tovenaar Cf) - 1805 Klein, 
klem Kleutertje — 1820 Sesam
straat — 1835 Leven met suiker
ziekte COpen School) - 19 07 Het 
vrije woord — 1945 Nieuws — 
20 15 De terugkeer van Sherlock 
Holmes Cfilm) - 22 05 Wie schrijft 
die bhjft CBoekenrubriek) - 22 55 
Nieuws 

BRT 2 
1930 Lieve plantjes (over kamer
planten) - 19 45 Nieuws - 2015 
Ontsnappingsroute Cf) — 21 05 
Dzjin Ckleinkunst) 

NED 1 
18 58 Nieuws — 1900Tweetie — 
1910 De 8B-show Ckwis) - 2015 
Galactica CSf-fJ - 21 00 Yes mi
nister Cf) — 21 37 Nieuws — 
21 55 Praten met de minister-presi
dent — 2205 Mary Dresselhuys 
75 jaar CPortret van een aktnce) — 
23 00 De dominee en zijn God — 
2345 Nieuws 

NED 2 
1835 Sesamstraat - 1850 
Jeugdjournaal — 1859 De Hulk 
Cf) - 2000 Nieuws - 2027 
Doctor Vlimmen Cf) - 21 15 Sam 
Harvey Cf) - 22 15 Aktua TV -
2300 Soap Cf) - 2330 Nieuws 

RTB 1 
1900 Waalse gewestelijke aktuali-
teiten — 1930 Nieuws. — 1955 
Les ombres du vent Cfilm) — 22 55 
Nieuws 

RTB 2 
19 55 Vieilles casseroles et bonnes 
recettes CStreekgerechten) — 
2005 LAdieu aux as Cf) - 21 00 
Vendredi-sports 

ARD 
20 00 Nieuws - 2015 Stern mein
es Lebens Cfilm) — 21 45 Een 
beambtenstraat (dok) — 22 30 Ta-
gesthemen — 2300 Die Sport-
schau - 2325 Kaz & Co CfJ -
010 Nieuws 

Z D F 

M i c k J a g g e r in „ G i m m e S h e l 
ter", d e i n d r u k w e k k e n d e ge-
d ramat i zeerde dokumen ta i r e 
o v e r een o p t r e d e n van d e 
r o c k g r o e p „The Roll ing S to 
nes" (D insdag 19 jan o p BRT-
2 o m 20 u 4 5 ) 

21 15 De laster hier op aarde (sati
re) - 2200 Heute-journal — 
2220 Kuituur (mfo) - 2305 Der 
Tiger hetzt die Meute (Avonturen
film) — 040 Nieuws 

D 3 
19 45 Gewestelijke aktualiteiten — 
2000 Nieuws - 2015 Nieuws uit 
Duitsland — 21 00 Te gast m Nord-
hein-Westfalen — 21 30 Gott und 
die Welt - 22 00 Das Licht der 
Gerechten Cf) — 22 55 De sexuele 
revolutie m de USA Cdok) — 23 40 
Nieuws 

LUX. 
2000 Chips Cf) - 21 00 La raison 
du plus fort Cfilm) — 22 30 Auto
magazine 

F 1 

2000 Nieuws - 2035 La double 
inconstance Ctoneel) — 2250 
Nieuws 

A 2 
1945 Les gens dici - 2000 
Nieuws — 2035 Les nouvelles 
bngades du Tigre Cf) — 21 35 
Apostrophes — 22 55 Nieuws — 
2305 Faux mouvement Cfilm) 

F 3 

19 20 Gewestelijke aktualiteiten — 
1940 Regionaal programma — 
20 00 Les jeux de 20 heures Cspel) 
— 2030 Aktualiteitenmagazine — 
21 30 Bihaorei Billegagneei Cvanè-
te) - 2225 Nieuws 

1900 Nieuws - 1930 Auslands-
journal — 2015 Derrick Cf) — 

Sierpleister 
op gevels? 

Alle vochtisolatles 

A T H O S pvba 

Eikens t raa t 212, Reet 
Tel . C/3l-88 64.68 

O o k r u w b o u w & 
s leu te l o p de deu r 

14 JANUARI 1982 



14 H^ Kritisch bekeken 

Hoe de VOS-sen 
het nu zien 

Het nog steeds levenskrachtige 
Verbond van Vlaamse Oud-Strij-
ders (VOS) heeft een nieuw initia
tief genomen Om een blijvende 
en steeds hechtere wijze aan te 
sluiten bij wat in het Vlaamse volk 
leeft en zodoende zijn boodschap 
beter te kunnen doorgeven, is het 
gestart met een reeks brochures 
Het eerste nummer ligt nu (al 
enkele maanden) voor (1) 

Het valt uiteen in twee gedeelten 
Het eerste gedeelte is gewijd aan 
de figuur van mr Hendrik Borgi-
non, een nationalist van het eerste 
uur die wij onze lezers wel niet 
meer hoeven voor te stellen 
Het bevat de tekst van de vier toe
spraken die op 29 november 1980 
in de KVS te Brsusel werden 
gehouden naar aanleiding van 
diens negentigste verjaardag De 
jarige weigerde persoonlijk gehul
digd te worden en stemde in een 
viering alleen dan toe wanneer in 
hem de vele naamloze flamingan
ten geëerd zouden worden Aldus 
IS geschied 
Daniel Merlevede schetste de 
Student Borginon in de Vlaamse 
beweging van 1905 tot 1914 
Mare Boey situeerde de soldaat 
Borginon in de Vlaamse beweging 
aan en achter het front 
Guido Prevoost behandelde de 
moeilijke tussenoorlogse tijd 
Paul Daels belichtte de evolutie 
van de repressie tot nu Ten slotte 
sprak Clem de Ridder dan toch 
nog een huidewoord uit 
Al deze toespraken bevinden zich 
achter elkaar in de brochure Ze 
zijn kernachtig opgesteld en het 
lezen waard Ze typeren boven
dien evengoed de in de Vlaamse 
beweging verdienstelijke sprekers 
als de gehuldigde en de bespro
ken tijdsgewrichten 
Waarschijnlijk zullen oudere natio
nalisten hieruit weinig nieuws op
steken hoe graag zij ook op die 
hartverheffende ofschoon moei
zame strijd terugblikken Jongeren 

VOS-visies-1 

krijgen hier in een notedop een 
duidelijk overzicht over de ontwik-
kelingsopgang van een beweging 
die ZIJ hopelijk met klank zullen 
kunnen afsluiten 
Hendrik Borginons leven valt er
mee samen meer nog het is er 
eng mee verweven Deze moedi
ge, klaarziende, demokratische 
Pajot heeft van jongs af aan zijn 
steke gestaan en zelfs op zijn 
90ste jaar gaat hij daarmee door 
Inderdaad, de tweede helft van de 
b-ochure („Waarheen met VOS 
nu*?") vangt aan met een artikel 
van zijn hand Helder en gevat als 
een jonge man gaat hij aan de 
hand van de doelstellingen der 
Frontbeweging na wat hieraan 
nog aktueel is En dan blijkt dat op 
die vier punten zelfbestuur nooit 
meer oorlog, ware demokratie, 
godsvrede, de laatste zestig jaren 
weliswaar iets bereikt werd, maar 
dat in heel wat opzichten nog veel 
meer te doen blijft 
Na hem scnetst Mare Boey de 
grote stoot die de VOS-sen tus
sen de twee oorlogen in gegeven 
hebben aan de Vlaamse beweging 
en evenzeer aan de vredesbewe
ging 

Guido Provoost, die ons op 29 de
cember '81 ontviel, doet dit scherp 
zoals WIJ dat van van hem gewoon 
waren Zo stelt hij dat „alleen een 
organizatie als VOS ( ) die 95 % 
politiek-onverschillige Vlamingen 
kan bereiken", dat „de traditionele 
Vlaamse beweging ( ) te burger
lijk, te geleerd en te rijk geworden 
IS" en dat „vandaag de dag, geen 
Vlaamsgezinde kat zich voor inter
nationale en militaire politiek inte
resseert" 
Al bij al een publikatie die aanbe
volen dient te worden en wij wen
sen dat VOS in de geest van zijn 
eerste brochure een lange reeks 
moge doen verschijnen 

Karel Jansegers 

(1) VOS-visies-1, Borginon-nummer, uitge-
verii Verbond VOS E Jacqmainlaan 124, 
Brussel 1981 73 bl2 

Bram en Freek, toen nog samen (foto M Ceis) 

Neerlands Hoop , ,67-80" 
Na zowat dertien jaar samen op 
de planken, met sukses dat steeds 
in stijgende lijn ging, viel Neerlands 
Hoop uit elkaar Bram en Freek 
waren een schoolvoorbeeld van 
hoe het-met-klasse ook in het Ne
derlands kon Ongineel, muzikaal, 
tekstueel vindingnjk waren ze en 
talentvol brachten ze eigen werk 
op de planken voor het grote 
publiek, hun naam „Neerlands 
Hoop" waardig 
De plaat „67-80" g^eft een fijn 
overzicht van wat het tweetal, 
later uitgebreid tot groep, waar
maakte Een beperkte greep uiter
aard, en voor de velen die nog 
geen plaat hebben de laatste kans 
tot een kennismaking Het inlei
dend tema „Two buses" een met 
eerder en in het Engels gezongen 
uitgebracht nummertje uit '69 is 
voer voor verzamelaars En „Gooi 
een kwartje in de jukebox", uit hun 
„Express"-show is een van hun 
vele melodierijke korte zangnum-
mers De jeugdrevolte van eind 
zestig bleef nazinderen in hun 

Marnixring 
Dendermonde-
Ros Beiaard 
huldigt 
Lodewijk 
Dosfel 

Na reeds hulde te hebben ge
bracht aan twee voorname Den-
derzonen, nl Prudens van Duyse 
— in de stichting van de gelijkna
mige prijs — en Wies Moens — 
de eerste laureaat ervan — wil 
Marnixring Ros Beiaard met een 
passende herdenking van Lode
wijk Dosfel het Dendermondse 
triumviraat vervolledigen Dit jaar 
IS het 100 jaar geleden dat deze 
kultuurflamingant in Dendermon-
de werd geborep Hij stierf vroeg
tijdig op 44-jarige leeftijd Toch 
moet Dosfel beschouwd worden 
als een van de grote figuren uit 
onze ontvoogdingsgeschiedenis 

Deze zeer gelovige en beginsel-
vaste Vlaming verwierf een groot 
moreel gezag dat hem de eretitel 
„Het geweten van de Vlaamse 
Beweging' opleverde 
Aan Marnixlid-graficus Walter 
Brems werd gevraagd te dezer 
gelegenheid een passende ets te 
ontwerpen Van deze ets worden 

75 afdrukken gemaakt, die ver
krijgbaar zullen zijn tegen 1 500 fr 
(ets) of 2500 f r (ets -l- inlijsting) 
Inschrijvingen bij Ivan van Hese 
Korte Haagstraat 13, 9330 Den-
dermonde 
Petahng op 442-8589211-85 van 
Marnixring Dendermonde 

(meegedeeld) 

werk, en „De haan kraait viktone" 
en „Elektnsch levenslicht", beide 
uit '69 en ook het bekende „Scro
tum bill" uit „In bange dagen" ('74) 
zitten vol alliteraties en woordspe
lingen Het natrappen tegen heilige 
huisjes, gevestigde waarden en 
instellingen zwakt even later wat 
af, wat duidelijk wordt op de om-
mekant Uit de shows „Inteneur", 
,Plankenkoorts", en hun laatste in 
de reeks „Code" een degelijke 
keuze, hoewel andere nummers 
even treffend zouden overkomen 
Freek de Jonge is er de ludieke 
woordkunstenaar en kabaretier, 
terwijl Bram Vermeulen samen 
met de ingehaalde gitarist Jan De 
Hont steeds sterkere muzikale 
binding krijgen en van de oor
spronkelijke vorm afwijken Wat 
dan eind '79 de belangrijkste re
den zal worden tot uit elkaar gaan 
met als gevolg soloprojekten aan 
beide zijden (plaat bij EMI, 1A-064-
26746) 

Na zijn twee eerste suksesvolle 
shows „De Komiek" en „De Tra

giek" pakt Freek De Jonge vanaf 
13 februari e k uit met zijn derde 
programma Het heet ,De Mars", 
en met slechts een kleine maand 
tussenpauze trok hij langs een 
reeks kleinere zalen in Nederland 
om het uit te proberen In tegen
stelling met de twee vorige is deze 
show naar vorm en inhoud veel 
vnjer en minder technisch uit
gewerkt Na zowat vijf maanden 
lijkt het programma klaar om ook 
negen optredens in Vlaanderen te 
doorstaan „Binnen het raamwerk 
fiets ik door het programma heen" 
omschreef Freek de aanpak En 
de recensies van de plaatselijke 
pers zijn beloftevol Voor Vlaande
ren IS meer naar de inhoud 
gewerkt, terwijl Nederland meer 
gewoon op de lach afgaat Er 
worden ook veel minder voorstel
lingen gepland dan vroeger („Inte
rieur" was zowat 350 maal op de 
planken I) want Freek wil dan weer 
maar nieuwe ideeën uitwerken 

Sergius 

„Leven en Liegen", 
veelzeggende kursief jes 
Tijdens de jongste boekenbeurs 
maakten we ook kennis met Dor-
ris Cöme-Prinsens „Leven en Lie
gen", een bundel kursiefjes die we 
niet zonder meer als „braaf" kun
nen bestempelen Doms zelf komt 
overigens op voor kursieven die 
„iets te zeggen hebben" Een lof
waardig initiatief, omdat dit genre, 
ondanks de lofwaardige uitzonde-
nngen van bv Carmiggelt, en af 
en toe ook eens van Jos Ghysen, 
eigenlijk een marginaal en nogal 
vrijblijvend tijdverdrijf blijkt te zijn 
Dorris Cóme-Prinssen is een wat 
oudere vrouw (nou ja O die haar 
Nederlandse afstamming ook na 
bijna 40 jaar Vlaanderen moeilijk 
kan verbergen Kntisch en op
merkzaam en vooral heel erg 
open voor wat er in de maatschap
pij gebeurt, zo zouden we haar het 
best kunnen typeren Die bewo
genheid voor wat er in deze we
reld misloopt drijft haar tot schrij
ven Daarbij vermijdt zij te morali-
zeren Haar verhaaltjes hebben bij 
een eerste lezing mets opvallends 
Ze staan echter vol met „understa
tements" Mede daardoor en door 
hun beknoptheid sporen zij aan tot 
lezen en verder lezen 

Dorris Cöme-Prinsen (60) is met 
„Leven en Liegen" met aan haar 
proefstuk Nadat bijna alle kinde
ren van haar groot gezin het huis 
uit waren, zette zij zich af en toe 
aan het schrijven Haar kursiefjes 
werden met dank aanvaard door 
LOUIS Verbeeck, die er zijn Koerier 
mee opsmukte Uit een eerste 
selektie groeide ,En wat dan nog", 
een bundel die nogal chaotisch 
aandeed, maar overigens fris was 
geschreven 
De stukjes in .Leven en Liegen" 
getuigen van inmiddels verworven 
schnjfervanng Ze zijn ook punti
ger, met minder woorden geschre
ven en tegelijk veel duidelijker 
Daardoor krijgt men ook zin om 
het boek in een adem uit te lezen 
Iets wat met stukjes als deze toch 
niet direkt de bedoeling is En 
vermits de schrijverskaars van 
Dorris Prinsen nog lang met is 
opgebrand mogen we ons in de 
toekomst aan nog meer (en wel
licht nog betere) kursiefjes ver
wachten (WD) 

— (.Leven en Liegen', Dorris Cóme-Prin-
sen Uitg C De Vnes-Brouwers pvba, 
Antweroen/Amsterdam 295 fr 
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Sport m 15 

De onstilbare (voetbal)-honger 
Een van de interessantste aspekten van de voetbalsport is dat zij tel
kens opnieuw stof levert voor diskussie. Omstreden bondsbeslissin
gen, taktische koncepten en scheidsrechterlijke tussenkomsten (of 
dwalingen) jagen geregeld de voetbalgemeenschap op stang. Mo
menteel voedt het strenge winterweer de gesprekken. 

Zou men niet beter sneller tot algemene afgelasting besluiten? 

Tijdens het voorbije weekend werden er in de hoogste afdeling twee 
wedstrijden uitgesteld. In de tweede klasse vonden eveneens slechts 
zes van de acht matchen doorgang. In de derde en vierde klasse en in 
de provinciale afdelingen ging men wijselijk over tot de algemene 
afgelasting. 

Het kan niet worden ontkend dat 
de in de nationale liga gespeelde 
wedstrijden geen normaal verloop 
kenden Het volstond de door de 
televisie gebrachte samenvattin
gen afstandelijk te bekijken om 
zich daarvan rekenschap te ge- f 
ven Wat weerhoudt de voetbal- k 
bond van de volledige afgelasting"^ 
Het seizoenprogramma zit over
vol Dat IS algemeen geweten 
Vrije zondagen worden met meer 
voorzien Enkel rond Kerstmis 
wordt nog een korte rustpauze 
ingelast Bovendien duurt het sei
zoen al veel te lang Van half 
augustus tot eind mei en alsof dit 
nog met volstond wordt daar dit 
jaar nog het tornooi om het we
reldkampioenschap aan toege
voegd Ónze beste voetballers zul
len in 1982 hooguit een paar we
ken mogen rusten 
Verder wensen de klubs met we
kenlang van inkomsten verstoken 
te blijven De geldhonger is, wij 
hebben het al zo vaak gesteld, 
onstilbaar Het is nog met zover als 
in Nederland waar alsmaar méér 
beroepsvoetballers op het einde 
van de maand geen loonbnefje 
meer knjgen maar het is wel dui
delijk dat een flink aantal van onze 
ligaklubs er nog amper beter aan 
toe zijn Ovengens mag men zich 
luidop afvragen of het in de gege
ven omstandigheden nog enige 
zin heeft toch maar te spelen De 
toeschouwersaantallen van het 
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voorbije weekend zullen vele 
schatbewaarders zuur zijn opge
broken Enkel AA Gent blijft de uit
zondering die de regel bevestigt 
een kleine twintigduizend toe
schouwers voor het trefffen met 

Club Brugge Momenteel volstaat 
het de poorten van het Ottensta-
dion te openen om de massa te 
zien binnenstromen Maar overal 
elders was het armoe troef Onge
veer drieentwintigduizend kijkers 
voor zes matchen 
Niet eens drieduizend kijkers op 
Cercle Brugge en op Waregem en 
amper zevenduizend vijfhonderd 
toeschouwers voor Standard — 
Winterslag De Luikse topklub is 

dit seizoen een geval apart Voor 
nieuwjaar werden de opvattingen 
van trainer Goethals als oorzaak 
aangewezen voor de (spectaculai
re) terugloop van de belangstel
ling Een ingewijde in de geheimen 

van Standard vertelde ons voor 
een paar dagen dat er méér aan 
de hand is Wallonië wordt door de 
ekonomische krisis zwaar getrof
fen De bevolking verarmt onmis
kenbaar en IS verplicht over te 
gaan tot drastische bezuinigingen 
Er hangt een neerslachtige stem
ming in en rond Luik Standard 
ervaart dit aan den lijve Enkel 
voor absolute topwedstrijden wil 
men nog tickets kopen Boven
dien, aldus onze zegsman, wraken 
de supporters het door de klub 
gevoerde transferbeleid Inzonder 
het vertrek van Michel Renquin, 
met Preud'homme nog de emge 
Waal in de basisploeg en als dus
danig een teken van herkenbaar
heid, wordt de klubleiding zwaar 
aangerekend Enkel kampioen 
worden zou de nood tijdelijk kun 
nen lenigen 

In de tweede klasse was men er 
uiteraard nog slechter aan toe 
12 500 betalende toeschouwers 
voor zes wedstrijden Waar is men 
eigenlijk mee bezig in de nationale 

liga"? Wordt het met de hoogste 
tijd dat de voetballende elite van 
dit land zich bezint over de toe
komst Voor hoeveel klubs biedt 
het beroepsvoetbal een oplos
sing"? Zou men met veel beter de 

Erwin Vandenbergh. een gouden schoen als geen ander (foto Manen) 

Erwin Vandenbergh, van Lierse en 
van de nationale ploeg, heeft de 
gouden schoen 1981 gekregen 
Fen terechte onderscheiding voor 
een toch wel uitmuntende voetbal-
ur De middenvoor uit Ramsel 

V, heeft in zijn nog jonge carrière 
Higenlijk al alles gewonnen wat 
< en voetballer kan betrachten Hij 
werd al een paar keer nationaal 
topschutter, en zal dit zonder 
kwetsuren nog wel enkele jaren 
blijven, hij was al eens Europees 
topschutter (tijdens het seizoen 
79-'80) en werd nu gelauwerd als 
s lands beste voetballer 

Erwin Vandenbergh is inderdaad 
een uitzonderlijk talent Hij bezit de 
kostbaarste van alle voetbalga-
ven hij kan de bal altijd en overal, 
on heel vaak totaal onverwacht, 
voorbij de doelman en in de netten 
trappen Het lijkt eenvoudig maar 
het is aartsmoeilijk 

Erwin Vandenbergh, één van de 
weinig voetballers voor wie de 
altijd erg kntische Jef Mermans 
veel woorden van lof overheeft, is 
met enkel een bevtogen goalget-

ter HIJ IS ook een vaardig ploeg-
speler en bezit zo'n veelzijde aan
leg dat we hem later misschien 
ook nog in het middenveld zien 
schitteren Vandenbergh kan het 
eigenlijk allemaal Misschien ont
beert hij nog lef om zijn persoon
lijkheid in alle omstandigheden 
door te drukken Hij is bescheiden 
en gebonden aan zijn streek en 
zijn klub Mogelijk speelt hij in de 
loop van een seizoen te weinig 
nationale en vooral internationale 
topwedstrijd om in snel tempo tot 
algehele ontplooiing te komen 
Daarom zal er voor hem in de 
komende zomer m Spanje ook 
zoveel op het spel staan Erwin en 
zijn gewezen ploegmaat Jan Ceu-
lemans — waar vindt Lierse ze 
toch telkens opnieuw' — zullen 
meer dan wie anders ook bepalen 
hoe hoog België zal eindigen Er
win volgt Jan trouwens op als 
gouden schoen Meteen kregen 
beiden waar zij recht op hadden 
de erkenning als 's lands besten 
Alhoewel Ceulemans al maanden 
met zijn Club Brugge in een diep 
dal ronddoolt 

tering naar de nering zetten en de 
bedrijfszekerheid laten prevaleren 
op sportieve spekulaties"? 
Overal in Europa (en zelfs daarbui
ten) rammelt men aan het transfer
systeem De onwettelijkheid van 
de bondsreglementen wordt van 
verschillende zijden aangeklaagd. 
En al voelen wij er mets voor ons 
aan de kant te scharen van spe
lersvakbonden wiens duivelszak 
nooit gevuld geraakt, of van be-
moeizieke rechtsgeleerden die 
maar met kunnen begrijpen dat 
een voetbalklub echt nog wel ver
schilt van een handelszaak, toch 
moet worden aangenomen dat de 
KBVB de Uefa en zelfs de Fifa, 
over korte tijd zullen worden ge
dwongen om de transferbepalin-
gen aan te passen aan de momen
teel in de maatschappij levende 
opvattingen over de vrijheid van 
arbeid en de vnjheid van vestiging 
en konkurrentie 

In dit verband trof ons een uitlating 
van de h Meulemans, lid van het 
Uitvoerend Komitee en bestuur
der van Racing Mechelen en als 
dusdanig mvloednjk in de binnen 
de voetbalbond machtige „Me-
chelse lobby" In een door Het 
Nieuwsblad gehouden enquête 
over het al of met noodzakelijk zijn 
van het vigerende transfersys
teem gaf de heer Meulemans wel 
toe dat de huidige acht en een half 
percent regel (een speler heeft 
recht op een bruto jaarsalaris van 
8,5 % van de gevraagde transfer-
prijs indien een door hem beoog
de overgang geen doorgang 
vindt) misschien ontoereikend 
was meende hij daar te moeten 
aan toevoegen dat die bepaling 
voor een speler toch ook voorde
len inhield Wanneer een klub bij 
voorbeeld twee miljoen zou vra
gen voor een doodgewone speler, 
een meeloper dus en bijgevolg 
ook moeiteloos kweekbaar binnen 
de eigen jeugdschool, en de over
gang gaat met door moet aan die 
speler achteraf een bruto-jaarinko-
men van 170 000 frank of een 
maandloon van 14 160 frank bruto 
worden uitbetaald Wat, aldus de 
heer Meulemans, veel te veel is 
voor een meeloper 
WIJ kunnen de heer Meulemans 
niet volgen Waarom zou een klub 
twee miljoen — ze laten hem 
uiteindelijk toch los voor minder 
dan de helft — moeten vragen 
voor een doodgewone speler"? De 
h Meulemans kon de heersende 
mentaliteit, die de Fifpro en andere 
aanklagers een wapen in de hand 
IS met geen beter voorbeeld illus
treren Twee miljoen (en zelfs 
achthonderd duizend frank) voor 
een doodgewone voetballer die 
moeiteloos kan vervangen wor
den en die elders amper een ver
sterking kan betekenen Wij heb
ben het al vaker gesteld het huidi
ge transfersysteem wurgt inzon
der de kleine voetballer, de middel
matig begaafde prof, semi-prof of 
amateur Hij wordt nog veel te veel 
van zijn rechtmatige vrijheid be
roofd Niet de topvoetballers die 
worden rijkelijk vergoed boven en 
onder tafel Maar dit laatste, het 
zwarte geld, is dan weer een an
der verhaal 

Intussen voetbalt de nationale liga 
voort in de sneeuw Voor eigen en 
andermans profijt want de voor
naamste reden voor onverant
woord wintervoetbal hebben we 
voor het slot gehouden De Toto 
de nieuwe heilige koe van ons 
voetbal De bond wil de inkomsten 
van de wekelijkse voetbalpronos-
tiek met nodeloos derven De pro-
nostiekers moeten hun geld kwijt 
kunnen en wanneer naar mid-
weekwedstrijden moet worden 
overgeschakeld (inhaalmatchen) 
gaat voor alle betrokken partijen 
geld verloren En dit is het laatste 
wat men in het voetbal van van
daag kan in overweging nemen 
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• Vrouw, 34 jaar, wonende te 
St -Kat -Waver zoekt dringend 
een passende betrekking Zij is in 
het bezit van een diploma van 4 
jaar avondschool snit en naad 
Graag had zij gewerkt als maga-
zijnierster/verkoopster 

Belangstellenden kunnen zich 
wenden tot volksvertegenwoor
diger Joos Somers, ofwel Lierse-
steenweg 11 te St -Kat-Waver, 
tel nr 015-21 7900 ofwel via het 
Vlaams-Nationaal Centrum voor 
Mensen met Vragen, D Bou-
cherystraat 7 te Mechelen, tel nr 
015-209514 tijdens de kantoor
uren - ref nr C l 11 

• Jongedame, 22 jaar en wo
nende te Mechelen zoekt drin
gend een passende betrekking 
ZIJ IS in het bezit van een diploma 
A l vertaalster Spaans-Engels 
Belangstellenden kunnen zich 
wenden tot volksvertegenwoor
diger Joos Somers, ofwel Lierse-
steenweg 11 te 2580 St-Kat-
Waver, tel 015-21 79 00, ofwel via 
het Vlaams-Nationaal Centrum 
voor Mensen met Vragen, D 
Boucherystraat 7 te 2800 Me
chelen, tel 015-209514 ref 
C112 

• 44-jange dame. tweetalig, 
zoekt werk als verkoopster in 
winkel of vertegenwoordigster 
op de baan Bezit geen eigen 
wagen, wel een rijbewijs 
Voor inlichtingen zich wenden 

O Van Ooteghem, senator. Ar
mand Lonquestraat 31, 9219 
Genfbrugge, tel 091-3072 87 

• Jonge vrouwelijke bediende, 
met diploma A6 /A3 handel/se-
kretariaat • daktylo Nl-Fr-E, met 
een weinig notities van steno, 
zoekt een passende betrekking 
Is bereid m Brussel te werken 
Voor inlichtingen zich wenden 
O Van Ooteghem, senator. Ar
mand Lonquestraat 31. 9219 
Gentbrugge, tel 091-307287 

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

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

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

• Thuiswerkende moeder, erva
ren bediende, zoekt bijverdienste 
door gelegenheidswerk op kan
toor 
Voor inlichtingen zich wenden 
O Van Ooteghem, Senator, Ar

mand Lonquestraat 31, 9219 
Gentbrugge Tel 091-307287 

• Alleenstaande dame,_35 jaar, 
zonder inkomen, zoekt dnngend 
een betrekking Kennis van 
dactylo Nl-F-D en ook een beetje 
E Ervanng 8 jaar bediende bij 
Import-Export firma 
Voor inlichtingen zich wenden 
O Van Ooteghem, Senator, Ar
mand Lonquestraat 31, 9219 
Gentbrugge Tel 091-307287 

• 30-jarige man met ervaring 
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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in de Volksunie 

De Taalklachtenbus en 
„Het huis van de boekenkasten" 

Op de internationale Jaarbeurs der 
Vlaanderen die doorging in septem
ber van 1981 kreeg een lezer een fol
der van , Het huis van de boekenkas
ten' Zuidstraat 54 te 1000 Brussel 
HIJ vroeg aan dit huis een folder te wi\-
len toesturen De lieftallige firma „Het 
huis van de boekenkasten" was zo lief 
om een catalogus te sturen aan onze 
lezer en omdat hij dat in het Neder
lands vroeg moest hij nog eens taks 
betalen door onoplettendheid omdat 
bewuste firma de bnef niet genoeg 
gezegeld had Wij willen aannemen 
dat dit alles te goeder trouw is ge
beurd maar het zou dan ook passen 
dat de firma de meest elementaire 
beleefdheid aan de dag zou leggen 
W I J hebben geprotesteerd bij de be
wuste firma die niet alleen onbeleefd 
IS geweest omdat zij de bestemme
ling een taks heeft doen betalen, maar 
vooral omdat de firma geen Neder
landstalige brochures schijnt te heb
ben 

De handelwijze van de firma is echter 
niet in strijd met enige wet omdat het 
taalgebruik ter zake vrij is Het taaide
kreet regelt alleen de verhoudingen 
werkgever-werknemer en kan niet 
verder gaan omdat de grodnwet dit 
met toelaat 

In de Zwitserse en de Franse treingid-
sen staan de namen van de Vlaamse 
steden in het Frans vermeld Dit spruit 
voort uit het feit dat deze namen door 
de NMBS in het Frans werden mede
gedeeld aan de Nationale Maatschap
pij voor Franse Spoorwegen en de 
Zwitserse Spoorwegen Wij hebben 
hieromtrent aan de Franse en de 
Zwitserse spoorwegmaatschappij in 
Brussel geschreven en wij hebben 
een zeer vriendelijk bnefje ontvangen 
van de Zwitserse spoorwegmaat
schappij die ons meedeelt dat inlich
tingen zullen worden ingewonnen te 
Bern 

Het bnefje is in keurig Nederlands 
gesteld Van de Franse Spoorwegen 
hebben wij nog geen antwoord ont-

^ vangen 

Twintig jaar na het uitvaardigen van 
de taalwetten bestaan er nog steeds 
geen taalkaders in de Nationale Bank 
van België en aldaar werd een benoe
ming gedaan van een ambtenaar tot 
sekretans van de Nationale Bank van 
België Deze benoeming werd aange
vochten bij de VKT die prompt ant
woordde dat de overheid haar mach
ten had overschreden door over te 
gaan tot benoemingen bij ontstente
nis van taalkaders De VKT vraagt 
aan de minister van Financien binnen 
de twee maanden te willen meedelen 
welk het-gevolg is geweest dat aan de 
beslissing werd voorbehouden 
Aangezien de twee maanden verstre
ken zijn hebben wij bij minister De 
Clercq gevraagd welke beslissing het 
departement had genomen Minister 
De Clercq deelt mij mee dat de zaak 
nog steeds ter studie is in de diensten 
en dat hij te gepasten tijde zal mede
delen welke de eindbeslissing is 
Dit wil zeggen dat er geen beslissing 

zal komen en dat de zaak eeuwig en 
altijd ter studie zal blijven Wij zullen 
evenwel deze zaak volgen en de 
minister voortdurend lastig vallen 

Hetzelfde is gebeurd voor alle benoe
mingen die gebeurden in de Nationale 
Lotenj zonder dat ook daar taalka
ders aanwezig waren De Vaste Kom
missie voor Taaltoezicht (VKT) heeft 
na klacht al deze benoemingen nietig 
verklaard en de minister van Finan
cien verzocht hetzelfde t ^ doen De 
minister wordt er bovendien op ge
wezen dat de VKT binnen de twee 
maanden op de hoogte wenst gehou
den te worden van zijn beslissing 
Aangezien de twee maanden verstre
ken zijn hebben wij ook hier gevraagd 
aan de minister van Financien welke 
zijn beslissing was doch hij deelt ons 
eveneens mee dat de zaak nog ter 
studie ligt bij de diensen en dat wij al
leszins van de eindbeslissing zullen 
op de hoogte gehouden worden Dit 
wil zeggen dat er nooit een beslissing 
zal komen en dit niettegenstaande dat 
de twee maanden verstreken zijn De 
minister van Financien mag er even
wel van verzekerd zijn dat de Taalk
lachtenbus met zal nalaten deze zaak 
te hennneren en hij mag er zeker van 
zijn dat de zaak met zal inslapen 

In Leuven is een nieuwe Lovanium 
tennisklub in het leven geroepen en 
ZIJ richt zich tot alle voorname perso
nen die hiervoor in aanmerking ko
men ZIJ doet dit in het Nederlands in 
het Frans en in het Engels en sKjit 
daarbij een dnetalig formulier in Hoe
wel hun houding met in strijd is met 
enige wet of besluit kunnen wij toch 
hun onbeleefdheid met appreciëren 
en zouden wij het op pnjs stellen dat 

ZIJ de taal van de streek zouden 
eerbiedigen 
W I J hebben hun dit ovengens ge
schreven en wachten op hun reaktie 

Een lezer uit Erps-Kwerps maakt zijn 
beklag over de volgende feiten 
— De Franstaligen worden in het 
spoorwegstation te Kortenberg in het 
Frans bediend, terwijl een Vlaming in 
de metro-stations van Brussel Cen
traal-Station, Park en Kunst-Wet en 
op vele bussen en trams met aan zijn 
trekken komt Het gekke van de 
situatie IS dat men in beide gevallen 
handelt in ëtrijd met de taalwet 
W I J hebben aan de minister van Ver
keerswezen gevraagd de nodige 
maatregelen te treffen om in beide 
gevallen de taalwet te doen naleven 
— In de fabnek van Volkswagen te 
Erps-Kwerps-Kortenberg is er een 
chef een Waal, die geen woord Ne
derland kent en zijn taal oplegt aan de 
Vlaamse arbeiders hetgeen in strijd is 
met het dekreet Vandezande Wij 
dienden hiervoor klacht in bij de VKT 

De firma Mea-Gas uit Denderleeuw 
overtreedt het dekreet Vandezande 
door het afleveren van tweetalige 
fakturen Zij werpt haar internationale 
bindingen in en de afwezigheid van 
uitvoenge klachten Het een noch het 
ander kan een ekskuus zijn om een 
dekreet dat van openbare orde is met 
toe te passen Wij hopen dat de firma 
zich zal schikken naar het dekreet en 
houden de lezers op de hoogte 

Lezers uit Ranst klagen aan dat de fir
ma Pennel en Flipo in Ranst en om
streken tweetalige publiciteit rond-
deelt Dit is met onwettelijk en met in 
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1 Jan Caudron, Aalst (1) 
2 Willy Kuypers, Herent (2) 
3 Jef Vinex, Erps-Kwerps (3) 
4 Enk Vandewalle Izegenn (4) 
5 Anny Lenaerts Wilrijk (5) 
6 Paul Cresens, Schaffen (6) 
7 Rik Haelterman Denderwindeke (7) 
8 Georges Raes Ledegem (8) 
9 Frans Kuijpers Schilde (9) 

Willy Serpieters Oostende (9) 
11 Johan Vancoppenolle St-Truiden (11) 
12 Lieve Favoreel-Craeynest Lauwe (12i 

Achiel Goderts, Oostduinkerke Cl 2) 
Albert HuJ'ghe Veurne (15) 
Veerie Thijssen Ekeren (12) 

16 Jan Van Dooren, St-Martens-Latem ( IJ) 
17 Oktaaf Meyntjens Burcht (—) 

Albert Pysson Kooigem ( —) 
VU-Antwerpen (17) 
VU-Wommelgem (15) 
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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 bi) de interna
tionale ontwikkeling Het is een 
door de Minister van Ontwikke
lingssamenwerking erkende niet-
goevernementele 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 organizatorische en 
administratieve vaardigheid verwacht Geëngageerde be
langstelling voor de Derde Wereldproblematiek en het 
talent om, na een korte inwerkpenode zelfstandig werk te 
maken van de uitbreiding en begeleiding van de VIC-
aktiviteiten Hierbi) is vertrouwdheid met de Vlaams-natio-
nale kringen en ideeën vast noodzakelijk 

Schriftelijke sollicitaties worden verwacht voor 1 februari 
1982, t a v Lutgart De Beul lAdv.i 

strijd met het dekreet Vandezande 
De grondwet laat met toe dit pro
bleem te regelen Wij protesteerden 
echter bij de voornoemde firma uit 
Warcoing omdat hun houding met 
strookt met een welbegrepen han
delsbelang De lezers horen verder 
van ons 

WIJ hebben herhaaldelijk geklaagd 
tegen het taalgebruik in GB-Bncocen-, 
ter in verschillende plaatsen Wij wer
den steeds met smoesjes gesust 
Daargm willen wij ons met verder 
voor de aap laten houden en hebben 
bij de VKT klacht ingediend alsook bij 
de GB-centra te Kraainem en Nosse-
gem waar de verhoudingen tussen 
oversten onderling en tussen over
sten en verko(o)p(st}ers uitsluitend in 
het Frans gebeuren Wij houden de le
zers op de hoogte 

De firma Time Life International BV 
Otto Heldringsstraat 5 uit Amsterdam 
stuurt tweetalige betalingsformulieren 
aan klanten uit Vlaanderen die in het 
Nederlands boeken bestellen bij 
voornoemde uitgevenj in Nederland 
WIJ protesteerden bij de firma in 
kwestie en houden de lezers op de 
hoogte 

De Vaste Kommissie voor Taaltoe
zicht oordeelde op klacht van een van 
onze lezers 
1) Dat de NV Zeekanaal en Havenin 
richtingen een gewestelijke dienst is 
met gemeenten uit Brussel-hoofdstad 
en gemeenten uit het Nederlandse 
taalgebied 
2) Dat de benchten en mededelingen 
voor het publiek evenals de formulie
ren in het N en in het F dienen 
gesteld te worden 
3) Dat de standplaatsen langs het 
Vanaal waarvan de aktiviteiten lokaal 
zijn moeten beschouwd worden als 
plaatselijke diensten gelegen in het 
Nederlands taalgebied dat deze dien
sten alleen m het telefoonboek in het 

Nederlands dienen vermeld te wor
den 
4) Dat de diensten van de NV Zeeka
naal in Brussel-Hoofdstad in het Ne
derlands en in het Frans dienen ver
meld te worden 
5) Dat de vermeldingen in de tele
foongids nr • 3 van de zones Aalst 
Dendermonde Gent Ninove Ronse 
in het Nederlands moeten opgeno
men worden De diensten zijn geves
tigd te Oudenaarde 
6) Dat de gewestelijke diensten van 
de provincie Brabant die zich uitstrek
ken over verschillende gemeenten 
met verschillend taairegime hun infor
matie in het Nederlands en het Frans 
moeten verstrekken De gewestelijke 
diensten van de provincie Brabant 
Tiet werking uitsluitend in 
Nederlandstalfge gemeenten moeten 
n de ta31 van dat gebied opgenomen 
«orden De provinciale gewestelijke 
diensten die zich over de ganse pro-
\/incie uitstrekken moeten hun mede
delingen in de twee talen doen 
7) Dat de vermelding van de bureaus 
i/an de RVA gelegen in het Neder-
ands taalgebied in het Neder land 
dient te geschieden m het telefoon-
Doek De vermelding van de diensten 
jan de RVA met in hun randgebied 
de Brusselse randgemeenten dienen 
weetalig te gebeuren 

R Vandezande. 
Senator 

G e k e n d V laams Huis te Brus
sel vraagt d n n g e n d 

(M/V) UITBATER 
bij v o o r k e u r met gez in 

g o e d e verd iens te , 
aangenaam en 

a fw isse lend w e r k 

Kon tak t o p n me t Rudi Roo-
sens dag 02-511 1 9 3 0 (nr 
598) s a v o n d s 02-267 93 07 
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18 m\ Wij in de Volksunie 

5 jaar Volksunie in de gemeenteraad! 
5 jaar ijveren voor een demokratisch beleid! 

Stabroek: een spiegel voor Vlaanderen? 
Dat de gemeentepolit iek in Stabroek 
wel eens meer voor verrassingen 
zorgt, IS zo onderhand door iedereen 
in de polder geweten Het schepen-
kollege van deze gemeente is als het 
ware een afspiegeling van de Vlaam
se deelregering geworden 
Ook hier heeft elke parti j zijn sche
pen CVP (2), SP (1), P W (1) en 
VU (1) 
Ook hier deelt de CVP samen met de 
P W de lakens uit 
Ook hier gebeurt dit ten koste van 
het A C W 
Ook hier wordt de demokratie met de 
voeten getreden 
Het herhalen van alle redenen die tot 
deze situatie geleid heeft, li jkt ons 
overbodig 
Iedereen weet hoe ondemokratisch 
de CVP regeert" en Ja t j^coi^ Jie^-
parti j verkavelaars belangrijker zijn 
dan de gemeenschap 

5 jaar VU-werking 
Belangrijker lijkt ons op 10 nnaanden 
van de gemeenteraadsverkiezingen 
een evaluatie te maken van de Volks-

uniewerking binnen het gemeentelijk 
politiek kader 
Als belangrijkste punt lijkt ons de 
getrouwheid aan het Volksuniepro-
gramma 
Wanneer VU schepen Frans Van Des-
sel in 77 de bevoegdheden Leefmilieu 
en Ruimtelijke Ordening kreeg bleek 
hij alras geen ja knikker te zijn zoals 
sommigen hadden gehoopt 
Het oprichten van de gemeentelijke 
leefmilieuraad vî as de uitvoering van 
een belangrijk programmapunt van 
onze partii 

Gans in het kader van de leefmilieupro-
blematiek is het klasseren van het 
Moretusbos geweest Wat de CVP in 
jaren niet lukte ging nu wel dank zij de 
dynamische aanpak van de Volksunie 
Nauw hierbij aansluitend is het grond
beleid in onze gemeente Het program 
mapunt geen verdere verkavelingen 
werd konsekwent uitgevoerd en dit te 
gen de wil van CVP-burgemeester De 
Bie in Het resultaat was het afnemen 
van de bevoegdheden van onze sche 
pen Ook de aankoop van een snel
heidsmeter was een VU initiatief Het 

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

Jan MESTDAGH 
Korte Welvèart 25 
2850 Keerbergen 
Tel 015-233887 

Firma EBO-LYBAERT 

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

Polenstraaf 165 9940 Sleidinge 
Tel 091-57 33 33 

PVBA DAMA 
Slationsstr.n.il 107 
9540 BURST ERPE MERE 

Vloeren -

Open haarden 

IH 053-623765 

HUIS M E Y N T J E N S 

Schilder- en Behangwer-
ken 

Vloerbekleding 
Kruibeeksesteenweg 32, 
2720 Burcht Tel 031-
527472 

^ V 1 0 . 0 . M * S T E . 

TECHNICUS 
MARC UYTDEWILGEN 
TV- en VIDEO-SPECIALIST 
Tel 163416 

Generaal Lemanstraat 29 
2000 ANTWERPEN 

TEL 014-21 12 07 
FRAIKINSTRAAT 20, 

HERENTALS. 

M e u b e l m a g a z i j n e n 
DE KLEINE W I N S T 
Il Ni, 1 
Aiilwoipsli 1,11 tb4 177 
Slitlinetibelen + kleinnieubelen 
l d Cl i> ssi dl i.in 50 52 
•Tlle moderne meubelen 
h l 031 88 13 16 
Meer d.in 3000 m2 toonz.llen 
s M.i.nnd.igs gesloten 

BINNENHUISINRICHTING 
STROOCA 

Gnieni -de Gnpnert-. 
Molenstraat 45. 9300 Aalst, 
Tel 053-70 32 19 

De Roover-
Vanwesemael 

p.v.b.a. bouwmachines 
Maatschappelijke zetel 
Dijlestraat 13, 
2850 Keerbergen 
Tel 015-514540 
Magazijn 
Mechelsebaan 52, 2850 
Keerbergen 

P.V.B.A. ORGANI-COMP 
Oostvaartdijk 60 
1850 GRIMBERGEN 
Tel. 02-251 1136 

Boekhouding — Fiskaliteit en venootschapssticht ingen 
Over het ganse land 

voorstel en de uitvoenng van een 
studie over de verstedelijking van 
onze gemeente was een eerste stap in 
de richting van een ander beleid 
De voorstellen om aan struktuurplan-
ning te gaan doen is eveneens van de 
Volksunie uitgegaan 
Spijtig genoeg hebben de CVP- en 
PVV-raadsleden te veel angst van 
deze demokratische metodiek 
Dit belangrijk programmapunt zal dan 
ook voor de verkiezingen van 1982 
hernomen worden 
Intussen werkten onze OCMW-afge-
vaardigden Jos Dils en Fred Weyten 
weliswaar in stilte hard om ook hier 
ons sociaal programma te verwezenlij 
ken Gelukkig is deze materie nog met 
gepolitizeerd Een ander belangrijk 
punt was het verstrekken van informa
tie in onze gemeente 
Door de uitgave van WIJ in Stabroek 
werd gans de bevolking geïnformeerd 
over de begroting grondproblematiek 
enz Onze afdeling stelt immers dat de 
bevolking ook buiten de verkiezings
strijd recht op informatie heeft 
Dit werd ons met altijd in dank afgeno 
men door bepaalde dorpspolitiekers 

En wat nu...? 
De VU-afdeling Stabroek heeft reeds 
in september 1981 een bezinningsdag 
georgamzeerd waar in grote lijnen het 
programma en de campagne voor de 
gemeenteraadsverkiezingen 1982 
werden opgesteld Intussen kregen we 
als opkikkert je en als generale repetitie 
de verkiezingen van 8 november met 
als bekroning de verkiezing van Frans 
van Dessel tot provincieraadslid en dit 
met mer dan 700 voorkeurstemmen 
De eerst volgende maanden zullen 
beslissend zijn voor het beleid dat de 
volgende jaren in onze gemeente zal 
gevoerd worden De kolportage van 
16 lanuari 1982 is de inzet van de 
verkiezingsstnjd '82 Geïnteresseer
den kunnen steeds kontakt opnemen 
op volgende adressen 
Koen Raets, Palmenlaan 50 te Hoeve
nen tel 647504, Rudi De Sitter, Las-
sonhoflaan21 te Stabroek, tel 64 71 18 
en Fernand Engeltseen, Oude Ert-
brandstraat 12 te Putte, tel 644663 

Koen Raets 

OCMW Merksem 
Het Openbaar Centrum voor 
Maatschappelijk Welzijn, Van 
Aertselaerstraat 29 te Merksem, 
wenst over te gaan tot het aan
leggen van een wervingsreserve 
van 
— klerk (man of vrouw) 
De aanvragen hiervoor dienen 
bi) een ter post aangetekende 
zending, gericht aan de heer 
S Smits voorzitter van het 
OCMV\? uiterlijk op 16 februari 
1982 toe te komen 
Nadere inlichtingen zijn te beko
men bi) het personeelsbureau 
Jaak De Boeckstraat 3-11 te 
Merksem (tel 4575 80 - toestel 
216) (Adv. 04) 
Namens de raad 
De sekretaris, de voorzitter, 
J Sanders S Smits 

Openbaar 

Centrum voor 

Maatschappelijk 

Welzijn Ekeren 

BIJ het O C M W te Ekeren wordt 
overgegaan tot openverklanng van 
1 betrekking van keukenhelp(st)er en 
1 betrekking van schoonma(a)k(sÜer 
voor het rusthuis Hof de Beuken 

Tevens wordt een werfreserve aange 
legd van schoonma(a)k(st)er 

Inlichtingen en voorwaarden zijn te 
tjekomen op het sekretanaat van het 
O C M W Veltwijcklaan 130 

Aanvragen met de nodige bewijsstuk 
ken te richten aan de heer voorzitter 
van het O C M W voor 521982 

ANTWERPEN 
JANUARI 
14 BERCHEM Gespreksavond Wat weet u over kanker ' Om 

20 u in Kultureel Centrum Dr Ex huisarts is onze gast Org 
FVV 

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

16 EDEGEM kaartavond om 20 u 15 in Dne Eiken VNS 
16 STABROEK kolportage met WIJ Samenkomst aan het Krekel

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

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

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

20 EDEGEM praatavond om 20 uur in Drie Eiken Org FVV 
21 WOMMELGEM Valere De Pauw bespreekt zijn jongste boeken 

Lokaal Den Klauwaert om 20 u 15 _ . 
23 DEURNE kwis-avond om 20 uur in zaal Trefpunl, Turnhoutse-

baan 28 60 fr per persoon 
23 SCHOTEN Jaarlijks VU-etentje om 19 u 30 in het Vijverhof Vij-

verlei. Koningshof Inschr voor 15/1 bij Jos De Borger tel 
4534 70 

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

Prins 

Het Armand Preud'homme-
monument wordt hersteld 

Maat rege len w e r d e n g e n o m e n 
o m het b r o n z e n m o n u m e n t van 
A r m a n d Preud 'homme, dat ge
s c h o n d e n w e r d , te herste l len D e 
kos ten van het fel beschad igd 
bee ld kunnen vo lgens bee ldhou
w e r Jan V a n d e n Brande s lech ts 
ge raamd w o r d e n na aankoms t 
h iervan in de gieter i j in Neder land 

Gescha t w o r d t dat de globale kos
ten en nog te beta len s o m 
± 500 000 f r zal bed ragen 

Een dringende o p r o e p w o r d t dan 
ook gedaan aan gans z ingend- en 
kuns tm innend V laanderen , aan 
alle A P-vnenden , z o v lug mogel i jk 

hun bi jdrage, hoe g roo t of hoe 
klein ook , te wi l len s to r ten o p 
r e k n r 407-3039881-84 v d v z w 
V laamse Kul ture le Produk t ies te 
2070 Ekeren, met verme ld ing 
A P - m o n u m e n t - I - Eerherste l 
D e in i t iat iefnemers voorz ien e e n 
n ieuwe onthul l ing met g roo t s eer
herstel , o p zondag 23 mei e k o m 
15 u in het s tadspark te Hassel t 

Z a n g k o r e n en muz iekmaatschap
pi jen, die deze p lecht igheid w e n 
sen m e d e o p te lu isteren, kunnen 
zich nu reeds in verb ind ing stel len 
met de v z w V laamse Kul ture le 
Produkt ies , Kape l ses teenweg 852 
te 2070 Ekeren, tel 0 3 1 - 6 4 2 6 0 0 
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Wij in de Voli<sunie m 19 

Journalisten weer van de partij 

Oostvlaamse provincieraad 
worstelde de gewone zittijd op 
een ongewone wijze door 

OOSTVLAANDEREN 

Gewoon en ongewoon wisselden elkaar af voor de samenkomst van het 
Oostvlaamse provincieraad voor het jaar 1981. Ongewoon was het begin, maar 
daarover vertelden we in een voorbije bijdrage. Ongewoon was tevens de tijd 
van vergaderen: december Is voor de provincieraad een ongebruikelijke 
maand. Vandaar dat de leden soms te laat kwamen omdat sneeuw en ijs de 
wegen onveilig maakten: tevens was zulks een nieuw voorwendsel om afwe
zigheden te vergoelijken. Wie had gedacht dat de verkiezingen de politici zou 
hebben afgemat (zodat er niet veel tussenkomsten zouden komen), vergiste 
zich schromelijk. Met overgave betraden oudgedienden en neofieten het 
spreekgestoelte, en de overgave was des te groter, naarmate er meer 
persmensen op de tribune zaten. De boycot, uitgevaardigd door een paar 
Gentse kranten ten tijde van de Pand-zaak, lijkt te zijn opgeheven, de journalis
ten waren er weer. 

vertelde hoe de zuster van Staf De 
Clercq was aangehouden, omdat ze 
de zuster van Staf De Clercq vi/as Hij 
wees op de onrechtvaardigheid ervan 
en keek naar de tainjke VU-afgevaar-
digden toen hij het daarover had Bij 
anderen in de raad was er wel enig on
behagen toen een bepaalde naam 
werd uitgesproken.. 

HDB 

JANUARI 
15 MOERZEKE: nieuwjaarsbijeenkomst en hulde aan onze herver

kozen senator Walter Peelers Om 20 uur in lokaal 't Moleken, 
Molenstraat 36 

16 BELSELE. volksdansinstuif Wase Jonge Leeuwen en Chiro 
Belsele om 20 uur in parochiezaal met optreden van volksmuziek-
groep „Krebbel" uit Aalst 

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

22 LEBBEKE Vormings- en diskussieavond ter voorbereiding van 
de gemeenteraadsverkiezingen te Bellevaux-Ligneuville m m v 
het Dosfelinstituut Tot 24/1/82 

23 MOERZEKE: kursus over de Vlaamse Beweging door Walter 
Luyten om 14 uur in 't Moleken, Molenstraat 36 

29 LEBBEKE: Kaas- en wijnavond voor alle leden en sympatizanten 

30 VOORDE jaarlijkse evaluatiedag vanaf 9 u 30 in hotel-restaurant 
„De Kalvaar", Brakelsesteenweg Dit is de start door de campa
gne van de gemeenteraadsverkiezingen 

Dienstbetoon Senator 0. Van Ooteghem 
Over het Pand is trouwens de mantel 
der stilte gespreid en op vragen van 
o m Huguette De Bleecker waar pre
cies het museum van de Vlaamse 
sociale strijd zal komen, kreeg de 
vergadenng geen antwoord Nieuw-
verkozen lid André Martens had het 
over het beheer van de wegbermen, 
en hij verdedigde zodanig het ecolo
gisch evenwicht dat hij de vertegen
woordigers van Agaiev van nijd deed 
blozen Trouwens, dat „iedereen lief 
was voor Agaiev" (zoals een krant 
titelde) was vanwege de CVP uit met 
altijd waar 

Wegen en toerisme 
Guido De Pestel, na de VU-overwin-
ning opnieuw in de raad, hield een 
hartstochtelijk en goed-gefundeerd 
pleidooi tegen de doorsteek van de 
provinciale weg te Oosteekio Mede 
dank zijn tussenkomst komt die door
steek er niet, wat de betrokken bewo
ners tot vreugde zal strekken Met de 
tussenkomst van Herman Burghgrave 
tegen de doorsteek van de provinciale 
weg Dendermonde-Mechelen te Baas
rode, blijven we in de wegenbouw 
Ook uit deze tussenkomst bleek de 
bekommernis van onze partij voor de 
belangen van de bewoners tegen het 
optreden van een bureaukratisch en 
onpersoonlijk beleid 
Leo Van Hoeylandt betokkelde een 
andere snaar hij verdedigde de 
Vlaamse textielindustrie en vroeg na
dere uitleg over het KMO-beleid zoals 
het door de provincie wordt gevoerd 
Zoals gebruikelijk gingen de provincie
raadsleden uitgebreid de kulturele 
nchting uit De kntiek die de oppositie 
uitte IV m het toeristisch beleid, kwam 
nogal hard aan Hoe dan ook, Huguet
te De Bleecker en de socialistische 
vertegenwoordiger Holsbeke kregen 
het gedaan dat de Federatie van Toe-
nsme zich dan op uitgebreide en gron
dige wijze over een nieuw beleid zal 
bezinnen 

Traditiegetrouw werd over het provin
ciaal domein „Het Leen" één en ander 
verteld De voorzitter van de raad 
bewierookte het provinciaal beleid, VU 
en Agaiev vroegen naar een plan van 
aanleg, maar het blijft een dovemans-
gesprek, een hopeloos trachten naar 
kontakt met het gevestigde gezag Op 
de konkrete vraag van Huguette De 
Bleecker over de kampeerplaatsen 
bevestigde deputée Herreman dat 
deze vorm van aktieve rekreatie per
manent in Het Leen blijft 

Kuituur en.-
De tussenkomsten van Johan Beke 
over het kultuurbeleid van de provincie 
(met daarbij opmerkingen van Mark 
Stals) zetten de bestendig afgevaar
digde De Cuyper „onder zware druk" 
(zo de kranten) De scherpe uitvallen 
van de socialisten m dit verband plaats
ten de grondige ideologische tegen
stelling over de kultuurpolitiek in Vlaan
deren in een schril daglicht Hierom
trent IS het laatste woord nog niet 
gevallen Het ging er in ieder geval 
ongewoon heftig aan toe 
Huguette De Bleecker merkte op dat 
het operabeleid in Vlaanderen blijft 
hangen door de weigerachtige hou
ding van de provincie Oost-Vlaande-
ren (die nog steeds met is toegetreden 
tot de Opera van Vlaanderen, wat o m 
ernstige juridische problemen voor de 
interkommunale schept) De heer Per
not bestendig afgevaardigde be

voegd voor deze matene, was nooit 
voorstander van een Opera voor 
Vlaanderen en hij uitte dan ook „orto-
doxe twijfels" over de instelling, zodat 
het toetreden met voor morgen is en 
de opera voor Vlaanderen nog lang in 
de moeilijkheden zal blijven zitten 

Jeefmil ieu 
Koen Baert hield een zeer goed gefun
deerde tussenkomst over het milieu
beleid van de provincie, vooral voor 
wat betreft het afvalbeheer Op tal van 
konkrete vragen kwamen slechts vage 
antwoorden (trouwens zoals steeds 
op de vragen over het innen van de mi
lieubelasting door de provincie de 
deputatie had dit jaar een mooi argu
ment bij door het feit dat de provinciale 
fiskaliteit IS geblokkeerd) 
Ook Raoul De Rijck behandelde het 
afvalprobleem en had het o m over de 
zandputten „Den Ham" te Waasmun
ster en de kleiputten te Tielrode 
De zittijd werd zoals steeds door een 
uitgebreid banket besloten Eer echter 
de provincieraadsleden, en de uitver
korenen uit de administratie, het pro
vinciaal onderwijs en dergelijke zich te 
goed konden doen aan een dis die ze
ker met aan een krisistijd hennnert, 
was er nog even geharrewar over een 
slotmotie (de kernraketten kwamen er 
aan te pas) Een perskonferentie van 
de fraktieleiders was eerder een maat 
voor mets 

De provinciegnffier nam afscheid, en 
ongewoon was in zijn redevoering het 
verwijzen naar zijn repressieverleden 
(maar dan aan de andere kant ) Hij 

• Elke dag thuis na telefonische af
spraak Armand Lonquestraat 31 te 
9219 Gentbrugge, tel 3072 87 
• Elke derde woensdag van 19 u 30 
tot 20 u 30 Dienstencentrum Gent
brugge, Braemkasteelstraat 35-39, 
Gentbrugge, tel 302020 
• Elke eerste en derde donderdag 
van 20 u 30 tot 21 u 30 „Roeland", 
Korte Kruisstraat 3, 9000 Gent, tel 
232828 
• Elke tweede donderdag van 20 u 
tot 20 u 30 bij gemeenteraadslid Clie-
rick, Dendermondsestwg 127. 9120 
Destelbergen, tel 282898 

Van 20 u 30 tot 21 u bij De Lange, 
Melkweg 36 A, 9210 Heusden , tel 
30 6591 

• Elke laatste zaterdag van 9 u tot 
10 u bij de heer Decavele, Steenweg 
249, Eke-Landuyt, tel 855010 

Van 10 u tot 11 u Sekretanaat 
Flandna .Land van Rode" Poelstraat 
40, Merelbeke. tel 307909 

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

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

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

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

VU-Stekene aan tafel met kamerlid Verniers 
797282) Freddy Merckx, Preekeke-
plein 3. (79 79 21), Arnoud Heyse, St-
Jozeflaan 37, (797208) Paul Baert. 
Nieuwdorp 13, (79 7329). Ivo De 
Cock, Nachtegaalstraat 70, (79 78 68) 
Benny Mels Nieuwdorp 16 A, (tel 
7991 59), Georges Sturtewagen, Hei-
kant 40 

Voor Kemzeke bij Lutgarde Mels, 
Voorhout 5, (79 77 07) en Eddy Van 
Kerkhove, Jef van Durmelaan 10 

Voor Klein-Sinaai Jozef De Leenheer. 
Kloosterstraat 76. (091-4692 77) en 
Mare Van Den Eynde, Abdijstraat 27. 
(091-469820) 

Inschrijven tot zaterdag 30 januari 
1982 

Het bestuur van de VU-G root-Stekene 
nodigt alle leden en sympatizanten uit 
op het 1ste mosselfeest dat plaats
heeft op vrijdag 5 februari 1982 in de 
feestzaal .,'t Straatje" Heistraat 66 
Stekene 
Als eregast is uitgenodigd mr Jan 
Verniers, volksvertegenwoordiger 
voor het Land van Waas De spijskaart 
ziet er als volgt uit. men heeft de keuze 
tussen Mosselen met brood of frie
ten, of halve haan met koude schotel 
met brood of frieten" Prijs per deelne
mer 200 fr (een konsumptie inbegre
pen) 
Men kan inschrijven bij de volgende 
bestuursleden Voor Stekene bij Al-
fons Dhollander, Potaarde 13, (tel 

2- VLAAMS NATIONAAL 

ARRONDISSEMENTEEL 

ZANGFEEST 
ZONDAG 7 MAART '82 
1 4 ^ u. - Deuren open: 1 3 ^ u. 

KONINGSHOF DENDERMONDE 

VLAANDEREN 
BOVENAL! 

Met medawerking van 
Muziekkapel VNJ Aalst 
Volkskunsigroep Reynout Oendermonde 
Sine Nomine Lebbeke 
Jeugdkoor Jeko Appels 
Lutgarde Peelmén Baardegem 
Groep Pandoer Berlare 
Si isidofus Band - Buggenhout 
S I Gregonuskoor Buggenhout 
José Van Overstraelen gastdirigent 

BART VANDERMOERE - gatltprvkvr 

PresBniaUe 
Osl Willy Roosmanjn Morteimans 

HegiB W? d üyMersprot 

Organisatie 
v z w t Vestje Oude Vest 129 Dendermonde 
Waams nalionële s o c o koHu'Sle vereniging ^ 

ZO(H€RC1C 
Zoeken werk: 
— Jonge vrouw. 21 jaar, als kap
ster verkoopster of magazijnier-
ster 
— Jonge vrouw, als ponsster-
telexiste-operatnce of ander 
werk 
— Jonge vrouw, 24 jaar, onge
schoolde kracht, aanvaardt om 
het even welk werk 
— Jonge man, 17 j , werktuig-
kundige-gereedschapsmaker 
— Jonge man, 21 j , regent Ne
derlands, zoekt interimplaats 
— Jonge vrouw. 19 j . A6-A2, 
sekr moderne talen 
— Jonge vrouw, 19 j , sekreta
naat 
— Jonge vrouw. 20 j , A6-A2, 
boekhouding 
— Jonge vrouw, 22 j , leraar LO 
— Jonge man, 17 j , schilder 
— Jonge man, 27 j , metaalbe
werker 
— Jonge vrouw. 20 j , A6-A2, se
kretanaat talen, zoekt werk 
Alle inlichtingen bij 
Huguette De Bleecker, provincie
raadslid Tolhuislaan 15. 9000 
Gent Tel 256487 
• Meisje 18 jaar, zoekt passen 
de betrekking als kinderverzorg
ster Ze komt nog in aanmerking 
als ekonomisch stagiair 
• Regentes, 21 jaar. met als 
vakken Ned, Engels en Duits 
zoekt werk als regentes of op
voedster Ze komt nog in aan
merking als ekonomisch stagiair 

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

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

Sociaal 
Dienstbetoon 
Senator 
Walter Peeters 
Lokeren- ledere 1ste zaterdag van de 
maand in cafe „De Groene Poort" 
tussen 14 en 15 u 
Lebbeke Blijft 2de zaterdag van de 
maand van 10 u 30 tot 11 u 30. doch 
met meer bij Johan De Mol wel bij 
Wed Van Biezen, Brusselse Steen
weg 145 
Buggenhout: ledere 2de zaterdag van 
de maand in cafe .Het Varkenskot" 
van 12 tot 13 u 
Bazel, ledere 3de zaterdag van de 
maand van 15 tot 16 u ten huize van 
gemeenteraadslid Antoine Denert 
Kruibeke ledere 3de zaterdag van de 
maand van 16 tot 17 u ten huize van 
gemeenteraadslid Van Mieghem Ka-
miel Bazelstraat 89 

Studiedag 
gemeentebeleid 
te Lede 
Op initiatief van Volksunie-afdeling 
Lede, orgamzeert het arrondissemen-
tele bestuur van de Volksunie, i s m 
het Vormingsinstituut Lodewijk Dosfel 
en VUJO-afdeling Lede een studiedag 
over het gemeentebeleid, als voorbe
reiding op de komende gemeente
raadsverkiezingen 
Deze studiedag gaat door op zaterdag 
23 januan in zaal Hofsmeer, Lange-
haag, Impe (Lede) en vangt aan om 
9 u 30, einde voorzien om 17 u Voor 
het middagmaal dient op voorhand 
ingeschreven te worden bij de arron-
dissementele sekretaresse. Pontstraat 
27, 9300 Aalst, tel 053-21 14 97. deel
name in de onkosten 100 fr 
Mag er omwille van orgamzatonsche 
redenen op aangedrongen worden, in 
te schrijven voor 19 januan op boven
vermeld adres Deze studiedag is een 
must voor iedereen die op een of 
andere manier betrokken is bij het 
gemeentebeleid 

• Ervaren kinesiste. 26 jaar, 
zoekt dringend een betrekking 
zowel part-time als full-time 
• Electncien rneermaals her
scholing gevolgd, met jarenlange 
ervaring zoekt een passende job 
• Onderwijzeres, 20 jaar, wil aan 
het werk Zij komt nog in aanmer
king voor een betrekking als eco
nomisch stagiair Behaalde haar 
diploma aan een vrije school 
• Bekwame sanitaire werkster 
(16 jaar) wil aan het werk Wie 
helpt haar aan een j o b ' Zij komt 
nog in aanmerking als ekono
misch stagiair 
Voor verdere inlichtingen kan 
men zich wenden tot Georgette 
De Kegel, Aardeweg 36, te 9406 
Outer (tel 054-334347) 
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GALERIJ DE KEIZER 
Exclusiviteit: salons 

lustrerie 

Openingsuren: 

Dinsdag, wotnsdag «n vrijdag TERN 
van 13 tot 20 u. Donderdag van Tel: C 
9 tot 20 u. Zalardag van 9 tot 20 u. 
Zondag van 14 tot 18 u. Maandag gtslotan 

kleinmeubelen 
geschenkart ikelen 

Zaakvoerder 
Staf Kiesekoms ' 
Keizerstraat 2 i 
TERNAT 
Tel ; 02-58222 22 

TAK-betoging voor 
ekonomisch federalisme 
In deze tijd van ekonomische knsis en 
onderling wantrouwen tussen de ver
scheidene politieke partijen en de ver
scheidene landsdelen geldt meer dan 
ooit de leuze Vlaanderen eerst i 
W I J kunnen ons onmogelijk nog langer 
akkoord verklaren met een bestel dat 
stelselmatig Vlaanderen benadeelt en 
miljarden overhevelt oaar de ten dode 
opgeschreven Waalse staalindustrie, 
terwijl specifiek Vlaamse industneen 
of probleemgebieden in de kou blijven 
staan 

Ekonomisch en financieel federalisme 
zijn een noodzaak geworden Vlaande
ren moet echter niet alleen over een ei
gen financiële middelen beschikken, 
doch eveneens over de mogelijkheid 
zijn toekomst zelf uit te bouwen zon
der kontrole van Fransdolle ministers, 
die geen kans laten voorbijgaan om de 

Vlamingen te laten voelen dat zij in dit 
land slechts tweederangsburgers zijn 
Daarom luidt Vlaanderens eis Zelfbe
stuur' 

Dit zijn de tema's waarrond TAK op ini
tiatief van zijn studenten aan de KU 
Leuven op woensdag 17 februari 1982 
(Oude markt. Leuven, 20 uur) een na
tionale betoging inncht, in samenwer
king met de andere Vlaamse strijd- en 
studentenverenigingen 
W I J nodigen iedereen uit met ons te 
betogen voor Vlaanderens rechten 

Voor praktische inlichtingen kan u te
recht bij Erwin Brentjens (Edegemse-
steenweg 2/5, 2550 Kontich, tel 031-
57 72 40), Bruno Huygebaert (J Pose-
naertstraat 8), 2200 Borgerhouü, tel 
031-362370 of Ene Crommelynck 
(Belfortstraat 8, 9000 Gent) 

(Meegedeeld) 

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 

Besturen Vlaamse 
gepensioneerden 
Brussel bijeen 
Op dinsdag 19 januari 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
richting te bespreken 

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

Firma 
VAN DOOREN 

Hout 

eternit 
Bouwspecialiteiten 

MARLIER 1 1700 ASSE 
Tel. 452.80^7 Thuisbestelling 
02/452.78.87 Toonzalen 

VU-Kessel-Lo 
aan tafel 
Op zaterdag 13 februari gaat er een 
feestelijk samenzijn door in zaal „De 
Kring". Jozef Pierrestraat 76, Kessel-
Lo Vanaf 19 u ontvangst en aperitief 
Daarna „Gentse Waterzooi", taart en 
koffie 
Korte toespraken i v m de aanstaande 
gemeenteraadsverkiezingen Tussen
door voordrachtkunst door Greet 
Geyskens. muzikale verzorging Rene 
Artoos Dansgelegenheid 
Bijdrage per persoon 250 fr te storten 
voor einde januari op rek nr 
431-7132361-18 van VU-afd Kessel-
Lo 

Opbouwwerk Voeren opgericht 
Vorig jaar werd door vertegenwoordi
gers van verscheidene Vlaamse ver
enigingen en de Vlaamse gemeente
raadsleden van Voeren met hun over-
legkomitee de vzw Opbouwwerk Voe
ren opgericht 
Het was de bedoeling een gepast 
instrument te ontwikkelen om het 

hoofd te bieden aan de sociaal-ekono-
mische en kulturele problemen van de 
Voerstreek, en gebruik te maken van 
de wettelijke mogelijkheden die een 
vzw biedt De statuten van het Op
bouwwerk zeggen daarover „Het 
steunen en bevorderen van aktivitei-
ten die gencht zijn op het behoud van 

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 

GENK VU-ledenvergadenng om 20 uur in zaal „De Slagmolen", 
Slagmolenweg „VU-Genk in 1982" 

MUNSTERBILZEN grote kaartavond in cafe Satumus vanaf 
20 uur 
GENK: VUJO-vergadenng in de Slagmolen om 10 uur 

22 

29 

31 

Wi) kunnen en doen méér dan de andere 
mutualiteiten' 

Vlaams Ziekenfonds Eén 
Tel. hoofdkantoor: 02-653.91.62. 

* Zelfstandigen kunnen met kleine risico's begin
nen tot 64 jaar! 

•* NIEUW extra hospitalizatiekosten terugbetaald 
Tot 800 fr / d a g -l- alle remgelden en sup
plementen voor chirurgen 
Bijdrage- van 40 tot 160 f r /maand 

* Overschakelen zonder wachttijd 

KANTOREN in Ovenjse, Hoeilaart, Duisburg, Vos-
sem, Loonbeek, Neenjse, Kortenberg, Steenokkerzeel, 
Erps-Kwerps, Zaventem, Sterrebeek, Diegem, Kum-
tich, Grimbergen 

het eigen karakter van de Voerstreek, 
op de ontwikkeling van de Nederland
se kuituur in de streek, op het toens-
tisch ontsluiten en ekonomisch valori-
zeren van de Voerstreek"" 
Het Politiek Overlegkomitee en de 
Harde Vlaamse Voerkern werkten on
dertussen verder en kwamen meer 
dan eens in het nieuws Ondertussen 
ging ook in de vzw Opbouwwerk 
Voeren het werk in de stilte van 
studies en dossiers verder, in de 
wachtkamers van ministeries 

Met veel geduld boekte het Opbouw
werk onlangs een eerste resultaat een 
eerste BTK-projekt met drie werkne
mers kan van start gaan Het kreeg als 
benaming „Opstellen van een toeris
tisch struktuurplan voor de Voer
streek" Men heeft daarbij gedacht aan 
het druk weekeindtoerisme dat in de 
Nederlands-Limburgse dorpjes op en
kele stappen van de Voer tjloeit Het is 
ongetwijfeld mogelijk op die manier de 
moeilijke ekonomische situatie van de 
Voer wat op te klaren De prachtige 
natuur en de interessante ligging aan 
de grenzen van België, Nederland en 
Duitsland zijn inderdaad toeristische 
troeven Vlaanderen kan ook hier to
nen dat het verbeeldingskracht en 
initiatief bezit om er wat van te maken' 

De vzw Opbouwwerk Voeren rekent 
dan ook op de steun van vele Vlamin
gen, die deze nieuwe, sympatieke 
vorm van Vlaamse Beweging een kans 
willen geven BTKers worden welis
waar grotendeels van staatswege be
zoldigd, een gedeelte van het loon en 
alle werkingskosten komen echter ten 
laste van de vzw Financiële steun is 
dan ook dringend nodig De Voere
naars hopen op duizenden Vlamingen, 
op firma"s gemeenten en verenigin
gen, die een kleine bijdrage wi'len 
storten De boekhouding van een vzw 
IS openbaar het geld zal ongetwijfeld 
goed besteed worden 

Rekening nr 7364032489-69 van vzw 
Opbouwwerk Voeren 

BRABANT 
JANUARI 

15 KAPELLE-O/D-BOS, NIEUWENRODE, RAMSDONK: overwin
ningsbal van senator Paul Peeters om 21 uur in zaal „Palmhof", 
Schoolstraat te Kapelle-o/d-Bos 

15 AARSCHOT- rondetafelgesprek „Wegwijs in het politieke laby-
nnt"" ingencht door VUJO Gids Willy Kuijpers 

15 GRIMBERGEN Nieuwjaarsreceptie vanaf 20 u in de ontvangst
zaal van de Charleroyhove Gelegenheidstoespraak door P van 
Grembergen, VU-kamerfraktieleider 

16 HEVERLEE: Dia-sene „Schatplichtig Vlaanderen" om 20 u in het 
Provisorenhuis Abdij van "t Park Aansluitend kaas- en wijnavond 

18 BRUSSEL: Vormingsavond over „Solidansme een alternatief" 
om 20 u 30 in lokaal 't Schuurke, Oude Graanmarkt 25 

21 LEUVEN- spreekbeurt door dr Albert De Jonghe over „Leopold 
III en WO-II Om 20 uur in zaal 14 van het Mana Theresia Kollege, 
St-Michielsstraat Org KVHV-geschiedenis en SVO 

22 LEUVEN - spreekbeurt door Vic Anciaux over Politieke Evolutie in 
het kommunautaire gesplitste België Om 20 u 30 in zaal Tref
punt, Blijde Inkomststraat 81 Org Ver Vlaamse Academici 
Iedereen welkom 

22 LEUVEN arrondissementsraad om 20 u in lokaal 't Broeck 
Broekstraat 37 Agenda ,De praktische organizatie van de 
gemeenteraadsverkiezingen door Lutgard De Beul 

28 LEUVEN- spreekbeurt door dr De Jonghe en Jos Bouveroux 
BRT-journalist over Terreur en Anti-terreur in WO-II Om 20 uur in 
konferentiezaal, 8ste verd van de fak Letteren en Wijsbegeerte 

29 LOMBEEK-TERNAT Reimond Tollenaere-herdenking om 
20 u 30 in zaal Uilenspiegel, Kerkstraat 24 Spreker senator O 
Van Ooteghem 

30 LONDERZEEL: VU-bal in zaal Centrum met het orkest The Hit-
creakers om 20 u 30 

31 JETTE Etentje in het St-Pieterskollege vanaf 12 u 

ZO€K€RCl€ 
Tandtectinicus 
voor kunstgebitten 

• Op leerkontrakt tandtechni-
cus - Veiligheidsstraat 43, 1080 
Brussel Van der Kleijn - Tel 
02-4254642 

• Tandtechnicus van kunstge
bitten met 30 jaar ervaring, zoekt 
als wederdienst en bijbetaling 
partij hard hout voor ramen en 
trap en partij afrasteringsdraad 
van 100 tot 500 m lang, 2 m hoog 
5 op 5 
Schrijven Cor Van der Kleijn, 
Veiligheidsstraat 43, 1080 Brus
sel, tel 02-4254642 

• Jongeman, in het bezit van 
een diploma A2 Mechanica en 
het kwalificatiegetuigschnft van 
Mechanica, zoekt dringend een 
passende betrekking Hij heeft 
een goede kennis van technisch 
tekenen van meet- en regeltech
nieken motorenleer, elektnciteit, 
pneumatische installaties 
Belangstellenden kunnen zich 
wenden tot volksvertegenwoor
diger Joos Somers, ofwel Lierse-
steenweg 11 te 2580 St-Kat-
Waver, tel 015-21 7900, ofwel 
via het Vlaams-Nationaal Cen
trum voor Mensen met Vragen, 

• Man, 50 jaar, zoekt dnngend 
een betrekking, wegens stopzet
ting van bedrijf Hij is electncien 
van beroep en is zeer handig 
Belangstellenden kunnen zich 
wenden tot volksvertegenwoor
diger Joos Somers, ofwel Lierse-
steenweg 11 te 2580 St-Kat-
Waver, tel 015-217900, ofwel 
via het Vlaams-Nationaal Cen
trum voor Mensen met Vragen, 
D Boucherystraat 7 te 2800 Me-
chelen, tel 015-209514 tijdens 
de kantooruren ref 2625 

• Jongeman, 23 jaar, zoekt drin
gend een passende betrekking 
HIJ IS in het bezit van een diploma 
van 6 jaar Humaniora afdeling 
Moderne, heeft zijn legerdienst 
volbracht 
Belangstellenden kunnen zich 
wenden tot volksvertegenwoor
diger Joos Somers, ofwel Lierse-
steenweg 11 te 2580 St-Kat-
Waver, tel 015-217900, ofwel 
via het Vlaams-Nationaal Cen
trum voor Mensen met Vragen, 
D Boucherystraat 7 te 2800 Me-
chelen, tel 015-209514 tijdens 
de kantooruren, ref JS /SL / 
2623 

D Boucherystraat 7 te 2800 Me-
chelen, tel 015-209514 tijdens 
de kantooruren, ref 2618 
• Man, 46 jaar, zoekt, wegens 
faillissement van bedrijf, dnngend 
een passende betrekking Hij is in 
het bezit van een diploma A6/A2 
afdeling Ekonomische en heeft 
tot nu toe gewerkt als all-round 
bediende (boekhouding, adminis
tratie, financiële dienst enz) 
Belangstellenden kunnen zich 
wenden tot volksvertegenwoor
diger Jcos Somers. ofwel Lierse-
steenweg 11 te 2580 St-Kat-
Waver, tel 015-21 7900, ofwel 
via het Vlaams-Nationaal Cen
trum voor Mensen met Vragen, 
D Boucherystraat 7 te 2800 Me-
chelen, tel 015-209514 tijdens 
de- kantooruren, ref J S / S L / 
2619 

• 32-jarige gehuwde metser
diender met 1 kind ten laste 
zoekt werk als metserdiender of 
in onderhoud, in Brusselse of ten 
westen van Brussel Voor ml zich 
wenden Volksvertegenwoordi
ger dr J Valkeniers, 5691604 

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 f r per maand -I-
index Schrijven kantoor blad 

De persoon die ons op maandag 
11 januari II i.v m deze adv telefo
neerde wordt verzocht de redaktie 
opnieuw op te bellen 

(Adv 218) 

Carrosserie
schilderwerken 

Victor De Keyser 
Daalst raat 76 

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

Tel 02 -26937 02 
O o k v e r k o o p van 

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

Aanbevolen huis 
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y: lepel & vork... 
BANKETBAKKERIJ 

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

Fijn gebak 
i|staarten 

suikerwaren 

RESTAURANT T U L 

Grote Steenweg 71 
9260 Oordegem 
TeL 091-69.28.74 

Specialiteit ribstuk op hout 
Dinsdagavond en woensdag 

gesloten 

V O E D I N G „DE POLDER" 

Polderstraat 12 
8458 Oostduinkerke 

Specialiteit 
dagvers fruit en groenten 

Dubbele Valois-zegels 
aan alle leden 

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

S A N O 

Emiel WItmannstraat 36, 
Schaarbeek 
Tel. 02 734 56.09 

Levert kwaliteitskoffie bij u thuis! 

Wijnimport HERMAN 
Douane - stpelhuis 

Menenstraat 376 
WEVELGEM 

Tel 056-41 2922 
056-41 81 68 

Invoer Bourgondie- en Bordeauxwi|nen. 
Alle grote wijpen 

rechtstreeks uit de kastelen 
Degustaties en verkoop 

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

en op afspraak 

Restaurant 
KAPELLEKESHOEF 

Kapelstraat 1 
TONGERLO-WESTERLO 

Tel 014/54 4007 

\/!aandag gesloten - Rustieke 
sfeer 

Maak ook eens kennis met de 
gezellige sfeer in 

Restaurant 

SCHUTTERSHOF 
Dorpstraat 10 

2922 RAMSDONK 
Tel 015-71 1549 

Industriële 
brood en banketbakkerij 

Roomijs 

Wi i f r i ed B L A N C Q U A E R T 

Grote Kouier 47 
UITBERGEN 

Tel 091-6757 12 

COR'J.I::TAL 
uw KOFFIEHUIS 
Het Koffiehuis der 
Di-nderstrock 

Kat les t raa t 20, A A L S T 

SPECIALITEIT 
van WAFELS 
en IJSROOM 

Restaurant P A L M H O F 

Tafelhouder 
Specialiteit gerookte vis 

Goede wijn hoeft geen krans 
Schoolstraat 52 

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

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

? r̂t f aHnsljuïs 
WEKELUKSE RUSTDAG 
VRUDAG TOT ZATERDAG 
18 UUR 
JAN PAUWELS-
DE BRAUWER 
D« familiezaak mat tradKla. 

9328 SCHOONAARDE 
Oude Brugstraat 16 
052-42.32.46 

JAARLIJKS VERLOF 
DECEMBER 

Banketbakkerij 
ANTWERPIA 

Geraardsbergsjstraat 38 Dr Van De Per'-elei 51 
9300 AALST BORGERHOUT 
Maunts GOSSYE Joost GOSSYE 
Tel 053-2135.33 Tel 031-36 56 54 

Café-restaurant MUTSAERT 

Eikenlel 61 

2280 GROBBENDONK 

Tel 014-512148 

Sluitingsdag maandagavond en 
dinsdag 

FEESTZAAL 
« E D E L W E I S S -

Vossemberg 13, 1981 VOSSEM 

Tel. 02-767.45.76 

Alle feestelijkheden 
Mogelijkheid tot huren 

van bestekken 

EETHUIS -
FEESTZAAL I N G R I D 

Olenseweg 41, WESTERLO 
(Voortkapel) 

tel 014/21.3696 

Alle feesten 
Specialiteiten 

HOF TEN DALE 

Kleine maaltijden, vergaderin
gen, familiebijeenkomsten. 

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

CAFE-FRITUUR 
DE SNOECK 

Elie van Laere 
en Marcella Naessens 

Lokaal Volksunie 
Gontrode Heirweg 49 

9230 Melle 
Tel. 091-30.06 53. 

Lokaal «T S C H U U R K E . 

Oude Graanmarkt 25 

1000 BRUSSEL 

Tel. 02-513.25.64 

Waar Vlamingen THUIS zijn. 

SPECIALIST VOOR 
AL UW FEESTEN 

A I . / ^ Vori-oigd** kiHikon 
[mliiflK/] Dertwkriitischp pii|7(.-n 
\ V _ _ ^ ^ Uüqelrzeii di(>n<,tb('loon 

K<>ss( lslo(.>nwi'<) 38 
??60 Nijlcn - Tul 031/81 88'11 

Beauvoordse specialiteit 
Pannekoeken en wafels 

Mevrouw 

Pauwelyn- Duquesne 

Wulveringemstraat 18 
8486 BEAUVOORDE 
tel 058/2994 91 

Gesloten vrijdag behalve m sei?oen 

Café Het V laams Hu is 
BIJ Jef Meys-Cypers 

Steenweg op Wijchmaal 59 

PEER 

Tel. 011-79.70.84 

Kom és binnen waar Vlamingen 
thuis zijn 

Voor een lekker etentje 
in een gezellige sfeer: 

Eethuis 't Voske 

Verbertstraaf 145-147 
2120 Schoten. 031-58.41.76 

Wij verzorgen al uw feesten. 

Europ Supermarkt 
Windenckxplein 

Alsemberg 

(Huis van vertrouwen) 

FEESTZALEN - SALONS 
DE LANDSKNECHT 

Aannemer van alle feesten 

Ook verhunng van tafelgerief 

Schilderstraat 33 
2000 Antwerpen 
Tel 031-374572 

Öof tctt C'cnijoortt 

f Restaurant 
Feestzaal Café 
Uitbating: 
Erna Van Ddoren 
Keierberg 25 

1700 Asse TeL 02/452.95.15 
Maandag gesloten 

't Is een specialiteit 
zoek hem op bij uw slager 
of toespijswinkel 

„De Beauvoordse pastei" 

't Is de lichtste verteerbare 

lepel & vork... 
D E P U S 
G E B R O E D E R S 
Lambroeckstraat 89 
9320 OUDEGEIV1 
Tel, 052/21.1606 

Algemene voeding bieren, wi)nen. Ij-
keuren Recfitstreeks invoer Duitse 

en Franse v îjnen 

Steeds welkom m 

KREKELHOF 

Drankhuis met sfeer 

Drie Egyptenlaan 11, 
Gooik 

Tel 054-334857 

Uw tweede thuis! 

Welkom 

IN DE GROENE POORT 

Dorpsstraat 31, 1686 Gooik 
Tel. 02-532.54.81 

Lokaal van de Volksunie 

LINDENHOVE 
Bellestraat 49 

1970 HEKELGEM 

Café, restaurant, speeltuin, 
terras Woensdag en donder
dag gesloten Maand.ag, dins
dag, vnjdag vanaf 15 u Zater
dag en zondag vanaf 's mid
dags 

Tel. 053-66.87.40 

D o r t m u n d e r 
Thier B raü -hoven 
Tervuursevest 60, LEUVEN Tel.: 016-
2286.72. 
Kon Aslridlaan 85, KONTICH Tel.: 
031-57.30.32. 
Nieuw Brugstraat 28, BRUSSEL Tel.: 
02-218.74.89 
Brugse Baan 1, Hulste. Tel.: 056-
71 1536. 

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

Hotel-restaurant-pub 

Tower Bridge 
Op 5 min. van Heizelpark 

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

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

-• T̂  
.c(en botanieK 

Koningsstraat 328 
1030 Brussel 

Tel 02-2184838 - 2184172 
Vlaams-Brabants 

restaurant, fijne keuken, 
gevarieerde wijnkaart, 

stijvolle salons, grote tuin 
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Speelt de beiaard vals te Izegem? WEST-VLAANDEREN 
De Izegemse beiaard is de laatste twee jaar herhaaldelijk in het nieuws 
gekomen. De tekst van het „Bll jheidslied", op muziek gezet door K. Mestdagh, 
„De beiaard speelt zo schoon hij kan", is hier niet van toepassing. Spottend 
zou je kunnen zeggen. „Zo vals ais hij kan." Maar dan is dat meer voor wat er-
rond gebeurt of niet gebeurt Want de Izegemse beiaard zwijgt al enkele jaren 
De beiaardier had m 1979 al aan de schepen van kuituur, mevr. Devos-Gelhof, 
geschreven dat het Instrument onbespeelbaar en dringend aan restauratie toe 
was. Bij mijn eerste tussenkomst beweerde de schepen nooit weet te hebben 
gehad van dat schr i jven. 

Eerste raming 
Op 1 september '80 kw/am het princiep 
om de beiaard te herstellen voor de 
gemeenteraad Er was toen sprake 
van een kostenraming van zo'n 
600 000 fr Het bedrag kwam van een 
aannemer die kennelijk de biezondere 
voorkeur van de meerderheid heeft, 
zoals verder zal blijken De raming 
dateerde echter van maart 1979 De 
uitspraak van de schepen van kuituur 
dat ze nooit de brief gezien had, waarin 
de beiaardier wees op de onbespeel-
baarheid, was dus nog moeilijk geloof
waardig te noemen 

Boven de 2 miljoen 
Halfweg december '80 bracht de sche
pen van Kuituur andermaal de beiaard 
op de agenda Nu om het ontwerp te 
laten goedkeuren en de wijze van 
gunnen te bepalen 
Intussen was de raming opgelopen 
boven de 2 miljoen En de meerderheid 
keurde als wijze van gunnen de onder
handse goed, zich baserend op de 
bewering dat slechts een restaurateur 
in staat was het werk uit te voeren 

Een alternatief 
Het dossiertje zag er erg pover uit Een 
bestekje van 2 (twee) bladzijden, op
gemaakt door dezelfde aannemer-res
taurateur die vroeger al een raming 
had opgesteld En het werk zou door 
het schepenkollege dan aan hem ge
gund worden I 

Na inlichtingen ingewonnen te hebben 
bij verschillende beiaardiers, was het 
niet moeilijk om te wijzen op een aantal 
onomstootbare feiten 
In Vlaanderen wordt er heus wel door 
meer dan een restaurateur-aannemer 
aan beiaarden gewerkt Gewoonlijk 
zijn er vier Vlaamse, twee Nederland
se en soms een Franse in kompetitie 
Gezien er diverse technische syste
men bestaan, dient een bestek vanan
ten te bevatten om echt te kunnen ver
gelijken Vlaanderen is een land met 
een grote beiaardtraditie Er zijn hier 
dan ook voldoende onafhankelijke 
mensen die een restauratiebestek kun
nen opmaken Z o n bestek loopt trou
wens makkelijk tot 60 (zestig) bladzij
den op Ten slotte is de aanbesteding 
een gunstiger gunningswijze voor de 
gemeenschap dan de onderhandse 
gunning 

Beloften 
Van de onderhandse gunning wou 
men met afwijken Maar de schepen 
van kuituur deed enkele beloften Men 
zou een ernstig bestek laten opmaken 
en men zou diverse aannemers aan
schrijven 

Een jaar later 
En de beiaard, hij bleef zwijgen 
Een jaar later deden we het punt zelf 
op de agenda plaatsen Uit het dossier 
bleek dat de schepen wel vier aanne
mers had laten aanschrijven, maar dat 

ze nog altijd geen serieus bestek had 
Wel had zich een tweede aannemer 
aangeboden* met een bedrag van een 
kwart miljoen minder 
Maar dit was allemaal schijn 
Want in het dossier vonden wij een ku-
rieus ontwerpbesluit van het schepen
kollege, daterend van augustus '81 
Het IS immers het schepenkollege dat 
beslist aan wie een werk toegewezen 
wordt In dat ontwerpbesluit nu. was 
voorzien het werk te gunnen aan de 
eerste aannemer, voor ruim 2 miljoen, 
nog altijd op basis van een twee 
bladzijden tellend bestekje 
De schepen van Kuituur moet toen 
haar slag met thuisgehaald hebben 
want het bleef bij een ontwerpbesluit 
Intussen had zij een briefje laten schrij
ven naar Brussel, met verzoek om 
subsidiering Zonder dossier, zonder 
bestek, zonder onderzoek naar klasse-
ringsmogelijkheden Het antwoord kan 
men in zulke omstandigheden gemak
kelijk raden I 

Klare wijn 
Ons VU-voorstel was dan ook tweeër
lei 
1 Het gemeenteraadsbesluit van 15 
dec '80 wordt ingetrokken 
2 Er wordt geopteerd voor aanbeste
ding Er komt eerst een door onafhan
kelijke deskundigen opgemaakt be
stek, met varianten 

Een jaar geleden stond de VU-fraktie 
alleen Het moet zijn dat nu ook de SP 
vond dat eindelijk eens klare wijn 
geschonken mocht worden, want de 
SP steunde dit keer ons voorstel De 
meerderheid stemde echter neen 

Reaktie 1 
De reakties van de meerderheid zijn 
het onthouden waard De schepen van 
Kuituur beloofde andermaal, maar 
voelde geen vaste grond onder de 
voeten Ze besloot met de volgende 
woorden „ Toevallig of niet. deze week 
kregen wij de vraag van een aannemer 
hoe ver het nu staat met deze zaak Ik 
insinueer niets, mijnheer Vandewalle. 
maar het is toch merkwaardig " 
Twee van haar kollega's, L Crochon 
en G Eeckhoudt, konden nu breeduit 
lachen en maakten een bekend gebaar 
met duim en wijsvinger 

Reaktie 2 
Tijdens mijn tussenkomst gingen vier 
CVP-raadsleden op hun manier te
werk Twee probeerden mij te onder
breken Maar twee anderen toonden 
de finesse van de Izegemse CVP-
macht Jacques Derolez schoof zijn 

• kollega Genevieve Dneghelinck een 
apparaat toe Dit bleek een cassettere
corder te zijn waaruit een opgewon
den Genevieve luide beiaardmuziek 
wist te toveren De burgemeester 
greep met in en was zichtbaar geluk
kig fRaadsleden van verschillende par
tijen heten hun afkeuring blijken 

Besluit 
Indien de VU- of SP-oppositie zulke re
akties ten beste zou geven t o v een 
raadslid van de meerderheid dan zou 
men terecht termen kunnen hanteren 
als „poppenkastvertoon" en „kinder
achtig" of „folkloristisch" of „politiek 
onvolwassen" of „schrijnend bewijs 
van zwakheid" 

We kunnen van de CVP-houding al
leen dit zeggen het heeft geen naam 

Enk Vandewalle 

JANUARI 
16 MIDDELKERKE: VU-overwinmngsbal in het Casino om 21 uur 
21 IZEGEM Pol Goossens (Hoofdredakteur „De Morgen") over het 

tema ,De vuist en de roos van het socialisme", tweede spreek
beurt in de reeks „Izegemse gesprekken" Om 20 u in de Bar van 
het Muziekauditorium, Kruisstraat 15 Toegang gratis Organiza-
tie VSVK 

25 IZEGEM: nieuwjaarsinstuif van de VU-Vrouwen om 20 uur in het 
Vlaams Huis Org EVV 

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

Holt Wen/ik in de financiële afgrond? 
ledere Wervikaan weet dat onze stad 
voor een financiële ruïne staat Het 
personeel moet soms meer dan eens 
wachten op de uitbetaling van de 
wedde Nu kan men in de dagbladpers 
lezen dat er een beroep moet worden 
gedaan op voorlopige twaalfden ten
einde het stadspersoneel te kunnen 
betalen Meer dan eens liet men van
wege onze bestuurders uuschijnen dat 
Wervik benadeeld wordt door het ge
meentefonds Men maakt dan een 
vergelijking met onze Komense buren 
die miljoenen meer krijgen dan wij en 
dit met ongeveer een zelfde aantal 
inwoners Er wordt zelfs gesproken 
over een verschil van meer dan hon
derd miljoen over een tijdsspanne van 
vijf jaar Een feit is zeker Komen k'ijgt 
veel meer Van waar dit verschi l ' 
Eenvoudig, beginselvast zoals steeds, 
laten de Vlaamse ministers de Vlaam
se gemeentebesturen in de kou Maar 
dat vergeten onze stadsbestuurders 
erbij te zeggen Als ze eerlijk zouden 
zijn, moeten ze zeggen welke minis
ters ons in de steek laten Trouwens, 
dit alles is maar een aspekt van de 
zaak Voor de fusie beschikte onze 
deelgemeente Geluwe reeds over een 
zwembad ledereen weet dat dit stuk
ken van mensen kost Niettemin vond 
men het nodig te Wervik een zwempa-
leis te bouwen van bij de honderd 
miljoen frank' Wie het breed heeft, he 
Wanneer we schrijven ..zwempaleis" 
dan overdrijven we geenszins Een 
staaltje de toonbank van de bar kost 
praktisch de helft van een sociale 
woning, want we weten toch zeer 
goed de prijs van het marmer Een 
middeleeuwse koning kon geen grote
re waanzin ten toon spreiden Wie zou 
bij dergelijke verspillingen belang heb
b e n ' Hoeveel VVervikse handelaars 

VU-leper legt 
kontakten 
VU-leper nodigt U uit tot een kontakt-
avond op vrijdag 15 januan 1982 om 
20 u in de grote zaal van het hotel 
„'t Zweerd", Grote Markt 2, te leper 
In het licht van de recente verkiezings
overwinning van de Volksunie op 8 
november '81 en in het vooruitzicht 
van de gemeenteraadsverkiezingen 
van oktober aanstaande zullen volgen
de onderwerpen behandeld worden 
„De invloed en het onmisbaar aandeel 
van de Volksunie in de totstandkoming 
van de Vlaamse staat" door senator 
Michel Capoen, „Het Vlaamsnationalis-
me en gemeentelijke politiek" door 
gemeenteraadslid-fraktieleider Jan 
Carpentier 

moeten nog geld ontvangen' Een 
wachttijd van een jaar is geen zeld
zaamheid meeri Voor de bouw van het 
kultureel centrum werd de knoop 
doorgehakt het ministerie van Neder
landse kuituur zal de zaak op zich 
nemen omdat Wervik een voorpost is 
langs de taalgrens Gelukkig maar 
Verder laat men de gewone burger 
weten dat er moet bespaard worden. 

teneinde de krisis te overwinnen Het 
hoeft gezegd dat het goede voorbeeld 
van hogerhand komt 

Zitdagen senator 
Capoen 
Elke tweede zondag van de maand, 
van 11 tot 12 u, in gasthof „'t Kapittel", 
Ooievaarstraat, Wervik 

Openbare ontmoeting: om en 
aan de Langestraat 
De perikelen en verwachtingen „om en 
aan de Brugse Langestraat" vormen 
het onderwerp vJêarover op maandag
avond 18 januan 1982, vanaf 20 u 30, 
in de zaal van afspanning „De Grote 
Hert", Langestraat 121, Brugge, hard 
van gedachten kan gewisseld 
Meer bepaald zijn volgende vragen 
luidop te stellen 
• komt er éénrichtingsverkeer m de 
Langestraat' 
• wat gebeurt er met de Kruispoort 
en met de verkeersopstoppingen al
daar ' 

• hoe zal het nieuwe Stoelplein eruit 
z i en ' 
• komen er bejaarden-woningen in 
het Bi lkske' 

• valt het woonerf-Ganzestraat 
m e e ' Worden er nog woonerven aan
ge legd ' 
• hoe wordt de nieuwe woonwijk 
„Karthuizerswijk" aangelegd' Krijgen 
bescheiden beurzen er een k a n s ' 
• en het nieuw gerechtshof, hoe zal 
het eruit z i e n ' Wanneer komt het 
geheel of gedeeltelijk in gebru ik ' 
Voor uitleg en inzicht over een en 
ander wordt een beroep gedaan op 
Openbare Werken, de stad Brugge, de 
sociale bouwmaatschappij, het 
OCMW-Brugge 

Deze „openbare ontmoeting" wordt 
opgezet door de VU-afdeling Brugge
kern Inkom vrij voor elke belangstel
lende 

Tielt verklaart zijn 
grondgebied „atoomvrij 

f f 

In de gemeen te raad van 7 januar i 
b rach t VU-raads l id D e Ramnnelae-
re de mot ie naar voo r o m Tielt to t 
a toomvr i je zone uit te r oepen 
HIJ d iende deze mot ie in, in naam 
van het 25-ok tober -komi tee, waar
van ook de V U deel u i tmaakt 
Deze verk lanng gebeu rde in na
vo lg ing van versch i l lende g e m e e n 
ten in b innen- en bui tenland, die 
reeds hun g rondgeb ied a toomvr i j 
hebben verk laard s inds de akt ie 
„a toomvr i je zones" in Europa w e r d 
ge lanceerd o p een specia le pers-
kon feren t ie in Londen o p 28 apnl 
1980 D e 4 art ikels h ieronder ve-
meld w e r d e n mits enkele kleine 
wi jz ig ingen d o o r de gemeen te 
raad eenpar ig g o e d g e k e u r d : 

lustrerie mare devriese 
baron ruzettelaan 56 brugge 
050/35.74.04 
baan van brugge naar kortrijk 

-20% 
korting op verlichting voor tuin, badkamer, keuken, buro 
en voor woon-, zit- en slaapkamers, 
op salontafels voor elk Interieur. 

verrassingskortingen 

-30% -40% -50% 
lustrerie mare de vriese 
verlichting tegen 

I betaalbare prijzen. 

• art ikel 2 w e r d aangevu ld met : 
..en verb ied t de b o u w van een 
kerncent ra le te Tielt, 
• art ikel 3 w e r d aangevu ld met : 
en de ops lag e rvan onder d e 

g r o n d 
De g e m e e n t e r a a d van T ie l t in 
z i t t i ng van 7 januar i 1982: 
Artikel 1 sp reek t z ich uit t egen 
het bestaan en de aanmaak van 
alle k e r n w a p e n s waar ook ter we 
re ld en verb iedt , als gevo lg daar
van, de plaatsing van k e r n w a p e n s 
op het g rondgeb ied van de ge
meen te 
Artikel 2 de gemeen te raad 
sp reek t z ich uit t egen het b o u w e n 
en ui tbaten van kerncent ra les 
Artikel 3. de gemeen te raad 
sp reek t z ich uit t egen het opslaan 
of het ve r voe r van radio-akt ief 
matenaal en k e r n w a p e n s o p of 
b o v e n het g rondgeb ied van de 
gemeen te 

Artikel 4 deze besl issing zal aan 
de hoge re overhe id w o r d e n over
gemaak t 
W I J v inden dit initiatief natuurl i jk 
zeer pracht ig , het kan een tip zijn 
voo r de VU- raads leden waar ook 
in V laanderen ! 

johan mahieu itelier 

ZO€K<gRC:i€ 
• Beproefde 37-jarige 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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Aanbevolen huizen 

PVBA VAN IMPE & Zonen 
Steen- en marmerhouweri i 

Brilstraat 41 
HAALTERT 
Tel 053 2122 48 

Alle werken in marmer en natuur
steen 
Open haarden Grafzerken 

KEUKENS • SANITAIR 
VERWARMING 

VAN DER CRUYS 
Assesteenweg 65 TERNAT 

Tel 582 14 41 
Toonzaal alle dagen open 

van 9-19 u Zondag gesloten 

PVBA J BORREMANS-COCK 
& KINDEREN 

Algemene Bouwondernemmgen 

Genisest ro j l 238 
9500 GERAARDSBERGEN 

Tri 054 41 25 89 

W>| bouwen voor u sleutel op de deur 

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

Platleau Lievens Portugeesstraat 9 
1780 Teralfene 
Tel 053 66 74 56 

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

Wit l tou ten meubelen in Aalst, Groenstraat 200. 

VERVOER-VERHUIZINGEN 

Laadruimte van 30 tot 50 m3 

VECOVEN Jozef 
Haneveldlaan 47 1850 Grimbergen 

Te! 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 Stnjtem 

Tel 054 33 37 56 

DE CRAEN ROM pvba 
Molenstraat 78 
NIEUWENRODE 
Tel 015 71 1240 

Verwarming - stoom - sanitair 
Alle herstellingen 

Sparen, lenen, verzekeringen, 
dienstbetoon 

FONS PRINSEN 
Groep ARGENTA 
Tel. 02-569.09.14 

02-569.11.17 

GELD 

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

DE KERAMIEKKELDER 
Piet VRANKEN 
Hoornstraat 2 
HALLE 

Vloer- en wandtegels 
10 % korting voor VU-leden 

WASSEN VAN ALLE RUITEN 

Aalsterse Glazenwasserij 

Gebr ALLOO 
Raphael en Willy 

Tel bureau 053 21 72 12 

KLEDING LENDERS 

Sint D.irni.i.inbtraot 41 
W O M M E L G E M 
Tel 031 53 70 39 

Dames- heren en kinderkleding 

GELD 
onnniddellijk te bekonnen 

bij Frans VAN MOORTER 

VIjfhuizen 6, ERPE 

l e l 053-212911 
053-2127 57 

ANTIEKZAAK 
Marcel Asselman 

Rollebeekstraat 45, 
1000 Brussel Tel. 5116133 

Privé 56903 18 

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

I K E U K E N S I 

PVBA BERT 
Assesteenweg 101, Ternat 

Tel 02-5821312 

VERDELER VOLKSWAGEN-AUDI 

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

ALGEMEEN BOUWBEDRIJF 
Van d. Branden pvba 

Wuitenslaan 39, 9160 Hamme 
Tel 052-47 88.09 

Gratis voorstudie en prijsofferte 

Heropmaken oude ijzeren p>oor-
ten en balkons en allerlei smeed-

De Vos Luc 
Centraleweg 27 

2260 NIjlen 
Tel. 031-81.77.06 

Gratis prijsofferte 

DUHASON-KEUKENS 

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

I D E L • Tel 011-534349 

Gelegenheidsgrnfiek Huweliik • Ge
boorte • Zelfklevende pt . ikb jud en 
etiketten. Houten dnikletters - Rekln-
ine-kalenders. 

FRANSSENS OPTIEK: 

I Silhouette 
Marwitz 
Rodenstock 

Hoionlalseb.tan 340 
Dcurne Z Tel 210896 
Kerkstraat 44 Antwerpen 
Tol 35 65 75 

ALLE LAS- EN 
SMEEDWERKEN 
Speciaal herstelling van kipbakken 
GEORGES GROENINCKX 
Letterkunde 244, 2610 WILRIJK 
Tel. 031-28.93.14. 

VAKANTIE 
AAN ZEE 
TE 
OOSTDUINKERKE Littoral 

uitgebreide keus bemeubelde villa's - apparl - en studio's 
m alle prijsklassen alles inbegrepen 
vraag gratis katalogus met foto's 

IIOPOIDII-IAAN212 
8*51 OOSTDUINKERKE 
TEL 051/91 2S 29 
WOENSDAG GESLOTEN 

Zaadhandel 

PVBA DE MOOR-LATEUR 
PELGRIM 9 
9258 S C H f L D E W I N D E K E 

Alles voor land- en tuinbouw 

Tel 091-62 5142 

NV Reinigingswerken 

PEETERMANS 

Onderhoud en restauratie 
gebouwen 

Wijnegemstraat 40 
2220 Wonirnclgem 

Tel 031 53 95 30 en 53 75 75 

ESOX 
S T A N PHIL IPS 

Groothandel Hengelsport 

Panorama 36 
1810 WEMMEL 
Tel 02-4781993 
Import - Export 

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

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

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

Diepvriezers 

8 -i- M 
Bouwpromotoren 

en daktimmerwerken 

Gasthuisstraat 42 B 
1760 ROOSDAAL 
Tel 054-330687 

ALLE L A S W E R K E N 
Staaf - aluminium - ZAMAC -
brons - koper - gietijzec 
Halfautomaatlaswerken 100 °/o 
fotolas 
Nieuw en herstellingen. 
GEORGES GROENINCKX 
Letterkunde 244, 2610 WILRIJK. 
Tel, 031-28.93.14 

MEUBELEN MOENS 
Mark t 28 
TERNAT 
Tel 582 10 55 

Specialist primitief -
stiilmeubelen en modern 

STUDIO 
DANIM 

02-428.69.84 

— Industriële fotografie 
— Mode/archttektuur 
— Huweli|k$reportages 

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

Leon Theodorstraal 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 

JEF THIJS 
ALLE 

VERZEKERINGEN 

KONING LEOPOLDLAAN 1 

3180 WESTERLO 

TEL 014-54.48.07 

> 

DROOGKUIS WASSERIJ 

BEDRIJFSKLEDIJ ST PIETER 

Kollegestraat 33 2400 MOL 

014 31 1376 

lustrerle 

Hand- & 
Elektrisch 

Gereedschap 
voor Hobby en 
dustrie 

R i j ksweg 316, 318, 320 

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

- Tel . 011-76.43.15 

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

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

EN IROEKEN 
moeilijke maten,/tH 

vakkundige retouche | 
iMCcttcrklccrMakcr / | 

. Vermees C^ 
D 

\v 
.^ r~ X. T ~ 

De prijsbreker 
van het goede meubel 

Groenstraat 84, 2000 ANTWERPEN 
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24 m Mensen van bij ons 

NMBS-LAND - Premisse: 
Zeker, vorige maandag werd er 
door de treinreizigers nogal wat 
goedkoop afgereisd Alleszins 
dan, als je de bezette zetels en 
staanplaatsen verrekent op basis 
van de vergoeding per uur Voor 
enkele franken kon je urenlang 
treinreizen Reizen, nu ja Er 
werden op gebied van 
rendement historische rekords 
geklopt En het ene verhaal was 
maandagavond al 
hartverwarmender dan het 
andere We deelden het lot van 
de reizigers die haast gratis-
voor-niks urenlang konden 
genieten van de NMBS-diensten 
op het treinstel 1607 Van 
Leuven naar Brussel-Noord in 
een rekordtempo De 
pendelaars-van-bij-ons hebben er 
memorabel van genoten 
Leuven — De Brussel-trein van 
8 u 56 had geen vermoedelijke 
vertraging Er werd afbreuk 
gedaan aan een hardnekkige 
traditie Het treinstel 1607 
vertrok in Leuven, richting 
Brussel met de onnoemelijke en 
onaangekondigde vertraging van 
amper een half uurtje Stel je 
\'oor op het moment dat 
nagenoeg in geheel het land de 
treindiensten vermeld in 
„Indicateur-Spoorboekje' uit hun 
winterse sloffen sprongen 
Wel was er die bijhorende 
spoorwijziging Sporen 1 en 2 
waren ijsvast bezet door twee 
lange treinstellen En dus kwam 
Mons-Bergen met bekwame 

spoed aangespoord naast 
perron 3 
De bosjes reizigers, een paar 
honderd pendelaars schoven 
van perron 1 trapjes-af, trappen-
op naar perron 3 De getrouwe 
drukte 
Op perron drie de trein voor 
Brussel-Mons-Bergen Tollend 
van energie Nagenoeg drie 
wagons lang De eersten-bij 
vielen in de prijzen Ze lieten 
een stofwolk van sneeuw 
genoeglijk achter als 
uitwuifcadeau voor die 
„sukkelaars" die geen plaatsje 
konden bemachtigen in het 
treintje met omnibus-allures De 
direkt werd inderdaad door de 
pientere NMBS-direktie — „om 
wille van de biezondere 
toestand" omgetoverd in een 
overal-stoptrein Tot en met in 
Zaventem konden inderdaad 
nog zoveel verkleumde 
treinreizigers zich vanop het 
perron tussen de staande-
hangende NMBS-klienten 
opdnngen Tot zover, een pracht 
van een rit in een-in-omnibus-
omgetoverde-direkt-trein 
Het was op deze winterse dag 
een uitstekend idee om met de 
trein te reizen De 
publiciteitsslogan „wintertijd'? 
Neem de trein " werd ten volle 
genoten Hier en daar is er de 
flits van een 

autoverkeersopstopping De 
ijstrieste Noorderring van 
Brussel Geen betere winterweg 
dan de spoorweg 
En dan botsen we op de grens 
van de Brusselse agglomeratie 
Haren-in-zicht De trein s|okt 

Winterweer? Reis met de trein 

Omet aan de Loco's 

Wat een bruut van een 
kondukteur Het treinstel zo 
blijkt spoedig, is toe aan een 
definitieve stopbeurt Het is 
nagenoeg 10 u 30 De witte 
glooiingen van de Zennevallei 
zijn prachtig Een uur-lang 
hebben we het genoegen het 
treinstation van Schaarbeek 
schok-schok honderd-meter-na-
honderd meter minutieus 
statisch te bekijken 
Wat jongere pendelaars ruimen 
om beurten hun zitplaats voor 
reizende zestigers Het toilet 
wordt van langsom-meer een 
suksesnummer De staande en 
hangende corridor-reizigers 
trekken om de vijf minuten hun 
buikje in om een passant toe te 
laten zijn aflaat te doen 
De kranten worden 
weggeborgen Alles is 
onderhand gelezen Zelfs al de 
artikels op de buitenland-
bladzijden De lezers van een 
intellektuele gazet heben 
onderhand ook al een bijdrage 
over Palasthy-systemen en het 
intellektueel genie van de 
Lambert-hoidjng verorberd Een 
spuiter durft nog in het met-
rokers kompartiment zijn krant 
ten aanschouwe van iedereen 
open te vouwen op de bladzijde 
van de weersvoorspellingen 
voor maandag 11 januari zonnig 
weer 

Rond 11 u 30 sjokken we de 
stelplaats van Schaarbeek 
meter-per-meter voorbij, het 
station van Scarbeque tegemoet 
Och nee er is mets, of toch met 
zoveel aan de hand Vergeleken 
met zoveel andere besneeuwde 
NMBS-stellen is de Mons-
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Bergen toch nog bijna in Brussel 
met sneeuwzachte vertraging 
De treinchef slaat geen alarm 
laat zich bij de reizigers met 
zien Maar nu net voor het 
Schaarbeek-station, is het 
sjokken van deze 1607 direkt-
stoptrein genadeloos voorbij 
Waar de machinist tot nog toe 
van het ene rode licht naar het 
andere brutaal sjokte en stopte 
(dat brute geldt dan voor het 
psychologisch geweld van het 
herhaaldelijk stoppen), is er nu, 
tegen het middaguur aan 
hoegenaamd geen millimeter 
gespoor meer bij 
„Een goede reis" bengelt een 
NMBS-publiciteitskaartje boven 
menig passagierszetel 

Gegijzeld 

De klokgetrouwe pendelaars 
krijgen last van hun schafttijd In 
de drie wagons van de 1607 
durft evenwel nauwelijks een 
broodjeswinner zijn brooddoos 
bovenhalen Stel je voor 
snoeperig genieten van de 
betaalde met-gepresteerde 
voormiddaguren ten 
aanschouwe van de zoveel 
andere reizigers-gezellen die hun 
nagels aan het afbijten zijn Een 
appeltje voor de dorst of een 
appelsientje, dat blijkt wel door 
de beugel te kunnen 
Maar, het klimaat in de trein 
verandert — verijselijkt — plots 
zeer snel op het moment dat de 
spoorwegarbeiders hun winterse 
900-dans beginnen op te voeren 
Nog immer is er geen NMBS-
boodschap voor de door de 
sneeuwman gegijzelde 
treinreizigers De NMBS-
abonnees weten evenwel van 
wanten telkens als het bij ons 
heel even echt wintert spelen in 
Brussel, en precies in Brussel de 
treinwissels hun parten 
En daar lopen ze dan de 
NMBS-wachters van het laagste 
echelon Zij moeten ons van de 
bevroren wissels bevrijden De 
direktie gaf hen een machtig 
arsenaal mee rode en gele 
vlaggen borstels (vooral 
borstels) iets wat gelijkt op een 
verfborstel en een emmertje met 
daarin ook zoiets als olie 
We zijn bijna gered Eureka, er 
wordt zelfs een stoomlokomotief 
bijgesleurd 
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We laten ook stoom af Grappen 
en grollen worden bij trosjes 
opgerakeld 
Vriendelijk zijn voor mekaar De 
uitgelezen rechtse Standaard 
wordt minzaam ingeruild voor de 
rooie Morgen 
Maar het blijft sneeuwen, en 
vooral bhjft NMBS-stel 1607 ter 
plekke staan 
Het IS nagenoeg halfeen De 
machinist krijgt het op zijn 
heupen En zoveel andere 
kollega's van hem Er wordt 
treingetoeterd dat het een lust 
IS En het wonder geschiedt het 
sein dat onze trein tegenhield 
springt op groen 
Schaarbeek-Schaerbeek De 
reizigers die uitstappen worden 
met verwelkomd langs de 
getrouwe luidsprekers 
Begrijpelijk Van aansluitingen 
met vermoedelijke vertraging is 
geen sprake Geen dozijn 
pendelaars stapt uit We hebben 
immers haast met z'n allen 
betaald tot Brussel En er is 
niemand die ons verklapt dat we 
daar binnen de vijf minuten met 
zullen aanbelanden Het heeft 
dus hoegenaamd geen zin om in 
Schaarbeek een bus of tram als 
overstapje te nemen We zagen 
die Brusselse rijtuigen nochtans 
uitdagend defileren Maar, dat 
kost ook alweer 23 frank om 
met die tuigen van Schaarbeek 
naar het centrum van Brussel 
door de sneeuw te sukkelen 
De stoptrein Mons-direkt sjokt 
parmantig verder Tot de 
volgende wissel Die lijkt ook al 
het net wel vrieswintertje niet 
beweeglijk genoeg meer te 
kunnen trotseren Treintjestop 

Van twaalf 
tot twee 
Tot op minder dan honderd 
meter van Brussel-Noord We 
krijgen leuk gezelschap Een 
stoptrein die een Trans-Europ 
Express blijkt te zijn Nog zo'n 
ander tuig dat op en af 
Amsterdam en Parijs pendelt En 
we hebben er zowaar genoegen 
aan dat we een direkt Leuven-
Brussel hebben ingehaald die in 
de Petermannen-stad een 
halfuur voor onze 1607 
vertrokken was Onze machinist 
moet nogal wat premies trekken 
voor dit opmerkelijk 

inhaalmaneuver De leukerds 
doen hun best In spiegelschnft 
wordt op de bedampte ruiten 
aan de kollegas van het vlakbij-
treinstel gemeld dat we later dan 
ZIJ thuis vertrokken zijn 
De wissels van de NMBS 
kennen geen tijd Die van 
Welkenraedt tot Schaarbeek 
blijkbaar wel Die hebben ons 
met bekwame spoed laten 
voorbijhollen De wissels van 
Schaarbeek tot Anderlecht 
blijken van een totaal ander 
allooi te zijn Dne jaar geleden, 
op nieuwjaarsdag gingen zij ook 
dwarsliggen Al wat Brussel is 
— tot en met de spoorwissel — 
wil overduidelijk steeds ,apart" 
zijn De ambtenaren-schafttijd is 
voorbij 
Van-twaalf-tot-twee hebben we 
van net voor Schaarbeek net 
met het station Noord bereikt 
Alles IS gelezen en bekeken 
Alleen het sneeuwtapijt zorgt 
voor gemoedsrust Het heeft 
opgehouden met sneeuwen De 
wissels blijven stram De eerste 
vlammenwerper van de NMBS 
moeten we nog zien 
Alle goedkope grappen zijn ten 
beste gegeven De Volk-lezer 
ruilt zijn lektuur met de Soirist 
Dat we tussen Schaarbeek en 
de Noord wisselvast zitten 
wordt sommigen te gortig Dat 
„men" de 1607-direkt in Leuven 
zomaar liet volsjouwen met 
gehaaste pendelaars zonder 
navenant vnesweer-informatie 
Dat „men" een paar honderd 
reizigers in Schaarbeek met 
aanmaande om gebruik te 
maken van de stadsdiensten 
Dat de NMBS-chefs ons 
onverwacht trakteerden op een 
goedkoop reisje van meer dan 
vijf volle ellenlange uren tussen 
Leuven en Brussel 
Er wordt rond kwart over twee, 
gejuicht als de machinist voor 
de zoveelste keer het treinstel in 
beweging brengt 
Oef, de NMBS-miserie is voorbij 
Jassen aan Telefoonnummer 
van het werk zoeken om ons 
niet-vermist zijn aan te melden 
Twintig meter rijden En, stop 
Het perron van Brussel-Noord in 
zicht Voor ons treinmachien 
blijkt er alweer een 
dwarsliggende wissel te liggen 
Rode vlaggen Keerborstels Wat 
stoom van een loko Emmertjes 
met olie en verfborstels 
We zijn bijna in Brussel De TEE 
schuift langzaam het station 
binnen Verschillende 
Antwerpen-stellen wuiven ons 
na met een sneeuwwolk die bij 
geen mens pretjes oproept -
Het wordt te gortig Een 
reisgezel voelt zich gegrepen in 
een noodsituatie, en grijpt aan 
cj^ noodhengel waarmee de 
deuren ijskoud openspringen Hij 
laat in de sneeuw haastige 
sporen na Elkeen die wat te 
been is in de 1607 volgt hem 
met woorden Maar, de 
plichtsbewuste treinchef grijpt 
de ontsnapte gegijzelde bij de 
kraag De onverlaat had ongelijk 
HIJ zal allicht de boete moeten 
betalen voor de NMBS-
vertraging 

Want, nog geen tien minuten 
later konden de andere reizigers 
in Brussel-Noord hun 
loftrompetten steken Behalve 
die paar dozijnen die bleven 
zitten, omdat zij naar Brussel-
Zuid wilden sporen Dat bleek 
ook al met te kunnen Wie wel 
een goede dag moet gehad 
hebben de RTT-direktie Wie 
voor het NMBS-debacle 
opdraaide dat waren de 

buschauffeurs van de overjaarse 
buurtspoorwegen Want die 
bussen die zorgden ervoor dat 
de gestrande spoorreizigers 's 
avonds laat weer thuisgeraakten 
Winterweer? Reis met de trein' 
(hds) 


