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Martens 

verspeelt Vlaamse troef 
Verleden maandag heeft de ministerraad beslist, 250 
miljoen ter beschikking te stellen voor de aanschaf 
van de zogenaamde long lead items. Deze bizarre 
naam staat voor de zeldzame materialen en grondstof
fen, die nodig zullen zijn wanneer België straks zou 
beslissen, de Mirage's van de luchtmacht te vervangen 
door Amerikaanse F-16. 

Als men premier Martens mag geloven, is er geen vuil
tje aan de lucht. Deze aanbetaling ten belope van een 
kwart miljard, zegt hij, mag niet gezien worden als een 
keuze-op-voorhand ten voordele van de F-16. Indien 
België later zou beslissen dit vliegtuig niet aan te ko
pen, dan wordt het kwart miljard terugbetaald. 

Men houdt niet op, zich te verbazen over de vlotheid. 
waarmee België zich Amerikaanse handelspraktijken 
moet laten welgevallen. Wat zou er'normaler zijn dan 
dat een vliegtuigkonstrukteur, die hoopt een miljar
denkontrakt bij ons in de wacht te slepen, er zélf voor 
zorgt dat hij tijdig beschikt over de nodige grondstof
fen? 

Dit echter slechts tussen haakjes. Er zijn andere uiterst 
bedenkelijke aspekten aan de long lead items. Zo het 
feit, dat de Vlaamse ministers door deze beslissing een 
uiterst belangrijke troefkaart uit de hand hebben 
gegeven. 

Van Vlaamse kant is steeds geëist geworden dat de 
beslissing niet zou genomen worden, zonder dat voor
afgaandelijk de regionale verdeling van de kompen
saties voor de eventuele vervanging van de Mirages 
zou gebeurd zijn. In het verleden zijn deze kompensa
ties immers altijd een Iouter-Waalse aangelegenheid 
geweest: terwijl FN, Sabca en Sonaca het hele pakket 
toegeschoven kregen, bleef het Vlaamse bedrijfsleven 
op zijn honger zitten. 

Hoe premier Martens het moge draaien en keren: de 
beslissing tot aanschaf van de long lead items, zonder 
voorafgaande beslissing over de verdeling van de 
kompensaties tussen Vlaanderen en Wallonië, is een 
uiterst kwalijke zaak. De reakties liegen er niet om: de 
Waalse pers en poltici kraaien viktorie. Vice-premier 
Maystadt beroemt er zich op, dat hij in de Minister
raad een zwakke Vlaamse poging om de kompensatie
re~eling te bespreken onmiddellijk torpedeerde. 

Als doekje voor het bloeden heeft de regering beloofd, 
dat er een speciale kommissie zal worden opgericht 
om het dossier van de regionale verdeling der kom
pensaties te "bestuderen". Men kent dat, vanuit een 
zéér lange ervaring: voor de Walen boter bij het vissie, 
voor de Vlamingen een kommissie. 

De vereniging van Vlaamse aëronautische bedrijve. . 
gegroepeerd in de Flag, koestert dan ook een dubbele 
vrees. Ten eerste dat Vlaanderen nooit zijn billijk 
aandeel van 56 t.h. der kompensaties zal krijgen. Of 
ten tweede, indien zulks toch het geval zou zijn wat 
volume betreft, dat de hoogtechnologische en toe
komstgerichte luchtvaartbestellingen verder naar FN, 
Sabca en Sonaca gaan, terwijl de Vlaamse arbeiders 
en bedrijfsleiders verzocht worden wat te klungelen 
aan jeeps of affuiten. 

Nadat Martens en de Vlaamse ministers de troefkaart 
van de long lead items hebben verspeeld, is deze vrees 
meer dan ooit gegrond. 

tvo 

Foto van de week 

- Door de weigering van de regering-Marlens subsidie te geven moet normaal vandaag, donderdag, de 
handelsrechtbank beslissen of één van de vijf overblijvende nationale ekonomische sektoren, de scheeps

bouw, al dan niet gehalveerd wordt. door sluiting van Cockeri/1 Yards. (Foto Marc Cels) 

De intenties en de daden 
Het maratondebat in de kamer heeft de afloop gekend die, bij wijze 
van spreken, reeds in de sterren stond geschreven: de regering krijgt 
haar volmachten. Straks wordt alles nog eens netjes overgedaan in 
de senaat, met precies hetzelfde resultaat De meerderheid van de be· 
volking zal er niet wakker om liggen. Het parlement heeft nooit sterk 
in geur van heiligheid gestaan bij Jan Publiek; de uitschakeling ervan 
vindt hij wellicht niet eens zo erg. En zullen zelfs heel wat naïevelin
gen zijn die het volmachtenbeleid van Martens-V beschouwen als een 
nieuwe krachtdadiger aanpak. Ze zullen rap ontnuchterd worden. 

De werkelijke reden voor deze 
volmachten is immers niet te zoe
ken in de noodzaak aan snelle 
maatregelen of de politieke wil tot 
een nieuw beleid, maar in de zwak
te van de rooms-blauwe meerder
heid. Martens tracht zijn broze en 
zwakke meerderheid te bescher
men, door haar te ontslaan van de 
verplichting om stelling te nemen 
in het parlement 
Het is trouwens niet het parlement 
dat in het verleden een krachtig 
beleid in de weg heeft gestaan en 
het politieke leven heeft verlamd. 
Het zijn de belangengroepen aller
hande geweest, de syndikale en 
patronale drukkingsgroepen, die 
de zandbank vormden voor iedere 
poging tot herstel. De volmachten 
schakelen wel het parlement uit, 

maar niet de drukkingsgroepen 
die verder zullen gekonsulteerd 
worden en die trouwens machts
posities bekleden tot in de centra 
zelve van de regeringspartijen. 

Inmiddels vraagt Martens om de 
haverklap, dat men zijn regering 
geen intentieproces zou aandoen 
maar dat men haar zou beoorde
len op haar daden. 

Indien men haar eerste beleidsda
den weegt, dan wordt zij reeds 
thans te licht bevonden, vooral 
wat het behartigen en verdedigen 
van Vlaamse belangen betreft 
De rooms-blauwe koalitie is in 
Vlaams opzicht zo mogelijk nog 
slapper en onbetrouwbaarder dan 
het vage rooms-rode interregnum 
van Eyskens. Zo heeft Spitaels 

maandenlang vergeefs getracht, 
de beslissing inzake de long lead 
items voor de F-16 door te druk
ken. Gol en Maystadt hebben dit 
cadeau reeds in de bruidskorf van 
het rooms-blauwe huwelijk mogen 
vinden. Martens-V is, wat de mil
jardentransfers naar Cockeriii
Sambre betreft, nog stukken snel
ler en gewilliger dan al wat voor
heen is vertoond. 
De ongelijke strijd die de Vlaamse 
arbeiders en bedrijfsleiders moe
ten voeren voor het behoud van 
jobs en fabrieken, wordt dezer 
dagen op dramatische wijze in het 
licht gerukt door een aantal kata
strofen in de Vlaamse scheeps
bouw en de textiel. Niet alle Coc
kerills zijn blijkbaar gelijk voor de 
wet! Terwijl in de Hobokense Co
ckeriii-Yard staatshulp afhankelijk 
wordt gemaakt van de bereidheid 
tot inleveren, vloeien de miljarden 
ongeremd verder naar Cockeriii
Sambre. Dat ondanks zijn 3.000 fr. 
verlies per geproduceerde ton, 
voortgaat met de uitbetaling van 
de hoogste lonen in Europa •. 
Volmachten om ongestoord zo 

. voort te doen? 

in Hob en 
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DANK! 
Mevrouw Peeters-Nicasie, de eerste 
VU-sekretaresse (zie .. Mensen van bij 
ons" in .. WIJ" van 24 dec. '81) dankt alle 
lezers die haar gelukwensen stuurden 
voor haar tachtigste verjaardag. 

(Zeedijk 259. bus 31 te Middelkerkel 

PROF. DAELS 
Enkele lezers deelden mee de redaktie 
te danken met het artikel over prof. 
Frans Daels verschenen in .. WIJ" van 
donderdag 14 januari jl. en van de hand 
van senator Walter Luyten. 
Wij zullen Walter de dank overmaken. 
Een lezer vroeg ons ook vanwaar de 
foto bij het artikel afkomstig was en of 
hij die kon toegestuurd krijgen. 
De foto in kwestie behoort tot het 
redaktiearchief en werd gemaakt door 
kunstfotograaf Gyselinck uit Kortrijk 
en werd uitgegeven in een reeks van 
Vlaamse groten door de uitgeverij 
Lannoo te Tielt. waarschijnlijk 1n de 
dertiger jaren. 

de redaktie 

TAALKLACHTENBUS 

Sinds enkele jaren wordt Overijse, 
buiten de normale busdienst van de 
Buurtspoorwegen. eveneens aange
daan door de bussen van de lijn 
Eghezée-Brussel CWaals-BrabantJ. En 
zoals het hoort zijn de chauffeurs
ontvangers van deze bussen totaal 
Nederlands onkundig. 
Een halte moet u niet vragen, ze 
begrijpen er geen jota van. Wenst u 
een inlichting? Dat is een hopeloos 
geval ofwel moet u de taal van Voltaire 
gebruiken. Dat heb ikzelf meegemaakt 
op dinsdag 19 januari 11. op autobus 
van 6 u. 22 's morgens te Overijse. 
komende uit Eghezée. 

Uitgave van het Vlaams Pers-. 
Radio- en TV-instituut v.z.w. 

Opstel en samenwerk1ng 
het komitee van redakteurs 
CH De Schuyteneer. Johan Ar
tois. M. Van Liedekerke en Toon 
van Overstraeten). 

Alte stort1ngen voor abonnemen
ten. pubilc1teit en redakt1e op prk 
000-0171139-31 van .. wiJ •. Barn
kadenplein 12. 1 000 Brussel. 
CT el. 02-219.49 30). 
Jaarabonnement 
Halfjaarlijks 
Dnemaandeiljks 
Losse nummers 

Verantw. uitgever: 

750 fr 
400 fr. 
225 fr. 

22 fr 

Vic Anc1aux. Hou ba de Strooper
laan 142. 1 020 Brussel. 

Publiciteitschef: de h. Karel Se
vers. tel. 02-219.4930. toestel 25 
C's voormiddags) of pnvé Al
sembergsesteenweg 41 b. 1512 
Dworp. Tel. 02-356 78.44 

21 JANUARI 1982 

Reeds verschillende malen hebben de 
gebruikers hun beklag gemaakt over 
deze toestand. Er zijn wel beloften 
geweest en daarmee waren die brave 
Vlamingen alweer tevreden. 
Mogen wij u vragen nogmaals kracht
dadig te protesteren bij de bevoegde 
instanties. Aan beloften hebben wij nu 
niets meer. Wij wensen dat er eindelijk 
opgetreden wordt tegen deze voort
durende vernederingen, of moeten de 
Vlamingen zich aanpassen aan de bus 
van Eghezée en dan is alles opgelost. 

A.G., Overijse 

FALEND OPENBAAR 
VERVOER 

De problemen met het openbaar ver
voer, in het bijzonder met de NMBS bij 
.. zware" (?) sneeuwval maken nog
maals duidelijk dat België een mens
en milieu-onvnendelijk verkeersbeleid 

voert. 
Waarom worden er enorme bedragen 
besteed aan de aanleg van waanzinni
ge intrastruktuur (cfr. stormstuw te 
Antwerpen), terwijl er niet kan voorko
men worden dat een sneeuwtapijt van 
1 0 à 15 cm het openbaar vervoer 
volledig ontwricht. 
Mensen moesten soms zeven uur in 
de trein zitten om hun bestemming 
uiteindelijk toch niet te bereiken; ande
ren stonden soms uren in de kou op 
het perron te wachten. zonder enige 
informatie. 
Natuur 2000 hecht eraan om direktie 
en personeel van de NMBS te prijzen 
voor hun inzet tjdens deze moeilijke 
periode. maar dringt erop aan dat er 
eindelijk duidelijke prioriteiten gesteld 
worden voor het openbaar vervoer. 
Dit is van belang. zowel voor de be
scherming van ons leefmilieu als voor 
de herstelling van de tewerkstelling. 

Natuur 2000, Antwerpen 

da~niaanaktie 
29-31 JANUARI 

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 niet. Want lepra betekent ook : armoede, 
onderontwikkeling, uitbuiting. 
Lepra genezen is armoede bestrijden. 
Redenen genoeg dus om deel te nemen aan de leprabestrijding. 
Stort vandaag nog uw bijdrage. 
PCR 000-0046250-78 DAMlAANAKTIE 
Stevinstraat, 16- 1040 BRUSSEL 
Tel. 02/230 66 05 

NOG OORLOGSBOEKEN 

Een lovenswaardige gedachte van 
.. WIJ" om een overzicht te geven van 
interessante literatuur omtrent oorlog 
C .. WIJ" nr. 1 van donderdag 7 januari 
1982) onder de titel .. Duizend bommen 
en granaten!", getekend .. Laagvlieger". 

Graag wil ik een schrijver vernelden 
(niet vernoemd in het artikel) die hier
omtrent enkele zeer lezenswaardige 
boeken geschreven heeft, een Vlaams 
auteur uit Limburg: Jan Colson. 
Van de hand van deze schrijver ver
schenen naar mijn weten volgende 
oorlogsromans. welke gebaseerd zijn 

" • 111 -1-

op reizen en studie ter plaatse: 
- Vijfhonderd miljoen drachmen. 
speelt zich af in Griekenland in W.O. 11 
(1964) . 
- Vijftig Griekse schapen. speelt zich 
eveneens af in Griekenland in W.O. 11 
(1966). 
- De Servische vlinder. speelt zich af 
in Joegoslavië in W.O. 11 (1968). 
- Het muildier (1972). 
- Ik ben een Kaïn. terugblik van een 
SS-overste over .. zijn" Griekse periode 
(1981) 
Al deze boeken verschenen in de 
Beiaardreeks. uitgegeven door het Da
vidsfonds-Leuven. 

W.R.. Neeroeteren 
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Jean Gol: 
Waalse troefkaart 

Het is ergerlijk, met welk gemak 
Jean GoJ de ene slag na de 
andere binnenrijft ten bate van 
Wallonië. 
De rooms-blauwe koalitie was 
nog maar pas in het zadel, of de 
Waalse nijverheid kreeg méér 
centen toegeschoven dan Spi· 
taels ooit in zijn stoutste dromen 
had durven verhopen vóór de 
verkiezingen. Ook de recente re
geringsbeslissing inzake de aan
schaf - voor een kwart miljard 
- van schaarse grondstoffen 
voor de eventuele vervanging 
van de Luchtmacht-Mirages, is 
een slag die Spitaels destijds 
niet heeft kunnen binnenrijven en 
die Jean GoJ nu op zijn zeven ge
makken haalt 
Op de keper beschouwd zijn 
deze gemakkelijke overwinnin
gen van GoJ niet verbazingwek
kend. De regering poogt, haar 

Ath 001: 
een voorloper 
De Vlaamse regering schijnt be
sloten te hebben, haar leden blij te 
maken met een speciale autonum
merplaat De centrale ministers, de 
parlementsvoorzitters en het Hof 
rijden met een A-plaat. De parle
mentsleden hebben een P-plaat. 
De Vlaamse ministers zouden een 
VL-plaat krijgen 
Dit protokolaire wissewasje, dat 
inderdaad een nogal buitenissig 
trekje van de politieke wereld ver
raadt, heeft aan Waalse kant pro
test veroorzaakt. 
Nogal kleintjes, deze Waalse reak
tie, als men bedenkt dat de voor
zitter van Wallonië's grootste par
tij hemel en aarde bewogen heeft 
om met een bloedeigen plaat op 
de proletarische wagen de pron-

ken. Spitaels, die burgemeester is 
van Ath, heeft destijds al zijn 
macht aangewend om beslag te 
leggen op de nummerplaat A TH-
001. En hij rijdt er zowaar, dolge
lukkig, mee rond ... 

weke Waalse flank te versterken 
door er miljarden - hoofdzake
lijk geld uit Vlaanderen - tegen 
aan te gooien. 
Gol spint daar voorlopig politiek 
garen bij in Wallonië. Maar op de 
achtergrond kan men Spitaels 
vermoeden, die achter de hand 
grijnslacht De · PS-voorzitter 
wacht zijn beurt af, tot wanneer 
de rooms-blauwe regering onpo
pulaire maatregelen moet treffen 
en de wind bij de publieke opinie 
tegen krijgt Inmiddels haalt hij 
voor Wallonië, via GoJ als "per
sonne interposée", binnen wat er . 
te rapen valt De hoofdzakelijk 
door hem belichaamde Waalse 
chantage blijft het opperbest 
doen_ 

Schiltz: eens 
wat anders 
Tijdens een VUB-debat over de 
ekonomische toekomst van Bel
gië herhaalde Hugo Schiltz een 
standpunt, waarmee hij een tijd 
geleden nog vrij eenzaam stond, 
maar dat sindsdien - zij het 
vanuit een ander uitgangspunt en 
langs andere wegen - ook terug 
te vinden is in de teorieën van 
professor Palasthy. 
Schiltz heeft een hekel aan de 
eenzijdigheid van de versobe
raars en de matigheidspredikers. 
"Als je boven je inkomen leeft", 
aldus de minister, "kan je twee 
dingen doen: je kan je levenspeil 
verlagen of je kan je inkomen 
verhogen." 
Volgens Schiltz wordt er veel te 
veel tijd verdaan met te hameren 
op het eerste, waarbij geen tijd 
meer overblijft om zich te bezin
nen over en te plannen voor het 
tweede alternatief. 

Alleen nog 
Antoinette 
Spaak 
Over hooguit acht weken zal al
leen Antoinette Spaak nog over
blijven van de hele trist partij-

Ik ben geen "kerstekind"! 

Geboren op 24 december 1931 is algemeen voorzitter Vic Anciaux net 
geen Kerstekind_ al scheelde het maar een half uurtje. Maar dat wil 
wel zeggen dat onze voorzitter net de kaap van de 50 overschreden 
heeft Bij deze verjaardig past een geschenk_ een geschenk waaraan 
zowel de algemene voorzitter als wijzelf of een ander deugd zal 
beleven. Een abonnement op het weekblad "WIJ". Vandaag doen. Een 
volledig adres met check of overschrijving ten bedrage van 750 frank. 

voorzitters uit de zeventiger ja
ren. Volgende zaterdag kiezen de 
twee liberale partijen een nieuwe 
voorzitter, in vervanging van de 
vorigen die zich een ministerpor
tefeuille toebedeelden. Verras
singen schijnen er niet in te zit
ten: Guy Verhofstadt in de PW 
en Louis Michel in de PAL kun
nen ongeveer zeker zijn van hun 
aanduiding. 
In de PW vrezen er nochtans 
velen dat de razend-ambitieuze 
Guy Verhofstadt stukken zal ma
ken aan de leiding van de partij. 
de PSC-Jeden gaan zeer binnen
kort per korrespondentie voor
zien in de vervanging van Van 
den Boeynants. Gérard Deprez is 
eigenlijk de enige serieuze kans
hebber. Verdwijnt VdB meteen 
definitief naar het acherplan 1 
Hijzelf zal wel hopen op een 
spectaculaire come-back, bij
voorbeeld als burgemeester van 
Brussel. 
In de CVP zal het, midden maart, 
wel de grijze en weinig charisma
tische Swalen worden die de 
erfenis-lindemans definitief op
neemt 

Debunne 
moet nog even 
wachten 
Verleden week heeft het ABVV
kongres beslist, nog even te wach
ten met een algemene 24-urensta
king. De socialistische vakbond wil 
eerst de regering een aantal maat
regelen zien nemen, in de hoop 
dat er nadien een gemeenschap
pelijke aktie met het ACV zal 
kunnen gevoerd worden. 
Deze kongresbeslissing kwam 
hoofdzakelijk onder Vlaamse druk 
tot stand. De vertegenwoordigers 
van de Vlaamse ABVV-gewesten 
kwamen, de een na de andere, op 
het podium betogen dat het geen 
zin had om zonder het ACV in 
Vlaanderen over te gaan tot de ak
tie. 
De Waalse ABVV-ers legden zich 

met tegenzin daarbij neer. Wat 
echter niet kon verhelen, dat het 
kongres goeddeels in het teken 
stond van deze Waalse-Vlaamse 
tegenstelling. 
Een tegenstelling die overigens 
ook bestaat bij de christelijke vak
bond. Terwijl het ACV in Vlaande
ren vooralsnog afkerig is van aktie, 
staat de MOC in Wallonië van 
ongeduld te trappelen om samen 
met de socialisten de straat op te 
gaan. 

Nolsmaakt 
school 

Nols (voorlopig?) de hand boven 
het hoofd hielden. Bij gebrek aan 
een eigen programmatisch tema 
dromen zij ervan, de gemeente
raadsverkiezingen tegemoet te 
treden in het kielzog van Nols, met 
als grote slogan de gastarbeiders. 
De andere frankofone partijen zul
len het FDF stellig niet het mono
polie van dit tema gunnen. Zodat 
de .,tête de T ure" - in de meest 
letterlijke zin - het hoofd van Jut 
belooft te worden. 

21 JANUARI 1982 
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Geneesheren, zodat alvast het 
Vlaams geneesherenkorps zijn 
eigen weg kan gaan. 
Om die wens kracht bij te zetten 
bezorgde professor dokter Om er 
Steeno aan de Vlaamse parle
mentsleden een ontwerp van 
wetsvoorstel waarin de federali
zering van de Orde van Genees
heren wordt voorzien. Afwachten 
nu hoe de regeringsgezinde 
Vlaamse partijen op dit voorstel 
gaan reageren! 

18.000 fiches 
opgevorderd 

Ongevaarlijk 
De twee-maten-en-twee-gewich
ten-politiek blijft niet alleen in de 
Brusselse Wetstraat schering en 
inslag ten nadele van de Vlaamse 
gemeenschap. Vrouwe Justitia 
heeft onlangs ook nog maar eens 
geoordeeld kommunautair vuur
tje te moeten stoken; zo sprak 
het Hof van Beroep in Luik een 
Happart-aanhanger vrij die een 
Vlaams Voerenaar verscheidene 
maanden terug aftroefde met een 
ijzeren staaf van 1,70 meter lang. 
De rechters beoordeelden dit 
soort ijzeren staaf niet als een 
gevaarlijk wapen. 
Nog recenter gingen alweer Hap
part-militanten vrijuit nadat zij 
demonstratief bij de verkiezin
gen van 8 november hun stem
brief in brand staken. 

Dinsdag werden drie Brusselse vrije radio s opgedoekt. Dit nadat onderhand maandenlang vooral. of zelfs 
bijna uitsluitend. in het Vlaamse land vrije radios politiebezoek kregen en het zwijgen opgelegd kregen. 
Resultaat? Een Waalse liberale minister nam kontakt met zijn Vlaamse liberale kollega om de Brusselse vrije 

Telkens bij een stoeltjewip op mi
nisteriële kabinetten komen een 
aantal merkwaardige praktijken 
van excellenties die de baan ruim
den aan het licht Zo dit keer op 
het departement van Nederlands 
Onderwijs. Naar verluidt heeft tij
dens de ambtswisseling uittre
dend minister Calewaert nage
noeg 18.000 fiches van kandidaat
leerkrachten voor het rijksonder
wijs van zijn kabinet laten verhui
zen naar het Antwerpse socialisti
sche partijsekretariaat De nieuwe 
onderwijsminister Coens, heeft 
die solHeitanten-fiches nu ter plek
ke laten opvorderen. 

Om deze gerechtelijke partijdige 
dwalingen aan de kaak te stellen 
heeft het Taalaktiekomitee voor 
24 januari een prikaktiedag aan
gekondigd waarop enkele TAK
Ieden tijdens de wandeling een 
metalen staaf van 1,70 meter lang 
als wandelstok zuilen gebruiken, 
terwijl op het einde van de wan
deltocht voor het gemeentehuis 
van Voeren symbolische stem
brieven zullen verbrand worden. 

Troeven 
uitspelen 
In een tÖespraak voor de .. Verze
keringskring der Vlaanderen" te 
Gent heeft VU-gemeenschapsmi
nister van financiën Hugo Schiltz, 
er op gewezen dat een efficiënt 
anti-krisisbeleid op natonaai vlak 
onverminderd onmogelijk blijkt te 
zijn omdat er geen ruime consen
sus tussen de politieke en sociaal
ekonomische groepen terzake 
mogelijk blijkt 
De Vlaamse gemeenschap even
wel kan op zichzelf wél meteen 
een koherent anti-krisisbeleid ont
wikkelen, maar daar is een ver 
doorgedreven federalizering van 
het sociaal-ekonomisch leven een 
dringende vereiste voor. 
In Vlaanderen kan de solidariteit 
tussen privé en overheid, en tus
sen produktieve en niet-produktie
va sektoren worden hersteld. 
Vlaanderen heeft nog behoorlijk 
goede troeven in handen, aldus 
minister Schiltz: .. de kwaliteit van 
de werknemers, het gedegen 
kleinmazig ondernemingsweefsel 
(de KMO-sfeer), het gunstige so
ciaal klimaat en de goede ligging in 
West-Europa ': 

20 jaar 
CVP-bewind 
. 135 miljard frank, dat is het 
totaal van de begroting van de 
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radiosopnieuw een antenne te geven. (foto OS> 

Staat Waar gaat al dat geld 
heen? De studie- en dokumenta
tiedienst van het ministerie van 
financiën heeh dit, met zin voor 
klaarheid, uiteengezet in een 
door haar uitgegeven brochure, 
onder de titel: De begroting van 
1960~ 
Dit publiciteitstekstje van finan- · 
ciën (bezorgd door een lezer) 
doet inderdaad wel even opkij
ken. Ruim twintig jaar geleden J 

bedroeg de globale rijksmidde
lenbegroting 135 miljard. Nu mo
gen we aankijken tegen een be
grotingstekort van haast 400 mil
jard frank. 
En het Planbureau heeft in een 
cynische prognose laten weten 
dat het begrotingstekort binnen 
vier jaar de 600 miljard allicht zal 
benaderen_ Het kan tellen voor 
20 jaar CVP aan het bewind. 

Triest ... 
In de "Ekonomische perspektie
ven op middellange termijn" die 
"let nationaal Planbureau aan de 
regering overmaakte staat onder 
meer de zerpe mededeling dat 
naar verwachting van nu tot '86 de 
werkloosheid allicht zal oplopen 
tot 535.000 uitkeringsgerechtig
den. 

Met de Thatcheriaanse politiek die 
de regering-Martens aan het ont
wikkelen is zal dit triest perspek
tief van het Planbureau allicht wel 
verwezenlijkt worden. 

1$ i>e RePPiN6 
NABtl 
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Vlaamse 
doktersorde? 
Steeds meer nationale instituten 
kraken in hun unitaire overjaars
heid. Geregeld kwam het al tot 
zware incidenten in de Nationale 
Raad van de Orde van Genees
heren. Bij stakingsaanzeggingen 
bleek ook onderhand een andere 
ingesteldheid bij de Vlaamse ge
neesheren dan bij de Brusselse 
en Waalse dokters. 
Onder meer omdat de geneeshe
ren-kode volkomen afgestemd is 
op Brusselse toestanden, en 
daarbij ook nog sterk nadelig 
werkt voor Vlaamse dokters in 
Brussel, sturen steeds meer 
Vlaamse dokters aan op een fe
deralizering van de Orde van 

Zou daaruit moeten blijken dat de 
CVP-minister van plan is om de 
kandidaten, aangevoerd via de SP, 
een spoedbehandeling van hun 
sollicitatie-aanvraag te geven? 
We nemen aan dat het met deze 
dossiers wel niet zo 'n vaart zal lo
pen. Immers, voormalig adjunkt
minister van Onderwijs Gaston 
Geens zal zijn CVP-kollega Coens 
allicht ook wel meer dan een do
zijn sollicitantenfiches overhan
digd hebben. De natrap die 
CVP' er Coens gaf aan de voorma
lige socialistische minister Cale
waert is dan ook allicht niets min
der of meer dan een politiek
publicitaire stunt 

Geens' gehoor 
Het pleidooi van de Volksunie 
voor een adekwaat Vlaams so
ciaal-ekonomisch krisisbeleid is 
nimmer door de andere Vlaamse 
·partijen in overweging genomen 
laat staan krachtdadig gesteund. 
Op aandringen van het Vlaams 
Ekonomisch Verbond heeft mi
nister Geens eind vorige week 
gehoor gegeven (zij het bijzon
der vrijblijvend) ana het betoog 
om de aktiviteiten van het 
Vlaams Ekonomisch en Sociaal 
Overlegkomitee nu eindelijk be
hoorlijk te aktiveren. 

Beter laat 
dan nooit 
De Amerikanen hebben sinds lang hun Federalen; 
over onze tv-schermen raasden reeds de On
kreukbaren van de jaren twintig in T-Fordjes, op 
zoek naar bootleggers. De Duitsers beschikken, 
naast de geüniformeerde Polente, over een weel
derige waaier Dezernate voor iedere vorm van 
echte of vermeende kriminaliteit. Bij de Fransen is 
de kous maar voorgoed af, gezegend als ze zijn 
met barbouzes en polices parallèles van alle slag 
en kleur. Zelfs uitgesproken achterlijke volkeren in 
het schem '!rdonker van de Derde Wereld pakken 
uit met luipaardbrigades of tonton-macoutes. 
En wij, Belgen, waar stonden wij? Nergens. Niets 
van dat alles. Tot voor enkele jaren moesten we 
het stellen met eerbare en doorgaans eenvoudige 
veldwachters, de sjampetters van te lande. In onze 
steden aarzelde de politieman tussen de opmaak 
van ergens een proces-verbaal of het ronddragen 
van formulieren voor de verhaalbelasting. Zelfs de 
rijkswachter, desnoods hoog te paard, tilde tot 
diep in de zeventiger jaren aan sjako en imago van 
1830. 
Jawel, uiteraard, wij hadden onze "stillen". Die van 
de Veiligheid van de Staat. Zo om het kwarteeuw 
bezig met aktivistenjacht of de organizatie van 
spooktreinen. We hadden BOB'ers. Maar die ston
ken uren ver naar het geweervet van de Rijks
wachtkazerne. En werkten hoogstens de verzame
ling afgeschreven autonummerplaten van Davids
fondsers of WB-kongressisten bij. 
Ten overstaan van het buitenland konden we, tot 
voor kort, uitpakken met geen enkel politiekorps 

dat de verbeelding tartte. Dat desnoods onmiddel
lijk kon ingeschakeld worden bij tv-opnamen voor 
een misdaadfeuilleton. 

Daarin is, goddank, sinds enkele jaren verandering 
gekomen. We kregen de Groep-Diane, een soort 
jachtkommando op allerzwaarste jongens. Uitge
rust met ieder snufje van het modernste arsenaal, 
inclusief de gebanalizeerde auto. We kregen de 
BIC, het keiharde Bureau d'lnformation Criminelle 
zoals de afkorting het reeds zegt, ofte Krimineel 
Informatie Bureau zoals de afkorting het niet zegt. 
We kregen de drugbrigade. Niet zo maar een 
stelletje jongens met high-gefokte Sint-Bernhard
honden, neen : een heuse brigade-François, welge
schapen om het op te nemen tegen eender welke 
Connection. 
De rest staat in de kranten. Onder de vorm van 
procesverslagen. Of van lijsten gestolen wapens. 
Gevolg gevend aan de kreet dat iedereen moet in
leveren, geven onze nationale polities alvast het 
goede voorbeeld. Zij leveren alles in: hun aanzien, 
hun moraliteit en zelfs hun wapens. 
<Tips voor wie voornemens is een hold-up te 
plegen of een revolutie te beginnen : loop om het 
even welke gendarmeriekazerne binnen en haal er 
de pistolen en milrailletten buiten. Ze hangen in de 
gang, links achter de voordeur, aan de kapstok). 

J. 
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Het merendeel van de 
werknemers van de 
scheepswerf Cockerill Yards 
in Hoboken heeft niet 
ingestemd met een voorstel 
om de werkvergoedingen 
reëel te verminderen met 4 
procent (voor bedienden en 
arbeiders) tot 8 procent voor 
de kaderleden. Minister van 
Ekonomische Zaken Mark 
Eyskens heeft daarop 
verklaard dat de regering de 
voorgenomen 70 miljoen 
subsidie voorlopig niet zal 
uitkeren. Het woord is nu aan 
de handelsrechtbank die voor 
deze week donderdag over 
de konkordaat-aanvraag een 
uitspraak aankondigde. Het 
zijn donkere dagen in 
Hoboken. 

Minister Eyskens houdt 70 miljoen op zak ... 

Scheepsalarm in Hoboken 

De werknemers van het 
tekstielbedrijf Fabelta in 
Zwijnaarde daarentegen 
hebben wél hun akkoord 
betuigd om hun 
werkvergoedingen prompt 

met 4 procent te verlagen, 
bovenop de algemene 3 
procent inlevering die de 
regering voor alle 
werknemers in het 
vooruitzicht stelt Het gevolg 
is dat Fabelta wél 
regeringssteun zal krijgen en 
voorlopig althans van de 
ondergang gered is. 

Op hetzelfde moment sloot 
de regering met de banken 
een akkoord waardoor ruim 
27 miljard frank aan 
overheidssteun voor het 
Waalse staalbedrijf Cockeriii
Sambre zal vrijgemaakt 
worden, zonder dat er sprake 
van is dat één frank 
inlevering in dit bedrijf 

verwezenlijkt wordt Deze 
zoveelste miljardensubsidie 
aan de Waalse staalnijverheid 
is voorlopig nog niet 
uitgekeerd omdat er nog 
enkele laatste strubbelingen 
zijn over het verlenen van 
staatswaarborg, maar over de 
afwikkeling van het verhaal 
zijn we zo goed als zeker. Die 
miljarden zullen wel alweer 
over de balk gesleurd 
worden_ 

De regering wacht zelfs niet 
op de definitieve toekenning 
van onbepaalde volmachten 
om haar Thatcheriaanse 
politiek met striemende kracht, 
en duidelijk onverminderd ten 
nadele van de Vlaamse 
gemeenschap uit te voeren. 

Geen geld voor Cockeri/1 Yards. Eyskens houdt 70 miljoen op zak. Maar de F-16- vlieger van de 
Waalse industriële lobby, die mag wel opgaan... (Foto Belga) 

Sociaal-liberaal 
De heer Van Grembergen blijft 
erbij, dat zelfs in een gunstig eko
nomisch kimaat, België nog jaren 
met honderdduizenden werklozen 
zal worden gekonfronteerd. 
De heer Martens, eerste minister. 
- De ekonomische heropleving 
moet de tewerkstelling op lange 
termijn ten goede komen. Het spe
cifieke tewerkstellingsplan daar
entegen is bedoeld om de direkte 
nood te lenigen. Dat plan vormt 
een afzonderlijk hoofdstuk in het 
regeringsprogramma. 
De heer Anciaux. - De regering 
maakt nog steeds geen onder
scheid tussen werkloosheid en 
tewerkstellingsbeleid. Voor de 
vele duizenden werklozen die er 
o.m. ingevolge de technologische 
evolutie tijdens de komende jaren, 
nog zullen bijkomen, wordt niets 
gedaan! 
De heer Van Grambergen meent 
dat, aan de basis van het liberale 
programma van de regering, een 
sociale motivatie moet liggen. Die 
sociale motivatie is evenwel niet te 

At I 4. 

Wetstraatpareltjes 
bespeuren bij een aantal grote 
bedrijven. 
Mevr. Smet. - Akkoord. Maar 
wat stelt de Volksunie voor? 

Good for you! 
De heer Van den Bossche meent 
dat men tussen de regels moet 
kunnen lezen en dat de Raad van 
State uiterst afwijzend staat te
genover het procédé van de bij
zondere machten. 
Een volgend probleem is de duur 
van de volmachten. Met twaalf 
maanden komt deze regering heel 
zeker in het Guinessbook of Re
cords terecht! 
De heer Gol, vice-eerste minister, 
minister van justitie en institutione
le hervormingen, .. Guinness is 
good for you!" (Gelach op vele 
bankenJ. 

Soep van Gol 
De heer Moureaux (in het Frans) 
is van oordeel dat de minister 
vergelijkingen maakt in abstracto. 
Hij zou die vergelijkingen moeten 
maken in concreto en niet zonder 
meer van de feiten naar de juridi
sche beschouwing overstappen. 
Volgens de heer Moureaux haalt 
de heer Go/ alles door elkaar. 

De heer Gol, vice-eerste minister 
en ministerie van justitie en institu
tionele hervormingen (in het 
Frans), antwoordt dat hij precies 
poogt een goed gestruktureerde 
uiteenzetting te houden. 

De heer voorzitter. - Zelfs als de 
heer Go/ alles door elkaar meng~ 
laat hem zijn soep bereiden zoals 
hij dat wil! (Uitroepingen bij de 
socialisten, gelach, woordenwisse
ling). 

Het is onderhand voldoende 
gebleken dat er jarenlang 
behoorlijk wat is verkeerd 
gelopen met de 
subsidiëringspolitiek van de 
overheid. Nu de krisis in volle 
hevigheid woedt en algemeen 
van de overheid verwacht 
wordt dat zij in haar uitgaven 
drastisch gaat bezuinigen om 
de sociale stelsels overeind te 
houden, de rentevoet opnieuw 
op een draaglijker peil te laten 
zakken, en de belastingdruk te 
verminderen, is het 
aanneembaar dat behoorlijk 
gesnoeid wordt in de 
subsidiëringsuitgaven ten 
voordele van bedrijven in 
moeilijkheden. 

Er werd onderhand ook al op 
gewezen dat een pak 
bedrijven in lastige papieren 
geraakten door externe 
zogeheten makrcrekonomische 
faktoren, maar dat anderzijds 
ook talrijke ondernemingen in 
de rode cijfers sukkelden als 
gevolg van een twijfelachtig 
bedrijfsbeleid. 

Nu het subsidiefeest op een 
schabouwelijke kater is 
uitgelopen worden de 
werknemers bij het nekvel 
gegrepen. Opvallend daarbij is 
dat in Vlaanderen veel minder 
de neiging bestaat om alle 
kommer op de staatsoverheid 
te gooien en evenmin alle 
hoop erin bestaat de winkel 
draaiende te houden door er 
een staatsbedrijf van te maken. 

Tegelijkertijd blijkt anderzijds 
ook dat in Vlaamse bedrijven 
sneller een matigingsakkoord 
wordt bereikt, terwijl in Waalse 
vestigingen, en dan vooral in 
het staal, onverminderd 
gezwaaid wordt met 
verworven rechten en 
voorrechten. 

Globale studie 
Reeds nu moet blijken hoe 
loos en zelfs vals bepaalde 

CVP- en 
PVV-versie 
De heer Desaeyere, betoogt dat 
belastingen het verschil zijn tus
sen inkomen en belastbaar inko
men, hoe men het kind ook noemt 
Wie een doorzichtige wetgeving 
wil maken, moet daar geen termi
nologische doeken om doen. 
De eerste minister, verklaarde, vol
gens het verslag in kommissie dat 
de inlevering maximaal 3 % zou 
bedragen. Maar de minister van 
financiën, sprak van een aangroei 
van 3 %, van de totale massa van 
lonen en wedden. Dat is .,in a 
nutshell'; het verschil tussen de 
CVP- en de PVV-versie! 

De heer De Clercq, vice-eerste 
minister en minister van financiën 
en buitenlandse handel - De 
tweede versie is verkeerd weer
gegeven. Het is een foutieve ver
sie. 
De heer Desaeyere. - Zij werd 
toch gehandhaafd bij de tweede 
lezing van het verslag. 

beloften in de regeerverklaring 
van Martens zijn. Samen met 
de opgelegde inlevering (,,om 
de bedrijven wat nieuwe 
zuurstof toe te kennen') 
zouden de werknemers zekere 
waarborgen krijgen om toe te 
zien hoe de aldus uitgespaarde 
gelden besteed worden, en op 
die wijze dus een kleine stem 
te verwerven in het 
ondernemingsbeleid. 
De eerste glimp van :z;o'n vage 
waarborgen moeten de 
werknemers van Fabelta en 
van Cockerill Yards nog zien. 
Hen wordt zonder meer het 
mes op de keel gezet: in '82 
globaal om en bij de 10 
procent inleveren, of het 
bedrijf door de 
handelsrechtbank zien 
opdoeken. 
Het valt daarbij niet weinig op 
dat deze chantage liberaal 
keihard ten aanzien van 
overwegend Vlaamse 
werknemers geschiedt 
De Waalse exekutieve stemde 
bijvoorbeeld deze week in met 
een nieuwe miljoeneninjektie in 
de Manufacture des Cristaux 
du Vai-Saint-LamberL 
Van extra inlevering is geen 
sprake. Evenmin trouwens als 
bij het fameuze Cockeriii
Sambre waar alweer de hand 
wordt uitgestoken voor 27 
miljard subsidie ten laste van 
de nationale gemeenschap ... 
De werknemers van Fabelta 
die reeds opmerkelijk minder 
verdienden dan de arbeiders 
bij Cockeriii-Sambre moeten 
voortaan vrede nemen met 
een flink stuk vergoeding 
minder in hun loonzakje dan 
eind vorig jaar. 
Het is nu onderhand 
voldoende duidelijk gebleken 
dat met de nationale 
ekonomische politiek 
Vlaanderen schromelijk 
benadeeld en voor een goed 
deel uitgemolken wordt 
In steeds méér Vlaamse 
beleidskringen wordt ook 
toegegeven dat de Vlaamse 
gemeenschap opteert voor een 
andere aanpak van de krisis, 
dan de verstaatsingshunker die 
in Wallonië overheerst 
Tenslotte komt het voor de 
werklozen en voor de 
werknemers die inleveren ook 
nog striemend aan dat de 
regering toch onverminderd 
miljarden over de balk blijft 
gooien. Zo werd maandag 
door de kabinetsraad de 
aankoop goedgekeurd van 
.. strategische grondstoffen ten 
behoeve van het F-16 
programma~ Het heet dat de 
vervanging van de Mirage VB 
door de F-16 nog niet beslist 
werd. De regering zal eerst 
terzake een .. globale studie" 
laten uitvoeren. Waartoe dient 
dan de beslissing om alweer 
hopen gemeenschapsgeld te 
verprutsen aan grondstoffen 
voor de F-16? Om de aanmaak 
van de F-16 op te dringen? 
Maar, die 70 miljoen voor 
Cockerill-Yards die houdt het 
kabinet-Eyskens wel op zak. 
Terwijl er een order ten belope 
van 6 miljard (3 schepen) op 
stapel staat Ekonomieminister 
Eyskens laat de 
beleidsbeslissingen inzake 
scheepsbouw nu resoluut over 
aan de Antwerpse 
handelsrechters. Zo is er 
morgen misschien een 
nationale ekonomische sektor 
minder. Dat is ook een (aparte) 
vorm van bezuiniging ... 
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• f Vlaamse autonomie nog verder 

' Zelfs De Standaard vindt het een Pe r le afg~brokkeld. 

• ~:!:ij~e !:"de~~~t~ 
CVP en PVV zijn er dus in geslaagd om het parlement voor een vol 
jaar buitenspel te zetten. De ,.volksvertegenwoordigers" hebben zelf 
afstand gedaan van hun rechten en plichten. Wie praat er nu nog over 
,.herwaardering van het parlement"? Daarover zwijgt de meerderheid, 
met het achaamrood op haar wangen_ Vakbonden en patroons echter 
- die niet verkozen worden door het volk - zullen wel worden 
geraadpleegd! Waar berust de macht in dit land? Bij het volk of bij de 
sociale leidera? 

DIE hypokriete bedoening 
wordt in Het Belang van 
Limburg aangeklaagd: .Het 

soort zelfontploffing waartoe het 
parlement zich wt11enen, versterkt 
onrechtsfreeks de posibè van de 
sociale partners. Met wie de rege
ring nog wel overleg wil plegen al
vorens haar herstelbeleid te kon
kretizeren. Uit deze hoek valt 
nochtans weinig of geen begrip te 
verwachten. Nu reeds staat het 
vast dat elk sociaal overleg op een 
sisser zal uitlopen. Maar er is in dit 
land nu eenmaal de slechte ge
woonte ontstaan dat de uitvoeren
de macht altijd meer beducht is 
voor buitenparlementaire bolwer
ken dan voor wat er zich in het Pa
leis der Naties zou kunnen afspe
len. 

Ook nu wil het kabinet weer. 
tegen beter weten in, eerst nog 
wat zoete broodjes proberen te 
bakken met de vakbonden. Het is 
niet overdreven te beweren dat al 
de hele krisis lang het parlement 
geen noemenswaardige inbreng 
heeft gehad in de koncipiëring van 
het sociaal-ekonomisch herstelbe
leid. Deze diskussie bleef het mo
nopolie van de regering en de 
sociale partners. Na de goedkeu
ring van de volmachtenwet rest er 
de Kamers meer dan ooit de scha
mele en intrieste ruimte van .. ja en 
amen~ Wij begrijpen die vrijwillige 
aftocht eigenlijk niet" 

H ET laatste Nieuws daarente
gen - dat zoveel kabaal 
maakte toen de liberalen in 

de oppositie zaten - heeft het ge
weer nu radikaal van schouder 
veranderd. Daar wordt.. de oppo
sitie aangevallen, omdat ze gepro
beerd heeft haar mening te zeg
gen! .. Door obstruktie bewijst de 
oppositie slechts, dat de regering 
niets anders kan dan bijzondere 
machten vragen, indien ze kordate 
beslissingen wil kunnen treffen 
zonder er eerst een verlammende 
en uitputtende strijd te moeten 
voor leveren. Tegenover de eko
nomische en financiële problemen, 
die het werk en welzijn van de ge
hele bevolking aangaan, stelt de 
oppositie slechts juristerijen en 
haarkloverijen over teksten.· 

ALS de oppositie probeert 
toch nog enigszins kontrole 
uit te oefenen op de rege

ring, wordt dat door de liberalen 
afgedaan als .. haarkloverij"... Het 
kan verkeren, zei Bredero. In elk 
geval, werpen Het laatste 
Nieuws en de PW hun masker af 
en tonen ze weer wat ze zijn: 
konservatief en unitair-Belgisch. 
Van Vlaanderen is nu geen sprake 
meer ... 
Dat bewijst ook het PW-CVP
komplot in de Vlaamse regering. 
Onder impuls van de Pest voor 
Vlaanderen werden VU en SP 
buitenspel gezet en de schaarse 

groeit onder stuwing van de Parti 
Socialiste, die op de steun van de 
kleinere linkse formaties kan reke
nen en op de georganizeerde ar
beidersbeweging, en die ook in
vreet op de kristelijke linkerzijde, 
blijft Vlaanderen nog teveel den-

Zé (;€lDEN 
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Nog zand 
nodig?. 
Alom moet er behoorlijk bespaard 
worden; op alle ministeriële begro
tingen. Drie procent is een mini
mum-minimorum. 
Zonder onderscheid, aldus de ex
cellenties van de Martens-rege
ring. Getrouw aan het regeervoor
nemen heeft dan ook onderwijsmi
nister Coens te kennen gegeven 
dat van de Vlaamse leerkrachten 
een behoorlijk offer zal gevraagd 
worden. Gebeurt dit niet op de 
wedden en vergoedingen dan 
zouden zo 'n 5.000 jobs van Vla
mingen in het onderwijs in het 
gedrang komen. 
Maar, er is ok nog een ander 
alternatief. Coens bekende in een 
vrijmoedige bui .dat men de groot
ste besparing in het onderwijs zou 
kunnen bereiken indien de wetten, 
besluiten en circulaires op dezelf
de wijze zouden toegepast wor
den in het Franstalig als in het 
Nederlandstalig onderwijs~ 
Is er nog zand nodig? Ook in de 
andere ministeriële departemen
ten? 

Buitenlandse 
• • 1nmeng1ng 
En nu gaat het gebeuren: de spik
splinternieuwe staatssekretaris 
voor Energie, Etienne Knoops. 
kondigde op een perskonferentie 
aan dat we nog voor de grote 
vakantie zullen kunnen genieten 

ken in termen van politieke kon
kurrentie. De partijen hebben wel
iswaar. en met reden, hun verschil
lende programma$, hun belangen 
en hun kliënteel Maar over socia
lisme, liberalisme, nationalisme en 
kristelijke-demokratie heen, zou 
eenzelfde bezorgdheid voor het 
lot en het leven van de Vlaamse 
mensen al die partijen moeten 
kunnen verenigen en afstemmen 
op konkrete doelstellingen. Waar-
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Opinie 
' 

van het langverwachte en onder
tussen overjaarse Grote Parle
mentair Energiedebat 
Maar, hij laakte daarbij ook ekono
mie-minister Willy Claes. Deze 
heeft ervoor gezorgd dat we bij 
voorbeeld met tal van kontrakten 
- onder meer met Algerije -
gebonden zijn voor betalng van al 
te peperdure rekeningen voor le
vering van vloeibaar gas. 
Bezuiniging terzake kan nog wel 
.. indien andere landen van Algerije 
gunstiger voorwaarden zouden 
bedongen krijgen·: 
Hopen dus dat via buitenlandse 
inmenging ons energiebeleid be
zuinigend kan beïnvloed worden.-

REL 
TJE 

Bepaalde 
geruchten 
De heer Martena, eerste minister. 
- De foutieve versie wordt hierbij 
rechtgezet 
De heer Deaaeyere. - En wat als 
er een devaluatie met 15 % komt 
Stijgen de lonen dan evenzeer? 
Hoe zit het dan met die 3 %? 
De heer Martena, eerste minister . 
- De regering zal niet antwoor
den. Zij wil niet meedoen aan 
bepaalde geruchten. 
De heer Baerl - Welke geruch
ten? Die worden toch gelanceerd 
door de heer Herman van Rom
puy, kandidaat-voorzitter van de 
CVP! 

om laat men in de Vlaamse rege
ring de kans voorbijgaan om een 
inter-partijen-beleid te ontwer
pen? 
In de ekonomische en .commu
nautaire· botsingen die ons nog te 
wachten staan, is zon beleid van 
verdraagzaamheid. overleg en sa
menwerking onontbeerlijk. Nog 
vaak zal de klemtoon moeten wor
den gelegd op de noodzaak van 
een Vlaamse consensus." 

DE Standaard zou er beter aan 
doen eens goed de mantel 
uit te vegen van de CVP 

en van Gaston Geens, die vol
gens zijn verkiezingspropaganda 
.. volksverbonden" zou moeten 
zijn ... 
In elk geval antwoordt De Morgen 
op het standpunt van De Stan· 
daard: .Er is voorlopig maar één 
antwoord op die eminente vraag: 
omdat men binnen de meerder
heid het niet aandurfde de Vlaam
se kaart sterker te spelen. Omdat 
de Vlaamse kristendemokratie 
hoe dan ook het eerste en laatste 
woord wil hebben. De bijkomende 
vraag rijst als men nu dezer dagen 
in de praktijk toch het spel van 
meerderheid en minderheid speelt 
waarom was die proportionele sa
menstelling van de eerste gewest
regeringen dan zo nodig? Wat 
dezer dagen gebeurt maakt die 
door de liberalen geëiste .. propor
tionaliteit" tot een maat voor niets." 

DAAR ligt inderdaad het kalf 
gebonden: als machtspartij 
bij uitstek wil de CVP zo

veel mogelijk te zeggen hebben, 
en de liberalen moeten in machts
honger niet onderdoen. Vlaams 
belang? Volksbelang? Dat zijn 
mooie woorden voor de verkie
zingsperiode ... Wat voor die heren 
telt is macht en invloed en dat 
Vlaanderen daar niet mee gediend 
is, zal die heren een zorg zijn ... 
Want zij zijn allang geen Vlaamse 
partijen meer. 
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En nu het (sociaal) 
afbraakwerk 
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Bepaalde volmachten 
buitengewoon of bijzonder? 
In de Kamer werd in menig 
opzicht een historische 
prestatie geleverd. Een maraton 
van weekend- en 
nachtvergaderingen was 
onderhand reeds een poos tot 
de traditie van het 
Wetstraatwerk gaan behoren. 
Maar, nagenoeg tien dagen en 
verscheidene (weekend)nachten 
lang openbare diskussie mag 
wel een rekord genoemd 
worden. In tegenstelling tot 
vroeger werd nu nauwelijks 
één woordje protest gehoord 
tegen dit afmattend werkritme. 
Sinds de oprichting van de 
burgerkomitees van lindemans 
heet het dat er geen dag, geen 
uur, meer verloren mag gaan. 
De Hoge Vergadering heeft 
goeddeels het karwatsritme 
inschikkelijk ondergaan. 
Maar, vooral om een andere 
goede reden was de 
Kamerdiskussie over de 
volmachtenwet opmerkelijk: 
door het oppositiewerk, waarbij 
vooral jurist Frans Baert 
uitmuntte, werd nagenoeg 60 
procent van het regeerontwerp 
In de prulmand gegooid. 

Illusoir 

De heer Bsert brengt dezelf
de bezwaren naar voren op 
artikel1, 2°, als hij deed voor 
de overige artikels. namelijk 
dat ze te vaag en te ruim zijn. 
Zo is het illusoir, de tarieven 
van de vrije beroepen te wil
len controleren, vermits vele 
vrije beroepen geen tarieven 
kennen, o.m. de advokaten. 
Hoe zal de regering terzake 
legifereren? 
Wat wordt verder bedoeld 
met de bijdragen ten laste 
van de genieters van bedrijfs· 
inkomsten die niet aan de 
index gebonden zijn? Is het 
een heffing? Indien ja, dan 
moet dit artikel naar artikel 2 
worden overgebracht Zal die 
bijdrage fiskaal aftrekbaar 
zijn? De draagwijdte van 
deze bepaling zal hoe dan 
ook limitatief moeten geïnter
preteerd worden. Blijkbaar 
wordt met dit artikel een ge
lijkschakeling beoogd met 
wat in punt één wordt nage
streefd i. v.m. de wedde- en 
loontrekkenden. 

Waar aanvankelijk de 
regerings-gezinde pers de 
interpellanten met 
obstruktieverwijten bedacht, 
wordt nu ook door de Martens
Jans volmondig toegegeven dat 
de eerste redaktie van de 
volmachtenwet alles behalve 
fatsoenlijk was. 

Anderzijds is ook overduidelijk ge
worden dat de regering zélf nog 
niet goed weet welke goede sier 
ze zal maken met de volmachten
wet Maar, dat ze zich afschermt 
van stemmingen in het parlement 
om te kunnen regeren als een 
zakenkabinet zonder enige be
leidsvisie is al evenzeer de Wet
straatfrustratie van de vertegen
woordigers des volks; ook van 
een paar dozijnen in de meerder
heidsfrakties. Dat is gebleken uit 
de urenlange interventies in de 
Kamer en de ontwijkende ant
woorden van premier Martens. 

Op het einde van het maraton
debat, in de nacht van zondag op 
maandag, herhaalde VU-fraktielei
der Frans Baert nogmaals dat het 
parlement zijn bevoegdheid nu af-

Primo en 
secundo 
De heer Desseyere vindt de 
regeringsvoorstellen sociaal 
onrechtvaardig. In feite zullen 
de laagste inkomens procen
tueel het meest moeten inle
veren. Een gezin met een 
inkomen van 200.000 fr. uit 
loon en 200.000 fr. aan ver
vangingsinkomen zal over de 
ganse lijn moeten inleveren, 
wellicht tot 12.000 fr. terwijl 
een gezin met een inkomen 
van 750.000 fr. uit wedde en 
700.000 fr. uit vermogen, via 
allerlei verminderingen van 
vennootschapsbelastingen 
en dergelijke, in feite minder 
belastingen zal moeten beta
len en 26.000 fr. meer inko
men zal genieten. 
De sociale rechtvaardigheid 
vraagt dat de inlevering mee 
zou stijgen met het inkomen. 
Het primo en secundo van 
artikel 1 lijken echter het te
genoverstelde resultaat te 
zullen hebben. Als men de 
inlevering genuanceerder wil 
laten verlopen, moet men dit 
doen langs fiskale weg. 

staat aan de uitvoerende macht. 
die onbeperkte bevoegdheden 
vraagt op terreinen die ze groten
deels zelf nog niet heeft afgetast 
Daarbij is het vooral zo dat de ver
hoging van de tewerkstelling en 
de Vlaamse belangen de laatste 
van de bekommernissen van de 
regering Martens-Gol blijken. te 
zijn. 

Noodtoestand 
Wat het grondwettelijk aspekt be
treft is de ganse duur van de 
Kamerdiskussie een clownesk 
woordenspel opgevoerd omtrent 
de hamvraag of de regering nu bij
zondere dan wel buitengewone 
volmachten opeiste. 
Luidens de Jetter van het regeer
ontwerp ging het evenwel over 
"toekenning van bepaalde mach
ten aan de Koning". Hoe onbe
paald, en zeker niet welbepaald, 
de afgedwongen machten wel zijn 
(de kamermeerderheid met de 
hakken over de sloot geholpen 
door geregelde stemmensteun 
van UDAT-RAD en FDF-er Nolsl 
is ten overvloede gebleken over 
het gehakketak omtrent de inter
pretatie die moet gegeven worden 
aan door de oppositie afgedwon
gen raadplegingen van de Raad 
van State, en aanvullende werk
zaamheden van de bijzondere ka
meri<ommissie. 
Zelfs verslaggever De Deckar 
moest bij de aanvang van de 

diskussie toegeven dat .. de bijzon
dere machten een uitzonderlijke 
werkwijze zijn en moeten blijven, 
die door geen enkele rechtsteorie 
volkomen verantwoord wordt. 
Maar hij voegde daar dan wel aan 
toe, de woorden van het staats
hoofd indachtig, .. dat niemand kan 
betwisten dat het land zich in een 
noodtoestand bevindt~ 
VU-voorzitter Vic Anciaux heeft 
er vrijdagnacht op gewezen dat 
de volmachten die de regering 
Martens zich toeëigent, met de 
steun van CVP en PW, de Vlaam
se gemeenschap nog verder in de 
ekonomische miserie zal duwen, 
en dat het federalizeringsproces 
volkomen wordt afgeremd. 
De regering heeft enorm veel lef 
volmachten af te dwingen voor de 
herstrukturering van de nog natio
naal gehouden vijf industriële sek
toren 
Zo wordt vooral bereikt dat de 
Vlaamse volksvertegenwoordi
ging weinig of geen inzicht krijgt in 
het staaldossier. 
En dit op het moment dat middels 
zoveel deskundige rapporten is 
aangetoond dat het nationaal sek
torieel beleid katastrofaal ont
spoort 
Fraktieleider Frans Baert verweet 
Martens dat deze erop uit is het 
globale ekonomische beleid, voor 
zover iets van een beleid kan 
bespeurd worden, onder de vol
machtenwet te grijpen. Om een 
ekonomische politiek te voeren 
heeft men geen volmachten nodig. 
Die heeft men enkel vandoen om 
wetten te wijzigen. 
Maar de regering heeft onderhand 
nog steeds niet verteld welke wet
ten zij precies wenst te wijzigen. 
Frans Baert laakte ten slotte bij 
herhaling het feit dat het enige wat 
konkreet is in de volmachtenwet 
van de regering-Martens: de vaag
heid en de onbeperktheid van de 
.bijzondere machten~ 

Vic Anciaux: 

"Martens' 
achillespees 
afgedekt'' 

.. De regering vraagt biezon
dere machten van een nooit 
geziene omvang; zij werden 
biezonder vaag geformu
leerd en ze worden gevraagd 
voor een zeer lange periode. 
Inhoudelijk valt onmiddellijk 
het ultra liberale karakter van 
de voorgestelde maatregelen 
op. De Volksunie gaat ermee 
akkoord dat onze industrie 
weer konkurrentieel moet 
worden gemaakt en dat dit 
het best kan gebeuren via 
toekomstgerichte investerin
gen. Kan de regering echter 
garanderen dat de onderne
mingen de hun toegekende 
voordelen zullen gebruiken 
om te investeren? 
Het winstprinciep is een ge
zond princiep maar waarom 
worden deze winsten vrijge
steld van belastingen? Win
sten moeten worden geherin
vesteerd. 
De heer Martens (eerste mi
nister): Alleen geherinves
teerde winsten zullen onder 
bepaalde voorwaarden aan 
de fiskus worden onttrokken. 
De heer Anciaux betreurt dat 
er geen muurvaste garanties 
inzake tewerkstelling worden 
gegeven. 
De heer De Clercq CviclF 
eerste minister en minister 
van financiën en buitenlandse 
handel): Tewerlcste/Hng vah 
niet uit de lucht Het is het re
suhaat van een hele reeks 
maatregelen. 
De heer Anciaux: Alleen is 
het bij de regering geen prio
riteit Men denkt daar dat de 
tewerkstelling het gevolg zal 
zijn van een liberale aanpak. 
In het raam van zulk een 
aanpak blijft ook een sociale 
begeleiding achterwege. Is er 
wel een werkloosheidsbe
leid? Het zou een illuzie zijn te 
denken dat men de werkloos
heid in de komende jaren kan 
wegwerken. Maar blijkbaar is 
hier niets voorzien. 
Het programma van de rege
ring is niet realizeerbaar om
dat het niet steunt op de wil 
van de bevolking. Dat is wel 
het geval in Vlaanderen, dat 
onder meer over de nodige fi
nanciële middelen beschikt 
In Wallonië is de ideologische 
ingesteldheid anders. De 
achillespees van de regering 
is het feit dat zij geen meer
derheid heeft in Wallonië! 
De Volksunie wenst niet dat 
het politiek beleid. dat goed is 
voor Vlaanderen, aan Wallo
nië wordt opgedragen, maar 
het tegenovergestelde even
min. Vlaanderen is het beu 
miljarden bij te dragen voor 
Wallonië. leder moet zijn ei
gen beleid kunnen voeren 
met eigen middelen. De ge
westvorming van 1980 laat 
dat niet toe. Slechts een kon
federatie zou zo'n beleid mo
gelijk maken." 
Vic Anciaux betreurt dat de 
eerste minister met de vol
machtwet een unitaire keuze 
heeft gedaan. 
Intussen gaat veel kostbare 
tijd verloren en zal Vlaande
ren verder verarmen. 
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Verliest drie zetels, 
moet nationalizatiewet wijzigen 

Slechte week 
voor Franse regering 

De afgelopen week verliep 
niet zo best voor de Franse link
se regering. Eerst verklaarde de 
Konstitutionele Raad drie punten 
van de belangrijke nationalizatie
wet strijdig met de wel Dat zal 
een aanzienlijke vertraging mee
brengen voor de toepassing van 
de nationalizatie& waarmee de 
socialistisch-kommunistische 
regering van Pierre Mauroy deze 
week wilde beginnen. 

den als de man die - zij het voor 
korte tijd - Peyrefitte verslagen 
had. In Parijs heroverde de giscar
diaan Jacques Dominati zijn zetel 
op de linkse gaullist Dabezies, 
terwijl de Benouville zijn voor
sprong van vorige keer op de 
socialist Stelio Farandjis vergroot
te. En in het departement Seine-et
Marne heroverde een gaullist de 
zetel die de socialiste Annette 
Chépy-Léger in juni met nog geen 
driehonderd stemmen voorsprong 
had behaald. 

De vier verkiezingen hadden 
geen enkele weerslag op de parle
mentaire meerderheid van de re
gering. In de Assemblée heeft de 
socialistische partij nog steeds 
een meerderheid van 39 zetels, 
waarbij dan nog de 44 zetels van 
de kommunistische regeringspart
ner komen. 

Maar uiteraard begroetten de 
oppositieleiders, en met name de 
gaullist Jacques Chirac en ex
president Giscard d'Estaing, de 

Oppositieleider Jacques Chirac 
die het lachen verleerd had kan 

het weer ... 

uitslagen van zondag als een eer
ste stap naar de terugkeer aan de 
macht. Ze zegden dat deze eerste 
elektorale test voor de linkse rege
ring toonde dat deze al het ver
trouwen van de bevolking verliest. 

Dat oordeel is wel wat over-

Zondag jl. won anderzijds de 
oppositie van gaullisten en giscar
dianen de tussentijdse verkiezin
gen om vier parlementszetels die 
na de parlementsverkiezingen van 
juni jl. ongeldig waren verklaard. 
Het ging om twee socialistische 
zetels, één van een linkse gaullist 
die door de socialisten werd ge
steund, en één van de Parijse 
gaullist Pierre de Benouville. Alle 
vier de kandidaten wier zetel we
gens technische onregelmatighe
den tijdens de campagne ongeldig 
waren verklaard hadden in juni 
met een zeer kleine voorsprong 
gewonnen. De oppositie herover
de de drie socialistische zetels en 
behield die van de Benouville. In 
het Marne-departement versloeg 
de gaullistische ex-minister Alain 
Peyrefitte met een ruime meerder
heid <zowat 5 t.hJ de socialist 
Marc Fromjon die he)"Tl in j~ni met 
h33 stemmen gewipt had. Fro
mion, een tot dan toe volslagen on
bekende sportleraar, heeft de 
troost dat hij sinds vorig jaar een 
nationale beroemdheid is gewon-

Anti-joodse aanslag 
in \IV.-Berlijn 

Máandag overleed in West-Berlijn 
een veertien maanden oude baby, 
als slachtoffer van de zware bom
aanslag op een joods restaurant 
die 25 gewonden eiste. De achter 
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een radiator verstopte bom die 
vrijdagavond kort na halfnegen in 
het restaurant "Mifgash Israël" 
CTrefpunt lsraëD ontplofte was zo 
krachtig dat sommige verbruikers 
door de ramen heen de straat 
werden opgeslingerd. Vijf van de 
25 gewonden waren er zeer ern
stig aan toe. 
De Westberlijnse politie begon on
middellijk een speurtocht naar een 
zowat dertigjarige, oosters uitzien
de vrouw die het restaurant rond 
zes uur was binnengekomen en 
zich een plaats uitkoos bij de 
radiator waar later de bom ontplof
te. Ze was het personeel opgeval
len omdat ze zich nerveus ge
droeg, haar jas aanhield tijdens het 
eten en na het betalen haastig 
verdween. 
Kort na de aanslag arresteerde de 
politie zes Arabieren van wie 
wordt vermoed dat ze lid zijn van 
het linkse "Volksfront voor de 
bevrijding van Palestina" (PFLPJ. 
Ze bleken echter niets met de 
aanslag te maken te hebben en 
werden kort nadien weer op vrije 
voeten gesteld. 
De Westberlijnse CDU-burge
meester von Weizsäcker gaf te 
kennen dat hij neo-nazi's van de 
aanslag verdenkt. 
Dat was blijkbaar ook de mening 
van degenen die afgelopen week
einde een bom lieten ontploffen 
voor het kantoor van Lufthansa in 
Tel Aviv. De bom richtte zware 
schade aan maar eiste geen ge
wonden. Een Israëlische politie
voordvoerder zei dat de aanslag 
hoogstwaarschijnlijk een reaktie 
was op de explosie in West-Ber
lijn, en dat het kantoor van de 
Westduitse luchtvaartmaatschap
pij was uitgekozen omdat de aan
slagplegers Duitse neo-nazi's ver
antwoordelijk achtten voor de 
anti-joodse aanslag in West-Ber
lijn. 

haast. De verkiezingen van zon
dag jl. betroffen nog geen één t.h. 
van de bevolking en de opkomst 
ervoor lag bovendien zeer laag. 
Maar vooral vonden ze plaats in 
vier kiesdistrikten die steeds bas
tions van de rechtse partijen wa
ren en die alle vier sinds 1958 
ononderbroken behoudsgezinde 
kandidaten naar het parlement 
hadden gestuurd. 

De uitslag van zondag toont dat 
de drie socialisten die hun zetel 
verloren hun verkiezing in juni jl. 
vooral te danken hadden aan de 
sfeer die geschapen was door de 
verkiezing van Mitterrand tot pre
sident. Het was door de vloedgolf 
die door Mitterands sukses ge
schapen was dat ze net over de 
kiesdrempel werden getild. Nu die 
vloedgolf na acht maand al lang 
uitgewerkt is keerden de bewuste 
distrikten naar meer normale ver
houdingen terug. 

Als de vier tussentijdse verkie
zingen van zondag slecht nieuws 
waren voor de socialistische partij 
van Mitterrand is het niet omdat ze 
een blijk zouden zijn van een 
geweldige teruggang in het ver
trouwen dat de regering bij de 
bevolking geniet. 

Maar wel omdat ze duidelijk 
maken dat het percentage dat de 
PS in juni jl. behaalde (36,5 t.h. en 
de absolute meerderheid in het 
parlement die daaruit voortvloeide 
enigszins artificieel waren en niet 
beantwoorden aan de reële basis 
van de partij. In de socialistische 

Flitsen ... 
De ontvoering van de Madrileen
se vrouwenarts Julio lglesias, va-

Miljonair-zanger lglesias hoefde 
niet eens over de financiële brug 

te komen. .. 

parlementstraktie zitten heel wat 
volksvertegenwoordigers die hun 
verkiezing veel meer aan Mitter
rand dan aan hun eigen lokale 
inplanting te danken hebben en 
wier zetels dus fragiel zijn. 

Wat de andere tegenslag voor 
de regering betreft, de kritiek van 
de Konstitutionele Raad (tegen 
wiens uitspraak geen beroep mo
gelijk is) op de wet op de nationali
zaties, die de naasting van vijf 
grote industriële groepen, 36 ban
ken en twee financieringsmaat
schappijen <Suez en Paribas) om
vat, en die in december in tweede 
lezing door de Kamer werd goed
gekeurd, ging het niet om funda
mentele kritiek op de wet. De 
Raad maakte duidelijk dat nationa
lizaties noch tegen de grondwet 
noch tegen het internationaal 
recht indruisen en dat het princiep 
ervan dan ook niet aangevochten 
wordt. Wel oordeelde de Raad, bij 
wie de oppositie twee klachten 
tegen de nationalizatiewet had 
neergelegd, dat het ontwerp op 
drie punten onaanvaardbaar is, nl. 
de berekening van de vergoeding 
van de aandeelhouders, de keuze 
van de te nationalizeren banken, 
en de behandeling van de buiten
landse vestigingen van de te na
tionalizeren ondernemingen. De 
Franse regt::ring heeft inmiddels 
laten weten dat ze zo snel moge
lijk stappen zal ondernemen om 
een gewijzigde wet definitief door 
het parlement te laten goedkeu-
ren. 

H. OOSTERHUYS 

der van de gelijknamige ~kende 
charmezanger-miljonair, begon 
drie weken als een gangsterge
schiedenis en eindigde vorig 
weekeinde als een politieke af
faire. Bij de bevrijding door de 
politie van dr. lglesias, die in een 
bergdorpje op 350 km ten noor
den van Madrid werd vastgehou
den, werden vijf ontvoerders, 
vier mannen en een vrouw, aan
gehouden. En die bleken lid te 
zijn van de Baskische afschei
dingsbeweging ETA-politico-mi
litar. De ET A-pm had nochtans, in 
tegenstelling tot de ETA-militar, 
een stopzetting van haar gewa
pende akties afgekondigd na de 
mislukte militaire staatsgreep 
van februari vorig jaar. Dit omdat 
ze de ultra-konservatieve ele
menten in de strijdkrachten geen 
voorwendsel wou geven voor 
nieuwe pogingen om de macht te 
grijpen. 



Flitsen ... 
Vorige week vielen naar verluidt 
een zestigtal doden in gevechten 
tussen Haitiaanse rebellen en de 
strijdkrachten van diktator Jean
Ciaude Duvalier, zoon van de 
beruchte "Papa Doe". Enkele 
tientallen rebellen waren vanuit 
Miami op het eilandje Tortuga 
voor de Haitiaanse kust geland 
en bezetten daar een militaire 
posl De rebellen maken weinig 
kans het regime van "Baby Doe" 
omver te gooien. Maar hun aktie 
getuigt wel van de enorme onte
vredenheid over het door Wash
ington gesteunde Duvalier-regi
me waarvan de korruptie en on
bekwaamheid ook door funktio-

narissen van het Internationaal 
Muntfonds openlijk is erkend. 
Jaarlijks proberen duizenden 
Haitianen de schrijnende armoe
de en brutale repressie in hun 
land te ontvluchten en in gamme
le bootjes de kust van Florida te 
bereiken. Maar deze bootvluch
telingen wacht in de VS geen 
warm welkom. Honderden van 
hen zijn integendeel in kampen 
opgesloten en riskeren naar Haiti 
te worden teruggestuurd. De Re
agan-regering vindt immers dat 
ze geen aanspraak kunnen ma
ken op het statuut van politiek 
vluchteling omdat ze "slechts 
ekonomische problemen en niet 

'ti e I e ' . ~ . ...... ....... . . . . . . . . . . . . . ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
~· - ·.· . ~!.. 

politieke repressie" zouden ont
vluchten. 

* * * 
Toen de Amerikaanse minister 
van buitenlandse zaken Alexan
der Haig vorige week in Brussel 
een perskonferentie over de 
Westerse houding tegenover Po
len hield, zei hij o.m. dat sommige 
Europeanen nu eens moeten op
houden met twee maten en ge
wichten te meten In hun beoorde
ling van politieke systemen in 
het Oostblok en in het Westen, 
waarmee hij bedoelde dat be-

paalde kringen in West-Europa 
te mild oordelen over situaties In 
Oost-Europa. Een journalistvroeg 
Hair hoe Washington zijn be
zorgdheid om de mensenrechten, 
die het zo krachtig uit in zijn 
kritiek op het militaire bewind in 
Polen, in overeenstemming kan 
brengen met steun aan het mili
taire regime in Turkije, en aan 
repressieve diklaturen als Et Sal
vador, Guatemala en Chili. Haigs 
enige antwoord was een woe
dende uitval tegen de bewuste 
journalist wiens vraag, zo zei hij 
wZelf een zo ongelooflijke dubbe
le maatstaf vormt dat ik er ge
woon niet bij kan". 

. ...... ·, . :. :. :. :. :. :. :· 
:·:·:·:·:·:·:·: .·.·.·.· .· ... · . .·.·. ·.· ... ·.· . , ...... . 
t.•.· .. ·.·-·.·-· 
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l61N HET 
EKOIRONf 

Gas-, elektriciteits-, water-, 
en telefoonrekeningen: 
Chinees? 

foto Bob Coecke 

Te oordelen naar het aantal vra
gen dat daarover bij Test-Aan
koop - het tijdschrift van de 
Verbruikersunie - binnenkomt, 
blijken de gas-, elektriciteits-, wa
ter- en telefoonrekeningen voor 
de meeste kansurnenten Chinees, 
met uitzondéring van de vermel
ding: .,te betalen binnen de ... da
gen" die voor iedereen duidelijk is! 
Hoe dient men deze rekeningen te 
begrijpen, te kontroleren en even
tueel te betwisten? Wat kan men 
kontroleren? Is het bedrag nor
maal? Is de gevraagde prijs wet
tig? Hoe wordt hij berekend? Zijn 
de genoteerde meternummers 
wel de uwe? Past men het voor u 
gunstigste tarief toe? (bijv. gasta
rief B als u met gas verwarmt?). 
Zou u er geen belang bij hebben 

* Wat nu verder met de mi
lieubeweging? is het onder
werp van een studiedag op 23 
januari 1982 om 9 u. 30. Plaats: 
Auditorium T 1 05 van het 
RUCA, Groenenborgerlaan 
171 te 2000 Antwerpen. Inlich
tingen bij Luc Steenkiste en 
Jos Gijsels. Elcker-lk, Breughel
straat 31-33 te 2000 Antwer
pen <031-18.65.60). 
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over te schakelen op het tweevou
dig tarief voor elektriciteit? Hoe 
moet u een aanvraag tot vermin
dering van het abonnementsgeld 
indienen als u, ten gevolge van 
een storing, in de totale onmoge
lijkheid verkeerde om uw telefoon
toestel te gebruiken? Waar kan 
men eventueel klacht indienen? 
enz, enz. 
Tot en met 28 februari 1982 orga
nizeert het informatiecentrum van 
Test-Aankoop <City 2, metrover
dieping, Nieuwstraat te Brussel> 
een voorlichtingscampagne over 
dit onáerwerp. 
Daarenboven zullen op dinsdag 
26 januari, 2, 9, 16 en 23 februari 
telkens van 12 tot 18 u. gespecia
lizeerde zitdagen plaatshebben. U 
zal dan uw takturen kunnen tonen 
en vragen kunnen stellen aan ver-, 
t~enwoordigers van gas-, elektri
citèits-, en watermaatschappijen. 
Zij zullen uw vragen beantwoor
den en bemiddelen om eventuele 
geschillen te regelen. 
Er zullen geen zitdagen zijn wat te
lefoonrekeningen betreft De raad
gevers van Test-Aankoop be
schikken evenwel over de nodige 
informatie alsook over de lijst van 
de verschillende commerciële 
centra van de RTT. 
Het informatiecentrum van Test
Aankoop is open op maandag van 
13 tot 18 u., op dinsdag, woens
dag, donderdag en vrijdag van 1 0 
tot 18 u., op zaterdag van 1 0 tot 
13 u. 
Ten slotte weze nog gezegd dat 
het probleem van gas- en elektrici
teitsrekeningen in het februari
nummer van Test-Aankoop uit
voerig aan bod komt 

* De studiedag .. Naar een 
ander Land- en T uinbouwbe
leid" gaat door op zaterdag 30 
januari 1982 in de Fakulteit der 
landbouwwetenschappen 
Coupure Links 653 te Gent 
Plenum: Auditorium 19. Inlich
tingen bij het Studie- en Doku
mentatiecentrum Emile Van
dervelde Instituut S.E.V.I. Gras
markt 1 05 bus 47 te 1 000 Brus
sel <02-513.58.50 en 02-
513.15.30). 
* Plattelandsklassen in het 
Heuvelland. - Sneeuwklas
sen, bosklassen, zeeklassen. 
Het zijn allemaal formules voor 
geprogrammeerde .. leerwe
ken", een verbinding tussen le
ren en vrije tijd. Door een gron
dige verkenning van de streek 
leren kinderen uit de lagere 
school hun ervaringen uit de 
boeken te toetsen aan be
staande situaties. 
In het Heuvelland worden dit 
seizoen ook .. plattelandsklas
sen" ingericht De klassen ver
blijven in .. de Lork", het jeugd-

Geneeskunde: klassiek of alternatief? 
De jongste jaren zoeken steeds meer mensen hulp 
door middel van zogenaamd .,alternatieve" genees
wijzen. Dit is niet alleen in ons land het geval, maar 
over de ganse wereld. Voor de westerse wereld be
tekent dit, dat de vraag, .. klassiek of alternatief?" 
steeds minder ontlopen kan worden. Ons land 
kende de jongste tijd een aantal initiatieven om het 
onderwerp uit het taboe en uit de marginaliteit te 
halen. <Honderden voordrachtavonden van de ver
bruikersklubs van de Bond van Jonge en Grote Ge
zinnen) 

Om bij te dragen tot de wording van deze dialoog 
wordt in het Revalidatiecentrum van de Truweel
straat te St-Niklaas een gespreksavond georgani
zeerd. Aan bod komen de vragen: wat is klassieke 
geneeskunde? Wat zou het alternatief zijn van deze 
klassieke geneeskunde? In hoeverre wordt dit alter
natief waargemaakt door de zogeheten .. parallelle 
geneeswijzen? (homeopatie, akupunktuur, pende
len, natuurgeneeskunde, chiropraxie, enz). 

De Leuvense socioloog Van Hecke, stelde in een 
doctoraatstesis, dat de tijd nadert voor een brede 
maatschappelijke dialoog over dit tema. 

Geïnteresseerden worden verwacht nu vrijdag 
22 januari 1982 in het revalidatiecentrum van de 
T ruweeistraat te Sint-Niklaas om 20 uur. De inleider 
is dr. Hugo Stuer. Inkom 1 00 fr. CJP 60 fr. (hs) 

Alles over kernenergie 
en de alternatieven 
De Verenigde Aktiegroepen voor 
KernStop, V AKS-v.z.w., organize
ren samen met Energie Anders en 
Volkshogeschool Elcker-ik een 
energiebeurs die doorgaat in het 
Elcker-ik Centrum in de Breughel-

hotel aan de voet van de Kem
melberg, en van daaruit ont
dekken ze het platteland: de 
landbouw, de natuur, de kleine 
kernen, het toerisme. Wat ze 
zien, horen en beleven wordt 
dan verwerkt en zo wordt de 
klassieke .. leerstof' op een ple
zierige en toch leerrijke manier 
.,aan het kind" gebracht 

Deze plattelandsklassen be
slaan meestal een volle week. 
Het programma wordt mee uit
gewerkt door het Heuvelland
se Landschapscantrum en 
door de VVV Westvlaamse 
Bergen. Deze beide verenigin
gen staan mee in voor de bro
chures, de begeleiding van de 
leerlingen. Voor de praktische 
organizatie staat .. de Lork" in. 

U kunt kontakt opnemen met 
.,de Lork", Lindestraat 1, 8948 
Kemmel <057-44.59.70> of met 
de VVV Westvlaamse Bergen 
en het Heuvellandse Land
schapscentrum, Streekhuis 
Malegijs, 8948 Kemmel <057-
44.47.10). 

straat 31-33 te Antwerpen van 31 
januari tot en met 7 februari 1982. 
De beurs richt zich in de eerste 
plaats tot verantwoordelijken van 
diverse socio-kulturele organi
zaties, jeugdbewegingen, jeugd
klubs, leraren, enz. die belangstel
ling hebben voor werkmateriaal 
rond energie in het algemeen, 
kernenergie en alternatieven in 
het biezonder. Groepen of klassen 
kunnen de beurs bezoeken onder 
begeleiding van een medewerker 
van de V AKS of Energie Anders. 
Dit moet dan wel voor 25 januari 
a.s. worden aangevraagd om 

. enigszins een planning mogelijk te 
maken. De beurs is uiteraard ook 
voor het brede publiek toegan
kelijk. 
Op deze energiebeurs is allerlei 
didaktisch materiaal tentoonge
steld over energie in het alge-

meen, kernenergie en zijn alterna
tieven in het bijzonder, met o.a. 

e Doorlopende dia- en video
voorstellingen met o.a. : nog meer 
kerncentrales?; eindeloze ener
gie; aktie kringloop. 
e Ten toonstellingen : energie an
ders; postertentoonstelling; kern
energie. 
e Speciale stand .. energie en on
derwijs". 
e Stand van het projekt .. de wak
kere burger" over energie. 
e Een uitgebreide boeken- en 
dokumentatiestand, waar tevens 
allerlei materiaal te koop zal aan
geboden worden. 

De beurs is geopend alle werk
dagen van 1 0 tot 18 en van 19 tot 
22 uur. Tijdens de weekends enkel 
van 1 0 tot 18 uur. De toegang is 
gratis . 
Voor verdere inlichtingen en in
schrijvingen kan u steeds terecht 
op het V AKS-sekretariaat, Breu
ghelstraat 31-33 te 2000 Ant
werpen of op telefoonnummer 
031-18.65.92 tijdens de kantoor
uren. 
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WINTER 
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Eigenlijk was het niet onze bedoeling, hier over 
"strijd" te berichten. Wij wilden gewoon op een rijtje 
zetten wat het jaar 1981 gebracht heeft voor de 
verschillende volkeren van Europa. 

., De volkse strijd in 1 9 81 
Niet aan welstand of aan allerhande problemen maar, 
in de lijn van deze rubriek, aan winst of verlies voor 
de eigenheid van hun volksaard. 
Het is ons ondanks dat wij zodoende toch gekomen 
zijn tot een overzicht van gevechten, van aanval en 
verdediging. Soms worden zulke gevechten alleen met 
woorden, geschriften en bureaukratische maatregelen 
of sabotage ervan gevoerd. Soms komt er echt 
handgemeen aan te pas: betogingen die uit de hand 
lopen, sporadische slagen en verwondingen, ja zelfs 
regelrechte guerrilla of oorlog. 
Al dit leed zou men gemakkelijk uit de wereld kunnen 
helpen: door alle volkeren zo zelfstandig te laten zijn 
als ze dit zelf wensen. En aangezien we op deze 
planeet mekaar meer en meer nodig hebben zouden 
we geleidelijk tot een universele konfederatie komen. 
Zulke redenering houdt natuurlijk geen rekening met 
hebzucht,. ongebreideld winstbejag en vooral niet met 
machtswellust, de verderfelijkste aller menselijke 
driften. 

Het geluid van de bom-
men en van Cornisch 

Had Caius Julius Ceasar nog ge
leefd, hij zou waarschijnlijk ge
schreven hebben: van alle Kelten 
zijn de leren de dapperste. Al
thans in de militaire zin van dit 
woord laten zij het meest van zich 
horen. De IRA in Noord-Oost-Ier
land ontwapent niet en kan blijven 
rekenen op steun vanuit het Ierse 
bevolkingsdeel, ja zelfs vanuit de 
Ierse republiek, zij het langs niet
officiële wegen. Er gaan weinig 
weken voorbij waarop de IRA niet 
bloedig toeslaat of geslagen 
wordt, tot zelfs in Londen. Maar 
ten gronde verandert er niets. 
Begin maart leek de Britse eerste 
minister Thatcher verwachtingen 
te wekken toen zij plots· een be
zoek bracht aan Beltast en aan 
Britse troepen langs de grens met 
de republiek. Maar tot nu toe is er 
geen resultaat van te bemerken 
evenmin als van de tragische aktie 
der honderdoodstakers? 
Het dient gezegd dat ook de Bre
toenen soms luidruchtig op zich 
de aandacht vestigen. 

Het FLB (Front de libération de la 
Bretagne) heeft inderdaad in het 
verleden enkele bomaanslagen 
verricht Nu is uitgelekt dat tenmin
ste twee van zulke aanslagen via 
uitdagingsagenten eigenlijk het 
werk zijn geweest van de DTS 
Cdirection de la sécurité du territoi
re), die zelf de springstoffen zou 
geleverd hebben. 

Op politiek gebied hebben de 
"toonaangevende Bretoense natio
nalisten Mitterrand gesteund, in de 
hoop dat hij hen toch wat meer be
wegingsvrijheid zou gunnen dan 
Giscard d'Estaing en ook wegens 
Mitterrands belofte dat de kern
centrale te Plogoff er niet zou 
komen. Mitterrand heeft het pleit 
gewonnen. En heeft bevestigd dat 
de kerncentrale er niet zal komen. 
Voor het overige is het nog te 
vroeg om besluiten te trekken. 

Uit Wales, Man en Schotland 
bereikte ons geen noemenswaar
dig nieuws. Merkwaardig genoeg 
wel uit het al rond het jaar 1 800 
volledig verengelst Cornwall. 
Daar werd ooit een zelfstandige 
Keltische taal gesproken: het Cor-

nisch, van alle andere Keltische 
talen het dichtst staande bij het 
Bretoens. Misschien was het geen 
toeval dat precies in Bretagne 
deze zomer op een Keltisch kon
gres bekend gemaakt werd dat 
het Cornisch nu weer vlot gespro
ken wordt door ... veertig Corniërs 
en bovendien maar minder vlot 
door een achthonderd beginnelin
gen. 
In sommige scholen wordt Cor
nisch onderwezen tijdens de mid
daguren of naschools, en door 
vrijwilligers van het Cornisch Taal
genootschap. Of heel deze, on
doenbaar lijkende herrijzenis, tot 
resultaten zal leiden? Het initiatief 
wijst in elk geval op een toene
mend volksbewustzijn, een be
hoefte aan .. roots". 

Basken vechten verder 
De Basken zijn naast de leren de 
meest strijdlustige en ook daad
werkelijk militair optredende natio
nale groep van Europa. 
Ook de ET A ontwapent niet Het 
grootste gedeelte van Spaans 
Baskenland heeft nochtans grond
wettelijk en ook feitelijk zelfbe
stuur .,gekregen". De Baskische 
deelregering besteedt meer dan 
de helft van haar begroting aan de 
herleving van het eeuwen lang 
verdrukte Baskisch. De harden 
van de ET A willen echter een 
volledig onafhankelijke staat en 
velen onder hen meteen een mar
xistische. Ideologische versplinte
ring binnen de ET A is niet nieuw, 
maar nu dreigt het gevaar dat 
meer en meer Baskische in de 
plaats van Spaanse doelen onder 
vuur worden genomen. De anti
ET A-betoging van februari, waar
op een paar tienduizend mensen 
aanwezig waren. bewijst dat deze 
bevrijdingsbeweging haar steun 
bij de volksmassa aan 't verliezen 
is. Voor een ondergrondse is zo 
iets een ramp. Dit betekent niet 
dat het nationale bewustzijn in 
Baskenland zou verslapt zijn als 
gevolg van het toegekend zelfbe-

Na een jarenlange strijd is de Korsikaanse universiteit eindelijk een feit. In 1981 werd ze in Corti geopend. 
Eind verleden jaar kwam CSC (Cunsulta di i Studienti CorsO. een soort studentenraad liet voor het eerst van 
zich horen en eiste dat de leergangen dienen uitgebreid en verbeterd. De Korsikaanse hogeschool moet de 
motor worden van een modern en welvarend Korsika. 
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stuur. Wie dit mocht gedacht heb
ben zal gauw van mening veran
derd zijn na 25 oktober, toen in Bil
bao 250.000 Basken betoogden 
als waarschuwing aan het adres 
van de Spaanse regering, die pro
beerde het pas toegestane zelfbe
stuur wat af te knabbelen. 
Veel hebben de Spaanse politici 
nog niet bijgeleerd. Wat is immers 
Baskisch zelfbestuur waard zo
lang alle politiemannen in Basken
land Spanjaarden blijven. wat 
meer is: geen woord Baskisch 
kennen? 

Voor de irredentische beweging 
.. Terra Lhuire" was dit zo ondraag
lijk dat zij in oktober een bom 
gooide (met alleen stoffelijke 
schade) naar een gebouw van het 
Spaanse ministerie van Financiën 
te Valencia. 
Bommen werden ook in de dwerg
staat Andorra geworpen, waar Ka
talaans allang de officiële taal is. zij 
waren gericht tegen de transtalige 
Radio Sud (Radio Andorra daar
entegen zendt uit in het Spaans en 
het Katalaans). 
De Galiciërs zijn eigenlijk Portuge-

In december 1981 vierde het Bretoense magazine .. Breizh" zijn 25ste 
jaargang. Al die tijd was het de militante spreekbuis van een volksbe
wust Bretagne. 

De nieuwe Baskische gezagsdra
gers zijn begonnen met de wering 
van politierekruten. maar Madrid 
kon ot niet over de brug bij onder
handelingen over de verantwoor
delijkheid en bevoegdheid van 
een Baskische politie. En zolang 
dit niet gebeurd is heeft de ET A 
nog even de tijd. 
De Spaanse regering heeft met 
veel machtsvertoon de bergachti
ge grenzen tussen Spaans en 
Frans Baskenland afgegrendeld. 
Want opgejaagde guerrilleros vin
den bij hun volksgenoten in Frank
rijk steeds weer onderdak. 
Pogingen om de Fransen te bewe
gen tot uitlevering van gesnapte 
ET A-mensen hadden slechts een 
half resultaat. De Fransen willen 
wel graag Baskische vrijheidsstrij
ders opsporen en onschadelijk 
maken. Dit laatste echter niet door 
hen uit te leveren maar door hen 
te verplichten, zich in niet-Baski
sche departementen op te hou
den. Zo halen zij zich niet node
loos de vijandschap van in Frank
rijk wonende Basken op de hals 
zonder dat zij de stokebranden 
ook dit gebied laten in beroering 
brengen. 

De andere Iberiërs 
Net zoals de Basken zijn de Kata
lanen doende, hun recent verwor
ven zelfbestuur in de praktijk om 
te zetten. Ook zij zitten met een 
gebiedsverenging opgescheept, 
hen opgedrongen door Madrid : de 
langgerekte strook Katalaans taal
gebied tot het zuiden van Valencia 
is buiten de bevoegdheid van Bar
celona gevallen. 

zen (zoals de Vlamingen Neder
landers of Dietsers zijn). 
In Portugal zelf, al eeuwen door 
een eigen staat en maatschappij
struktuur gesteund, wonen zij on
bedreigd. In Spanje, waar zij onge
veer vierhonderd jaar geleden met 
de haren werden binnengesleurd, 
leefden zij lang in een verre uit
hoek. Met hun volksbewustzijn is 
het niet zo goed gesteld als met 
hun spreekwoordelijke omzichtig
heid. 
In december 1980 werd het begin
sel van een Galicisch zelfbestuur 
bij referendum goedgekeurd bij 
72 % onthoudingen. In oktober 11. 
werden er verkiezingen gehouden 
voor een Galicisch deelparlement. 
Ditmaal daagde 43 % van de kie
zers op. De vooruitstrevende na
tionalisten Caldaar voorzichtig .. re
gionalisten" genoemd) behaalden 
slechts 4 van de 71 zetels. In dit 
landelijke. behoudsgezinde ge
west gingen slechts 1 7 zetels naar 
de socialisten. De regeringspartij 
CUDC) behaalde er 24 en de uitge
sproken konservatieve AP troont 
er als overwinnaar met 26 zetels. 
Het is daar dus zoals in Vlaande
ren: hervormingen in de richting 
van zelfbestuur worden op gang 
gebracht door nationalisten, maar 
de uitvoering ervan blijft in de 
handen van unitaristen. 
Tenslotte wonen op het Iberisch 
schiereiland ook Spanjaarden! 
Velen van hen zullen ook in de 
loop van het voorbije jaar erg 
gefrustreerd geraakt zijn: door de 
gewestvorming en door de herrie 
rond het enigszins muitende leger. 
in de ogen van de staatsnationalis-

lj~C.TUSSEN rrljVOLKEN 
EN SFtJEN 

38 



Reportage 

ten gewoonlijk het zinnebeeld van 
het vaderland. Het is echter de 
frustratie van wie zich na zovele 
eeuwen nog een buit ziet ontglip
pen. niet de frustratie van de ont
rechte. 

Zelfs de Fransen 
maken zich zorgen 

Niet alle Romaanse volkeren stel
len het, wat hun identiteit betreft. 
even probleemloos als de Span
jaarden. Zelfs de Fransen niet. 
In de Aasta-vallei Cltalië) zitten zij 
deerlijk in het defensief. Daar zijn 
zij verleden jaar nog lang niet uit 
geraakt. Zij beleven er zelfs 
Schaarbeekse toestanden in de 
hoofdstad Aosta: daar werd bv. 
het opschrift van de .. bibliothè
ques de la région valdotaine et de 
la ville d'Aoste réunis" met rode 
inkt besmeurd door iemand die er 
naast kladde .. in italiano". 
In Zwitserland gaan de Fransen in 
het offensief. Verleden zomer 
hebben zij een officieuze vlag ont
worpen voor de .. Romanité". Zij 
zijn dus de eersten om in dat 
eeuwen lang gekonfedereerde 
land de kantongrenzen te over
schrijden met een etnische bunde
ling: voorbode van een aftakeling 
of tenminste van een hervorming 
van Zwitserland. 
Wat de Fransen in België betreft 
(de Pikarden, de Walen en de 
enkele Lorreinen), die kenschetst 
men het best door te stellen dat zij 
een tegen-offensief voorbereiden. 
Hun greep op de half-verfranste 
taalgrensdorpen verzwakt niet. 
Hun druk op de Voerstreek neemt 
niet af. Zij zijn er in geslrtagd de 
enige Vlaamse school in het ge
mengde Komen weg te drummen 
naar een onwettelijke en dus 
kwetsbare toestand. 
Zij beheersen nog steeds het poli
tieke toneel in België; meer althans 
dan de Vlamingen. 
Ekonomische omstandigheden 
maken het nochtans stilaan vele 
Vlamingen duidelijk dat het Waal
se land eet uit Vlaamse hand en 
dat het dit bovendien niet wil er
kennen. Toenemende wrevel te
genover dit miljardenverslindend 
gedrag heeft tijdens de zomer een 
koortsaanval veroorzaakt bij de 
invloedrijke Waalse vakbonden. 
Deze spraken openlijk van een 
.. Vlaamse agressie" omdat zelfs de 
weinig nationalistische Vlaamse 
politici niet meer geredelijk over 
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1 - L'Union ValdOtalne, qul se rattache aux principes du fédérallsme intégral, a comme flnallté d'aasurer l'épanouiasernent du CIII1ICttre elhnlque et~ du peuple Yllld6-
tain; d'en servlr les lntérêts culturels, polltiques, soclaux et économlquas; de favorlser la coopératlon entre les convnunautés ethniquas. 2- L'Union ValdOtalne •'engage 6 réa1ser la 
souveralneté politique du Val d'Aoste par les voles démocratiques afln de soconder l'asplretlon du peuple 6 l'eutogouvernement dan~re d'une Europa unie das peuples. 

,,Le Peuple Valdotain" het nationalistische tijdschrift uit de Aostavallei. 

de brug komen met miljardentoe
lagen voor veroordeelde Waalse 
bedrijven. De politieke krisis die 
hieruit voortkwam heeft geleid tot 
parlementsverkiezingen. Politiek 
schijn het Waalse nationalisme uit
gediend te hebben. Dit is echter 
slechts schijn: .. de parti socialiste" 
werpt zich op als felle kampioen 
van de Waalse belangen. Het pa
radoxale streven naar autonomie. 
die door de Walen verkozen 
wordt boven een eerlijke deling 
van de macht in een door hen zo 
lang alléén beheerste staat, kan 
deze doen springen. Tenzij het om 
de zoveelste chantagepoging 
gaat. 
In het gemengde taaleiland Brus
sel is een ontwikkelirg bezig die 
wijst op afnemende verfransing 
en toenemend Vlaams zelfver
trouwen. De wetgevende verkie
zingen gaven een massale ver
schuiving te zien van taalgroep 
naar klassebelangen, vooral bij de 
Franssprekenden. 
Inmiddels houden de Fransen in 
Frankrijk alle niet-Franse vo::;s
groepen in hun wurggreep: een 
ijzeren hand in een fluwelen hand
schoen. 

Korsika en Sicilië 
Tussen deze niet-Franse volkeren 
bevinden zich eveneens Romaan
se: Oksitanen en Korsikanen. 
Ze hebben er lang over gedaan 
om tot volksnationaal bewustzijn 
te ontwaken maar eens zover is 

er, zoals bij deze warmbloedige 
mensen te verwachten was, geen 
houden meer aan. 
Op woensdag 14 januari versche
nen (opnieuw) 14 Korsikaanse na
tionalisten voor zover ze niet in 
hongerstaking waren voor de 
Franse uitzonderngsrechtbank' 
.. cour de sûreté de I'Etat" onder 
beschuldiging van deelneming aan 
gewapende bendevorming en op
sluiting van personen. Het is een 
feit dat steeds meer Korsikanen 
zich richten tegen de .,pieds-noirs". 
Fransen die in Algerië geboren 
zijn, na de onafhankelijkheid van 
dit land daaruit weggetrokken en 
door de goede zorgen van het 
centralistische moederland pre
cies in een minderheidsgebied ge
vestigd, met forse hulp aan kredie
ten en toelagen. Naast algemene 
horigheid en verwaarlozing lijdt 
Korsika aan ontvolking, en aan 
verfransing door het bestuur, door 
het toerisme en door inplanting 
van vermogende Fransen uit Alge
rije. Deze laatste denationalisatie
faktor bestrijden zij het felst om
dat zij hem als de meest onherroe
pelijke beschouwen. 
In april werd op het vliegveld van 
Ajaccio een aanslag gepleegd bij 
een bezoek van president Giscard 
d'Estaing. Alles schijnt er echter 
op te wijzen dat deze aanslag, die 
mislukte doch 7 mensen kwetste 
en een Zwitsers toerist de dood 
injoeg, een loutere provokatie is 
geweest. In Korsika, waar Barbou
zes, Francia en andere .. parallelle 

politiediensten" naar hartelust 
opereren, is dit niet iets om zich 
over te verwonderen. 
Zoals de meeste niet-Franse natio
nalisten in Frankrijk hebben de 
Korsikaanse hun volgelingen op
geroepen om bij de presidentsver
kiezingen op Mitterrand te stem
men. 47% hebben daar gevolg 
aan gegeven. Dit is niet onopge
merkt gebleven. 
Minister van Binnenlandse Zaken 
Defferre is in augustus ter plaatse 
zijn plannen komen uiteenzetten 
voor een .. biezonder statuut". 
·Het blijft weliswaar .. binnen het 
kader van de unitaire grondwet 
van Frankrijk" CDefferre), maar het 
zou toch enige wind uit de zeilen 
van de autonomisten en separatis
ten kunnen halen : een gewestelij
ke, verkozen Kamer (een soort 
deelparlement) die wijzigingen en 
aanpassingen aan de wetgeving 
zou kunnen voorstellen, Korsi
kaanse openbare instellingen 
(voor het vervoer bv.l, enig onder
wijs van het Korsikaans in de 
lagere school plus een leerstoel 
aan de universiteit. een gewestelij
ke radio- en televisieomroep e.d.m. 

,De verwezenlijking werd beloofd 
tegen de zomer van 1982. Of er 
iets van terecht komt is verre van 
zeker. vooral als men weet dat de 
(arme) Korsikanen het wel alle
maal zelf zouden moeten betalen. 
Maar er komt toch schot in hun 
beweging. 
De Italianen _treden tegenover de 
niet-ltaliaanse volksgroepen bin
nen Italië allesbehalve grootmoe
dig op. Nu bedreigt hen zelf een 
gevaar. Libië's sterke man, kolonel 
Khadafi, heeft verleden jaar aan
spraken laten gelden op ... Sicilië. 
De Arabieren hebben inderdaad 
eeuwen lang ongeveer alle 
Middellandse Zeekusten geteis
terd met overvallen, slavenhandel 
en soms langdurige bezetting; zo 
ook Sicilië (en MaltaD; Libië is 
eigenaar van het Siciliaanse tijd
schrift .. Oggi", heeft aanzienlijke 
invloed in .. L'Ora" (het belangrijk
ste dagblad van Palermo) en kon
troleert twee televisieketens op 
het eiland. De Italiaanse regering 
durft echter hiertegen niets te 
ondernemen omdat Libië een be
langrijke olieleverancier is en om
dat daar nog duizenden Italianen 
aan de kost komen. Etnopolitieke 
bekommernissen komen blijkbaar 
zelden op de eerste plaats, ook bij 
natiën . die nochtans met het oog 
daarop zo dringend een eigen 
staat moesten stichten. 
Over de andere Romaanse volke
ren : Rhaetiërs en Sarden, hebben 
wij niets te berichten. 

mee te maken. De Roemenen vre
zen hun machtige buren, die hen 
trouwens na de oorlog Bessarabië 
geroofd hebben. 

Rond de Noordzee 
betrekkelijke rust 

De Skandinaviërs maken zich 
weinig zorgen om de in stand 
houding van hun soort. Zij worden 
dan ook nergens bedreigd tenzij 
misschien in Zuid-Zweden, door 
een langzame maar aanhoudende 
inwijking van Finnen, Polen en ... 
Turken, en een laag eigen geboor
tenpeiL 
Over de Engelsen kan men iets 
dergelijks beweren. Zij laten de 
sociologische wetten te hunnen 
voordele verder spelen in de ta
melijk uitgestrekte Keltische ge
bieden die zij allang geleden inge
lijfd hebben. 
Anderzijds worden zij op sommi
ge plaatsen in hun substantie be
dreigd door de vloed van Afrika
nen en Aziaten die, met een Brits 
paspoort op zak, uit hun talrijke 
gewezen koloniën afzakken. 
Nergens in Europa zijn er zoveel 
en zo'n hevige rassenrellen als in 
Groot-Brittannië. De laatste in de 
,rij en één van de hevigste had 
deze zomer plaats in Brixton, Li
verpool en andere steden (165 
politie-agenten gewondl 
Waarschijnlijk moeten mensen 
eerst in nood geraken, een gevaar 
aan den lijve ondervinden, vooral
eer er bewust van te worden. Dat 
weten de Friezen al lang. Zij zijn 
slechts enkele handvollen sterk, 
en leven dan nog over eilanden, 
kusten en binnenland verspreid. 
Achter de strijd die de Noord
Friezen van het eiland Helgoland 
(Duitsland) voeren tegen de in
planting van een Hamburgs mas
sa-hotel op hun klein en reeds zo 
deerlijk door toeristen gehavend 
~iland steken uiteenlopende m~ 
tieven. Eén ervan is .. en wordt als 
zodanig ook verwoord, de angst 
van de inheemse bevolking om 
hun eigen gemeenschapsleven te 
zien wegspoelen door een perma
nente Duitse toeristenstroom. 
In Nederland, waar de grootste 
groep Friezen bij elkaar klit. schijnt 
het Friese bewustzijn gestadig te 
groeien. Het is er al zover dat 
teksten, uitgaande van de Gede
puteerde Staten van Friesland 
(vergelijkbaar met onze Bestendi
ge Deputatie), in het Fries gesteld 
worden. Deze weigeren zelfs, er 
een Nederlandse vertaling van te 
maken tenzij betrokkene kan be
wijzen dat hij het Fries niet mach
tig is. In de lente werd er een Ne
derlandse (of zeggen we liever 
.. Hollandse?") leraar gevonden om 
deze gang van zaken aan te vech
ten voor de Raad van State. Voor 
sommige Nederlanders is Fries 
zijn nog altijd een vorm van afwij
kend gedrag. 

De Waalse greep op de taalgrensdorpen verzwakte in 1981 niet. Dit leidde tot scherpe botsingen in de 
Voerstreek (de foto) en in Komen. (foto M. Celsl 

Wat de Roemenen betreft. zij 
gaan door met Duitsers en Honga
ren op hun grondgebied het leven 
zuur te maken. Tegenover de Rus
sen blijven zij een voor kommunis
tische begrippen gewaagd onaf
hankelijke koers volgen. Dit heeft 
verschillende oorzaken, maar ook 
het volksnationale motief heeft er 

Karel Jansegers 
(vervolgt) 
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BRT 1 

14.00 Open school. - 16.00 T ar
zan en zijn gezellin (film). - 18.00 
Ti-Ta-Tovenaar (fJ. - 18.05 Robin
son Crusoë U.>. - 18.30 Popeye. 
- 18.35 Varen, het rode hert 
(jeugdfilm). - 19.45 Nieuws. -
20.10 Slissen en CesarCfJ. - 20.50 
Terloops. - 21 .35 Terug uit de hel 
(we-film). - 23.05 Nieuws. 

NED. 1 

15.30 Nieuws. - 15.32 Dag hUis, 
dag tuin, dag opberschuur. -
15.45 De lawaaipapegaai prezen
teert "Papelagaaiwaai". - 16.10 
Stuif es in. - 18.58 Nieuws. -
19.00 Avro's wie-kent-kwis. -
20.15 How the West was won (f.>. 
- 21 .37 Nieuws. - 21 .55 Avro's 
sportpanorama. - 22.55 Kitsch en 
antiek (f.>. - 23.25 Nieuws. 

NED. 2 

18.50 Toeristische tips. - 18.59 De 
lieverdjes van Grange Hili (fJ. -
1920 Op verzoek (religieuze liede
ren). - 20.00 Neuws. - 2027 
Rebel voor de vrijheid (fJ. - 2120 
Showroom. - 22.20 Hier en nu. -
23.00 Hier en nu/studio sport -
23.25 Tot besluit - 23.40 Nieuws. 

RTB 1 

19.30 Nieuws. - 19.55 Le jardin 
extraordinaire. - 20.30 Willa (tv
film). - 22.05 Uterair programma. 

ARD 

20.00 Nieuws. - 20.15 Es muss ja 
nicht der erste sein (toneel>. -
22.1 0 Nieuws. - 22.30 Die Strasse 
von Korinth (film). - 0.10 Nieuws. 

ZDF 

1 0.50 Programma-overzicht 
19,00 Nieuws. - 19.30 Der lange 
Treek (f.>. - 20.15 Lustige Musi
kanten (volkskoncert>. - 21 .45 
Nieuws. - 21 .50 Das aktuelle 
Sport-studio. - 23.05 Der Kom
missar (fJ. - 0.03 Nieuws. 

D3 

19.55 Gewestelijke aktualiteiten. -
20:00 Nieuws. - 20.15 Musik von 
Orrotino Respighi. - 21 .10 Vor 40 
Jahren (dok.>. - 21 .35 Die Golde
ne Karosse <film). - 23.05 Rockpa
last - 0.05 Nieuws. 

LUX. 

19.00 Nieuws. - 19.27 Le coffre
fort (slot). - 20.00 Huit ça suffit (fJ. 
- 21 .00 Le roi des vagabonds 
(operettefilm). - 22.28 L'ombre 
des chàteaux (film). 

F 1 

20.00 Nieuws . - 20.35 Droit de rê
ponse (variété). - 22.05 Dallas (f.>. 
- 23.55 Nieuws. 

A2 
20.00 Nieuws. - 20.35 Champs 
Elysées (variété). - 21 .40 Les en
quêtes du Commissaire Maigret 
(fJ. - 23.15 Nieuws. 

F 3 

19.20 Gewestelijk magazine. 
20.30 La chartreuse de Parme (f.>. 
- 21 .30 Gala de I'Union 1981 . -
22.35 Nieuws. 

BRT 1 

9.15 Loon naar werken? (Open 
school>. - 9.45 Telegym. - 10.00 
Eucharistieviering vanuit Alken. -
11 .00 Konfrontatie (debat>. -
12.00 Nieuws voor gehoorgestoor
den. - 14.00 Tenuto. - 14.40 
Voor boer en tuinder (Open 
school>. - 15.10 Veldrijden te 
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Overijse (reportage). - 16.30 Mr. 
Selkie (jeugdfilm). - 17.20 $port
uitslagen. - 18.00 Ti-ta-tovenaar. 
- 18.05 Leven ... en laten leven. -
19.45 Nieuws. - 20.00 Sportweek
ena. - 20.30 Au Bouillon Beige 
(toneel>. - 22.15 Lied van mijn 
land. - 22.45 Nieuws. 

NEO 1 

17.00 Gesprek met Tatjana Gorit
sjewa. - 17.35 Bericht van Q8 
wilde ganzen. - 17.37 Studio 
sport extra. - 19.00 Nieuws. -
19.05 Casper. het lieve spóokje 
(strip). - 19.15 Love Boet (f.>. -
20.05 Het oponthoud (toneel>. -
20.45 Ik zou het wel weten. -
21.30 De onvoorstelbare wereld 
van Roald Dahl (f.>. - 21.55 De on
derste steen (dok.>. - 23.05 
Nieuws. 

NED 2 

12.00 Het capitool (info). - 15.30 
Nieuws. - 15.35 Roffel (jeugdma
gazine). - 16.25 De verbeelding 
(info). - 17.05 Studio sport I. -
17.35 Sprekershoek. - 17.50 
Oogst in beeld (agrarisch nieuws). 
- 18.20 Op zicht - 18.45 Sesam
straat - 19.00 Studio sport 11. -
20:00 Nieuws. - 20.10 Panora
miek. - 20.40 Humanistisch ver
bond. - 20.45 Welkom in het 
leven, lieve kleine (kortfilm). -
21 .45 Words fail me (tv-film). -
22.45 BGTV Gnfo). - 23.15 
Nieuws. 

RTB 1 

12.00 Fair Ie pont (debat>. - 13.00 
Nieuws. - 19.30 Nieuws. - 20.05 
A la beige époque (variété). -
21 .10 La dernière chévauchée des 
Dalton (tv-film>. - 22.20 Nieuws, 
toto en weerbericht. 

ARD 
20.00 Nieuws. - 20.15 Die Unbe- ' 
stechlichen. - 22.35 Nieuws. -
22.40 ARD-perskritiek. - 22.55 
Muziekmagazine. - 23.35 Nieuws. 

ZDF 

19.30 Wiedersehn macht Fraude 
(humoristische fragmenten). -
20.15 Bekenntnisse des Hochstap
lers Felix Krull (tv-film). - 22.30 
Oorlog in Texas. - 23.10 Nieuws. 

D3 
19.55 Gewestelijke aktualiteiten. -
20.00 Nieuws. - 20.15 Höhlen
abenteuer (dok.>. - 21 .00 Au
slandsstudio. - 21 .45 Musikszene. 
- 22.30 Marjon und Manuela 
(show). 

LUX 
19.00 Nieuws. - 19.30 Filmmagazi
ne. - 20.00 Section 4 (fJ. - 21 .00 
Le téléphone rose (film). 

F 1 
20.00 Nieuws. - 20.35 Goupi, 
rnains rouges (film). - 22.15 Por
tret Fernand Ledoux. - 23.1 0 
Sportuitslagen. - 2325 A bible 
ouverte. - 23.50 Nieuws. 

A2 
20.00 Nieuws. - 20.35 Chante Ie 
mois (show). - 21 .55 Les métiers 
dangereux et spectaculaires (dok.>. 
- 22.50 La grande parade du jazz. 
- 23.20 Nieuws. 

F 3 
20.00 Benny Hili (humor). - 20.30 
Haute curiosité (dok.>. - 21.25 
Nieuws. - 21.40 L'invité de FR 3 
<Bernard Lavalettel 22.35 
Agostino (film). 

BRT 1 

14.00 Schooltelevisie. - 18.00 Ti
Ta-Tovenaar. - 18.05 Klein, klein 
kleutertje. - 18.20 Sesamstraat 

18.35 Mohadjirin (Open 
School>. - 19.05 Trek je er niets 
van aan (strips). - 19.07 Roodkap
je (strips). - 19.22 Uitzending 

door derden. - 19.45 Nieuws. -
20.15 Nelson (f.>. - 21 .05 Sport
show. - 21 .50 Wikken en wegen 
(verbruikersmagazine). - 22.30 
Nieuws. 

NED 1 

18.58 Nieuws. - 1 9.00 Daar vraag 
je me wat (dok.>. - 19.40 De KRO 
komt langs in ... Cuyk (show). -
20.35 De Henk Elsink show. -
21 .37 Nieuws. - 2·1.55 Voor eel'l 
briefkaart op dè eerste rang. -
22.45 Sarva Mangalam - Geluk 
voor allen. - 23.20 Nieuws. 

NED 2 
18.35 Sesamstraat 18.50 
Jeugdjournaal. - 18.59 Tarzan, 
heerser van de jungle (strip). -
19.23 Zeg 'ns AAA (fJ. - 20.00 
Nieuws. - 20.27 Achter het 
nieuws. - 21 .10 Malu, een vrouw 
(f.>. - 22.00 Koning klant. - 22.25 
Pisa (satire>. - 22.35 Sonja op 
maandag. - 23.40 Nieuws. 

RTB 1 

19.30 Nieuws. - 19.55 Une semai
ne de vacances (film). - 23.00 
Nieuws. 

RTB 2 

19.55 Vleilies casserales et bonnes 
recettes (streekgerechten). 
20.10 A chacun sa musique. -
20.50 Li Barake as sotereyes 
<Waals toneel>. 

ARD 

20.00 Nieuws. - 20.15 Das Kran
kenheus am Rande der Stadt (f.>. 
- 21 .t5 De VS na één jaar Rea
gan. - 22.00 Melodieën en verha
len. - 22.30 T agesthemen. -
23.00 Zwei Freundinnen (film). -
0.35 Nieuws. 

ZDF 

20.15 Ausforschung und T echnik. 
- 21 .00 Heute-Journal. - 21 .20 
Leutersbronnar Geschichten <TV
spel>. - 23.10 Nieuws. 

D3 
19.45 Gewestelijke aktualiteiten. -
20.00 Nieuws. - 20.15 De Bonds
republiek vanuit Grieks oogpunt. 
- 21.45 Wir antworten. - 22.00 
Fernsehspiel des Monats. 

LUX. 
19.00 Nieuws. - 19.25 Mini-Club 
(f.>. - 19.51 Le Coffre-Fort (spel>. 
- 19.58 Nieuws. - 20.00 La nou
velle malle des lndes CD. - 21 .00 
Les naufragés de l'espace <film). 

F 1 
19.05 A la une: TV magazine. 
20.00 Nieuws. - 20.35 2002: 
I'Odyssée du futur (wetenschap
pelijk magazine). - 21 .35 Rosa
mary's babi - 23.05 Nieuws. 

A2 
20.00 Nieuws. - 20.35 Les Colom
baionis (toneel>. - 23.15 Nieuws. 

F 3 

19.20 Gewestelijke aktualiteiten. -
20.30 Otalia de Bahia (film). -
2225 Nieuws. 

BRT 1 

14.00 Schooltelevisie. - 18.00 Ti
ta-tovenaar. - 18.05 Sesamstraat. 
- 18.35 Loon naar werken? 
(Open school>. - 19.07 Uitzending 
door derden (Israëlitisch). - 19.45 
Nieuws. - 20.15 Hitring (show). -
21 .10 Kijk mensen : schippers van 

TV-programma's 

weleer (dok.>. - 22.00 1.<). (kwis). 
- 22.30 Niet,~Ws. RTB 2 

BRT 2 
19.00 Elektron (Info). 19.45 
Nieuws. - 20.15 Knipoog <Gastro
nomie). - 20.45 Help een tijger 
redden (film). - 22.20 Bonjour la 
France (Open ~çhooD. 

19.00 Kinderen van de straat 
(dok.>. - 1 9.55 Viellies casseroles 
et bonnes recettes (Kookmagazi
ne). - 20.05 Point de Miré. 
21 .05 La celestine (toneel). 

20.00 
ley Maclaine 
nouvelle malle 
22:30 Nicolas de 
23.40 Nieuws. 

ARD A-2 

NED. 1 

18.58 Nieuws. - 19.00 EO kinder
krant. - 19.30 De Waltons m. -
20.20 Tijdsein. - 20.50 Klankkleur. 
- 21 .00 Op weg naar het beloofde 
land. - 21 .37 Den Haag vandaag. 
- 22.10 Molière m. - 23.15 
Nieuws. 

20.00 Nieuws. - 20.15 Bananas 
(nonsens). - 21 .00 Report. -
21 .45 Dallas m. - 2·3.00 Kultuur 
voor middernacht. - 0.00 Niel.LWS. 

20.00 Nieuws. -
ma <film). - 23.1 

F-3 

ZDF 

NED. 2 

18.35 Sesamstraat. 18.50 
Jeugdjournaal. - 18.59 Avro's top
pop. - 19.25 Er waren twee ko
ningskinderen m. - 20.00 Nieuws. 
- 20.27 Carré show. - 21 .20 
Babbelonië (praatshow). - 21 .55 
Dallas <f>. - 22.45 Televizier maga
zine. - 23.25 De toestand in de 
wereld. - 23.30 Honderd beroem
de schilderijen (dok.) - 23.45 
Nieuws. 

19.00 Nieuws. - 19.30 Orchid, der 
Gangsterbruder (gangsterfilm). -
21 .00 Aktualiteitenrubriek. - 21 .20 
Eine ängstliche Reise. - 22.05 
Nieuws uit de filmwereld. - 22.50 
Das Musik-Porträt. 23.50 
Nieuws. 

19.45 Gewestelijke aktualiteiten. -
20.00 Nieuws. - 20.15 Hugo Har
tung (dok.). - 21.00 Klimbim (kol
der). - 21 .45 Galerie. - 22.30 
Filmmagazine. - 23.15 Nieuws. 

BRT 1 

15.30 Open school. 
het schildpadplein. 
gelklub. - 18.00 

LUX. 
RTB 1 

19.00 Waalse gewestelijke aktuali
teiten. - 19.30 Nieuws. - 19.55 Le 
chef de familie m. - 20.50 Elémen
taire, mon cher Einstein (dok.) 
22.50 Nieuws. 

19.00 Nieuws. - 19.25 Mini-Club. 
- 19.51 Le coffre-fort (spel>. -
20.00 L'Homme qui valalt trois mil
liards (f). - 21 .00 Au rendez-vous 
de la mort joyeuse (film). - 22.30 
Ou pain sur la planche. 

- 18.05 
King Rollo. - 1 
CSF-fJ. - 19.12 
19.45 Nieuws. 
- 20.400pde 
reus (tv-spel). -

ZATERDAG (23 jan.) - De BRT draait één van 
de oudste T arzanfilms uit de reeks films die in de loop 
van de filmgeschiedenis zijn gemaakt naar Edgar Rice 
Burroughs. Eer MGM zich rond dit onderwerp aan een 
gesproken film waagde, waren er al tal van stomme 
versies geweest. De gesproken films sloegen meteen 
in, mede dank zij de figuur van Johnny Weissmuller, de 
op dat moment erg populaire zwematleet De film van 
vannamiddag is Tarzan en zijn gezellin (1934- zw/w), de 
derde Tarzan-film waaraan Weissmuller zijn fysiek 
leende. Regie: Cedric Gibbons. De stoere Tarzan
vertolkers hebben een heel verzamelalbum vrouwelijke 
tegenspeelsters gehad. In .. Tarzan en zijn gezellin" 
<Tarzan and his mate) heeft Weissmuller Maureen 
O'Suilivan als vriendin (Jane). Het verhaal : Tarzan en 
zijn vriendin Jane leiden een vredig en ongestoord na
tuurleventje in het oerwoud. Tot wanneer twee boze 
jagers op komen dagen die het gemunt hebben op de 
massale schatten aan ivoor die zich bevinden op de 
olifantenkerkhoven. Daarenboven wil één van de jagers 
Jane terug naar de "bewoonde" wereld brengen. Twee 
redenen voor T arzan om die heren lelijk te dwarsbo
men ... De AVRO (Ned. 1) vult de namiddag met een 
palet kinderprogramma's die aangepast zijn aan de 
verschillende leeftijdsgroepen. 

ZONDAG (24 jan.) - Walter van den Broeck 
heeft zijn faam al bevestigd als auteur van romans, to
neelstukken, hoorspelen, tv-spelen, liedjesteksten enz. 
Hij is de auteur van het communautaire blijspel-met-dub
bele-bodem Au Bouillon Beige dat vanavond op BRT 
komt in produktie van de toneelgroep "Bent" CAnnelies 
Vaes, Jo de Meyere, Willy van Heesvelde). In al zijn 
werken legt Van den Broeck maatschappelijk engage
ment, sociale en politieke kritiek en een vleug relative
rende humor. Het stuk symbolizeert een echt Belgische 
situatie: drie aangenomen kinderen van de overleden 
cafébaas .. Au Bouillon Beige" komen na de begrafenis 
samen: een Vlaming, een Brusselse en een Waal. Zij zijn 
samengekomen om de erfenis van hun adoptievader te 
verdelen ... <BRD. - De V ARA heeft aan enkele auteurs 
de opdracht gegeven om acht drama-produkties te 
schrijven rond de perikelen van twintigjarigen. Van
avond komt de eerste aflevering op het programma: 
Het oponthoud van de 38-jarige Willem Capteyn. Marja 
en Lex wonen samen in een armtierig keldertje. Hun 
miserie houdt hen als lotgenoten bij elkaar. Wanneer 
door omstandigheden de materiële zorgen verdwenen 
zijn, krijgt Marja een andere kijk op het leven met Lex ... 
(Ned. 1 ). - In de reeks De onvoorstelbare wereld van 
Roald Dahl zendt de V ARA weer een bizar en span
nend verhaal uit : Het schilderijtje. Hazel, een ietwat zon
derlinge weduwe woont op een verlaten boerderij, die 
erg verwaarloosd is. Op een dag loopt .. toevallig" een 
man langs die antiek opkoopt... 

MAANDAG <2s · 
met de 4-delige Britse hinn~",f;< 

Nelson" (Nelson). In elk 
admiraal Nelson, over die 
ken door een ander paar 
heet "Liefde". In deze ::~tl•<>v<>~•n 
via de ogen van zijn vrouw 
(Londen 1800) na drie jaar 
- Wikken en wegen 
enquêteurs: mannen en 
van enquêtes te doen 
gewoon maar iPLcr-tc~t~iP" 

nieuw jongerenmagazine 
en moderne wE~tens<:hciPPeliik• 
afwisselen <Elektron). -
doe-het-zeivers aan de 
broodje?, heet de aflevering 
tijger redden (Save the Tiger) 
G.Avildsen (1972) de n"'"'~;c.."'< 
door te lichten. Jack 
suksesvolle zakenman die in 
tot ongekende welvaart heeft 
tuurlijk heeft de zaak hem zelf 
Volgens de Amerikaanse 
bloeiende zaak, sjieke woning, 
vrouw en lieve dochter. En toe 
raakt behept met een overlevin 
de rand van de afgrond bren~ 

WOENSDAG c27janJ 
de schouders van een reus 
kreeg een Emmy-Award-verme 
pakkend relaas over de "mens~ 
dicapt kind, één van de talloz 
Een waar gebeurd verhaal. In · 
zonder armen of benen gebc 
moeder deed meteen afstand • 
Tot zijn tiende jaar werd Andy ir 
plant verzorgd door verpleeç; 
geest werd niet ontwikkeld e 
wakker geschud. Tot wanneer 
feur en zijn vrouw zich het lot · 
trekken. Andy blijkt een biezc 
venslustig ventje te zijn ... <Was 
V ARA) CBRT 1 ). - Nog op 
waarin enkele hoogstwijze No 
kaar praten over "Mens en wet• 
merkwaardige films "Films voc 
wordt vanavond Het miljoen (L, 
(1931 - zw/w) gedraaid (1ste i 
van René Clairl De vorig jaar c 
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ten : mens en wetenschap. - 23.1 0 
Nieuws. ARO 

BRT 2 ieuws. - 20.35 Show Shir
:laine (show). - 21 .35 La 
l malle des lndes m. -
icolas de Stael (portret>. -
ieuws. 

19.00 Gezondheidsmagazine. 
19.45 Nieuws. - 20.15 Die goeie 
ouwe tijd. - 21 .05 Het miljoen 
(film). 

20.00 Nieuws. - 20.15 Mirandolina 
(tv-spel>. - 22.00 Der Kanzier und 
die Kunst (reportage). - 22.30 
T agesthemen. 

ZOF 
NEO 1 

ieuws. - 20.35 Mardi-ciné
l). - 23.15 Nieuws. 15.30 De poppenkraam (fJ. -

15.55 Maja de bij (strip). - 16.20 
KRO's wereldcircus. - 18.58 
Nieuws. - 19.00 Van gewest tot 
gewest. - 19.50 Politieke partijen. 
- 20.00 leder speelt zijn rol (fJ. -
20.52 Cinévisie. - 21.37 Nieuws. 
- 21.55 Den Haag vandaag. -
22.10 Studio sport - 22.40 
Nieuws. 

21.00 Heute-journal. - 21 .20 Die 
Profis (fJ. - 22.10 Einander ver
stehen - miteinander leben. -
22.15 Een Turkse schrijver en zijn 
gemeente. - 23.00 Kante (tv-spel>. 
- 0.40 Nieuws. 

03 

19.45 Gewestelijke aktualiteiten. -
20.00 Nieuws. - 20.15 Gesprek
ken en ontmoetingen. - 21.45 
Auslandsreporter. - 22.15 Das 
Verbrechen des Herrn Lange 
(film). - 23.30 Nieuws. 

NEO 2 

. - 17.00 Op 
- 17.30 Trian

Ti-ta-tovenaar (f.). 

18.35 Sesamstraat. 18.50 
Jeugdjournaal. - 18.59 Weekend 
(fJ. - 19.25 Kenmerk (info). -
20.00 Nieuws. - 20.27 Socutera. 
- 20.32 Dynasty (fJ. - 21.15 
lnfoshow. - 22.1 0 Mooi Neder
land. - 22.35 Taxi (fJ. - 23.02 Te
leac. - 23.37 Nieuws. 

LUX 
19.00 Nieuws. - 19.25 Muppet 
show. - 20.00 Hit-parade. - 21 .00 
Violence au Kansas (western). -
22.40 Kunstmagazine . 

ATB 1 
F 1 

Sesamstraat. - 18.20 
- 18.25 Buck Rogers 
9.12 Librado CPVV>. -

. - 20.15 Arnold (fJ. 
schouders van een 

- 22.1 0 Fundamen-

18.00 Waalse gewestelijke aktuali
teiten. - 19.30 Nieuws. - 19.55 
Risquons tout (kwis). - 20.45 
C'est chouette la musique (varié
té). - 22.00 Le choc des idées. -
Nieuws en weerbericht. 

20.00 Nieuws. - 20.35 Les mer
:redis de l'information Cinfo). -
21 .40 En votre aimable réglement 
:tv-film). - 22.35 Albeniz (show). 
- 23.40 Nieuws. 

jan.)- Vanavond start de BRT 
biografische reeks "I remamber 

elk van de vier afleveringen wordt 
die man gaat het immers, beke

paar ogen. De eerste aflevering 
aflevering wordt hij voorgesteld 

Fanny, die op dit moment 
· jaar haar echtgenoot terugziet. 

is geheel gewijd aan Nep
en vrouwen die onder het mom 

rond één of ander onderwerp, 
zijn. <BRD. 

jan.) - In Kijk mensen wordt een 
de binnenscheepvaart in de 1 ste 

<BRT 1 ). - Op BRT 2 komt een 
waarin hedendaagse muziek 

sct1appeliike ontwikkelingen elkaar 
K.n,•nrlnn komen de culinaire 

: Hoe bak ik zelf mijn 
:.fl","".,.;,.," <BRT 2). - In Help een 

Tiger) probeert regisseur John 
Amerikaanse moraal en waarden 
Lemmon speelt de rol van een 
die in een mum van tijd zijn zaak 

heeft weten te brengen. Na
hem zelf geen windeieren gelegd. 

normen is hij "geslaagd": 
woning, luxueuze wagen, mooie 
. En toch is hij niet gelukkig. Hij 

overlevingscamplex dat hem aan 
brengt <BRT 2). 

(27 jan.) - Het Britse tv-spel Op 
(On giant's shoulders) 

r.",,~rl-"""''~·~'rl;,.," in 1979. Het is een 
rn<>nc,. ... -w.-l;,.,,," van een gehan-

softenon-slachtoffers. 
In 1962 werd Andy vrijwel 

geboren. Zijn ongetrouwde 
van het mismaakte kind. 

in verpleeghuizen als een 
velrpiE~eÇJStt9rs en dokters. Zijn 

zijn levensmoed niet 
..,".,.,,.,,~".. een vrachtwagenchauf

het lot van het kind aan gingen 
biezonder verstandig en le

n ... <Was al eerder op Nederland/ 
Nog op BRT 1 : Fundamenten, 

Nobelprijswinnaars met el-
en wetenschap". - In de reeks 

"Films voor alle tijden" op BRT 2 
miljoen (Le million) van René Clair 

(1 ste in een reeks van 4 films 
i jaar op 80-jarige leeftijd over-

leden Clair was gespecializeerd in films waarin hij de 
Franse luchthartigheid en élégance aan bod liet komen. 
In zijn komedie "Het miljoen" wint één van twee 
bevriende arme kunstenaars een belangrijk bedrag in 
een loterij. Het winnende lot zit echter in de zak van een 
zoekgeraakte jas ... 

DONDERDAG (28 jan.) - Het jongerenmaga
zine Een vinger in de pap gaat over meisjes <BRT 2). -
Nog een jongerenprogramma op BRT 2: Rapport 82. 
Hierin vertellen enkele jongeren hoe zij met geld 
omspringen. En in de reeks films "Drie Sterren" wordt 
de Belgische film Berthe van Patriek Ledoux (naar Guy 
de Maupassant) gedraaid. Berthe, 20 jaar, wordt ten ge
volge van een hersenvliesontsteking geestesziek. In 
samenspraak met haar ouders besluit de dokter het 
meisje te gebruiken als proefkonijn. Voor één van zijn 
proeven wil de dokter dat zij trouwt <BRT 2). - De 
AVRO start vanavond een spannende thrillerreeks die 
speelt aan de waterkant: Hoog water (High Tide). Peter 
Curtis heeft in een woede-uitbarsting een man met een 
zwak hart naar het hiernamaals geholpen. Daarvoor 
heeft hij vier jaar gekregen. Wanneer hij vrij komt moet 
hij zijn bestaan opnieuw opbouwen. Hij besluit een boot 
te kopen. Op weg naar de kust wordt hij aangeklampt 
door een man die wil weten wat de laatste woorden 
waren van de man die vier jaar geleden door Curtis' 
toedoen overleed_ (Ned. 1 ). - Het vrouwenmagazine 
van NOS Ot .. en hoe zit het nou met Sien behandelt een 
nijpend vrouwenprobleem: "Achter werk aan" <Ned. 1 ) . 

VRIJDAG <29 jan.)- Het tv-evenement van van
avond gebeurt op BRT 1, op die zender komt immers 
The Godfather, de beroemde gangsterfilm van Francis 
Ford Coppola (1972), met een verbazende Marion 
Brando in de hoofdrol, De Peetvader Don Vito. Don Vito 
Corleone regeert als een patriarch over een clan van 
vijf Siciliaanse families die er een heel eigen rechtsple
ging en eigen leefgewoontes op nahouden. De mannen 
zijn van familie uit beroepsgangsters die hun brood "ver
dienen" met gokken, drank en vrouwen. Wanneer een 
andere mafialeider besluit drugs te gaan verhandelen, 
breekt er een konflikt uit en de niets ontziende vendetta 
gaat van start. De leden van de twee clans moorden el
kaar onmeedogend uit. - De V ARA brengt een tv
versie van de komische thriller van Jack Popplewell Lily 
weet het beter, over een schoonmaakster die in het 
bedrijf waar zij werkt een lijk vindt. Zij waarschuwt de 
politie, maar tegen dat die er is, is het lijk verdwenen. 
Lily's vroegere vriend Willem Bakels, nu hoofdinspek
teur van politie, krijgt de zaak in handen. Lily vindt dat zij 
haar vriend maar eens een handje moet helpen (Ned. 1 ). 
- Laat op de avond brengt de V ARA dan nog de film 
Invloeden op een vrouw <A woman under the influence) 
van John Cassavetes, met Peter Falk, Gena Aowlands 
e.a. De film was al eerder op BRT en op Duitsland. 

A. 2 

20.00 Nieuws. - 20.35 Le grand 
khiquier (variété). 23.15 
\Jieuws. 

F 3 

20.30 Un été à Valion (tv-film). -
22.00 Nieuws. 

BRT 1 
14.00 Schooltelevisie. - 18.00 Ti
Ta-Tovenaar. - 18.05 Sesam
straat. - 18.20 Dieren uit het groe
ne woud (strip). - 18.45 Natuur in 
Nederland (Plassen). - 18.57 Uit
zending door derden CCVP). -
19.45 Nieuws. - 20.10 Wit-Rood
Goud (kwis). - 20.50 Panorama. 
- 21 .40 Dallas m. - 22.25 Sport
tribune. - 22.55 Nieuws. 

BRT 2 
19.00 Een vinger in de pap. -
19.45 Nieuws. - 20.10 Rapport '82 
(Zakgeld inbegrepen). - 21 .00 Be
rthe (tv-film). - 22.00 Premiére tot 
22.50. 

NEO 1 
18.58 Nieuws. - 19.00 Vinger aan 
de pols (medisch magazine). -
19.25 Hoog water (tv-thriller). -
20.50 De ecotekt Louis G. Le Roy 
(portret>. - 21 .37 Nieuws. - 21.55 
Den Haag vandaag. - 22.1 0 Ot..en 
hoe zit het nou met Sien? (feminis
tisch magazine. - 22.45 Nieuws. 

NEO 2 
18.35 Sesamstraat 18.50 
Jeugdjournaal. - 18.59 De Mup
pet Show. - 19.25 Dubbelspion 
m. ~ 20.00 Nieuws. - 20.27 De 
Sullivans m. - 20.55 Brandpunt 
- 21 .30 De nieuwe Canadezen m. 
- 22.25 De alles is anders show. 
- 23.25 Dwars Cinfo). - 23.45 
Nieuws. 

ATB 1 
19.00 Waalse gewestelijke aktuali
teiten. - 19.30 Nieuws. - 19.55 
Automatische distributeurs (En
quête). - 20.20 Les bonnes cau
ses (film). - 22.15 Le carrousel 
aux images. - 23.15 Nieuws. 

ATB 2 
20.00 Vieilles casseroles et bonnes 
recettes. - 20.10 Les grands de
serts (dokJ. - 21 .05 Concerts et 
contrastes. - 22.15 Videotechno
logie. 

ARO 
20.00 Nieuws. - 20.15 Die Fern
seh-Diskussion. - 21 .00 Bio's Bah
nhof. - 22.30 T agesthemen. -
23.00 Der T eufel had den Schnaps 
gemacht (tv-film). - 00.20 Nieuws. 

ZOF 

19.00 Nieuws. 19.30 Dalli-Dalli 
(kwis). - 21 .00 Heute-Journal. -
21 .20 Die bonner Runde. - 22.20 
Berliner Stadtbahnbilder. - 23.20 
Nieuws. 

03 

19.45 Gewestelijke aktualiteiten. -
20.00 Nieuws. - 20.15 Ou liebst 
nur einmal (film). - 21 .35 Medizin 
im Dritten. - 22.20 Hinter den 
Schlagzeilen. - 23.05 Nieuws. 

LUX. 
21 .00 A vous de choisir : kijkers 
kiezen hun film. Maldonne pour un 
espion of Boulevard du rhum. 

F 1 

20.00 Nieuws. - 20.35 L'ete ne 
rev1endra plus (tv-film). - 22.05 
Dokumentaire serie. Kerma, hoofd
stad van Koush (dok.>. - 23.05 
Nieuws. 

A2 

20.00 Nieuws. - 20.35 Situation 
'82 (Info). - 22.05 Les enfants du 
rock. - 23.15 Nieuws. 

F 3 

20.30 Trans-Ocean (Magazine). -
21.30 La Habanera (film). - 22.50 
Nieuws. 

BRT 1 
14.00 Schooltelevisie. - 18.00 Ti
ta-tovenaar. - 18.05 Klein, klein 
kleutertje. - 18.20 Sesamstraat. 
- 18.35 Leven met suikerziekte 
(Open school). - 19.05 Popeye. 
- 19.12 Mudra, de dansschool van 
Béjart - 19.45 Nieuws. - 20.15 
De Peetvader (film). - 23.10 
Nieuws en weerbericht. 

BRT 2 
19.00 Dag aan dag. - 19.30 Lieve 
plantjes. - 19.45 Nieuws. - 20.15 
Ontsnappingsroute (f). - 21.05 
TV-touché. - 21 .30 Jazz Music. 

NEO 1 

18.58 Nieuws. - 19.00 Popeye. -
19.05 Lily weet het beter (thriller). 
- 20.35 Haagse bluf. - 21 .37 
Nieuws. - 21.55 De baas en zijn 
onderneming (info). - 22.35 In
vloeden op een vrouw (film). 
1.00 Nieuws. 

NEO 2 

18.35 Sesamstraat. 18.50 
Jeugdjournaal. - 18.59 Benny 
Neyman (show). - 19.20 Wordt u 
al geholpen? (f). - 20.00 Nieuws. 
- 20.17 De tv-show (show). -
21 .35 Sam Harvey CD. - 22.25 
Aktua TV. - 23.20 Tros sport 
extra. - 0.15 Nieuws. 

ATB 1 
19.30 Nieuws. - 19.55 A suivre .. 
(info). - 21.15 Les déesses de 
!'amour (film). - 22.35 Nieuws. 

ATB 2 
19.55 Vieilles casseroles et bonnes 
recettes (streekgerechten). 

20.05 L'Adieu aux As (fJ. - 21 .00 
Sportmagazine. 

ARO 
20.00 Nieuws. - 20.15 Der grosse 
Grieche (film). - 22.00 Ekono
misch magazine. - 22.30 T ages
themen. - 23.00 Die Weber (tv
spel>. - 0.55 Nieuws. 

ZOF 

19.00 Nieuws. - 19.30 Ausland
journal. - 20.15 Ein Fall für zwei 
(fJ. - 21 .15 Die Show muss wei
tergehen (reportage). - 22.00 
Heute-journal. - 22.20 Aspekte. 
- 22.50 Sport am Freitag. - 23.20 
Die Stunde, wenn Dracula kommt 
(griezelfilm). - 0.45 Nieuws. 

03 

19.45 Gewestelijke aktualiteiten. -
20.00 Nieuws. - 20.15 Landes
spiegeL - 21 .00 De uitvinding van 
de lettertekens (dokJ. - 21 .30 
Gott und die Welt. - 22.00 Das 
Licht der Gerechten (fJ. - 22.55 
De vrouwen en de Franse revolu
tie 1789. CdokJ. - 23.40 Nieuws. 

LUX. 
19.00 Nieuws. - 19.25 Mini-club 
deuxiéme (fJ. - 19.51 Le coffre
fort (spel>. - 19.58 Nieuws. -
20.00 Chips (f). - 21 .00 L'Affaire 
Dominici (film). - 22.40 Automaga
zine. 

F 1 

20.00 Nieuws. - 20.35 Schéma 
(ballet>. - 21 .50 Téléthéque Cdok.l 
- 23.1 0 Nieuws. 

A2 

20.00 Nieuws. - 20.35 Les nouvel
les brigades du tigre (fJ, - 21 .35 
Apostrophes. - 22.55 Nieuws. -
23.05 L'Angoisse du gardien (film). 

F 3 

20.00 Les jeux de 20 heures (spel). 
- 20.30 Le nouveau vendredi (re
portage). - 21 .30 Chambre à louer 
vide (tv-film). - 22.25 Nieuws 

Een meesterlijke Marion Bran
do in de hardrealistische mis
daadfilm De Peetvader van 
Francis Ford Coppola (1972). 
<BRT 1 op vrijdag 29 jan. om 

20 u. 15). 

21 JANUARI 1982 
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De dromen van Luc Vanhie 
Luc Vanhie is een jong West
vlaams leraar in het Leuvense. Zijn 
84 bladzijden tellende korte-ge
dichtenbundel is een 1981-uitgave 
van de Leuvense Schri}\'ersaktie. 
De titel lijkt eerder abstrakt: .. Ver
wijdering" en leidt 5 delen in: Af
scheid, De Heuvel, het Water, Te
rugkeer en Herinnering. 
Zelfs na een paar keer lezen vind 
je weinig verhalende samenhang 
tussen zijn gedichten; poëzie ont
dek je wel. 
Op gevaar af dat de interpretatie 
de poëzie zelf zou verdringen een 
poging tot her-kenning. 
In het eerste deel .. Afscheid" gaat 
het vrij vaak over iemands per
soonlijkheid, die eenzaam is, met 
zekerheid leeft en die met tegen
strijdigheden onderweg toch een 
eenheid vormt 

In het tweede deel .. De Heuvel" is 
er dikwijls sprake van onderweg 
zijn, zonder evenwel het doel al 
vast-omschreven te zien. 
.,Zwaarte en veerkracht 
een zwerver 
die met de heuvel 
op antwoord wacht" (blz. 27) 
Met een bijna zichtbare spanning 
tussen verleden en toekomst. 
.. Zonder houvast 
een echo worden 
die zal zijn" 
Vooral het derde deel .. Water" valt 
op door zijn kernachtige .,visie" op 
zand en water, waarin elke bewe
ging en alle tegenstellingen uitge
drukt worden. 
.,hij buigt 
zijn handen over zand 
een holle kreet 
van groei en zomerwind" 

5 jaar "Garde Sus" 

.. Waarachtig 
voor het eerst 
vleugels die ontstaan" 
is een gedicht uit het vierde; één 
van de piepkleine vreugde-uitin
gen om de mildheid en de vrucht
baarheid (van het land?). 
.. Herinnering" is de titel van het 
vijfde deel. Hier leeft inderdaad de 
blije herinnering aan een 1ntens 
beleefd verleden . 
Vanhie brengt poëzie als .,door
sneden" van de ruimte, maar die 
de beweging toch niet doet stil
staan. Hij proeft het leven aarze
lend en bedenkt er respekt-vol 
namen voor. Dat merk je aan zin
nen die niet af lijken te zijn; sponta
ne of gezochte uitdrukking van de 
ongrijpbaarheid in woorden; de 
niet ..fotografeerbaarheid" van de 
werkelijkheid, vermits ze meer is 

en vernieuwde , ,Snaar'' 
Hoewel de volksmuziek wat lijkt 
uitgedeind blijft het een muziekstijl 
die een eigen publiek blijft beko
ren. Deze week bliezen de jon
gens van de Brabantse .,Garde 
Sus" uit Kraainem vijf kaarsjes uit, 
en op zaterdag 30 januari wordt 
deze jaardag uitbundig gevierd. 
Met een volksbal en de optredens 
van Rue du Village om te dansen 

en de vernieuwde topgroep De 
Snaar uit Duffel. Patriek De Sou, 
Harry Eyckmans, Hugo Henneco 
en Ivo Lemahien laten dan doedel
zak, vlier. mandoline en viool thuis 
om hun gasten sfeervol te kunnen 
ontvangen en mee te feesten. 
Voor De Snaar wordt het na het 
BRT-televisieoptreden en nog een 
paar keer uitproberen (op 23 jan. 

De .,nieuwe" Snaar '82, wat zal het worden? 

in J.H. Vogelzang te Woluwe en 24 
jan. in de vzw Harlekijn te Tielt) 
een nieuwe kennismaking met het 
grote pu':>liek. Stef Koekoex, die 
de groep verliet is inmiddels druk 
bezig met een nieuwe groep waa
rin onder meer Frans leven zou 
meespelen. Bij De Snaar is voor 
vervanging gezorgd door Geert 
Vermeulen uit .. Stekkedozeke". 

Jan en Alleman 
Neen, ik heb het hier niet over ra
dioman Jan Van Rompaey en zijn 
programma, maar over de Leuven
se volksmuziekgroep met zelfde 
naam. En die doet het! Want de 
vijfhonderd eerste eksemplaren 
van hun plaat vol Vlaamse traditio
nele muziek is haast de deur uit. En 
dus is men aan herpersing toe. De 
stad Leuven kocht eveneens een 
paar eksemplaren ... Voor volgend 
jaar staat een tweede opname
reeks in voorbereiding, met 
Vlaamse volksdansen, een paar 
eigen werkjes van Jan Geuns, de 
spil van de groep, en ook volksmu
ziek uit andere landen. Momenteel 
werken ,,Jan en Alleman" mee 
aan de plaat ten voordele van de 
Leuvense .. Passage 144". Wie de 
eerste nog wil kan terecht bij de 
zes bekende Leuvense platenwin
kels of door storting van 300 
frankskens aan Jan Geuns, Her
togstraat 11 0 te Heverlee. 

Door de leesbril bel<eken 
Door allerlei omstandigheden (afspraken die op onvergetelijke scènes uit films als Apocalyps now 
het allerlaatste ogenblik opgezegd werden, slecht en The Dear Hunter. De banaliteit van het meest 
weer, geen zin om mensen te zien_ en een tikkeltje wreedaardige geweld wordt dan pakkend vertolkt, 
verrukkelijke luiheid) dook ik tijdens het voorbije met een curieuze mengeling van lyriek en luciditeit 
weekeind opnieuw in het werk onder van de - wellicht omdat exotisch, uitheems geweld nu 
Franse journalist Lucien Bodard. Zijn dokumentai- eenmaal een dergelijke behandeling vergt om 
re boeken en op reële gegevens steunende ro- doeltreffend over te komen. Je wordt dan als het 
mans worden gevoed door zijn kennis van en ver- ware tot op het merg aangetast door een uitzon
trouwdheid met de Indochinese en Chinese wereld derlijke, dagelijkse gruwel. Je wordt er koud van, 
en kulturen, een mozaïek van anekdotische gege- en je komt haast lijfelijk tot het overigens intellek· 
vens, een netwerk van fascinerende tema's. Als tueel vertrouwd inzicht dat dit schiereilandje van 
geen ander verstaat hij de moeilijke kunst de uiter- Azië - ondanks alles - een uitzonderlijke thuis
ste complexHeit van een verschijnsel gebald en haven van geluk, harmonie en schromelijke luxe is. 
krachtig weer te geven en toegankelijk te maken, Een les in relativiteit 
mede dank zij een uiterst suggestieve, soms al te 
barokke doch steeds bezwerende taal. Bepaalde 
boeken van hem baden als het ware in dezelfde 
voortwoekerende. benauwde, drukke en drukken- Henri· ... Flor•·s Jespers 
de sfeer die kenschetsend is voor bepaalde 

21 JANUARI 1982 

dan wat je ziet (blz. 40): 
Leven, 
gelaat van zand 
dat zijn vinger uitwist, 
de spiegel die 
voltooid aan scherven valt. 
Leven 
zonder gelaat, 
enkel voetspoor 
en verhaal 
Leven 
gelaat van zand 
waarin de branding 
een spoor van 

schaduw achterlaat. 
Alles beweegt, gaat verder, je kan 
het leven zelfs schrijvend niet 
vasthouden. 
Beeld en geluid bouwen wellicht 
meer aan deze dimensie-rijke poë
zie dan, de vorm die wel erg sober 
is. Een ijle bladspiegel scherpt je 
aandacht voor de ervaring die de 
dichter overbrengt (blz. 48). 
Met zijn vinger 
de huid van het zand, 
eeuwig traag 
een cirkel die zich uitdiept. 
Wellicht 
komt hij 
tot een raakpunt 
met de hamerende tijd. 
Het zijn meestal erg .,voelbare" 
beelden die een gedachte weer
geven. En toch komt er een .. raak
punt" met het abstrakte te voor
schijn. Terwijl zijn ernst toch niet 
bedillerig klinkt (blz. 52). 
.,Hij ziet de cirkel 
zijn en niet-zijn 
de cirkel die zich sluit 
Alleen hier, dit zijn 
het roept om eeuwen 
die onbreekbaar zijn." 
En terwijl hier, in de omgekeerde 
situatie, het enige voelbare, hoor
bare woord .,onbreekbaar" reliëf 
en duidelijkheid geeft aan zijn zeer 
algemene bewering. 
De moeilijkheid is natuurlijk dat 
jonge dichters, eeuwenoude 
woorden van stof moeten ont
doen om geloofwaardig te wor
den. Vanhie lijkt hierin te slagen, 
wat vorm en wat inhoud betreft. 
Je zou over elk gedicht uit deze 
bundel kunnen uitwijden, maar 
een besluit dringt zich op. Vanhie 
draagt een schat van elementen 
bij zich die gedichten tot poëzie 
maken. 
.,en soms, 
veraf met de taal ... " (blz. 50 of op 
blz. 51) 
..... de branding 
die hem optilt 
en verruimt tot verder gaan." 
Met zijn eigen woorden als heil
wens voor hem en voor de lezer: 
aanbevolen! 

Lieve Kuijpers-Devijver. 

.,ilerwiidering" is een cahier van de Leuven
se Schrijversaktie te verkrijgen door over
schrijving van 150 fr. op rek. nr. 431-
7120631-25 van LSA, Guldensporenlaan 
85 te 3200 Kessel-lo. 

Kritisch bekéken 

Ontplooiing die op haar beurt de 
opera-begeleidingen naar de per
fektie moet voeren. Sedert jaar en 
dag heeft Karel Mechiels - altijd 
vindingrijk - zijn leraars en leer
lingen geen tijd gegund om in 
gezapige slaapjes weg te dutten ... : 
wie het expositieleven in deze 
stad geregeld volgt, staat versteld 
van wat deze stadsakademie in de 
laatste jaren zoal aan het publiek 
heeft getoond. 

Vuurproef 
Nu de direkteur én de leraars 
bovendien hun portretkunst aan 
de publieke muurwand hebben 
opgehangen, kan iedereen zien, 
dat zij ook deze vuurproef. grosso 
modo, schitterend doorstaan. 
Het geheel is zó merkwaardig dat 
ik eender welke akademie in dit 
land uitnodigen durf hen dit na te 
doen. Ik weet bij voorbaat dat mijn 
uitdaging onbeantwoord zal blij
ven. 
Tevens is het voor meerdere le
raars-praktijk in het kunstonder
wijs .. een goede zaak" dat hun 
direkteur hen alle rust gunt, en hen 
niet of nooit verzoekt eens hun 
werk naar boven te halen. Laat 
staan hun portretkunst b.v. Want 
iedereen die ooit een penseel ter 
hand nam, wéét dat .. portret-schil
deren" niet alleen een dubbel 
woord is, maar tevens - en dan 
letterlijk - een dubbel probleem: 
portret én schilderen samen! 
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De akademie van Sint-Niklaas 
legt haar kaarten op tafel 

.. Gij weet niet hoe moeilijk het is", 
aldus de grote Henri De Braecke
leer over deze uitdaging. 
Dat direkteur Mechiels ook deze 
uitdaging voor zichzelf en zijn le
raars niet heeft geschuwd, past 
perfekt in zijn strategie, zijn beleid 
én zijn visie over het fenomeen 
akademie of kunstonderwijs. 
Dat hij jarenlang, onveranderd -
alhoewel vriendelijk en diploma
tisch - wéét wat hij wil. heeft hem 
veel waardering, maar tevens kri
tiek opgeleverd. 
Sommigen proberen sedert jaar 
en dag alles wat deze akademie 
presteert dood te zwijgen. Ande
ren hebben sedert evenveel jaren 
almaar opnieuw zijn beleid .. als 
traditioneel en volkomen verou
derd gedoodverfd: het laatste ach
terhoede-gevecht". 
Maar als men aandachtig de jong
ste ontwikkelingen volgt in ons 
plastische wereldje. en wéét wel

,ke onverwacht (?) nieuwe wind, 
opnieuw waait over de akademies 
in binnen- en buitenland, dan zou 
het eens kunnen dat deze laatste 
achterhoede, nu de eerste vóór
hoede gaat worden. Van alle 
markten thuis. en moe-gemanipu
leerd en misbruikt, zijn de akade
mie-leerlingen zowat overal het 
geklets. het geteoretizeer en ge
praat misselijk-beu. Wat zij vragen 
is: als schilders en tekenaars, als 
grafici en beeldhouwers opnieuw 
opgeleid te worden in de aloude 
groot-ambachtelijke betekenis van 
dit schone woord. 
Het alleroudste zou derhalve an
dermaal biezonder nieuw kunnen 
zijn. Te Sint-Niklaas komt boontje 
al om zijn loontje: het aantalleerlin
gen komt van einde en verre, 
velen uit Nederland en het steeg 
van enkele honderden naar drie
duizend. zegge 2.350. dit jaar. Kort
om .. de basis" heeft de direkteur 
ruimschoots .. gelijk" gegeven. Om 
u dit .. gelijk" beter te laten ver
staan, moet ik zelf heel even een 
persoonlijke maar fundamentele 
ervaring opbiechten, uit mijn stu
dententijd. Zowat 25 jaar geleden 
was ik student plastische kunsten 
in het immer broeierige Gent. Op 
een avond maakte ik een vernissa
ge mee van een toen nog jong 
veelbelovend lyrisch-abstrakt 
schilder. Een nog jong advokaat 
deed de inleiding. Hij hield het bij 
het gemeengoed van het toen 
gangbare .. aktuele": hij legde na
melijk haarfijn uit, dat de figuratie
ve kunst definitief had afgedaan. 
omdat de fotografie haar even 
definitief achterhaald had. Nu zou 
de schilderkunst. zei hij, voor het 
eerst in haar lange geschiedenis, 
zich gaan bezighouden met .. de 
kern van de zaak". Verlost van alle 
anekdotiek. eigen aan het figura
tieve voorstellingspatroon, zou zij 
.. wat dieper ligt" eindelijk naar het 
doekoppervlak brengen enz. enz. 
Uit mijn figuratief lood geslagen. 
bezocht ik de dag nadien ontmoe
digd de levend-model-klas van Ge
rard Hermans, in Sint-Lucas al
daar. 

Praktijkmensen 
Deze merkwaardige man. in voe
ling met de gangbare trends. had 
allang lont geroken. Ten zeerste 

begaan met zijn leeropdracht, 
haalde hij precies die dag een 
pakje brieven te voorschijn. Groot 
was onze verbazing toen hij ons 
vertelde dat hij naar zeer bekende 
Europese schilders en beeldhou
wers. zowel abstrakten als figura
tieven, een brief had geschreven 
met telkens deze vraag: 

.. Wat moet ik vandaag de dag aan 
de leerlingen plastische kunsten 
voorhouden?" 
Nu alle antwoorden binnen waren. 
las hij ons de konklusies voor. 
Meningen van zo maar ... Picasso, 
Bazaine, Manessier, Kokoschka, 
en de beeldhouwers More, Manzu 
en Zadkine. 
Hun antwoord was kort en bondig, 
en vrijwel geheel gelijklopend: 
1 - mateloos de natuur bestude
ren: tekenen, en nog eens tekenen 
naar de natuur. 
2 - de grote meesters, uit eende
re tijden, bestuderen. 
3 - los van alle modes en trends. 
alleen zijn eigen ster volgen. Wer
ken en groeien. Onze leraar legde 
uit waarom ook Rembrandt en 
Rubens. Da Vinci en Dürer net 
hetzelfde zouden hebben geant
woord. Aangemoedigd door deze 
grote .. praktijk-mensen" zijn wij op
nieuw herbegonnen. Intussen zijn 
wij met zijn allen 20 jaar ouder ge
worden. Onder meer is de jonge 
abstrakte schilder. inmiddels een 
bekend en een overtuigd figuratief 
schilder geworden, vooral van im
pressionant-expressieve portret
ten en zelfportretten! 

Intussen werd ook de inleider een 
bekend direkteur van een bekend 
..paleis van kultuur". Een paar jaar 
terug hoorde ik hem opnieuw een 
inleiding lezen. Het betrof nu ... een 
hyper-realistisch oeuvre dat alleen 
dank zij de rechtstreekse hulp van 
de fotografie en de diaprojektie tot 
stand was gekomen! De inleiding 
van onze advokaat sloot evenwel 
opnieuw als een peperbus. ledere 
aanwezige schilder die niet van de 
hyper-realistische koek had gege
ten, had zowat het gevoel dat de 
trein des tijds andermaal aan hem 
voorbij was geraasd. Inmiddels 
ziJn de trends en de treinen des 
tijds almaar sneller en sneller voor
bijgeraasd. De spoorwissels zijn 
meer dan oververhit. Vandaag 
draait niemand zich om als de 
treinen ontsporen. Wij hebben het 
allemaal allang gezien en gehoord. 
Of één of ander aktueel-genie nog 
eens een gat in de houten mu
seumvloer komt zagen. alleen één 
of ander aktuele kunst-teoloog 
maakt daarover nog ingewikkelde 
redevoeringen en drukke geba
ren. Kortom. ook de almaar meer 
buiten-schilderkundige ingrepen, 
.. akten en mekanismen" zijn niet 
meer relevant. Het publiek interes
seert zich nog nauwelijks of niet 
aan dat expositiegebeuren. 
Omdat het publiek, loom en dom 
zijnde. de tekenen des tijds niet 
verstaat? Omdat het publiek deze 
nieuwste tekens nog moet leren 
lezen? Vergeet het maar! 
ledereen die met .. het pub1iek" 
echt omgang heeft. heeft ervaren 

Vera Neels. tekent en portretteert: gevoelig, naar binnen gekeerd. 

dat de grootste gemene deler van 
het publiek. helemaal niet zo dom 
is, maar over een soort radar 
beschikt Cintuïtie? gezond ver
stand?) waarmee het navigeert als 
een troep wilde ganzen. Ondanks 
de indoktrinaties uit eender welk 
wingewest. laat het zich niet zo ge
makkelijk uit koers slaan als de 
programmators hebben gedacht. 

Schilderkunst 
Dat de tentoonstelling te Sint-Ni
klaas inmiddels meer dan lokale 
belangstelling geniet, komt niet 
omdat de talrijke toeschouwers 
de sensatie willen beleven om 
portretten, dus .. geschilderde ge
zichten" te gaan herkennen. Het 
geheim zit dieper: de aandachtige 
toeschouwers ervaren het als 
nieuw dat opnieuw artiesten 
(waarvan velen nog jong) het 
waagstuk aangaan om .. bekende 
gezichten" in schilderkunst om te 
zetten. 
Wat is schilderkunst eigenlijk? De 
immer-weerkerende kernvraag. 
Niemand kan hierop een ant
woord geven. Alleen kan men één 
ding doen: almaar opnieuw naar 
het werk van de grootsten gaan 
zien. Zien. Herzien. En andermaal 
zien. En zwijgen. En persoonlijk 
ontdekken en herontdekken dat 
niets zo revolutionair is, en niets zo 
nieuw. dus zo modern als een 
tekening van Da Vinci of Hokusai. 
een laatste piëta van Michelange
lo. een zelfportret van de oude 
Rembrandt, de stokoude Titiaan. 
Wanneer dichtte Gezelle op zijn 
best? Na zijn zestig. Wanneer 
komponeerde Verdi zijn Falstaff? 
Met z'n tachtig! Wanneer schilder
de Rubens onherhaalbaar en 
weergaloos? De laatste tien le
vensjaren. Meteen stellen wij vast 
dat deze grootsten, niet alleen 
mateloos hebben gestudeerd en 
gewerkt. maar dat zij - hoe geta
lenteerd ook - pas laat modern 
- tenvolle zichzelf - zijn gewor
den. en hun tijd hebben gemaakt. 
Uitzonderingen als de vroegrijpe 
genieën. een Schubert, of Ensor. 
of Mozart bevestigen alleen maar 
de regel. 
Is de moderniteit van deze groten 
altijd tijd-overstijgend, het geheim 
ervan is grotendeels dit: op de 
geweldige .. basis" die zij voor zich
zelf langzaam hebben veroverd, 
was een even langzaam als gewel
dig groeiproces mogelijk! Het be
lang van een grondige conserva
toriumstudie is voor musici ruim
schoots bekend. Voor de plasti
sche muzikant geldt dezelfde re
gel. In onze tijd heeft Picasso van 
het belang van een .. basis" schitte
rend getuigd: wanneer hij zich zijn 
leven lang allerhande stijlen en 
plastische akrobatieën kan aan
meten. is het omdat hij telkens 
opnieuw kan steunen en terugval
len op zijn even uitzonderlijk als 
klassiek getraind tekentalent. 
Is de akademie de beste plaats, én 
een waarborg voor de .. basis-op
letding"? Zonder enige twijfel was 
de ideale opleiding de atelier-scho
ling bij de grootmeester. van vóór 
de tijd dat de akademie werd 
uitgezonden. Maar noch de mees
ter. noch het atelier. zijn vandaag 
in onze sociale maatschappij als 

opleidingsbasis bestaande. Deze 
basis-vorming werd dus. met alle 
vernauwing vandien, naar de aka
demie overgeheveld. Dat een aka
demie-direkteur als Karel Me
chiels nog probeert iets van .. het 
grote elan" over te houden. strekt 
hem tot eer. 

Basis 
Zeker valt de vraag of het kunst
onderwijs vandaag nog aan basis
vorming moet doen. of eerder op 
de aktualiteit moet gericht zijn. Ik 
laat buiten beschouwing wat deze 
aktualiteit kan zijn, en wie ze be
paalt. Maar wanneer ik evenwel 
niet alleen naar het nu. het aktuele, 
blijf kijken, zie ik wat iedere sterve
ling weet: dat de onuitputtelijke 
ervaringswereld van het verleden 
kosteloos raad blijft verschaffen. 
Dat alleen vanuit het verleden de 
toekomst kan voorbereid. Dat al
leen uit de ervaringen van het 
plastisch verleden een betrouw
baar beleid kan worden gekristali
zeerd waarmee men naar de plas
tische toekomst kan schouwen. 
Laat ons dit beleid, dit programma 
dan: opleiding, basis noemen. Al
leen zij die in kortzichtigheid geïn
troduceerd zijn geworden in het 
nu, wijzen de vormingstijd tussen 
verleden en toekomst van de 
hand. Persoonlijk geloof ik, dat 
deze vormingsJaren rustig buiten 
de aktualiteit mogen staan. Daar
voor is zoveel tijd later beschik
baar. Wanneer men de leerlingen 
vanuit de klassieke natuurstudie 
de zovele facetten van vorm-ex
ploratie blijft aanbevelen. geeft 
men hen kans om op een eerlijke 
en fundamentele .. tijdeloze basis" 
zelf op zoek te gaan naar zichzelf 
en hun tijd. Mits werken. groeien 
en wachten. 
Is .. wachten" zeker niet in, het blijft 
tenvolle zijn geldigheid houden. 
Want zoals de grote voorbeelden 
leren, is het biezonder hoopvol 
vast te stellen dat. voor menig 
talent, het grote leven dikwijls pas 
na veertig of vijftig begint! 
De grote momenten van schilder
kunst die ik in de Sint-Niklase 
tentoonstelling mocht zien. beves
tigen. met alle verhoudingen van
dien, deze hoop! Tevens bevesti
gen zij dat eenieder vertrekkende 
vanop dezelfde .. basis" zijn eigen
zinnige koers bepaalt. Deze .. ba
sis" is haar grote tekentraditie. 
Deze Sint-Niklase tekentraditie is 
een begrip geworden. Dit begrip is 
haar .. akademisch" watermerk. 
Het is plezierig vast te stellen. dat 
binnen dit watermerk, zoveel ver
scheidenheid bloeit. Deze ver
scheidenheid binnen de muren 
van deze bruisende kunstakade
mie, stimuleert des te meer de 
leerlingen. Heeft hun direkteur de 
fout begaan. sedert jaar en dag 
.. juist te denken", dan is het even
zeer waar dat de geschiedenis 
hem met een stevtge schouderk
lop aanmaant. de tngeslagen weg 
voort te gaan. 

H.uold Van de Perre 

• Stedelijk Museum. Zamanstraat 49. Sint
Niklaas . .. HET PORTRET". werken van leer
krachten Stedelijke Akadem1e, tot en met 
N januan 82 (met kataloog} 
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De machtigste lobby 
MADRID - Eigenlijk zou de 
doodgewone voetbalsupporter 
eens een kijkje achter de scher
men moeten kunnen nemen. De 
man die wekelijks enkele van zijn 
duur verdiende centen neerlegt 
om zijn ploeg te mogen aanmoe
digen zou eens doodgewoon in 
de gangen van zo'n nieuwge
bouwd hotel moeten kunnen 
rondlopen om de regeerders van 
het wereldvoetbal in hun werken 
te zien. 
De bestuurders laveren in hun 
dure pakken achter hun sigaar 
aan. De rook en de reuk van de 
Havanna verdrijft de aanvanke
lijk overheersende after shave. 
De schoenen glanzen. Zij stap
pen niet maar glijden over witte 
marmer. 
De heren worden op hun wenken 
bediend en zij vinden dat maar 
normaal. Een klein legertje zon
nekoningen van diverse pluima
ge verdrong zich tijdens het 
voorbije weekend in de Spaanse 
hoofdstad. De gemiddelde leef
tijd schommelde tussen de zes
tig en de tachtig jaar. Samen 
vormen zij één van 's werelds 
machtigste lobby's. Voor de gele
genheid werden zij van de ene 
ontvangst naar de andere lunch 
gesleurd. De kwaliteit van een 

organizatie is nu eenmaal recht
streeks afhankelijk van de be
kwaamheden van de plaatselijke 
koks. 
Binnen het wereldvoetbal bestaat 
een strenge hiërarchie. Machts-

"Wij" was 
in Madrid 

blokken rivalizeren om nog meer 
invloed, nog meer inspraak. Des
tijds regeerde Europa met ijzeren 
hand. Daarin is na het aftreden van 
Sir Stanley Rous enige verande
ring gekomen. Joao Havelange, 
een Braziliaan van Belgische oor
sprong, werd voorzitter van de 
Fifa omdat niet .enkel de Zuid
amerikanen maar ook de vele lan
den uit de derde wereld hem 
steunden. 

Havelange, die zich beweegt met 
de gratie, de plechtstatigheid en 
de zelfverzekerdheid van een Gis
card d'Estaing, heeft de Europea
nen nooit ontzien. De wrijvingen 
binnen de.Fifa zijn menigvuldig. De 
jongste loting, die ondanks vele 
repetities in een belachelijke ver-

Het grote voorbeeld 
Bij een vroegere gelegenheid 
hebben wij reeds gesteld dat de 
ekonomische krisis zich almaar 
nadrukkelijker binnen de wieler
sport zal laten gevoelen. In dit 
v~rband heeft de ploeg van Peter 
Post een voorbeeld gesteld. Het 
budget van deze nog steeds 
ijzersterke formatie werd met 
meer dan tien miljoen ingekrom
pen om toch nog steeds een 
bedrag van om en bij de vijfen
twintig miljoen te vertegenwoor
digen. Deze toch wel indrukwek
kende bezuiniging werd langs 
diverse wegen verwezenlijkt 
Eerstens werden een paar top
renners afgevoerd : Zoetemelk 
en Oosterbosch, om de belang
rijksten te noemen. Verder lever
den de best betaalde vedetten 
een deel in : Raas en Knetemann 
verkozen bij elkaar te blijven 
omdat hun onderlinge samen
werking in het verleden al zo 
vaak vruchten had afgeworpen. 
Daarnaast werd besloten het 
aantal begeleiders drastisch in te 
krimpen. Ook zal de ploeg voor
taan in minder luxueuze hotels 
onderdak zoeken. Al deze maat
regelen werden genomen met in
stemming van de renners die 
begrip opbrachten voor de moei
lijkheden van de sponsor. De 
kordate aanpak binnen de ploeg 
Post steekt gunstig af tegen de 
wantoestanden in de Belgische 
wielrennerij waar momenteel nog 
ruim vijftig profs "werkloos" zijn. 

Zij vinden geen ploeg. Op zich
zelf is dit niet verwonderlijk als 
je bedenkt dat dit kleine land 
nagenoeg evenveel beroepsren-
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ners telt als_ Frankrijk en Italië 
samen. De bond weigert evenwel 
in te grijpen. Hij vertikt het de be
trokken renners te konfronteren 
met hun sociaal-maatschappelij
ke verantwoordelijkheid. Het 

Peter Post. de ideale ploegleider? 

warring verliep, maakte dit nog 
maar eens duidelijk. Ook al doet 
men er verkeerd aan enkel de Fifa 
verantwoordelijk te stellen voor 
de krankzinnige criteria die wer
den gehanteerd voor het. vast
leggen van waardeverhoudingen. 
In de gegeven omstandigheden 
klinkt de taal van de organizatoren, 
in casu de Spaanse voetbalbond, 
vaak het hardst. Zij nemen immers 
de grootste risiko's. 
Bovendien dwong de FifaSpanje 
destijds al tot grote koncessies 
door het aantal deelnemers aan de 
eindronde van 16 naar 24 op te 
voeren. De kosten van de mon
sterorganizatie werden daardoor 
nog aanzienlijk verhoogd en het 
lag bijgevolg voor de hand dat de 
organizatoren de loting "kommer
cieel" zouden oriënteren. Voor al
les dienden de ontvangsten, die nu 
enorm hoog beloven te worden, 
veilig te worden gesteld. Deze 
drijfveer werd uiteraard sportief 
en politiek ingepakt. Vele journalis
ten turnden er achteloos in. 

Het was niet meer dan normaal 
dat men de sterkste voetballanden 
in de eerste faze wenste te be
schermen. Argentinië, Brazilië en 
West-Duitsland worden over gans 
de wereld onomstreden als de 
besten aangezien. Bij dit drietal 

wordt de hoogste tijd dat men in 
dit land te rade gaat bij de noor-

. derbuur. Al was het maar om de 
gevaarlijkste uitwassen van de 
moderne wielrennerij te voorko
men. 

''"*~-, 
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werd Italië en Spanje gevoegd. 
Italië omdat het in een ver en nabij 
verleden beresterk presteerde op 
de wereldkampioenschappen en 
Spanje omdat het als gastland het 
financieel welslagen van de onder
neming moet bevorderen. Een 
snelle uitschakeling van de gasthe
ren zou synoniem zijn van een 
financiële ramp. Daarom werden 
in het wedstrijdschema de moei
lijkhedenvoor de Spanjaarden tot 
een minimum beperkt Indien de 
thuisploeg niet ontgoochelt staat 
zij nu al met één been in de halve 
finale. Verwacht wordt dat het 
plaatselijke publiek, dat toch al 
jaren van grote internationale suk
sessen (de begeesterende presta
ties van het onoverwinnelijke Real 
Madrid dateren van een ver ver
leden) verstoken bleef al snel in 
Latijnse geestdrift zal ont
vlammen. 
De keuze van het zesde reeks
hoofd werd evenwel het grote . 
twistpunt. Alhoewel. De herrie (?) 
daaromtrent werd vooral in de 
Belgische bladen fel opge
schroefd. Omdat onze bondsbe
stuurders zich als de grote veron
gelijkten opstelden en zich door 
hun welsprekendheid <Walter Ge
boers van Het Laatste Nieuws 
vergeleek bondsvoorzitter Wou
ters zowaar met.. Bossuet en 
Demostenes) de steun van nage
noeg al de Europese afgevaardig
den meenden te kunnen verzeke
ren. Zij misrekenden zich deerlijk 
en het werd onze "bevlogen" (hij 
vroeg een journalist van de schrij
vende pers of het een... recht
streeks interview betrof en ver
zocht sekretaris Roossens na
drukkelijk hem "tegen te houden" 
om "ontploffingen" te voorkomen) 
bondsvoorzitter zwaar te moede 
toen hij vaststelde dat hij "zijn" 
Uefa maar niet achter zich kreeg. 
Het ganse geschil werd in eenvou
dige woorden ontleed door een lid 
van de organizatiekommissie: 
" Waarom zou België reekshoofd 
moeten zijn? In de eindronden van 
de wereldkampioenschappen 
hebben ze ooit één overwinning 
behaald. In Mexico tegen El Salva
dor. In 1980 werden ze Europees 
vice-kampioen ... Akkoord. En wat 
dan nog? Betrof het niet het zwak
ste internationaal kampioenschap · 
dat ooit gehouden werd? In hun 
kwalifikatiereeks voor Spanje ver
loren zij uit tegen Frankrijk en 
Nederland en op de Europese 
ranglijst 1981 stonden ze tiende 
na ... Denemarken en Zwitserland. 
Engeland deed niet beter zul je 
zeggen maar je kunt toch niet 
ontkennen dat Engeland de voet-

balfans over gans de wereld meer 
aanspreekt dan België. En overi
gens brengen de Enge~en een 
leger supporters mee. Het mogen 
dan nog herrieschoppers zijn: ze 
betalen. En daar komt het op aan. 
Men mag zich geen illusies maken: 
in de wereldkampioenschappen 
heeft Spanje enorm zwaar geïn
vesteerd. Het geld is duur en de 
opbrengst moet bijgevolg groot 
zijn. Vrijwel al de sektoren van s 
lands ekonomie zijn geïnteres
seerd in het welslagen. Om alle 
moeilijkheden te voorkomen zul
len bijvoorbeeld ruim dertigdui
zend "ordehandhavers" (al dan 
niet in uniform) van dienst zijn 
tijdens de Mundiai...J. De bedoelin
gen reiken dus wel veel verder 
dan de expansie van de toeristi
sche sektor... Bijgevolg dienden 
alle mogelijke waarborgen inge
bouwd te worden... Zelfs in de 
loting. Al heeft de Fifa daar ook 
een woordje meegesproken zon
der evenwel onze kommerciële 
belangen uit het oog te verliezen. 

Zij aast immers ook op een deel 
van de buit..." 

De Fifa had voor de loting de hand 
in twee belangrijke en terecht om
streden beslissingen. Eerstens 
was er het verzamelen van de 
Oostbloklanden in één trommel 
om te voorkomen dat zij in de 
eerste ronde tegen elkaar zouden 
worden uitgeloot. Een zinnige uit
leg kan daarvoor niet gevonden 
worden... Vervolgens werd be
paald dat Chili en Peru, samen in 
de derde trommel, in geen geval in 
de eerste ronde tegen Brazilië of 
Argentinië zouden mogen spelen ... 
De Zuidamerikanen, zo heette het, 
spelen al zo vaak tegen elkaar ... 
Op die manier kun je natuurlijk 
eindeloos doorgaan en wek je 
begrijpelijke verontwaardiging bij 
landen als België en Frankrijk die 
zich in de gegeven omstandighe
den benadeeld mochten achten. 
Het lot was de Belgen evenwel 
goedgezind. Zij werden onderge
bracht in een haalbare reeks. De 
tweede ronde wenkt wanneer te
gen Hongarije wordt gewonnen. 
Dat kan best in een wereld
kampioenschap dat . door de uit
breiding van het aantal deelne
mers onmiskenbaar aan een spor
tieve devaluatie toe is. Maar daar 
hebben de "comitards" natuurlijk 
geen boodschap aan. Zij zijn "er
bij" en niets is belangrijker. Alhoe
wel wij, naïeve voetballiefhebbers 
als we zijn, nog hopen op de 
balvaardige en offensieve Brazilia
nen om het internationale topvoet
bal te herwaarderen ... 
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Komisch teater I Colombaioni 
Top-20 te Antwerpen 

~ 

De Antwerpse Goremanskring brengt 
volgende maand (donderdag 11 fe
bruari) I Colombaioni naar Antwerpen. ' 
De Colombaioni stammen uit de oude 
Gommedia deii'Arte-traditie, ontstaan 
halfweg de 16e eeuw te Venetië en 
Lombardije en bestaande uit een groot 
gamma teatrale konventies, die in de 
akteursfamilies van vader op zoon 
werden doorgegeven. Zo leerden de 
Colombaioni het vak van akteur. 
Geschreven bronnen zijn er niet van 
de echte Gommedia deii'Arte, enkel 
mondelinge overdracht Daarnaast is 
er nog een tweede verschil met de tra
ditionele Gommedia deii'Arte, namelijk 
het aanpassen van de algemene begin
selen aan de eigen mogelijkheden en 
het karakter van de vertolker. Dit heeft 
tot gevolg dat er steeds én variatie én 
plaats voor improvisatie is, beiden veel
vuldig gebruikt door Alberto en Carlo 
Colombaioni, zodat iedere uitvoering 
weer iets anders is. De Colombaioni 
werkten samen met Fellini in films 
zoals .. La Strada" en .. De Clowns" en 
maakten een toemee met Dario Fo in 

'68 en '69. Zij verschillen met andere 
clowngroepen doordat zij wel in het 
buitenland optreden. 
De Colombaioni kan men te Antwer
pen aan ·het werk zien en wel op 
donderdag 11 februari om 20 u. 15 in 
het Koncertgebouw De Singel CDes
guinlei, naast Muziekconservatorium). 

Toegangskaarten aan 500 fr (drie eer
ste rijen genummerd), en 350 fr Crijen 
A3 tot A 15), door storting op rek. nr. 
402-6041931-89 van Vital Peeters, Ju
piterstraat 39, 2600 Berchem. 

Plaatsen (vanaf 200 fr) kan men beko
men bij Opus 1 : Keyserlei 58-00 (Cen
tury Center) Antwerpen· Mastplein 18 
(winkelcentrum Kern) Wilrijk • Abdij
straat 111, Antwerpen • Donksesteen
weg 210, Brasschaat Alle dagen (ook 
zaterdag) open van 9 u. 30-18 u. 30. 
Het Antwerps VU-sekretariaat. Wet
straat 12 te Antwerpen en ANZ-sekre
tariaat, Vrijheidstraat 30-32 bus 14, 
2000 Antwerpen, tel. 031-37.93.92, 
waar men de kaarten ook telefonisch 
kan reserveren. 

Arrondissementeel sekretariaat 
te Izegem 
Op zaterdag 23 januari wordt te 
Izegem officieel gestart met het 
.. Vlaams Dienstencentrum 't 
Leeuwke". Dit dienstencentrum 

GeKend Vlaams Huis te Brus
sel vraagt dringend 

UITBATER <MM 

bij voorkeur met gezin; 
goede verdienste; 

aangenaam en 
afwisselend werk. 

Kontakt opn. met: Rudi Roo
sens, dag 02-511.19.30 (nr. 
598); 's avonds 02-267.93.07. 

bevindt zich in de Nieuwstraat 25 
te 8700 Izegem. Om alle VU-leden 
en sympatizanten de kans te ge
ven met dit centrum nader kennis 
te maken, hebben wij volgende 
aktiviteiten voorzien: 
e vanaf 's morgens 10 u. is er 
doorlopend open-deur-dag, en kan 
er kennis gemaakt worden met 
onze mandatarissen en met de 
nieuwe personeelsleden van het 
centrum. 
e om 17 u. is er een korte recep
tie met als eregast senator Guido 
Van In. 
Wij hopen op een talrijke opkomst 
vanuit het arrondissement om dit 
opzet te steunen dat tot doel heeft 
het sociaal dienstbetoon van onze 
partij verder uit te dragen. 

Mogen wij deze enige kunstavond 
onze lezers ten zeerste aanprijzen? 
Wat brengen Carlo en Alberto in hun 
I Saltimbianchi? De voorstelling zelf 
bestaat uit drie delen. Eerst en vooral 
de traditionele Gommedia deli'Arte uit 
de tijd dat de marktpleinen nog een 
schouwspel waren van rondtrekkende 
akrobaten en troubadours. Het tweede 
deel behandelt de moderne Gomme
dia deii'Arte zoals b.v. een versie van 
Hamiet. gezien door de ogen van de 
clowns. Ten slotte dan de Gommedia 
deii'Arte in een derde dimensie. 
De moeite om 11 februari naar De 
Singel af te zakken? De internationale 
pers schreef een heel arsenaal loven· 
de kommentaren samen. Maar laten 
wij een kollega van De Gazet van 
Antwerpen aan het woord : .. Wij heb
ben, zoals voor ons duizenden ande
ren, gelachen zoals wij dat in jaren niet 
meer gedaan hebben, Carlo en Alberto 
brengen hun truuks en persiflages als 
een brok sterk komisch teater waar
aan niemand weerstaat!" 

1. Jan Caudron, Aalst (1) .... .. .. .. .... .. .. .. .. .. .. .. 888 
2. Willy Kuijpers. Herent (2) . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . 768 
3. Jef Vincx, Erps-Kwerps (3) . . . . . . . .. . . . . .. . . . .. .. 420 
4. Anny Lenaerts. Wilrijk (5) . . . . . . . .. . . . . .. .. . . .. . . . 372 

Erik Vandewalle, Izegem (4) . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 372 
6. Paul Cresens, Schaffen (6) . . . .. .. . . .. .. . . .. . . . . . 252 
7. Rik Haelterman, Denderwindeke U) . . . . . . . . . .. . . . 192 
8. VU-Sint-Uiriks-Kapelle (-) . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . 156 
9. Albert Huyghe, Veume (12). ........ .. .... . ...... 144 

Georges Raes, Ledegem (8) . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . 144 
11 . Lieve Favoreei-Craeynest, Lauwe (12) . . . . . . . . . . . 120 

Frans Kuypers, Schilde (9). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 
Willy Serpieters, Oostende (9) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 
Veerle Thijssens, Ekeren (12) .................... 120 

15. Johan Vancoppenolle, St-Truiden (11) . . . . . . . . . . . 108 
VU-Wommelgem (17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 08 

17. Achiel Goderis, Oostduinkerke (12) . . . . . . . . . . . . . . . . 96 
18. Jan Van Dooren, St-Martens-Latem (16) . . . . . . . . . . 84 
19. Oktaaf Meyntjens, Burcht (17) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 

Albert Pysson, Kooigem (17) . . . . .. . . .. . . . . . .. . . . . . 72 
Hugo Segers, Bomem (-) . . . . . . . . . . .. . . . . .. .. . . . . )72 
VU-Antwerpen (17) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 72 

KONINKRIJK BELGIË MINISTERIE VAN FINANCIËN 

14,25 °/o LENING 1982-1989 
RENTE. - 14,25 % 's jaars vanaf 5 februari 1982. 

EFFEKTEN. - Toonderobligaties van 5.000, 10.000, 25.000, 50.000, 100.000 en 
500.000 frank. 

De coupures van 5.000 frank worden als bijpassing afgeleverd. 
AFLOSSING. - Uitsluitend door terugkoop. 

' TERUGBETALINGSPRIJS. - Tegen het pari op de eindvervaldag van 5 fe-
bruari 1989. 

UITGIFTEPRIJS. - 99,50 %. 
: .. 

OFFICIËLE NOTERING. - De obligaties zullen officie~l ter beurze worden geno
teerd. 

INSCHRIJVING 
van woensdag 20 januari tot donderdag 4 februari 1982 

Aan de inschrijving kan vóór laatstvermelde datum een einde worden gesteld. 

De inschrijvingen worden zonder kosten aangenomen bij de Nationale Bank van 
België en bij de in België gevestigde banken, wisselagenten en de ertoe gemachtigde 
financiële instellingen van de openbare sektor en spaarkassen. 

De uitgifteprijs is volledig in speciën te betalen bij de inschrijving. 

Brussel, 12 januari 1982. De Minister van Financiën, 
W . DE CLERCQ 

!Adv. 051 
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Nieuws uit 
Borgerhout 
29 januari 1982: traditionele worsten
broodavond met als gastspreker Jaak 
Vandemeulebroucke, Europees parle
mentslid, over: "Vlaanderen in Europa". 
Bijdrage is vastgesteld op 50 fr. per lid: 
goed voor één worstenbrood of twee 
appelbollen plus één gratis konsumptie 
<koffie, tee, melk of choco). 
Inschrijven ten laatste op 23-1 op 
sekretariaat, Statielei 8 of bij de be
stuursleden. 

Zaal De Passer, T umhoutsebaan 34, 
Borgerhout Aanvang om 20 u. 40. 

* Innige deelneming 
Wij bieden schepen Hugo Andries en 
familie onze innige deelneming aan bij 
het overlijden van zijn vader Victor 
Andries. Deze trouwe Vlaamsnationa
list was VU-lid van bij de oprichting van 
de partij. 
Ook aan de families Van Laer-De 
Maere onze innige deelneming bij het 
overlijden van de heer Gaston Van 
Laer. 

TAK-betoging voor 
ekonomisch federalisme 
In deze tijd van ekonomische krisis en 
onderling wantrouwen tussen de ver
scheidene politieke partijen en de ver
scheidene landsdelen geldt meer dan 
ooit de leuze: Vlaanderen eerst! 
Wij kunnen ons onmogelijk nog langer 
akkoord verklaren met een bestel dat 
stelselmatig Vlaanderen benadeelt en 
miljarden overhevelt naar de ten dode 
opgeschreven Waalse staalindustrie, 
terwijl specifiek Vlaamse industrieën 
of probleemgebieden in de kou blijven 
staan. 
Ekonomisch en financieel federalisme 
zijn een noodzaak geworden. Vlaand~
ren moet echter niet alleen over een ,,i
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 vqor:bijgaan om de 

Vlamingen te laten voelen dat zij in dit 
land slechts tweederangsburgers zijn. 
Daarom luidt Vlaenderens 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 inricht. in samenwer
king met de andere Vlaamse strijd- en 
studentenverenigingen. 
Wij nodigen iedereen uit met oro<~ te 
betogen voor .VIaanderens 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
naertstrast 8), 2200 Borgerhout>, tel. 
031-36.23.70 of Eric Crommelynck 
<Belfortstraat 8, 9000 Gent>. 

(Meegedeeld) 

HET LEVENDE 
WATER 

Ecuwen geleden spraken 
de Romeinen reeds van de 
huitengewone ge:t:ond
heidseigenschappen van 

· • Tönissteiner Sprudel •. 
Bij de bron vindt men 
oude ins<·hriften als • fons 
sanitatis, effectu mirahi
lis. (gezondheidshron, 
wonderhaar in ha:;ir helen

de werking). 
Mijnheer Beylemans, on
derpostontvanger van 
Roosheek, is de oude Ro
_meinen heel er~ dank

haar. Daarom een leuk ver
haal, dat zelfs Asterix wat 
gunstiger tegen de Romei
nen zou stenunen. 
Een acl)ttal jaar geteden, 
zat Mijnheer Beylernans 
aardig geplaagd met nier
stenen. Wie ooit een nier
krisis kreeg, zal in het lij
den en de pijn van de post
ontvanger kunnen inko

men. 
Gelukkig hoorde de held 
van dit verhaal ergens pra
ten over Sprudel Tönisstei
ner, naar samenstelling en 
smaak een waarachtig 
wonderwater. 
Naar Duitsland geschre
ven, waar de wonderbron
nen zich bevinden, kwam 
snel een antwoord met het 
adres van de alleenverde
ler voor Benelux, Abts, 
Tie·nses.teenweg 128, Kor

beek-Lo. Tel. 016/46.03.11. 
Pijn maakt echter skep
tisch en onze onderpost
ontvanger kocht één en~e~ 
flesje bij Vader Abts, en 
liet de inhoud van dat fles
je gro.ndig analyseren. En 
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waaradltig, er hleek caki
unl en tnagnesiunl en na
trium en al die dingen die 
op het etiket vermeld 
staan, in te t.itten. 
Navraag hij een bevriend 
dokter, die overigens nu 
ook een overtuigd Tönis
steiner-drinker is, hevestig

de dat : 
Tönissteiner Sprudel 

speciaal aanbevolen is bij 
de bestrijding van : 

1. ziekte der urine-afvoer
kanalen. 
a) reinigen der nieren, 
urinewegen, blaas- en 
voorstanderklier (pros
tatis). 
h) reinigen hij nierste
nen ; ook fosfaat- en 
karbonaatstenen. 

2. chronische maagslijm
vliesontsteking. Herstel
len na darmontsteking. 
Zenuw- en funktionele 
storingen. 

3. chronische ontsteking 
der luchtpijpen (pharyn
gitis tracheïts, chroni
sche spastische bronchi
tis, allergische huidaf

fectie). 
4. ziekteverschijnselen bij 

de stofwisseling. Urine
Zl'Ur diathese met haar 
gevolgen. Jicht. 

Wie meer wil weten over 
Tönissteiner, het levende 
water, neemt best even 
kontakt met Abts, Tiense
steenweg 128, Korbeek-Lo. 

Deze z~l er dan wel voor 
zorgen dat je dit levens
water gemakkelijk aan 

huis krijgt. 
(advertentie) 

Openbaar 
Centrum 
voor 
Maatschappelijk 
Welzijn 
van Antwerpen 

Plaatsen van bejaardenhelp
lst)er worden openverklaard. 

Huidige aanvangswedde: 
33.768 fr. of 34.843 fr. bruto per 
maand, naargelang de kandida
ten gerechtigd zijn op stand
plaatsvergoeding of op haard
geld. 

Leeftijdsvoorwaarden: de leef
tijd van 21 jaar bereikt hebben en 
de leeftijd van 40 jaar niet over
schreden hebben op 82.1982. Toe
passing der wetten van 3.8.1919, 
27.5.1947 en 27.7.1961 op de priori
teiten. 

De kandidaten moeten in het 
bezit zijn van het brevet van be
jaardenhelp!st>er. 

De kandidaten moeten een ge
tuigschrift van goed zedelijk ge
drag, dienstig voor openbaar be
stuur, inleveren; de mannelijke 
kandidaten tevens een militieat
test 

Inschrijvingsformulier en vol
ledige voorwaarden te bekomen 
op de 7e Afdeling/Personeelsza
ken, Lange Gasthuisstraat 39 
Antwerpen. 

Inschrijvingsrecht: 300 fr. 
De aanvragen dienen toegeko

men te zijn op het Sekretariaat, 
Lange Gasthuisstraat 33 Antwer
pen uiterlijk op 8 februari 1982. 

IAdv. 081 

Programma 
verjonging-Bree 
De Breese Volksunieafdeling is op 
zoek naar de programma's van andere 
afdelingen, zoals zij voorgesteld wor
den met de komende gemeenteraads
verkiezingen of zoals zij geprezen
teerd werden in 1976. In ruil daarvoor 
heeft VU-Bree nog enige eksemplaren 
ter beschikking van het programma 
van haar politieke zustervereniging 
.. Verjonging", het programma waar
mee Jaak Gabriëls in 1976 de burge
meestersjerp verwierf en de daarop
volgende jaren ook daadwerkelijk uit
voerde. 
Deze uitwisseling van ideeën gebeurt 
via Jaak Geussens. Thijsstraat 5 'te 
3690 Bree, tel. 011-46.17.76. Program
ma's uit alle delen van Vlaanderen zijn 
welkom, maar het is zaak om snel te 
zijn. De beschikbare eksemplaren zijn 
niet onuitputbaar. 

Ledenvergadering 
te Genk 
Vooreerst onze beste wensen voor 
1982 en dit namens alle bestuursleden 
en mandatarissen. 
1981 werd o.a. een jaar van VU
overwinning. En wat wordt 1982? 
Daarom wordt u hartelijk doch drin
gend uitgenodigd op de VU-ledenver
gadering van vrijdag 22 januari in Zaal 
Slagmolen om 20 u. 
Vooreerst zal fraktievoorzitter An Gy
sen een kort overzicht geven over 
onze gemeentelijke inspanningen. 
Vervolgens is het woord aan de verga
dering. 
- Wat verwacht U van de VU? 
- Wat wenst U? 
- Gemeenteverkiezingen 1982? 
Alle mandatarissen en bestuursleden 
verwachten U. Zij rekenen op uw 
medewerking. 

H. Olaer1s, voorzitter 

Handelaars ... 
... zelfstandigen (enz.) 

voor uw publicitaire bood 
schap in .. WIJ .. neem kon 
takt met 

Karel SEVERS (onze publi 
citeitsman) 
02/219.49.30 ... 

JANUARI 
21 WOMMELGEM: Valère De Pauw bespreekt zijn jongste boeken. 

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

baan 28. 60 fr. per persoon. 
23 SCHOTEN: Jaarlijks VU-etentje om 19 u. 30 in het Vijverhof, Vii

verlei, Koningshof. lnschr. voor 15/1 bij Jos De Borger, tel. 
45.34.70. 

26 0.-L-VROUW-WAVER: spreekbeurt door sen. W. Luyten over 
..Van het Vlaanderen van gisteren naar het Europa van morgen". 
Om 20 u. 30 in cafè Sportlokaal (bij Richard Driessen>. Kerkplein. 

28 DEURNE: VWO-arrondissementsraad in lokaal Trefpunt, Turn
houtsebaan 28. Pol Van den Bempt spreekt over de naderende 
gemeenteraadsverkiezingen. 

29 GROOT-HEIST: 15de Vlaamse Nacht der Zuiderkempen in zaal 
.. Eden" om 21 u. Voorverkoop 80 fr.lnkom: 100 fr. Orkest: Bobby 
Prins. 

30 SCHILDE-'S-GRAVENWEZEL: jaarlijks VU-bal om 20 u. 30 in 
dienstencentrum, Schoolstraat te Schilde. 

31 DEURNE: TAK-militantenvergadering + kontaktenraad. Om 
14 u. in zaal Trefpunt, Turnhoutsebaan. Programma: informatie 
over Voeren, amnestie, viering 10 jaar TAK, zelfbestuurbetogin
gen, dia- en filmreportages over de laatste Voerwandelingen. 

FEBRUARI 
6 WILRIJK: VU-bal in kultureel centrum .De Kern", Kern 18 om 

20 u. 30. Inkom 100 fr. Orkest: Walter Van der Smissen. 
6 HOMBEEK <Mechelen): "Pannekoekenfestival" in VU-lokaal, 

Bankstraat 145. Aanvang om 15 u. Ook op 7 februari. lnr. VU-afd. 
Hombeek-Leest. 

7 WOMMELGEM: dienstbetoon in Den Klauwaert door Jef Van 
Haesbroeck van 11 tot 12 u. Voor iedereen gratis. 

Walter Luyten 
spreekt te Mechelen 
In het raam van zijn doelstelling, nl. de 
studie van alle mogelijke vraagstukken 
van sociale, ekonomische. kulturele en 
politieke aard, houdt de Barthouders
kring Groot-Mechelen op donderdag 
28 januari 1982 om 20 u. 30 in de 
Nieuwe Stadsfeestzaal aan de Boter-

markt te Mechelen een gespreks
avond over .. La Belgique crève-t-elle? 
of Wat is de toekomst van de Belgi
sche staat?" Als gastspreker werd 
senator Walter Luyten uitgenodigd. 
Wie meer inlichtingen wenst over de 
geplande spreekbeurt of over de 
Barthouderskring Groot-Mechelen 
neemt best kontakt op met Noë! Tor
doir, Bleekstraat 13/E/3 (Bus 40) te 
Mechelen. 

LIMBURG , 
JANUARI 

22 GENK: VU-ledenvergadering om 20 uur in zaal .. De Slagmolen", 
Slagmolenweg .• VU-Genk in 1982". 

29 MUNSTERBILZEN: grote kaartavond in cafè Saturnus vanaf 
20 uur . 

31 GENK: VWO-vergadering in de Slagmolen om 10 uur. 

ZOEKERCJE 
• Jongeman, 23 jaar, zoekt drin
gend een passende betrekking. 
Hij is in het bezit van een getuig
schrift van 6 jaar Humaniora en 
een A 1 diploma Sekretariaat/Ta
len. Legerdienst heeft hij reeds 
volbracht (Ref. nr. 2623) 
• Jongedame, 19 jaar, uit Lier, 
zoekt dringend een passende 
betrekking in de omgeving Lier, 
Antwer:pen,-Brussel. Zij is in het 
bezit van een getuigschrift LSTO, 
afdeling Handel <A6/ A3) en van 
een getuigschrift HSBO: afdeling 
kantoorwerk. 
Belangstellenden kunnen zich 
wenden tot volksvertegenwoor
diger Joos Somers, ofwel Lierse
steenweg 11 te 2580 St-Kat
Waver. tel. 015-21.79.00, ofwel via 
het Vlaams-Nationaal Centrum 
voor Mensen met Vragen, D. 
Boucherystraat 7 te 2800 Me
chelen, tel. 015-20.95.14. ref.nr. 
2657. 

• Jongedame, 20 jaar. zoekt 
dringend een passende betrek
king. Zij is in het bezit van een 
A 1 diploma boekhouden-infor
matica. 
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, Bou
cherystraat 7 te 2800 Mechelen, 

tel. 015-20.95.1<Îtijdens de kan
tooruren. ref. C 130. 

• Betrekking aangeboden in 
Duitsland aan bediende die be-
reid is zich daar te vestigen. · 
Voorwaarden: korresponderen 
en telefoneren in 't Nederlands 
en 't Frans. Kennis van het Duits 
en van meubeltekeningen nood
zakelijk. Voor inlichtingen zich 
wenden: 0. Van Ooteghem, Se
nator Armand Lonquestraat 31 
te 9219 Gentbrugge, tel. 091-
30.72.87. 

• 20-jarige jonge dame, diplo
ma A6-A2 sekretariaat talen, ken
nis van steno en daktylo N., F., E. 
en D., zoekt een passende be
trekking. Ervaring: 1 jaar stage en 
1 /2 jaar als bediende. Zij is be
reid in Brussel te werken. 
Voor inlichtingen zich wenden: 
0. Van Ooteghem, Senator Ar
mand Lonquestraat 31 te 9219 
Gentbrugge, tel. 091-30.72.87. 

• Een 45-jarige scheikundige A2 
industriële chemie en B1 kunst
stoffen werkloos vanaf 31 januan 
1982 wegens gebrek aan bestel
lingen bij huidige werkgever, 
zoekt passende betrekking. 

• Jonge dame, 28 jaar, beroep 
bediende. Diploma Hoge• Mid
delbaar en daktylo 2-talig. Stern
pelgerechtigd. Zoekt werk als 
bediende. Voor inlichtingen zich 
wenden: 0 . Van Ooteghem, se
nator, Armand Lonquestraat 31, 
9219 Gentbrugge, tel. 091-
30.72.87. 
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DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG MAANDAG DINSDAG 

SUPERSOLDEN ! 25 26 24 22 21 23 
JANUARI JANUARI JANUARI JANUARI JANUARI JANUARI 

Meubleta is een meubelzaak met 4.000 
m2 toonzalen. Met slaapkamers, sa
lons, eetkamers. Met klein- en bijzet
meubelen, jeugdkamers en nog veel 
méér. Zowel in klassieke als moderne 
stijl. Door grote aankopen kan Meuble-

ta zijn prijzen laag houden. Ook voor 
eksklusieve meubelen zoals echt lede
ren salons en massieve eik. Meubleta, 
een echte meubel-woonwereld. Die 
OOK OP ZONDAG OPEN IS!!! Waar 
Jan en alleman welkom is. Waar u echt 

Trappistenbier van Westmalle drinkt 
voor slechts 15 fr. Maak er een gezelli
ge uitstap van en kom naar Meubleta. 

Ook als u niets nodig hebt! Mooie 
- meubels bekijken is een echt plezier! 

20 Ofo tot 50 Ofo KORTING! 
1 
SUPER 
KEUKEN 
AANBIEDING! 
ledereen die ons een be
stek laat opmaken krijgt 
TOTAAL GRATIS een 
MINI-KOOKBOEK. 
ledereen die NU KOOPT 
krijgt 10 Ofo KORTING. 

Bij elke keuken: 
- Gratis een goot
steen merk Francke, uit 
.roestvrij chroom-nikkel
staal 18/10 

Gratis een gewone 
mengkraan 

- Gratis een inbouw-
vuilnisemmer 

Het plaatsen van de keu
ken is totaal gratis. 
Het aansluiten van uw 
water-, gas- en/of elek
triciteitsleiding wordt 
gratis uitgevoerd. 

2 

4 

Voor alle trouwers: 
Stel zelf Uw trouwpakket samen. 
Kies uit de uitgebreide Meubleta 
meubelkollektie Uw eetkamer, 
salon en slaapkamer. 
We geven U 25 % korting op de 
brutoprijs en bewaren Uw meu
belen - totaal gratis - tot Uw 
huis kan ingericht worden! 
Vraag inlichtingen! 

JANUARI-TOPPER 

Een volledige eetkamer met 4-deursbuffetkast, 2 deursbar
kast, tafel en 6 stoelen voor slechts 69.890 fr. 

Nu: met 20% korting 55.91 0 f 
NEEN, DIT IS GÉÉN DRUKFOUT! 

3 SOLDEN-AANBIEDINGEN 

Prachtige rustieke eiken eetkamer met buffet- en 
barkast, tafel en 6 s.toelen zoals afgebeeld . 
Normaal: 196.200 fr. 137 9 

O 
Nu als aanbieding: • 4 fr. .. 

5 SLAAPKAMERAKTIE 6 20 % KORTING 
Bij elke aankoop van een VOLLEDIGE 
slaapkamer krijgt U: 

GRATIS een lattenvering i.p.v. een 
gewone vering 
GRATIS een matrasonderlegger 

op alle 

bedspreien 
donsdekens 

Komfortabel rustiek eiken salon met gebloemde stof 

LET 0 P: gedurende slechts 3 dagen! Kom zien! 

zoals afgebeeld 
Normaal: 92.000 fr. 
Nu als aanbieding: 69.760 fr. · 

MEUBLETA 
IS OOK OP 

ZONDAG 
OPEN 

van 10 tot 18 uur 

MEUBLETA biedt echte kwaliteits
meubeien aan voor een scherpe prijs 
Het deskundig vervoer en plaatsen, door ervaren 
vaklui, is steeds in de prijs begrepen. 
Bij Meubleta kunt u terecht voor zowel moderne als 
klassieke meubelen. 
U vindt er o.m. zware eiken eetkamers, eksklusieve 
komfortabele salons, rustige en aangename slaap
kamers. 
Verder ook klein- en bijzetmeubelen, Chinese meu
belen, kinder- en tienerkamers, lusters, kado-arti
kelen, enz. In onze totaal vernieuwde keukenafde
ling vindt u kompleet ingerichte keukens in alle stij
len en materialen. Verder keukentafels, stoelen, 
tabourets, enz. 
Breng een bezoek aan Meubleta 
en doe uw voordeel! 

MEU.BLETA 
Heiken 3 8 - 216 8 Sint -Lenaarts 

Telefoon 031-13.83.52 
Meubleta St.-Lenaarts ligt op 
de oude baan Antwerpen
Hoogstraten (St.-Lenaarts 
maakt deel uit van de fusiege
meente BRECHT). Afrit nr. 3 op 
de autoweg E10 Antwerpen
Breda. 

OPENINGSUREN: 
Alle werkdagen (ook zaterdag): 
van 10-12 en van 13-19 uur, 
zondag van 1.0-12 en van 13-18 
uur. 

·-------------------------------------, 

Vraag GRATIS onze brochure 
"Hoe woont U beter?" 

Een prachtige vierkleurenbrochure 
met interessante ideeën over het 
inrichten van uw woning, wat U 
wel en niet moet doen, vele prakti
sche suggesties, enz. Stuur onder
staande bon in en U ontvangt de 
brochure GRATIS bij U thuis. 

BON 
voor GRATIS WOONBROCHURE 
Naam 

Adres ........ . ................ straat 

Nr. . ......... Busnummer ......... . 

Postnummer . . ..... . ....... .. ...... . 

Gemeente ... .. ..... . .... . .. . ...... . 

Toesturen naar: 
Promotiedienst Meubleta 
Heiken 38, 2168 St.-Lenaarts 

~ 

~--------------------------------~-
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SOCIAAL-KULTURELE 
RAAD EVERE 
werft aan: 

SOCIAAL
KULTUREEL 
WERK(ST)ER 
in funktie treden rond 3 mei 
1982. 

Voorwaarden: 
- burger!. en pol. rechten 
genieten, militieverplichtin
gen voldaan hebben en min. 
21 j. oud. 
- diploma maatschappelijk 
assistent(e), bij voorkeur 
specialisatie sociaal-kultu
r eel werk, of diploma van 
een daarmee vergelijkbare 
post-secund!il-i re opleiding 
of gedurende vijf jaar gron
dige ervaring opgedaan 
hebben in het sociaal-kultu
reel werk. 
- kennis van de Brusselse 
situatie. 

Barema: Rang 22 
Sollicitaties met e.v. en even

tueel afschrift van bekomen dl
ploma'6 worden Ingewacht 
vóór 22 februari '82 biJ de Soci
aal-Kulturele Raad Evere, t.a.v. 
Mark Nuyts, voorzitter, Oase
binnenhof 61 te 1140 Brussel. 

Bonte avond 
voor "mensen 
met vragen" 

!Adv. 091 

Op zondag 24 januari 1982 prezen
teert de Haachtse studentenklub Ko
rnets in de gemeenteschool te Wespe
laar haar 3de Grote Bonte Avond. 
Met dezelfde ploeg van vorig jaar en 
met nieuwe eigen én andere nummers 
brengen ze opnieuw pittige humor in 
een wervelende totaalshow. 
De deuren worden geopend om 
19 u. 30 en de show begint om 20 u. In 
voorverkoop kosten de kaarten 80 fr. 
en die avond zelf betaalt de toeschou
wer 100 fr. 
De opbrengst gaat naar de werking 
van het Centrum voor Mensen met 
vragen te Haacht-Station. 

Tandtechnicus 
voor kunstgebitten 
• Op leerkontrakt tandtechni
cus. - Veiligheidsstraat 43, 1080 
Brussel. Van der Kleijn. • Tel. 
02-425.46.42. 
• Tandtechnicus van kunstge
bitten met 30 jaar ervaring, zoekt 
als wederdienst en bijbetaling 
partij hard hout voor ramen en 
trap en partij afrasteringsdraad 
van 1 00 tot 500 m lang, 2 m hoog 
5 op 5. 
Schrijven: Cor Van der Kleijn, 
Veiligheidsstraat 43. 1080 Brus
sel, tel. 02-425.46.42. 

Sierpleister 
op gevels? 

Alle vochtisolaties 

ATHOS p.v.b.a 

Eikenstraat 212, Reet 
Tel. 031-88.64.68 

Ook ruwbouw & 
sleutel op de deur 

21 JANUARI 1982 

VU-Kessei-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 René 
Artoos. Dansgelegenheid. 

Bijdrage per persoon 250 fr. te storten 
vóór einde januari op rek.nr. 
431-7132361-18 van VU-afd. Kessei
Lo. 

DE BRUSSELPOORT 

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

LOTIO - TOTO - BELGISCHE P.M.U. 
DAGBLAD"EN- TIJDSCHRIFTEN· ROOKWAREN 
SCHOOLBENODIGDHEDEN - BOEKEN 

Wij 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./dag + alle remgelden en sup
plementen voor chirurgen. 
Bijdrage: van 40 tot 160 fr./maand. 

* Overschakelen zonder wachttijd. 

AANTOREN in Overijse, Hoeilaart, Duisburg, Vos
sem, Loonbeek, Neerijse, Kortenberg, Steenokkerzeel, 
Erps-Kwerps, Zaventem, Sterrebeek, Diegem, Kum
tich, Grimbergen. 

BRABANT . 
I 

JANUARI 

21 LEUVEN: spreekbeurt door dr. Albert De Jonghe over .. Leopold 
111 en W0-11. Om 20 uur in zaal 14 van het Maria 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. 
ledereen 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 Jongheen Jos Bouveroux, 
BAT -journalist over Terreur en Anti-terreur in W0-11. Om 20 uur in 
konferentiezaal, 8ste verd. van de fak. Letteren en Wijsbegeerte. 

29 LOMBEEK-TERNAT: Reimond Tollensere-herdenking om 
20 u. 30 in zaal Uilenspiegel, Kerkstraat 24. Spreker: senator 0 . 
Van Ooteghem. 

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

31 JETIE: Etentje in het St.-Pieterskollege vanaf 12 u. 

FEBRUARI 

6 HERENT-WINKSELE-VELTEM-BEISEM: VU-bal in de sportzaal 
Winksele vanaf 20 u. Orkest: The Dixie Dickx.lnkom: 80 fr. Voor
verkoop: 60 fr. 

6 ST.-ULRIKS-KAPELLE: 7de Groot Breugelfestijn vanaf 18 u. in 
feestzaal Nachtegaal, Brusselstraat 83. Ook op 7-2 vanaf 11 u. 30. 

7 MACHELEN: gezellig samenzijn vanaf 14 u. met pannekoeken, 
smoutbollen. taart en koffie in het wijkcentrum Maria Moeder 
(hulpkerk), J. Veldmansstraat 

Brugse Pegasus om jongeren te helpen VNJ Vlaams Nationaal 
Jeugdver bond, 
Zennevallei zoekt1 

Trefpunt, een sociaal-kulturele vzw van Vlaams-nationalen huize uit Brugge, brengt onder de titel .Stijg, Pega
sus. stijg, en vat in uw vleugels het Brugge van schilders en poëten." een ets van de Brugse graficus Luc Boy 
op de markt De opbrengst van deze aktie komt ten goede aan de werking van 't Laar, opvangcentrum voor 
jongeren in krisissituatie, te Brugge. 
Deze ets, waarvan hierboven kleine kopij, wordt gebracht onder een genummerde en gehandtekende oplage 
van 450 exemplaren en te koop aangeboden tegen de speciale voorintekenprijs bij betaling vóór 31 januari 
1982. CNa 1 februari 1982 wordt de normale verkoopprijs 980 fr J. 
Voor betaling: rek. nr. 550-3616400-39 Trefpunt-Brugge. 
Technische gegevens: formaat 50 x 60 cm, op Steinbachpapier van 250 gram. De ets wordt thuis besteld en is 
inlijstensklaar. 
Luc Boy, grafisch tekenaar en stadsgenoot, exposeerde onlangs in het Leerhuys te Brugge. Hij behaalde met 
zijn werken prijzen in Japan en West-Duitsland. Atelier te St-Andries-Brugge, Diksmuideheirweg 201 . 

Dringend 
Een heem waar's zondagsna
middags op een gezellige ma
nier, jonge Vlamingen zich tot 
echte radikale Vlaamse natio
nalisten kunnen ontplooien. 

Wij zijn gei"nteresseerd in: 

• Een leegstaande woning. 
• Een oude hoeve. 
• Een magazijn. 
• Een lapje grond. 

Niets hoeft gratis te zijn! 
Help ons a.u.b.! 

Kontakt opnemen met: 
Lieve Rampelbergh, 
Triomflaan 41, 1160 Brussel. 
Gerda en Fried Denayer, 
Padvindersdal 2, 1512 Dworp. 
Peter Devillé, 
Kerkstraat 22, 1512 Dworp. 
Jongeren Steunkomitee, 
Wim Hamelrijckx, Lotse-
steenweg 6A, 1512 Dworp. 

Aanbevolen huis 

Carrosserie
schilderwerken 

Victor De Keyser 
Daalstraat 76 

1852 GRIMBERGEN· 
BEIGEM 

Tel. 02-269.37.02 
Ook verkoop van 

hNeedehandswagens 
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Een metalen kantoorinrichting is inderdaad 
bijzonder mooi als kwaliteit, vormgeving en 
kleurschakeringen tot en met bestudeerd zijn. 
Dat alles kunnen wij U garanderen. 
En vooral uitgebreid tonen. 
In onze 3.500 m2 toonzalen te Edegem 
(in Brussel staat een kleinere toonzaal te 
uwer beschikking) bent U van harte welkom. 
En mocht U, spijtig genoeg, verhinderd zijn 
om ons te bezoeken, vraag dan schriftelijk 
onze katalogus aan bij ons hoofdhuis. 
Wij sturen U dan meer dan 1 00 blz. ideeën 
en mogelijkheden en meteen een overzicht 
van ons uitgebreid gamma houten meubilair 

en zitkomfort Zonder de minste verplichting. 
Wel even naam en funktie vermelden. 
Alleszins dank voor uw belangstelling. 

P.S. Ons gamma rolluikkasten alleen al is 
uw bezoek overwaard. Tot kijk. 

Hoofdhuis: 
Mechelsesteenweg 186 - B-2520 Edegem 
Tel. 031/55.75.51 (1 0 I.)- Telex: 35.061 8 
Bijhuis: 
Montoyerstraat 10, 1040 BRUSSEL 
Tel. 02-512.99.18 (4 lijnen) 
Toonzalen open dagelijks van 
9 tot 1 8 uur (in Edegem ook op zaterdag). 

uw specialist
kantoorinrichter 
3.500 m2 toonzalen 

KANTOORMEUBELEN N.v. 
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Ninoofse dorpspolitiekers van PVV en SP passief gesteund door 
de CVP weigeren bloemstuk voor IJzerbedevaart ! 

Begrotingsdebat te Ninove 
Als de schepen van financiën uitgere
kend op de eerste dag van de bespre
king van de begroting '82 staatssekre
taris wordt, afwezig is en vervangen 
wordt door de altijd zeer zwijgzame 
schepen van middenstand, die nauwe
lijks op de vragen van de oppositie kan 
antwoorden. dan kan men bezwaarlijk 
een debat krijgen dat hoge toppen 
scheert 
In zijn algemene bespreking van de 
begroting verweet VU-fraktieleider 
André Baro de blauw-rode bestuurs
meerderheid aan dagjespolitiek te 
doen zonder planning of toekomstvi
sie. Financieel zeer zware projekten 
zoals de stedelijke sporthal werden 
opgezet zonder enig vooruitzicht over 
de werkings- en uitbatingskosten. Er 
werd geen enkel werk uitgevoerd dat 
de ekonomische struktuur van onze 
stad bijwerkt, integendeel, midden
stand en KMO's worden tegen
gewerkt en nog eens extra belast! De 
wildgroei van de gewone uitgaven, 
waar reeds een groot pakket intresten 
in vervat zit, zullen de zó broodnodige 
investeringen onmogelijk maken! En 
André Baro besloot met te stellen dat 
de Ninoofse begroting ondanks de 
ekonomische krisis een luxe-begro
ting is en dat niet de bevolking maar 
de stad boven haar stand leeft! 
Georgette De Kegel gooide het vooral 
over de sociaal-kulturele boeg. Op 
sociaal vlak klaagde zij de schande 
aan van de luttele 80.000 fr. die op het 
einde van dit mislukte .. jaar van de 
gehandicapten" voorzien wordt als aal-

3edert 1977 word~ de VU-stem in de Ninoofse gemeenteraad krachtig 
vertolkt door Andre Baro en Georgette De Kegel. Dat zij de gang van za
ken op de voet volgen bewijzen zij hier op inspektie bij de gerestaureer
de Abdijpoort in gezelschap van provincieraadslid Renaat Raes en Rik 

Haelterman. 

Portret van Dichter 

Da foto-tentoonstelling "Portret 
van een Dichter", kleurportretten 
door Jetty Roels die in de Koffie
kelder Sint-Miehiel aan het Sint
Michielsplein te Gent loopt, blijft te 
bezichtigen tot 19 februari, van 
maandag tot vrijdag van 7 tot 14 
en van 16 tot 19 uur, op zaterdag 
en zondag van 7 tot 14 uur. 

moes voor enkele instellingen! Van die 
80.000 fr. blijft dan nog steeds 
10.000 fr. "in reserve"! Georgette eiste 
prompt dat dit geld zou gegeven wor
den aan het goede doel waarvoor de 
onbaatzuchtige werkers uit Appelter
re-Eichem o.l.v. Honoré Eeckhout elk 
jaar opnieuw een geslaagde kwis in
richten! De verbouwereerde meerder
heid durfde niet anders dan dit voor
stel te aanvaarden! Ook nam Georget
te kontakt op met een tehuis in Den
derhoutem waar gehandicapten uit 
het Ninoofse opgenomen zijn zodat 
ook deze instelling recht heeft op een 
toelage! 
Op kultureel vlak vond Georgette De 
Kegel het namens de VU onverant
woord nog een nieuw kultureel cen
trum te bouwen omdat na het in 
gebruik nemen van het supergroot, 
nieuw Ninoofs stadhuis en rijksadmi
nistratief centrum een vijftal gebou
wen vrijkomen waarvoor men momen
teel nog geen bestemming heeft! 
Toen Georgette tot slot voorstelde om 
vanwege de stad een bloemstuk te 
schenken ter gelegenheid van de ko
mende IJzerbedevaart. ter waarde van 
een luttele 2.000 fr., kon dit door de be
krompen Ninoofse dorpspolitiekers 
van de andere frakties zelfs niet in 
overweging genomen worden! De so
cialistische schepen van kultuur, die in 
betere tijden nog Vlaams-Nationale 
sympatieën gekoesterd heeft, kan 
best in de leer gaan bij zijn partijge
noot-burgemeester uit Nieuwpoort die 

Amnestieaktie te Gent 
De VWO van Gent hield op 24 december 11., naar jaarlijkse gewoonte, een 
amnestie-aktie in het winkelcentrum van Gent 
Honderden mandarijntjes, verpakt in een amnestie-boodschap werden door de 
Kerstman en zijn helpers uitgedeeld aan de voorbijgangers. De aktie kende een 
groot sukses zowel bij de kinderen als bij hun ouders. Ook brandweer- en 
politiekorps werden door VWO bedacht Misschien heeft ook dit jaar de vrede
en amnestiewens weer een aantal mensen aan het denken gezel 
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elk jaar een bloemstuk schenkt waar
op staat : .. Eerst Vlaming en dan socia
list"! Voor de Ninoofse socialisten 
komt dat Vlaming zijn op de laatste 
plaats! En dat wij op dat gebied zeker 
niet op onze blauw-groene liberalen 
moeten rekenen weten wij reeds lang. 
VU-Groot-Ninove en. naar wij hopen, 
een groot deel van de Ninoofse kie
zers. zal hen op 1 0 oktober van dit jaar 
met veel plezier de rekening prezente
ren! Rik Haelterman 

Januari '82: 
"WIJ"-maand te 
St.-Gillis-Waas 
In de afdelingen St.-Gillis-Waas en St.
Pauwels grote abonnementenslag 
voor "WIJ" gedurende de ganse 
maand januari '82. 
Diegenen die zich willen abonneren 
kunnen zich steeds wenden tot de 
volgende personen: 
- Lucie De Munck, Lage Kerkwegel 
28, St.-G.-Waas. tel. 70.57.87. 
- Leen Robert, St.-Pietersnieuw
straat 16, St.-G.-Waas, tel. 70.59.59. 
- Romain De Grave, Eekbergstraat 
20, St.-G.-Waas, tel. 70.70.62. 

Dienstbetoon 
Sociaal dienstbetoon te St.-G.-Waas, 
elke woensdag van 18 tot 19 u. bij : Al
bert Van Wiele, Stationstraat 159 te 
St.-Gillis-Waas. 

Driekoningenfeest 
te Sint -Amandsberg 
Niettegenstaande het slechte sneeuw
weer kwamen een 30-tal kinderen met 
hun ouders naar het driekoningenfeest 
ingericht door Vujo-Sint-Amandsberg 
op 9 januari 11. 
Klown Peter zorgde voor de animatie, 
hierin muzikaal bijgestaan door studio 
Rotation. 
De drie koningen werden geselek
teerd via enkele spelletjes: een heuse 
disco-wedstrijd, een stoelendans en 
een liedjeswedstrijd Getooid met een 
kroon en een lint en hun prijsjes in de 
hand, konden de koningen samen met 
de andere aanwezigen aanvallen op 
stapels pannekoeken met chocolade
melk of koffie. 
Met een reeks tekenfilmpjes werd het 
programma dan verdergezet Voor ze 
naar huis gingen werden de kinderen 
ook nog bedacht met kleurrijke bal
lons. 
Er was misschien niet zo veel volk, 
maar het werd toch een geslaagde 
namiddag. De helpers die de afwas 
deden kunnen er van meespreken! Zij 
kregen als beloning geflambeerde pan
nekoeken. 

OOST-VLAANDEREN 
JANUARI 
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. 

25 HOFSTADE: dia-avond om 20 u. in zaal Welkom, Hoogstraat 70. 
Dra-reportage over reizen naar Cochem in 1980 en Rüdesheim in 
1981 en een aantal tekenfilms voor jong en oud. 

29 LEBBEKE: kaasavond in Gildenhuis Denderbelle om 20 u. Nadien 
gezellig samenzijn onder begeleiding van akkordeon. Deelne
ming: 100 fr. 

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. 

FEBRUARI 
6 DENDERLEEUW: nachtbal van schepen W. De Metsenaere en 

mandatarissen om 21 u. 30 in zaal Verbroedering. 

Vlaamse verenigingen 
Vlaamse verenigingen of orga
nizaties met vzw-statuut, met 
kulturele (ook toeristische en 
sportieve), menslievende en/of 
vaderlandslievende doelstellin
gen, werkend op landelijk (na
tionaal), gewestelijk of plaatse-

lijk vlak, die speciale toelagen 
wensen te ontvangen, kunnen 
hiervoor kontakt opnemen met 
J.M. Van Dooren, Moeistr. 48 te 
9830 Sint-Martens-latem (tel. 
091-82.38.54). (3 postzegels 9 fr. 
bijvoegen voor administratieve 
kosten.> 

Aanbevolen huizen 
- Lood-. zink- en rooiingwer
ken 
- Sanitaire rn,;tallaties 
- Herstellingen en nieuwbouw 

Jan MESTDAGH 
Korte Welvaart 25 
2850 Keerbergen 
T~tl. 015-23.38.87. 

Firma EB O-L YBAERT 

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

Polenstraat 165, 9940 Sleidinge 
Tel. 091-57.33.33 

PVBA DAMA 

Stationsstraat 107 
9540 BURST ERPE-MERE 

Vloeren

Open haarden 

rel. 053-62.37.65 

Huis MEYNT JENS 
Schilder- en Behangwer

ken 
Vloerbekleding 

Kruibeeksesteenweg 32, 
2720 Burcht. Tel. 031-
52.74.72. 

~ n VIDEO-MASTER 

~u 1 PVBA 

TECHNICUS 
MARC UYTDEWILGEN 

TV- en VIDEO-SPECIALIST 
Tel. 16.34.16. 

Generaal Lemanstraat 29 
2000 ANTWERPEN 

TEL 014-21.12.07. 
FAAlKINSTRAAT 20, 

HERENTALS. 

Meubelmagazijnen 
DE KLEINE WINST 
te Noel. 
Antwerpstr~a t 164· 177 

Stijlmeubelen + kleinmeubelen. 

Ed C iaessenlaan 50·52 

alle moderne meubelen. 

f €'1 031 88 13 16 
Meer dan 3.000 m2 toonzalen. 
's Maandags gesloten. 

De Roover
Vanwesemael 

p.v.b.a. bouwmachines 
Maatschappelijke zetel : 
Dijlestraat 13, 
2850 Keerbergen.• 
Tel. 015-51.45.40. 

Magazijn : 
Mechelsebaan 52, 2850 
Keerbergen. 

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

Boekhouding - Fiskaliteit en venootschapsstichtingen. 
Over het ganse land · 
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lepel & vork ... 
BANKETBAKKERIJ 

Neukermans-Blom 
Daalstraat 7 ~ 1780 Teralfene 
Tel. 053-66.82.1 5 

Fijn gebak - suikerwaren 
ijstaarten. 

Restaurant 
KAPELLEKESHOEF 

Kapelstraat 1 
TONGERLO-WESTEALO 

Tel. 014/54.40.07 

v1aandag gesloten - Rustieke 
sfeer. 

Restaurant PALMHOF 

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. 

Café-restaurant MUTSAERT 

Eikenlei 61 

2280 GROSBENDONK 

Tel. 014-51.21.48 

Sluitingsdag maandagavond en 
dinsdag. 

Lokaal ·T SCHUURKE· 

Oude Graanmarkt 25 
1000 BRUSSEL 

Tel. 02-513.25.64 

Waar Vlamingen THUIS zijn. 

RESTAURANT TIJL 

Grote Steenweg 71 
9260 Oordegem 
Tel. 091-69.28.74 

Specialiteit ribstuk op hout 
Dinsdagavond en woensdag 

gesloten 

Maak ook eens kennis met de 
gezellige sfeer in 

Restaurant 

SCHUTTERSHOF 
Dorpstraat 1 0 

2922 RAMSDONK 
Tel. 015-71.15.49 

WEKELIJKSE RUSTDAG 
VRIJDAG TOT ZA TEADAG 
18 WA 
JAN PAUWELS
DE~RAUWER 
0. flunlllezuk met traditie. 

FEESTZAAL 
·EDELWEISS· 

Vossemberg 13, 1981 VOSSEM 

Tel. 02-767.45.76 

Alle feestelijkheden 
Mogelijkheid tot huren 

van bestekken 

SPECIALIST VOOR 
AL UW FEESTEN 

Vtnorgde keukon 
Deo.nokril tosche pnJ7<Jn 
Uttqdczen doPnstbetoon. 

KP~snls t<~C,lWPg 38 
t?GO NttiPn . Tel 03 1/8 1884 1 

Europ Supermarkt 
Winderickxplein 

Alsemberg 

(Huis van vertrouwen) 

lepel & vork ... 

LINDENHOVE 
Bellestraat 49 

1970 HEKELGEM 

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

Tel. 053-66.87.40 

Dortmunder 
Thier Braü-hoven 
Tervuursevest 60, LEUVEN. Tel.: 016-
22.86.72. 
Kon. Astridlaan 85, KONTICH. Tel.: 
031-57.30.32. 
Nieuw Brugstraat 28, BRUSSEL Tel.: 
02-218.74.89. 
Brugse Baan 1, Hutste. Tel. : 056-
71 .15.36. 

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

VOEDING .,DE POLDER" 

Polderstraat 12 
8458 Oostduinkerke 

Specialiteit: 
dagvers fruit en groenten 

Dubbele Valois-zegels 
aan alle leden 

lndustnele 
brood- en banketba~o;kenJ 
RoomiJS 

Witfried BLANCQUAERT 

Grote Kouter 47 
UITBERGEN 

Tel. 091-67.57.12 

9328 SCHOONAARDE 
Oude Brugstraat 16 
052-42.32.48 

JAARLIJKS VERLOF 
DECEMBER 

EETHUIS
FEESTZAAL INGRID 

Olenseweg 41, WESTERLO 
CVoortkapell 

tel. 014/21 .36.96 

Alle feesten 
Specialiteiten 

Beauvoordse specialiteit 
Pannekoeken en wafels 

Mevrouw 

Pauwelyn· Duquesne 

Wulveringemstraat 18 
8486 BEAUVOORDE 
tel. 058/2994.91 

Gesloten. vrotdag. behalve tn seizoen 

FEESTZALEN • SALONS 
DE LANDSKNECHT 

Aannemer van alle feesten 

Ook verhuring van tafelgerief 

Schilderstraat 33 
2000 Antwerpen 
Tel. 031-37.45.72 

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

Algemene voeding. bieren. wijnen. li
keuren. Rechtstreeks invoer Duitse 

en Franse wijnen. 

Hotel-restaurant-pub 

Koffiebranderij 
SANO 
Emiel Witmannstraat 36, 
Schaarbeek 
Tel. 02-734.56.09 

Levert kwaliteitskoffie bij u thuis! 

WiJnomport HERMAN 
Douane - stpelhuos 
Menenstraat 376 

WEVELGEM 
Tel 056-41 29 22 

056-41 81 68 
Invoer Bourgondië- en Bordeauxwijnen. 

Alle grote wijnen 
rechtstreeks uit de kastelen. 

Degustaties en verkoop : 
elke vrijdag van 17 tot 19 u. 

elke zaterdag van 10 tot 13 u. 
en op afspraak. 

( 'C;)])) 'J ..... )-J(A· T ~ ~ .· ~ ._ .. r Ji ~ u) 
UW KOFFIEHUIS 
Het Koffochuos der 
D"nderstrcck 

SPECIALITEIT 
van WAFELS 
en IJSROOM 

Kattestraat 20, AALST 

Banketbakkerij 
ANTWERPIA 

Geraardsbergsestraat 38 
9300 AALST 

Dr. Van De Per•P.Iei 51 
BORGERHOUT 

Maurits GOSSYE 
Tel. 053-21 35.33 

HOF TEN DALE 

Kleine maaltijden, vergaderin
gen, familiebijeenkomsten. 

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

Café Het Vlaams Huis 
Bij Jef Meys-Cypers 

SteenweÇJ op Wijchmaal 59 

PEER 

Tel. 011-79.70.84 

Kom és binnen waar Vlamingen 
thuis zijn 

Steeds welkom in 

KREKELHOF 

Drankhuts met sfeer 

Dne Egyptenlaan 11 , 
Gooik 

Tel. 054-33 48.57 

Uw tweede thuis! 

Joost GOSSYE 
Tel. 031 -36.56.54 

CAFE-FRITUUR 
DE SNOECK 

Elie van Laere 
en Marcelia Naessens 

Lokaal Volksunie 
Gontrode Heirweg 49 

9230 Melle 
Tel. 091-30.06.53. 

Voor een lekker etentje 
in een gezellige sfeer: 

Eethuis 't Voske 
Verbertstraat 145-147 

2120 Schoten, 031-58.41.76 

Wij verzorgen al uw feesten. 

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

.,De Beauvoordse pastei" 

't Is de lichtste verteerbare 

Welkom 

IN DE GROENE POORT 

Dorpsstraat 31 , 1686 Gooik 
Tel. 02-532.54.81 

Lokaal van de Volksunie 

Tower Bridge 
Op 5 min. van Heizelpark. 

Hotel met goede smaak, standingkamers, alle komfort 
Heidebaan 98. 1850 Grimbergen. Tel. 02-252.02.40. 

Rest. zondag gesloten - Hotel open 
Tijdens de week. suggesties van de chef + spijskaart 
Open alle dagen - maaltijdchecks. 

Kontngsstraat 328 
1 030 Brussel 

Tel. 02-218.48.38 - 218.41 .72 
Vlaams-Brabants 

restaurant, fijne keuken, 
gevarieerde wijnkaart, 

stijvolle salons, grote tuin 
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Mariette Baeckelandt is niet meer WEST-VLAANDEREN 
VU-Middelkerke 
rouwt 
Op acht januari hebben wij mej. 
Mariette Baeckelandt ten grave 
gedragen. Zij behoorde met haar 
broers Roger (onze OCMW
voorzitter) en Firmin tot de echte 
harde kern van de Vlaams-Natio
nalisten te Middelkerke. Geboren 
en getogen in een Vlaams-Natio
nale familigeest heeft zij zoals 
zovelen in Vlaanderen de harde 
repressie ondergaan. Ontelbare 

keren is zij met pakjes geweest 
naar het Belgisch koncentratie
kamp te St.-Kruis, waar haar bei
de broers jaren en maanden 
"heropgevoed" werden en waar, 
tragisch genoeg, haar vader Je
room Baeckelandt gestorven is. 
Wij mogen dit offer nooit verge
ten! Na het overlijden van moe
der bleef zij samen met broer 
Roger zorgen voor het huishou
den en beheerde de zaken. Zij 
was de "stille kracht" van de 
familie Baeckelandl Wij voelen 
diep mee met Roger en de familie 
Baeckelandt. 

VU-Aiveringem bolt 
De ledenhernieuwing is nog maar pas 
achter de rug, de wervingsaktie voor 
Wij-abonnementen is nog lopend, en 
daar kondigt VU-Aiveringem reeds 
een nieuwe aktiviteit aan ... Bolling Wal
ter Wemaere-vrienden" is een initiatief 
om onze financiën uit de rode cijfers te 
halen. Er kan gebold worden vanaf 
zaterdag 30 januari om 19 u. tot en met 
zondag 31 januari om 22 u. Er werden 
meerdere waardevolle prijzen voor
zien. De eerste prijs is een draagbare 
radio ter waarde van 3.500 fr. Allen 
naar gasthof .. De Drie Ridders" te 
Gijverinkhove waar de sympatieke 
waard, Walter Wemaere, je de gehei
men van het bolspel zal ontsluieren. 

Op 4 januari is Mariette van ons 
heengegaan, zoals wij haar altijd 
hebben gekend, moedig, rustig 
en in stilte. Zij was de dochter 
van onderwijzer Jeroom Baecke
landt, de hoofdredakteur van 
.,Ons Vaderland" dat het lijfblad 
werd van de Frontbeweging. En 
dit tekende meteen de levenslijn 
van het hele gezin, VNV, de 
Vlaamse Concentratie, de Volks
unie. 
Maar er was ook de repressie die 
bij de Baeckelandts ongemeen 
hard aankwam en hen finan
cieel afmaakte. Het was Mariette 
die, na vaders dood in het gevan
genishospitaal, de zorg voor 
moeder overnam. Moedig dolend 
van een Brugse kelderkamer, 
kwam zij via Leffinge eindelijk 
terug in Middelkerke aan. llees 
ook het kaderartikeltjel Het was 
weerom Marlette die uitkeek 
voor de heropbouw van de totaal 
stukgeslagen ijsfabriek .,De 
Noordzee", die voor broers Ro
ger en Firmin een hernieuwd 
bestaan zou opleveren. 
De inzet van de gebroeders Bae
ckelandt voor de heropbouw van 
het na-oorlogse Vlaamsnationa
lisme aan de kust, zal nooit vol
doende naar waarde kunnen ge
schat worden. Weinigen weten 
evenwel hoe Mariette achter 
deze mateloze inzet de stille 
stuwkracht en zelfs de spil was. 

Exclusieve 
kunstmap 
te Oostende 
De Vereniging voor Ontspanning en 
Volksontwikkeling Oostende, 
V.O.V.O., biedt een exclusieve kunst
map onder het tema "Dit Land" uit. 
Deze map bevat. naast een gedicht 
van Rachel Desmet, tevens vijf origine
le pentekeningen van de hand van Piet 
van den Buys. De oplage is beperkt tot 
250 eksemplaren. alle genummerd. 
Deze autodidakt werd geboren te 
Oostende in 1935. Zijn schilderijen 
behoren tot het Vlaams-expressionis
me. Hij heeft werken in o.a.: Oost· en 
West-Duitsland, VSA. IJsland, Frank
rijk, Oostenrijk, Zwitserland, en vooral 
Vlaanderen. Naast gasttentoonstellin
gen in Jabbeke, De Haan, het ministe
rie van Nederlandse Kultuur te Brus
sel, leper... zijn er nog permanente 
tentoonstellingen in Schore CSchore
bakenhoeve), te Leffinge (Bloemen
daaD en op de Luchthaven te Oosten
de. 
Deze eksklusieve map is te verkrijgen 
door storting van 500 fr. op rekening 
nr. 145-0558409-39, met vermelding 
"Dit Land", waarna het u persoonlijk 
wordt thuisbezorgd, of rechtstreeks in 
het Oostends T rafcentrum Peter Be
noitstraat 58, te Oostende (tijdens kan
tooruren). CPG> 

OCMW-Brugge 
Kartuizerinnenstraat 4 
8000 Brugge 

Rustoord Ten Boomgaarde 
te Brugge lSt.-MichielsJ 

Op woensdag 17-2-1982 om 10 u. 30 zal er in de vergaderzaal 
van het OCMW, Kartuizerinnenstraat 4 te 8000 Brugge 
overgegaan worden tot de algemene offerte-aanvraag van 
partij 8/a: houten meubilering. 
Leveringstermijn: 80 kalenderdagen. 
Het dossier ligt ter inzage: 
- Op het kantoor voor inzage en verkoop van de bestek
ken, Jacques de Lalaingstraat 10 te 1040 Brussel. 
- Op het bureau van het OCMW (dienst bejaardenzorg), 
Kartuizerinnenstraat 4 te 8000 Brugge, iedere werkdag van 9 
tot 12 u 
- Bij architekt WiJfried Van Oyen, Rijselsestraat 274 te 8200 
Brugge 2 (tel. 050-31.60.09) iedere werkdag van 9 tot 12 u. 
Het bestek en de plannen zijn aan te kopen tegen de prijs 
van 1.521 fr., inclusief B1W en dit na voorafgaandelijke 
overschrijving op rekening nr. 380-0030118-22 van architekt 
WiJfried Van Oyen, Rijselsestraat 274 te 8200 Brugge 2. 
De inschrijvingen, in gesloten omslag, mogen in de openba
re zitting vóór de opening afgegeven worden of per aange
tekende zending gestuurd worden aan het OCMW Brugge 
en dienen toe te komen binnen de termijn vastgesteld in art. 
26 van het KB van 22-4-1977. Op de omslag moet vermeld 
worden: "Rustoord Ten Boomgaarde, partij 8/a, houten 
meubilering". !Adv. 06> 
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Haar wereld buitenshuis be
perkte zich tot de VU-bijeenkom
sten. Veeleer gaf zij er de voor
keur aan de honderden telefoon
tjes te noteren van mensen die op 
haar en op volksvriend Roger 
nooit tevergeefs beroep deden. 
Ze was zo diepcblij met een be
zoekje en een praatje rond .,een 
druppel" bij haar thuis. Hoe 
glunderde ze niet na de VU-over
winning van 8 november! Een 
van mijn laatste bezoeken zal me 
steeds bijblijven. Iets bleker en 
tenger in haar grote groene zetel 
plande ze reeds de gemeente
raadsverkiezingen van '82. ,,'t Is 
heel ons leven lang dat we voor 
anderen ons best hebben ge
daan," zei ze toen, .,en zo moet het 
eigenlijk. Het enige wat ik nog 
zou willen meemaken, is amnes
tie". Het heeft niet mogen zijn. 

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. 

23 IZEGEM: officiële opening Vlaams Dienstencentrum 
't Leeuwke. 

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

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

30 GYVEAINCKHOVE: bolling Walter Wemaere-Vrienden vanaf 
19 u. bij Walter Wemaere, gasthof .. De Drie Ridders". Ook op 
zondag 31-1 tot 22 uur. 

Het grote appartement aan de 
Oostendelaan te Middelkerke 
staat er leeg bij. Broer Firmin en 
schoonzus, maar vooral broer 
Roger voor wie je al die jaren 
zuster en moeder waart, zullen je 
echt héél erg missen. Voor ons 
allen zul je steeds een .,voor
beeld" blijven in de diepste zin 
van het woord. Dank voor wat je 
was, dank voor uw .,ganse leven 
in dienst van de Vlaamse ont
voogding" zoals uw overlijdens
bericht het heel eenvoudig meld
de. Jaak Vandemeulebroucke 

De vijftig gouden jaren 
van burgemeester 

VU-Brugge start 
voorbereiding 
gemeenteraads
verkiezingen 
De Grootbrugse Raad. overkoepelend 
orgaan van alle Brugse VU-afdelingen, 
kondigt de oprichting aan van 7 werk
groepen om de gemeenteraadsverkie
zingen van oktober 1982 te helpen 
voorbereiden. 
Deze werkgroepen zijn voorlopig on
derverdeeld als volgt: 
1. Openbare werken - stadsrenovatie -
ruimtelijke ordening - sociale woning
bouw - verkeer CG. Van In). 
2. Handel - industrie · toerisme · nuts
bedrijven CP. Leys). 
3. Kultuur - onderwijs, - subsidierege
ling - vrije tijd CO. Dombrecht). 

A. lnghelram 
Andreas lnghelram, de burgervader 
van Middelkerke en nationalist van het 
eerste uur. heeft samen met zin vrouw 
Cecilia Verstraete de viering mogen 
smaken van 50 jaren echtelijk geluk. 

Mensen onder mensen 
We hoeven hier niet de politieke car
rière te schetsen van A. lnghelram, 
deze is genoeg gekronikeerd, be
schreven, verguisd en geroemd, we 
laten dit over aan de specialisten. Toch 
belichten we graag even de persoon 
van Andreas en zijn plaats in de ge· 
meenschap Middelkerke die hij graag 
de zijne noemt. 
Zijn echtgenote Cecilia altijd zijn steun 
en toeverlaat was die stille kracht die 
Andreas in alle momenten - moeilijke 
en aangename - de morele steun gaf 
die dikwijls nodig was in het drukke le
ven van haar man. Als verzekerings
makelaar reeds bracht Andreas een 
opmerkelijk dienstbetoon bij zijn klien
teel. Zijn ambities reikten verder, hij 
mikte op de ganse Middelkerkse be
volking waarin hij met zijn verkiezing 
tot burgervader van Middelkerke won-

derwel slaagdeZijn doorzettingsver
mogen, inzet, sociale ingeste1dheid en 
nooit aflatende inspanningen t.o.v. zijn 
burgers maakten van hem .. de" popu
laire figuur. Een troostend woordje 
hier, felicitaties ginder en persoonlijke 
tussenkomsten bij degenen die het 
meest behoeftig waren smeedden 
hem tot die onmisbare schakel in het 
soci<;~le en politieke gebeuren van Mid
delkerke. Steeds luisterde hij naar de 
noden, de behoeften, de voorstellen 
van anderen en minimalizeerde hij zijn 
tussenkomsten. De bestendige bereid
heid te kunnen luisteren naar iedereen 
heeft van Andreas en Cecilia een 
gelukkig paar gemaakt die dit be
kroond zagen met hun 50-jarig jubi
leum. 
Burgemeester lnghelram wist laatst 
nog te vertellen dat indien hij alle 
projekten nog zou moeten realizeren 
die hij in zijn hoofd heeft hij zeker meer 
dan 100 jaar moet worden! En waarom 
niet! Langs deze weg wenst de VU 
Middelkerke nog vele jaren van kom
merloos geluk ... en tot de diamanten
viering! 

4. Sociale Werken (J. Van Vlaanderen
Tuyaerts). 
5. Milieubeleid - haven - industrie CA. 
Van Houteghem). 
6. Jeugd en Sport (J.M. Bogaert>. 
7. Financiën - personeel - informatie 
en inspraak CR. Reynaert>. 
Belangstellenden kunnen altijd terecht 
bij voorzitter van VU-Grootbrugse 
Raad, p.a. Breydelhof, J. Suveestr. 2, 
Brugge, tel. 33.59.63. Elke vorm van 
medewerking is welkom! 

Wervik of de 
administratieve teleurgang 

OCMW-Brugge 
Kartuizerinnenstraat 4 
8000 Brugge 

Ons artikel van voor veertien dagen 
betreffende het Wervikse station, 
heeft bij verschillende van onze lezers 
vragen doen rijzen. Het is natuurlijk dat 
de mensen maar moeilijk kunnen aan
nemen dat een noodzakelijk iets zoals 

Rustoord Ten Boomgaarde 
te Brugge (St.-Michiels) 

Op woensdag 17-2-1982 om 11 u. zal er in de vergaderzaal 
van het OCMW, Kartuizerinnenstraat 4 te 8000 Brugge 
overgegaan worden tot de algemene offerte-aanvraag van 
partij 8/b: metalen meubilering. 
Leveringstermijn: 40 kalenderdagen. 
Het dossier ligt ter inzage: 
- Op het kantoor voor inzage en verkoop van de bestek
ken, Jacques de Lalaingstraat 10 te 1040 Brussel. 
- Op het bureau van het OCMW (dienst bejaardenzorg), 
Kartuizerinnenstraat 4 te 8000 Brugge, iedere werkdag van 9 
tot 12 u. 
- Bij architekt WiJfried Van Oyen, Rijselsestraat 274 te 8200 
Brugge 2 (tel. 050-31.60.09) iedere werkdag van 9 tot 12 u. 
Het bestek en de plannen zijn aan te kopen tegen de prijs 
van 1.053 fr., inclusief B1W en dit na voorafgaandelijke 
overschrijving op rekening nr. 380-0030118-22 van architekt 
WiJfried Van Oyen, Rijselsestraat 274 te 8200 Brugge 2. 
De inschrijvingen, in gesloten omslag, mogen in de openba
re zitting vóór de opening afgegeven worden of per aange
tekende zending gestuurd worden aan het OCMW Brugge 
en dienen toe te komen binnen de termijn vastgesteld in art. 
26 van het KB van 22-4-1977. Op de omslag moet vermeld 
worden: "Rustoord Ten Boomgaarde, partij 8/b, metalen 
meubilering". !Adv. 07> 

het Wervikse station, zomaar door een 
verre administratieve "denker" met 
een pennetrek wordt weggeveegd. 
Nog is het niet zover, maar het gevaar 
is reëel en acuut! 
Maar er is nog meer: we zijn eens 
gaan uitpluizen wat er te Wervik sinds 
een goede twintig jaar verdwenen is. 

We zetten de zaken op een rijtje: 
- de kraaminrichting (in de volks
mond .. Moederhuis"); 
- een volledig ingerichte kliniek; bei
de inrichtingen ressorteerden onder 
de K.O.O.; 
- belastingkantoor; 
- kantoor der registratie. 

Wat kwam er in de plaats? 
- bejaardentehuis "Mater Amabilis" 
(St. -Jorisstraat); 
- bejaardentehuis "Het Pardoen" 
CAkademiestraat); 
- bejaardentehuis .. Rusthuis" CMo-
lenstraat); , 
- verpleeginstelling.. voor kronisch 
zieken CSteenakker). 

Het zou natuurlijk ongehoord zijn, 
moest een samenleving die naam 
waardig, geen plaats schenken aan 
hen die een gans leven ten dienste van 
diezelfde samenleving gewerkt heb
ben. Dat wil echter niet zeggen dat er 
geen werkgelegenheden meer voor 
de jongeren moeten bestaan. Onze 
streek en stad, die reeds zeer stief
moederlijk behandeld worden op ge
bied van werkverschaffing in de privé
sektor, heeft zoals hierboven aange
toond ook administratief niets te 
bieden. Want wees nu eerlijk: elk van 
de voornoemde verdwenen adminis
traties waren toch ook werkverschaf
fers? 
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Aanbevolen huizen 

PVBA VAN IMPE & Zonen 
Steen- en marmerhouwerij 

Brdstraa t 41 
HAALTEAT 

Tel 053-21 22 48 

Alle werken in marmer en natuur · 
steen. 
Open haarden. Grafzerken. 

KEUKENS · SANITAIR 
VERWARMING 

VAN DER CRUYS 
Assesteenweg 65. TERNAT 

Tel5821 441 
Toonzaal alle dagen open 

van 9- 19 u. Zondag gesloten. 

PVBA J. BORREMANS-COCK 
& KINDEREN 

Algemene Bouwondernemtngen 

Gerll>~> t r. > .ot 238 
9500 GE F1 1111 HOSOE RGE N 

f ~l 0544 t 25 89 

WrJ bouwen voor u sleutel op de deur 

MATRASSEN PLA TI EAU 
All e maten. alle soo rten. ook medtka
le en antt -n llergtsche matrassen 

Pl(.Hte(.1u·l1evens. PortugC'csstratlt 9. 
1780 Ter,11fene 
Tel 053667456 

Handweverij "den boogaert" 

~'~~~~ 0 0 0

\ "') f 

Veerle 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 n uit vreemde lan· 
den, tafelkleden, ook handgeborduurde, 
brei· en weefwol, mooie gebruiks- en sier· 
voorwerpen, alles om te spinnen, verven. 
weven - ook lessen. 

Wit houten meubelen in Aalst, Groenstraat 200. 

VERVOER -VERHUIZINGEN 

Laadruimte van JO tot 50 mJ 

VECOVEN Jozef 
Hnneveldlaan 4 7. 1850 Grrmbergen 

Tel 02 268 14 02 

Dames en heren, in ~w belang 
wendt u voor uw 

SCHILDER -BEHANGWERKEN 
en VLOERBEKLEDINGEN 

tot mannen van het vak 

ADOLF CLAES EN ZONEN 
KNkweg 8. 1760 Roosd.1,11 St rijtem 

Tel 054 33 37 56 

Zaadhandel 

PVBA DE MOOR-LATEUR 
PELGRIM 9 
9258 SCHI LDEWINDEKE 
Alles voor land - en tumbouw. 

Tel. 091·62.51.42. 

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

JEF THIJS 

ALLE 

VERZEKERINGEN 

KONING LEOPOLDLAAN 1 

3180 WESTERLO 

TEL 014-54.48.07 

DROOGKUIS . W ASSERIJ 

BEDRIJFSKLEDIJ ST -PIETER 

Kollegestraat 33. 2400 MOL 
014-3 11376 

DE CRAEN ROM pvba 
Molenstr~~t 78 
N IEUWEN RODE 
Tel 015 711 240 

Verwarmmg . stoom . san1t air 
Alle herstellingen. 

Sparen, lenen, verzekeringen, 
dienstbetoon 

FONS PRINSEN 
Groep ARGENT A 
Tel. 02-569.09.14 

02-569.11.17 

NV Reinigingswerken 

PEETERMANS 

Onderhoud en restnuratie 
gebouwen 

Wijnegemstraat 40 
2220 Wornmel~wrn 
T C'l 03 1 53 95 30 pn 53 15 75 

MEUBELEN MOENS 
Markt 28 
TERNAT 
Tel 582 105'5 

Spec1alist prrm>tief . 
sttjlm eubelen en modern 

/ 

6fl--::a~ 
~ 11...~~/ ... v-'/ 

o•e•v~'f.tJ. 
44e( ~~ / Hand · & 
~+~ Elektrisch 

Gereedschap 
voor Hobby en 

1dustrie 

Rijksweg 316, 318, 320 
3630 MAASMECHELEN 

-Tel. 011-76.43.15 

ANTIEKZAAK 
Mevr. Julien SCHERRENS
GHEKIERE 
Nederweg 11 3. 
8700 IZEGEM 
Tel. 051-3015 3/ 
Aankoop en verkoop van Franse 
(Normand•sche geskuipteerde 
e1ken bru>dskasten) meubelen en 
borden + kunstvoorw~rpen 

GELD 

Onmiddellijk te bekomen bij 
FINKAP, Veldstraat 12,9300 
AALST - Tel. 053-21.29.11 -
053-21 .27.57. 

DE KERAMIEKKELDER 
Piet VAANKEN 
Hoornstraat 2 
HALLE 

Vloer· en wandtegels 
1 0 % korting voor VU-leden 

WAS SEN VAN ALLE RUITEN 

Aalsterse Glazenwasserij 

Gebr. ALLOO 
Raphaël en Willy 

f el bureau 053-21 72 t2 

KLEDING LENDERS 

Sult D.lllll.l, l ll!:itr,1,lt 4 1 
WOMMELGE M 
Tt·l 03 1 ~31039 

D ame s- heren - en kmderkl edmg 

GELD 
onmiddellijk te bekomen 

bij Frans VAN MOORTER 
Vijfhuizen 6, ERPE 

lel. 053-21.29.11 
053-21 .27.57. 

ESOX 
STAN PHILIPS 

Groothandel Hengelsport 

Panorama 36 
1810 WEMMEL 
Tel. 02-478.19.93 
Import · Export 

STUDIO 
DANN 

02-428.69.84 

Industriële fotografie 
- Mode / architektuur 
- Huwell1ksreportages. 

Leon Theedorstraa t 36. 
1090 Brusse l 

nïärc * devriese · 
bar. ruz~ttelddn 56c hrugge 
050135 !4 04 . 
baan brugge·kortriJk 

ANTIEKZAAK 
Marcel Asselman 

Rol/ebeekstraat 45. 
1000 Brussel Tel. · 5116133 

Prive : 569.03. 18 

A,1nkoop en verkoop v.1n Holl.wdse. 
Lwkse en Vlaamse meubelen v.1rr de 
llde en IBde eeuw 
Kutt s tvoorwerpen 

PVBA BEAT 
Assesteenweg 1 01 , Ternat 

Tel 02-58213.12 

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 

Grat1s voorstud>e en pnrsofferte 

Heropmaken oude irzeren poor· 
ten en balkons en allerlei smeed
werk. 

De Vos Luc 
Centraleweg 27 

2260 Nijlen 
Tel. 031-81 .77.06 

Gratis prijsofferte 

OURASON-KEUKENS 

FIRMA SONCK GEBR. 
Anderenbroek 24 
9480 Denderhoutem 
f el 0532193 25 

FRANSSENS OPTIEK : 

S1lhouette 
M<l rwttz 
Rodenstock 

t l e1 t'rlf,llseb.l,lll 340 
DPurrlC Z f pl 21 08 96 
Kt•r k~tr . 1.1 1 44 J\ntwèqJen 
fel 3565 75 

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

"? uatgebre•de keus bemeubelde valla 's. appart. - en stud•o ·s 
m alle priJsklassen alles mbegrepen 

LEOPOLO II·LAAN 212 
8458 OOSTOUJNKERKE 
TEL. 058/51.26.29 
WOENSDAG GESLOTEN 

vraag grat1s katalogus met loto 's 

PVBA G. BRUNEEL TOONZAAL 
·DEN DUVEL·BANKELINDEWEG 1 

8984 KROMBEKE-POPERINGE 
Badkamers e Keukens e Centrale 
verwarm1ng e Houtkachels • .Inbouw 

openhaarden e Gasrad1atoren e Af 
was- en wasautomaten e Fngo's en 

Diepvriezers 

B+M 
Bouwpromotoren 

en daktimmerwerken 

Gasthulsstraat 42 B 
1760 ROOSDAAL 
Tel. 054-33 06.87 

KUNSTPARADIJS - DE LEEUW 
SchildenJen. sptegels. etsen. enz 
Alle tnhJStJngen op maat (Hout en alumtmum) 

Gentsestr. 155 
9300 AALST 
Tel. 053/21.19.21 

Fr. Craeybeckxlaan 69, 
2200 DEURNE 

Mechelse str. 59 
1800 VIL VOORDE 
Tel. 02/251 .81 .66 Tel. 031/24.53.30 

KUNSTG EBmEN 
HERSTELLINGEN 

Tandheelkundig Labora tonum 
VAN QER KLEIJN 

ChcrL.>II.:>an 83 
1030 Bru"P.I CScha.1rbeekl 

02 734 06 43 
N<> 18 u 4254642 

De prijsbrel<er Georges DE RAS pvba 
Aut ocars . tt utobus. 
ce remon•ewag ens 

begr .1 fem sondernem1ng van het goede meubel 

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

Hoogstraat 20 

LEDE 

Tel 053 21 36 36 
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logen· u Robert Van Laer: 
logen· ur Louis De Bra ander: 

Een r~tA re kQk 
op het autosalon ... 

BRUSSEL - .,Op vier wielen het avontuur tegemoet_ 
Een kleintje van geen kleintje vervaard. Een wagen tot de 
gekste dingen in staat_ . . .. 
De grootste stylist heeft ztch dwdeltjk overtroffen_ 
Een niet geiäentificeerd rijdend voorwerp: met 125 
ontembare PK's_ 
Een bliksemschicht van ontembare PK's_" 
Het is alweer één geglitter en gepronk op het autosalon. 
De auto is inderdaad een troetelkind dat niet weg te 
denken is uit onze moderne samenleving. 
Maar het is ook een moordend tuig. Een element van . 
bedenkelijke luchtverontreiniging. Geluidshinder ook. En, m 
deze krisistijden vooral: op vier wielen wordt er nogal wat 
energie verbruikt, én verkwist. 
Het zou, wat onze verplaatsingen roliën en jagen we daarbij zo 'n 
per auto betreft, allemaal veiliger 3.000 ton schadelijke stoffen de 
en zuiniger kunnen worden. Dat lucht in?. .. Nochtans bestaan er 
zal het ook in de toekomst moe- technieken, die voor honderd pro
ten worden; gewoonweg om te cent gebruiksklaar uitgetest zijn, 
overleven. Maar dit vergt dan wel om deze oliën (wat wij noemen) te 
een gezamenlijke inspanning van regenereren, of voor een tweede 
de autokonstrukteurs, de wegge- gebruik te bewerken. .. 
bruikers en de overheid. Intussen Er is maar één probleem: de ren
evenwel holt en bolt het allemaal dabiliteit van de installatie. Maar 
nogal schromelijk verkeerd. heeft, na de regionalizering, het 
Twee Vlaamse ingenieurs heb- Vlaams Gewest echt geen interes
ben, in opdracht van de Stichting se voor dit milieuvriendelijk pio
Leefmilieu van de Kredietbank, nierswerk? 
een happig boek volgeschre.ven Zo werden er (met een ministerië
dat bol staat van kritische be- Ie R en D-opdrachV ook labo
denkingen over de auto en het proefen verricht om de aard. en de 
gebruik (misbruik) dat we ervan graad van de luchtverontre1mg1ng 
maken. En ook met zachte vin- door het autoverkeer te bepalen. 
gerwijzingen naar de tekorten Zal het Vlaams Gewes~ na. zes 
van de overheid. jaar intens gewroet van lnge
Burgerlijk ingenieur Robert Van nieurs, dit onderzoekswerk over
Laer (professor in Leuven en aan nemen en aktiveren?': 
de Militaire Schoon is internatio- _ Het kan niet ontkend worden 
naai gerenommeerd op het ~e- dat in ons land op gebied van 
bied van transportmechamka. autokonstruktie, veiliger, zuini
Zijn kollega Louis De ~rabander ger en milieuvriendelijker ge
(Brussel) is beslagen m d? tele- bruik van de auto behoorlijk wat 
komm.unika~ie en elektromka ?n ingenieursrapporten werd~~ 
hoofdmgemeur aan het StudJe- neergeschreven. Maar, we bliJ
fonds voor Veilig Wegverkeer. ven toch maar op een gekke 
Beide deskundigen hebbe~ het wijze op vier wielen voorthollen_ 
troetelkind auto van de ~md?r Ingenieur De Brabander: .. Een 
fonkelende kant bekeken: d1t tUJg mens wordt veel gewoon. Maar 
is niet erg mili~uvri~ndelij.k, zorgt de geluidshinder in de stad, als 
voor veel gelu1dshmd~r, IS ener- gevolg van het autoverkeer, 1s 
gie-opslokkend, bedre1gt het Ie- enorm. Ik zou daar 20 boeken 
ven van passagiers en voetgan- kunnen over schrijven, maar waar
gers en laat na gebruik heel wat toe zou het dienen?. .. Verre van 
afval na_ ons om tegen het verkeer in te wil

3.000 ton pest 
Ingenieur Van Laer: .. Vooraf moet 
ik zeggen dat het boek over de 
auto, dat wij bij gelegenheid van 
het autosalon publiceren, een po
sitieve benadering bevat van de 
problemen waarmee wij door het 
gebruik van de auto gekonfron
teerd worden. 
Op bepaalde punten is kritie.k 
evenwel onvermijdelijk. En, 1k 
meen zelfs te moeten waarschu
wen voor bepaalde konsekwen
ties die wij en de overheid onder 
ogen moeten durven zien. 
Het overijld gebruik van metanol 
(in de brandstof) kan ons schade
lijke parten gaan spelen. 
De nog resterende aardolie zou 
moeten voorbehouden worden 
voor het transport. 
Er moet meer aandacht gaan naar 
de ontwikkeling van niet-konven
tionele motoren. 
De afvalprodukten van de auto 
(motoroliën, autobanden..) zouden 
niet langer mogen opgebrand wor
den. In de EG-landen verbranden 
wij elk jaar zo 'n 500.000 ton moto-
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len sjouwen. De auto is nu een
maal een vrijwel onmisbaar ver
plaatsingsobjekt geworden; gans 
ons leefpatroon is er op afg_f!" 
stemd. Dit objekt (maar dat bliJft 
het al te weinig) beantwoordt per
fekt aan de drang naar individuele 
vrijheid. Over de positieve aspek
ten van de auto zijn al meer dan 
voldoende publicitaire en andere 
folders volgeschreven. Het wordt 

161N 
BU 

volgens mij echt nodig om meer te 
luisteren naar de positieve kritiek 
van de wetenschappers op de 
toenemende negatieve aspekten 
van het autogebruik. Een milieu
vriendelijker en zuiniger auto kan 
en zal gebouwd worden. Maar, 
men moet weten dat de autokon
strukteurs niet de enigen zijn die 
de problemen kunnen oplossen. 
De weggebruiker moet meewillen. 
De overheid moet een flinke hand 
toesteken. En uiteindelijk: voor 
een beter en meer verantwoord 
autoverkeer zullen we een be
hoorlijke prijs moeten betalen. 
Men zou zo bij voorbeeld 30-ton
ners kunnen uitrusten met geluid
loze motoren. Algemeen trouwens 
zouden konstrukteurs minder la
waaierige tuigen kunnen bouwen. 
Maar, welke prijs willen wij extra 
betalen voor elke decibel lawaai 
minder?': 

Taxistop 
Ingenieur Van Laer: .. Vandaag, 
geef het toe, is de auto nog over
wegend een prestige- en presta
tietuig. Er is het geglitter op de sa
lons en in de publicitaire folders. 
Tegen al die mooie slogans wil ik 
evenwel een Britse stellen: .,do'nt 
change the car, but the driver_". 
Er zou al heel wat ten goede met 
het autoverkeer veranderen 
mochten we wat minder als gek
ken over de baan scheren, onze 

auto wat minder mechanisch ver
waarlozen en de luxueuze overtol
lige .,ontembare PK's" voor een 
ander laten. .. 
De ingenieurs en de konstruk
teurs van auto's zitten, wat het 
energieverbruik betreft, • hoege
naamd niet stil. Zo meen ik dat de 
auto's vanaf '85 zo 'n goede tien 
procent minder zullen verbruiken 
dan in '78. 

Alleen al omwille van de techni
sche verbeteringen. Zo zullen we 
tegen het jaar 2.000 motoren kun
nen gebruiken die vergeleken met 
vandaag zowat 50 procent minder 
verbruiken. Dat zal dan ook wel 
broodnodig zijn. Maar, terwijl de 
ingenieurs de bezuinigingszorg 
koesteren; wat doet de verbrui
ker? Wat doet de overheid? Niet 
alleen de techniek maar ook onze 
gebruikswijze van de auto moet 
veranderen. Er wordt hard 
gewerkt aan de bouw van super
arme motoren. In Japan werd 
reeds een keramieke mötor (zon
der koeling) voorgesteld. Minder 
luchtverontreiniging, zuiniger ver
bruik, betere veiligheid: de inge
nieurs kunnen mettertijd voor na
genoeg alles een oplossing zoe
ken. Maar intussen blijven wij toch 
maar door het autogebruik ons 
leefmilieu in belangrijke mate ver
pesten': 

- Komt de overheid dan niet 
genoeg tussenbeide met regle
menteringen terzake? 
Ingenieur De Brabander: .. Toch 
wel Vanmorgen heb ik bij voor
beeld het 48ste reglement van de 
bijzondere Europese Kommissie 
ontvangen. Maar, behalve regle
menteringen zijn er nog andere 
belangrijke elementen. 

Door de invoering in ons land van 
de verplichte automobielinspektie 
werd zeer zeker het onderhoud 
van de wagens verbeterd, en 
werd het wegverkeer een ietsje 
minder onveilig gemaakt. 
Maar, er zijn nog andere beïn
vloedbare faktoren op het gebied 
van veiligheid: de weggebruikers 
zelf. de uitrusting van de wegen, 
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de verlichting en het weer, en de 
verkeersontwikkeling. 
Zo ook is de geluidshinder niet 
alleen een probleem van betere 
autokonstrukties, maar in belang
rijke mate ook van de aard van de 
wegbekledingen 

In ons boek over de auto hebben 
we angstvallig het probleem van 
de urbanizatie niet aangeraakt, 
omdat we terzake geen deskundi
gen zijn. De overheid heeft de 
voorbije jaren op het gebied van 
reglementen al heel wat behoorlijk 
gepresteerd. En er zullen nog posi
tieve ingrepen volgen. Zo bij voor
beeld wat, bij verkoop van nieuwe 
auto's, de verplichte affichering op 
de voorruit betreft van het brand
stofverbruik. 

(Dit is nu reeds het geval in Frank
rijk en Engeland) Het blijft bedroe
vend dat je vandaag op het auto
salon nog zoveel verkopers tegen 
het lijf loopt, die het precieze ver
bruik niet kennen van de auto's die 
ze aanprijzen·: 

Ingenieur Van Laer: .. De autokon
strukteurs hebben nog veel verbe
teringswerk voor de boeg. En de 
overheid moet ook nog meer 
presteren voor beter onderhoud 
van wegen, betere aanleg van 
wegen, urbanizatie en noem maar 
op. Maar algemeen is er een men
taliteitswijziging nodig. Zo is het 
inderdaad bedroevend, zoals de 
initiatiefnemers van .. Taxistop" er 
onderhand op gewezen hebben, 
dat op de spitsuren pakweg 8 op 
de 10 auto's slechts door één 
persoon bemand zijn. 

Zo is het triest dat die bergen 
versleten autobanden en de ver
werkte motoroliën zomaar ver
brand worden, de luchtverontreini
ging behoorlijk in de hand werken, 
terwijl autobanden zouden kun
nen gerekupereerd worden als 
materiaal bij wegenaanleg." (hds) 
.De auto_ een modern probleem". 
Geschreven door de ingenieurs Ro
bert Van Laar en Louis De Brabander. 
Uitgegeven door de Stichting Leef
milieu. 324 blz. 590 frank. Publikatie 
van de Nederlandscha Boekhandel. 


