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Start in dubbelzinnigheid 
In de Kamer van Volksvertegenwoordigers, waar deze 
week de Vlaamse Raad vergaderde over de beleidsver
klaring van de Gemeenschapsregering, was voor de 
gelegenheid een speciale toets aangebracht in het 
decor. Naast de tribune prijkte de leeuwevlag rechtop 
in een staander. 
Een "teken aan de wand"- in de letterlijke zin van het 
woord - zelfs voor wie zich niet laat beroezen door 
loutere symboliek. Nauwelijks een kwarteeuw geleden 
zat in deze zelfde zaal slechts één volksvertegenwoor
diger - jarenlang de eenzame Frans Van der Elst -
die dierf spreken over Vlaams zelfbestuur. 
Men levere zich niet over aan dagdromerij. Aan écht 
Vlaams zelfbestuur zijn we nog niet toe. Maar er is een 
lange weg afgelegd. We zijn hard op weg naar het 
einddoel. In deze historische ontwikkeling heeft de 
Volksunie de hoofdrol gespeeld. En wat de toekomst 
betreft: ook zij zal het zijn, die de wet van Parkinson én 
het ingebouwd belangenkonflikt tussen Vlaamse en 
Belgische regering een flinke hand zal toesteken. En 
zo de staatshervorming-halverwege om zal zetten in 
definitief zelfbestuur. Dat is haar opdracht. Daarvoor 
in de eerste plaats zetelt haar minister. 
Met enige bevreemding luistert men naar deze eerste 
beleidsverklaring. Er staan een aantal goede, ver
trouwde dingen in. Ook de toon is vertrouwd, door
spekt met de terminologie van de Vlaamse Beweging. 
Het is de eerste keer dat dit jargon gehanteerd wordt 
in een officieel dokument, uitgaande van een regering 
met soevereine macht. Heel wat aksenten in dit be
leidsdokument verraden overigens rechtstreekse 
Volksunie-inspiratie. Bevreesd voor minderheidsno
ta's hebben de CVP en de PVV inderdaad op het aller
laatste ogenblik een VU-inbreng ondergaan. 
Een aantal schaduwzijden hebben echter belet dat dit 
moment uitgroeide tot een gebeurtenis. Er is vooreerst 
de onvoldragenbeid van dit stuk zelfbestuur, het ge
brek aan bevoegdheden en middelen. De Vlaamse 
gemeenschap blijft verder, ook en vooral in deze 
krisistijd, op sociaal-ekonomisch gebied in de wurg
greep van de centrale regering. 
Er is de machtsgeilheid van de CVP, die verhinderd 
heeft dat het tot een start-in-eensgezindheid kwam. 
Dat van meet af aan het bewijs geleverd werd, hoe een 
eigen Vlaamse aanpak meteen het einde zou zijn van 
de Belgische erfzonden. Het pronunciamento van de 
CVP die - ondanks een verpletterende verkiezingsne
derlaag - haar macht op alle domeinen en in alle 
instellingen heeft weten op te vijzelen, is slechts 
mogelijk dank zij de hand- en spandiensten van de 
PVV. 
Desondanks blijft de Volksunie ijveren voor het her
stel van de eensgezindheid, voor een Vlaams unionis
me. Daarom, en alleen daarom, heeft zij niet met alle 
scherpte het bevoegdheidskonflikt rond de Vlaamse 
Gemeenschapsminister van Financiën en Begroting 
gesteld. Een aantal tekenen wijzen er op dat Geens, die 
de machtskoncentratie rond zijn persoon op uiterst be
denkelijke juridische gronden poogde te voltrekken, 
achter zich een brug moet weten. Voor een terugtocht, 
waartoe hij ook van andere dan Volksunie-zijden 
wordt gepraamd. Blijft deze kentering de volgende da
gen uit, dan wordt het een konflikt. Met alle scherpte. 
Maar ook met het pijnlijk gevolg dat de Vlamingen -
die in overgrote meerderheid gewonnen zijn voor een 
concensus - niet de eensgezinde en daardoor slag
vaardige Gemeenschapsregering krijgen die zij ver
dienen en waar zij recht op hebben. 
Moge uitstel deze keer naar afstel leiden. Zoniet liggen 
de verantwoordelijkheden vast. Ze zijn uiterst zwaar: 
op het onmiddellijke vlak én in hun konsekwenties 
voor heel Vlaanderen. (tvol 

Foto van de week 

Het bevoegdheidskonflikt tussen Schi/tz en Geens werd na veel bekvechten nog niet bijgelegd. VU-minister 
Hugo Schiltz heeft nu wel de funktie als Gemeenschapsminister voor Begroting en Financiën ten volle in de 
wacht gesleept, maar CVP'er Gaston Geens wil voogd blijven spelen bij middel van .,inkijkrecht': .. De VU geeft 
Geens nog anderhalve week tijd om de slechte start van de Vlaamse deelregering ongedaan te maken. .. 

(Photo NewsJ 

Reaktionair en anti-Vlaams 
De 700 arbeiders en bedienden van Fabelta-Zwijnaarde, die voor 
meer dan 20 miljoen afgetopt worden vooraleer hun bedrijf staats
steun krijgt, hebben aan hun inleveringsakkoord een opschortende 
voorwaarde gevoegd. Het akkoord wordt niet uitgevoerd, zeggen ze, 
zolang nergens een Waals bedrijf in gelijkaardige omstandigheden 
inlevert. 
Men kan hen geen ongelijk geven! In Cockeriii-Sambre, de Waalse 
staalfusie die de hoogste lonen van heel Europa betaalt - véél hoger 
dan in de Vlaamse textiel - strijkt men de miljarden staatssubsidies 
binnen zonder voorafgaande aftopping of inlevering. 

Martens-V is, met deze wijze van gebruikt h1j in de praktijk de grote-
inlevering-in-ruil-voor-staatssteun, re inleveringsbereidheid van de 
een uiterst bedenkelijke en ge- Vlamingen als breekijzer. Het 
vaarlijke weg opgegaan. Het is eeuwige spelletje: omdat de Vla-
heus geen toeval dat de eerste be- ming van nature redelijker is, komt 
drijven die met deze eis gekon- hij in de allereerste plaats in aan-
fronteerd werden, Vlaamse bedrij- merkingom gemolken te worden ! 
ven waren. Eyskens heeft wel Het drama van Cockeriii-Yards 
toegezegd dat ook Wallonië - en moet nochtans velen de ogen ope-
met name het Waalse staal - niet nen. Wie dit bedrijf en wie Hobo-
aan de maatregel zal ontsnappen. ken kent, beseft wat de eventuele 
Voorlopig zijn dat echter slechts teloorgang van Vlaanderens 
woorden. Te Luik en te Charleroi grootste scheepswerf straks zal 
is er nog altijd niets ingeleverd van betekenen. De krisis treft nu ook 
wat nochtans en annexe van het ongenadig Vlaanderen. Om haar 
staalakkoord werd bedongen. te bestrijden, om onze mensen 

Zelfs indien het Eyskens ernst is 
met zijn toezegging dat ook de 
Waalse staalbedrijven onder de 
aftopping door moeten, dan nog 

aan het werk te houden, hebben 
we de allerlaatste Vlaamse frank 
in Vlaanderen nodig. Maar de mil
jarden blijven naar Wallonië stro
men. 

Er zijn echter nog andere dan 
communautaire aspekten aan 
deze politiek van Martens-V. De 
rooms-blauwe bewindsploeg past 
de inleveringsmaatregel toe zon
der enig sociaal korrektief. 

Is het niet billijk dat de arbeiders, 
de bedienden en de kaderleden in 
ruil voor hun inlevering de zeker
heid krijgen dat het geld in het be
drijf blijft, goed besteed wordt en 
de werkzekerheid beveiligt Is het 
niet billijk dat dit krisisaandeel in 
het verlies, straks na de krisis 
uitzicht biedt op aandeel in de 
winst? 

De Volksunie heeft steeds gesteld 
dat de onderneming een belan
gengemeenschap moet zijn, waar 
iedereen van hoog tot laag aan 
éénzelfde koord trekt. In ruil voor 
zijn verhoogde inspanning moet 
de werknemer inspraak en mede
verantwoordelijkheid krijgen : 
reëel medebeheer, echter zonder 
versterking van de syndikale bu
reaukratie. 

Wat Martens-V tot nu toe te bie
den heeft, is een reactionair en 
anti-VIaams beleid. 
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TAALKLACHTENBUS 

Ook .. WIJ"-Iezers kunnen senator Van 
de Zande helpen bij zijn geduldig en 
soms ondankbaar loopgrachtenwerk. 
leder van ons heeft waarschijnlijk al 
van zijn gemeentebestuur of plaatselij
ke ATI, postdiensten, enz. briefwisse
ling, vooral drukwerk, ontvangen ver
zonden in zogenaamde speciale om
slagen voor drukwerken (vooral om
slagen met bruine kleurl 
Op de achterzijde van die omslagen 
vindt men meestal de onwettelijke 
tweetalige vermelding ,.Ouvrir ici -
Hier openen" of .. Envoi non c/os peut 
être ouvert pour contróle postal -
Open omslag: mag door de postdien
sten nagezien worden·: 

De plaatselijke besturen, die zulke om
slagen met tweetalige teksten gebrui
ken, overtreden de taalwetten. 
Het gaat om een overtreding van 
advies nr. 13.321 /11/N - FT /GDN. 
.. WIJ"-Iezers, die zulke omslagen met 
onwettelijke tweetalige vermeldingen 
van plaatselijke besturen in ééntalig 
Vlaanderen ontvangen, kunnen hierte
gen klacht neerleggen en de toepas
sing van de wet eisen. 
Het volstaät een aangetekend schrij
ven te sturen naar de h. Voorzitter van 
de Vaste Kommissie voorT aal toezicht, 
Wetstraat 70 te 1040 Brussel met in de 
brief de vermelding dat u, als inwoner 
van een eentalig nederlandstalige ge
meente klacht neerlegt, wegens de 
overtreding van de vigerende taalwet
geving door de lokale dienst (gemeen
tebestuur of derg) ondanks het advies 
nr. 13.321 /11/N van 8 december 1981 , 
met bijvoeging van een fotokopie van 
de desbetreffende overtreding (voor
en achterkant omslag) of van de om
slag zelf. 

J.M.V.D, St.-M.-Latem. 
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VLAAMS EN SOCIAAL? 

Hiermee doe ik een oproep aan de 
VU-afdelingen om samen met de 
VUJO-kernen alert te reageren op de 
aktualiteit. Al te vlug wordt ons alterna
tief-zijn, ons sociaal zijn vergeten en 
opgeofferd aan een ,.Vlaamse roman
tiek" die aan de echte noden van ons 
volk voorbijgaat. Waar zijn onze akties 
op de terreinen van de Vlaamse fabrie
ken, bedrijven, enz. die gesloten wor
den CCockerill Yards, Kempense fa
brieken te Beerse en Aijkevorsel> en 
onze reakties op de eenzijdige inleve
ring waarmee de arbeiders CFabelta 
Zwijnaardel bedreigd worden? 
Er zijn veel meer voorbeelden op te 
sommen. Wat mij bedroeft, is dat de 
gewone (Vlaamse én Waalse) mens 
zwaar geraakt wordt en dat de VU in 
de media niet naar buiten treedt als hét 
alternatief, als dé verdediger voor deze 
man en vrouw. Dit ligt niet altijd aan de 
partij zelf, maar toch valt een al te gro
te onverschilligheid op. 
Waarom moeten de kleine Vlamingen 
het gelag betalen? Waarom durft men 
niet raken aan de Waalse landgeno
ten? Waarom valt de VU de onrecht
matige inleveringspolitiek niet nog 
scherper aan? Ook u weet dat 3% 
Cbv.> inleveren voor een maandsalaris 
van 1 00.000 veel minder scherp aan
komt dan dezelfde 3 % bij het loon van 
iemand die slechts 25.000 frank per 
maand opstrijkt. Wel, er zijn in ons land 
nog veel mensen die met minder die
nen tevreden te zijn. 

D.V.S., Zoersel 

SNELLE POSTDUIF 

Onlangs kreeg ik een drukwerk in de 
bus afgestempeld op 22 januari '82 te 
Mechelen. Naast de zegel was de 
klassieke mededeling gedrukt. En wat 
las ik? .. Kerstmis-Nieuwjaar, nodig een 
eenzame uit" ... 
Deze op zichzelf lovenswaardige 
mededeling komt mij 25 dagen na 
datum over als een staaltje van effi
ciënt postbeheer waarvoor ik de ver
antwoordelijken mijn dank toestuur. 
Als ik vóór het begin van de lente een 
antwoord van hem heb weet ik dat de 
postduif haar werk goed gedaan heeft! 

LM., St.-Truiden 

BRAKKE GROND? 

Verleden jaar ging in A'dam "de Brak
ke Grond", het Vlaams Kultureel Cen
trum in Nederland, open. Heibel bij de 
vleet, zo hoort het heden ten dage ... 
Maar wat gebeurt daar eigenlijk? We
ten jullie Vlamingen dat wel? Wie licht 
U in over het reilen en zeilen van dit 
tempeltje? Ik, Hollander te Brussel, 
hoor er nooit wat van tenzij dat Sonja 
Barend er haar maandagavondshow 
prezen teert. 
Wij, Hollanders, zijn waarschijnlijk een 
tikkeltje agressief-nieuwsgieriger naar 
wat onze landgenoten buitengaats fik
sen dan jullie. Maar zeg nou zelf: al 
eens gelezen in een Vlaamse krant 
wat "de Brakke" doet? 

A.M.J.-P .. Brussel 

PASTOOR SPITZ 

Het IJzerbedevaartkomitee van het 
kanton Maaseik wil een hulde aan 

pastoor Spitz, de martelaar voor 
Vlaanderen, op touw zetten. 
Daarom zoeken de inrichters alle do
kumentatie rond deze figuur uit Opho
ven. De bedoeling is een degelijk gedo
kumenteerde brochure uit te geven. 
Wie wil meewerken neemt best kon
takt op met Wilfried Rosiers, Wijklaan 
21 te 3670 Neeroeteren. 

KRINGLOOP 

Een paar weken geleden las ik op de 
leefmilieupagina een prachtig artikel 
over het nut van kringlooppapier. 
Toen ik .. WIJ" ter zijde legde maakte ik 
mij toch de bedenking dat u niet 
konsekwent bent met uzelf. Waarom 
wordt .. WIJ" niet op kringlooppapier 
gedrukt? 
Dat zou alle voordelen hebben. 
1. U doet wat u anderen vraagt. 
2. U doet iets positiefs. 
3 ... WIJ" wordt dan (waarschijnlijk> de 
eerste krant ter wereld op kringloop
papier. 
Zouden wij dan allemaal niet tevreden 
zijn? 

J.V.M, Antwerpen 

PANORAMA- ABORTUS 

Mag ik, zo kort mogelijk, mijn reak
ties neerpennen over de jongste Pano
rama-uitzending? De "Dolle Mina's" 
zijn inkonsekwent. Ik gun ze hun leuze: 
..Baas in eigen buik". Dat ze zich laten 
bevruchten door wie ze zelf willen. 
Maar als er een nieuwe mens in hun 
buik groeit, dat ze daar van af blijven. 
Een aanslag op het menselijk leven 
noemen we nog altijd een moord. De 
Verenigde Naties hebben tijdens het 
Jaar van het Kind ook het recht op le
ven van elk kind geproklameerd als 
een universeel mensenrecht Maar ze 
waren zo hypokriet dit recht niet
toepasselijk te verklaren op de eerste 
negen maanden van het menselijk 
leven. 
Dat men eens ophoude met het ge
bruik van de misleidende term: zwan
gerschapsonderbreking. Elk leven is 
eenmalig en als dit "onderbroken" 
wordt is het definitief afgebroken en 
komt nooit meer terug. Men zou dus 
wel kunnen spreken van vervroegd 
zwangerschapseinde, maar ook die 
term zou slechts een eufenisme zijn 
voor kindermoord. En of er nu 1 0 of 
een miljoen vrouwen abortus plegen, 
het getal doet niets af aan het misdadig 
karakter ervan. En een "medisch clea
ne" abortus is even strafbaar als een 
"klandestiene" abortus, juist zoals een 
gelegalizeerde politieke moord of een 
sluipmoord beide als een aanslag op 
het leven aanzien worden. 

J.G., Maasmechelen 

Bidprentjes 
gezocht 
Zoek voor mijn verzameling 
bidprentjes (doodsbeeldekens) 
van overleden Vlaams-nationa
listen of vooraanstaande Vla
mingen. Eventuele onkosten 
worden graag vergoed. H. Swin
nen-Bruggeman, Elf Juli-straat 
63, 9000 Gent, tel. 091-22.08.46. 

Zoeken werk: 
- Jonge vrouw, 21 jaar, als kap
ster, verkoopster of magazijnier
ster. 
- Jonge vrouw, als ponsster
telexiste-operatrice of ander 
werk. 
- Jonge vrouw, 24 jaar, onge
schoolde kracht, aanvaardt om 
het even welk werk. 
- Jonge man, 17 j., werktuig
kundige-gereedschapsmaker. 
- Jonge man, 21 j., regent Ne
derlands, zoekt interimplaats. 
- Jonge vrouw, 19 j., A6-A2, 
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Brieven 

sekr. moderne talen. 
- Jonge vrouw, 19 j., sekreta
riaat. 
- Jonge vrouw, 20 j., A6-A2, 
boekhouding. 
- Jonge vrouw, 22 j., leraar LO. 
- Jonge man, 17 j., schilder. 
- Jonge man, 27 J., metaalbe-
werker. 
- Jonge vrouw, 20 j., A6-A2, se
kretariaat talen, zoekt werk. 
Alle inlichtingen bij : 
Huguette De Bleecker, provincie
raadslid, Tolhuislaan 15, 9000 
Gent. Tel. 25.64.87. 
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PVV en 
volgens scenario 
Zoals voorzien en zonder enige 
verrassing zijn Guy Verhofstadt 
(28) en Louis Michel (34) tot 
voorzitter verkozen respektieve
lijk van de PW en de PAL 
Er was alvast één opmerkelijk 
aksentverschil tussen de kon
gressen van de PW en de PAL 

"' c 

zijn kongrestoespraak repten 
met één enkel woord over Vlaan
deren, Vlaamse problemen, een 
Vlaamse opdracht of enig ander 
"communautair" motief: het PW
kongres was in de grond een on
VIaamse bedoening, in de lijn van 
de vroegere blauwe baksteen
partij. 

Op het PAL-kongres viel vice
premier Gol scherp uit tegen 
Vlaanderen. Hij waarschuwde, 
dat niet zozeer een syndikale 
aktie dan wel een "te grote 
Vlaamse agressiviteit" gevaarlijk 
zou zijn voor de huidige koalitie. 

I Robert 
~ D'Hondt: 

Noch Guy Verhofstadt in zijn 
voorzitterlijke maiden-speech 
noch vice-premier Oe Clercq in 

Peeters: 
zwakke 
kommissaris 
Het is een publiek geheim dat heel 
wat moeilijkheden in de Voer
streek het gevolg zijn van de 
uiterst zwakke houding van arron
dissementskommissaris Peeters, 
die over geen greintje Vlaamse 
refleks beschikt en schittert door 
lankmoedigheid tegenover het 
Happartisme. 
Dat is dezer dagen opnieuw ge
bleken, toen. Peeters opgeroepen 
werd als getuige voor de korrek
tionele rechtbank te Verviers, 
waar hij Happart "een man van zijn 
woord" noemde, in tegenstelling 
tot de Vlaamse manifestanten. 
Door deze uitlating heeft Peeters 
zich nu definitief het wantrouwen 
van alle Vlaamse Voerenaars op 
de nek gehaald en wordt zijn 
ontslag een uiterst dringende aan
gelegenheid! 

nieuwe partij? 
Het blijft rommelen in de syndi
kale achterban van de kristen
demokratie. Voorlopig wordt, al
thans in Vlaanderen, niet meer 
openlijk . gesproken over een 
aparte krislelijke arbeiderspartij. 
Maar in besloten kring wordt 
daar verder over gedebatteerd of 
is men al aardig opgeschoten 
met de eventuele statuten en het 
organigram voor zo'n partij. 
In Wallonië, waar de MOC zich 
altijd al losser en kritischer heeft 
opgesteld tegenover de partij, 
wordt deze zaak wél openlijk 
besproken. In het verleden liet de 
MOC zijn kaders en leden de 
keuzevrijheid tussen PSC, RW, 
FDF en zelfs PTB. Zaterdag 6 fe
bruari zullen de Waalse kristen
syndikalisten beslissen of ze als 
"politieke thuishaven" een be
staande dan wel een nog op te 
richten partij erkennen. 
Inmiddels loopt de zienswijze 
van ACV en MOC over een di
rekte aktie tegen het regerings
beleid steeds verder uiteen: het 
MOC wil zo vlug mogelijk de 
socialistische FGTB achterna, 
terwijl het ACV voorlopig wil 
wachten. 

Deze week dit. .. 
Als je de grote vakantie niet 

meetelt, staan we ongeveer zes 
maanden vóór de 
gemeenteraadsverkiezingen. 

Meer nog dan de parlement& 
en provincieraadsverkiezingen, is 
de keuze van de 
gemeentemandatarissen 
rechtstreeks bepalend voor het 
individueel en maatschappelijk 
leven van elke burger. Het gezin 
is de eerste kern, waarbinnen dit 
leven zich afspeelt De buurt en 
de gemeente zijn de volgende 
leefkring. Wordt ieders vrijheid 
gerespekteerd? Krijgt elkeen de 
kans tot geestelijke en materiële 
ontwikkeling? Wordt de ruimte 
geordend op mensenmaat? Blijft 
de aandacht gevestigd op de 
rijkdom van de natuur? Is 
sociale rechtvaardigheid slechts 
een mooi begrip of permanente 
realiteit? ... Allemaal vragen 
waarop de Volksunie een 
Vlaams-nationaal antwoord kan 
en moet geven. 

Ik weet dat elke afdeling druk 

bezig is aan de voorbereiding 
van de 
gemeenteraadsverkiezingen. 
Daarom wil ik met nadruk wijzen 
op de grote zorg die moet 
besteed worden aan de keuze 
van de kandidaten, zowel voor 
de gemeenteraad als voor het 
OCMW. Zij moeten leven 
tussen de mensen als een vis in 
het water. Zij moeten tevens de 
levende getuigenis zijn va·n de 
Vlaams-nationale ideologie. 
Betrouwbaar, eerlijk en diep 
sociaal bewogen. Mensen die 
rechtop lopen. Vrank en vrij. 

Vorige week zat ik rond de 
tafel met Volksunie-kaderleden 
uit de zes faciliteitengemeenten 
rond Brussel. Eens te meer 
besefte ik hun zeer speciale 
behoeften en moeilijkheden. 

Evenals in Brussel, zijn de 
gemeenteraadsverkiezingen in 
deze met verfransing bedreigde 
dorpen van uitzonderlijk belang. 
Heel dit Vlaams-Brabants gebied 
voor Vlaanderen behouden, is 
onze hoofdbekommernis. 

Syndikaal 
schot voor 
de boeg 

Alhoewel het Vlaamse ACV zich 
de tijd neemt om een definitieve 
houding tegenover de regering 
Martens-V te bepalen, gaf het 
deze week toch al een fameus 
schot voor de boeg van de be
windsploeg. Voorzitter Peirens 
van het Vlaams Regionaal Komi
tee van het ACV waarschuwde de 
regering er voor. dat het moest ge
daan zijn met het opleggen van 
eenzijdige inlevering aan Vlaamse 
bedrijven. Peirens was daarenbo-

Vandaag wil ik mijn grote 
genegenheid en waardering 
uiten voor de Volksunie
militanten in de Brusselse 
frontlinie. Zij zijn het kruim van 
onze kaders. Kwantitatief met 
veel te weinig. Kwalitatief van 
groot gehalte. Mensen van alle 
slag. Zonder speciaal te behoren 
tot het stel dat hoog op de 
maatschappelijke ladder staat 
Integendeel, gewone mensen. 
Maar met een grote innerlijke 
waarde. 

Onbaatzuchtig bereid voor 
een onbetaalbare inzet Bezield 
met een onbreekbaar geloof. 
Bewust van de Vlaams-nationale 
verantwoordelijkheid. 

Deze strijders op de 
barrikaden verdienen de dank 
van heel de Volksunie. 

())~ 
Vic ANCIAUX 

ven van mening dat de thans 
gevolgde politiek duidelijk maakt. 
"dat de vijf nationale sektoren drin
gend moeten geregionalizeerd 
worden". 
De aanwezigheid van ACV- en 
MOC-ministers in de bewinds
ploeg - bij voorbeeld de Vlaming 
Jean-Luc Dehaene en de Waal 
Maystadt - maakt de regering 
Martens-V uiterst gevoelig voor 
druk en aanvallen vanuit de syndi
kale hoek. 

Maystadt: 
slechte 
rekenaar 
De regering schijnt op geen tien
tallen miljarden na juist te weten, 
hoe groot het tekort op de begro
ting 1982 precies zal zijn. Een 
week nadat meegedeeld was dat 
er 120 miljard moet bezuinigd 
worden, becijferde Begratings
minister Maystadt dat het r! 
170 miljard zou zijn. En weer ~ 
twee dagen later verklaarde ~ 
Willy Oe Clercq, dat dit bedrag ~ 
waarschijnlijk ruimschoots zal ~ 
worden overtroffen. 

Tussen haakjes: Maystadt had 
zijn rekensommetje ten over
staan van de journalisten publiek 
overgedaan op een bord. Er ver
schenen foto's van dit schrijf-

foto: P. Van den Abeele 

werk in de kranten. Waarbij 
bleek, dat Maystadt een verkeer
de berekening maakte en dat het, 
weliswaar achter de komma van 
het getal, 24 moest zijn in plaats 
van de door hem opgetelde 23. 
Geen snelrekenaar, deze rijksbe
groter_ 

Van de Putte: 
sombere kijk 

De gewezen minister van Finan
ciën Vandeputte blijft, zoals tij
dens zijn kortstondige ministeriële 
loopbaan, het krantenlezend pu
bliek vergasten op onverwachte 
en boude uitspraken. 

Aan de "Standaard"-redaktie wilde 
hij dezer dagen kwijt, dat hij niet 
zo'n goed oog heeft in de toe
komst van de huidige regering : 
"Op enkele punten is de aanpak 
radikaal verkeerd. Zo gaat men bij 
voorbeeld met de dekumulatie en 
de splitting de foutieve weg op. En 
de nieuwe wijziging in de fiskaliteit 
zal de administratie nog meer ont
redderen. Voorts is het zo dat. wat 
aan bezuinigingen wordt voorge
steld, nog niet de helft zal opleve
ren van wat verwacht wordt Er is 
zelfs geen globaal financierings
plan". 

Vandeputte verwacht dan ook, 
dat "deze regering het ontzettend 
moeilijk zal krijgen". 
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Communautaire 
splijtzwam 
ACV-voorzitter Houthuys is niet 
langer in staat .zijn troepen bij· 
eengeschaard te houden. De 
Vlaams-Waalse tegenstellingen 
hebben ook het ACV definitief in 
hun ban. 
Terwijl de Waalse vleugel van 
het ACV pleit voor een onmiddel
lijke 24-urenstaking, samen met 
het ABW, wensen de Vlamingen 
eerder nog wat de kat uit de 
boom te kijken tot wanneer de 
volmachtenwet meer gestalte 
krijgt 

Ook het ACV zal moeten inzien 
dat de visies en inzichten op 
sociaal en ekonomisch vlak in 
Vlaanderen en Wallonië ver uit 
mekaar liggen. Een eigen Vlaam
se aanpak, ook voor een vak
bond, dringt zich zeer dringend 
op. 

Lijsttrekker 
Happart 

en extremisme ook bij de Frans· 
taligen slecht liggen. Een kans 
voor de Vlamingen om op ge
meentelijk vlak hun meerderheid 
ondubbelzinnig te bevestigen. 

Go I 
waarschuwt 
Tijdens het voorbije weekeinde 
vond Gol het nodig om de Vla
mingen te waarschuwen voor 
vernieuwde agressiviteit. Want 
een communautaire konfrontatie, 
eerder dan een sóciale agitatie, 
zou aan deze regering een einde 
kunnen brengen. 
Het is er Gol duidelijk om te doen 
een voorkeurbehandeling voor 
Wallonië af te dwingen. De Vla
mingen worden vriendelijk ver
zocht hun mond te houden, ter
wijl mijnheer Gol en zijn partij de 
kans krijgen zich op te werpen 
als dé verdedigers van de Waai
se belangen. 
En dat lijkt hem ook nog te 
lukken! Wat het staaldossier be
treft heeft Gol tijdens de voorbije 
weken reeds meer verkregen dan 
datgene wat jarenlang geweigerd 
werd aan Spitaels. 

M~~ deze jongern_an wordt het dus anders. De kersverse PVV-voorzitter Guy Verhofstadt heeft ACW-man en 
f!llnlster van Soc~ale V oo:zorg Jean-Luc f?ehaene bij de regeringsvorming van Martens-V ingefluisterd dat de 
JOnge doppers d1e nog met df! gelegenheid_ hadden vast werk te presteren te veel werklozensteun krijgen en 
dus ?Ok van hun kant drast1sch moeten Inleveren. Deze 28-jarige politicus die bij konfrontaties meer het 
gew1cht dan de 1nhoud van sociaal-ekonomische dossiers blijkt te kennen, heeft alvast geen morele last van 

Nauwelijks acht maanden schei
den ons nog van de gemeente
raadsverkiezingen. De partij-af· 
delingen zijn dan ook druk doen
de met de samenstelling van de 
lijsten. 
In Voeren heeft "Retour à Liège" 
het pleit reeds beslecht : voorzit· 
ter Happart van de Action Fou
ronnaise zal de lijst aanvoeren. 

overdadige werklozensteun... (Foto Peustjens) Met Retour à Liège is het bij de 
jongste verkiezingen steeds 
slechter gegaan, in zoverre dat 
de Vlaamse meerderheid reeds 
tweemaal tot uiting is gekomen. 

Vlaamse 
inbreng, 
een breekijzer? 
Het is haast tot een nieuwe "mo
dus vivendi" geworden dat aan 
de Vlaamse werknemers bijko· 
mende inspanningen gevraagd 
worden in de vorm van loonsver
mindering. 
De regering - met inbegrip van 
de Vlaamse meerderheidspartij
en - wekt daarbij de indruk dat 
de inbreng van de Vlaamse ar
beiders en bedienden gehan
teerd zal worden als breekijzer 
voor de Waalse inlevering. On
dertussen wordt de gulle subsi· 
diëringspolitiek onverminderd 
voortgezet, en dan vooral in de 
richting van de Waalse staalnij
verheid. Om alzo de sociale vre
de in Wallonië af te kopen? Met 
Vlaamse centen! 
Het is totaal, maar dan ook totaal 
onduldbaar dat de Vlaamse ar
beiders moeten inleveren om de 
miljardenstroom naar Wallonië 
te onderhouden. De Vlaamse in· 
spanningen moeten Vlaanderen 
ten goede komen! 

FDF-duiventil 
Het FDF is een échte duiventil 
geworden. Maar dan een til met 
eenrichtingsverkeer: iedereen 
verlaat het nest 
Na de Brusselse agglomeratie
raad lopen nu ook de gemeentera
den leeg. Zopas nog deserteerden 
twee FOF-gemeenteraadsleden 
van Brussel-stad : gewezen sena
tor Guillaume en mevrouw Gustin. 
Hun motivering is gelijklopend : 
geen inspraak meer binnen de 
partij en een overdaad aan kumuls 
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en nepotisme. Politiek blijven zij 
evenwel aktief. Over de partij die 
twee mandatarissen rijker wordt. 
wilden zij nog met geen woord 
reppen. 
In ieder geval wordt het voor de 
Brusselse liberalen een lastige 
aangelegenheid om bij de toekom
stige gemeenteraadsverkiezingen 
zowel de eigen aanhang als de 
vele FDF-overlopers op hun lijsten 
onder te brengen. 

En als het 
beter gaat? 
De zogenaamde .. herstelkontrak
ten" van minister Eyskens doen 
een heleboel vragen rijzen. 
Voor zover er in een bedrijf een 
extra-inspanning nodig is, mag 
deze geenszins de lonen treffen 
die onder een bepaald niveau lig
gen. Bovendien moet ondubbel
zinnig de zekerheid bestaan dat 
de inbreng van de werknemers 
een maximale beveiliging van de 
werkzekerheid meebrengt 
Essentieel is dat tegelijk aan de 
werknemers een inkijkrecht toe-

gekend wordt en de waarborg dat 
er ook gedeeld zal worden in de 
winsten wanneer het eventueel 
beter gaat! 

Heel wat Voerenaars zullen zich 
wel bedenken hun stem te lenen 
aan Happart, wiens agressiviteit 

De lepe eindspurter 
Reden om dankbaar te zijn heeft-ie wel, de salon
socialist Piet Dankerl Stilletjes, stoemmelings en 
op zijn sloffen is hij er in geslaagd, zich in de 
voorzitterszetel van het Europees parlement te 
hijsen. Daarvan zal hij destijds, tussen de vaderlij· 
ke koeien op het boerenerf in het Friese Stiens, 
wel niet hardop hebben durven dromen. Zelfs 
twintig jaar geleden niet, toen hij nog als onderwij
zer voor de klas stond in Stompetoren. 
Je-weet-niet-waarom, maar onwillekeurig doet Piet 
Dankert denken aan die àndere onvergankelijke 
van Hollands Glorie, Joop Zoetemelk. Je ziet ze de 
hele koers niet, ze hangen halverwege het peloton 
anoniem te bungelen, ze zuigen het wieltje tot op 
het merg. Maar vlak daarop staan ze op de 
hoogste tree van het schavotje. 
Het voorzitterschap van het Straatsburger parle
ment kon, althans zuiver-wiskundig, niet ontsnap
pen aan de centrumrechtsen met op kop de EVP. 
Binnen de EVP was het pleit reeds maandenlang 
beslecht: kandidaat-voorzitter zou niet lindemans 
zijn, maar de bleke Westduitser Klepsch. Die als 
overwinnaar te voorschijn was gekomen uit een 
weinig krislelijke voorverkiezing. 
Bij uitstek in de politiek moet je het vooral van je 
vrienden hebben. Binnen zijn eigen partij stootte 
Klepsch op de heimelijke weerstand van de gewe
zen Tindemansclan. Tot overmaat van ramp had hij 
het ook ilerbrod bij de Britse konservatieven, wier 
Angelsaksisch gevoel voor fairplay hij gekwetst 
had door te knoeien bij een parlementaire stem
ming. 
Toen de eindspurt werd ingezet en de ploeg van 
Simone Veil zich klaarmaakte om haar kopvrouwe 
in extremis naar de overwinning te sleuren, dook 
lepe Dankert onverwacht van achter de rug van de 
Française en sleurde zijn voorwieltje gepast als 
eerste over de streep. Applaus bij de aangenaam 
verraste socialisten en bij de partijgenoten van 
Tatcher. 
Volgens insiders is de overwinning van Dankert 
niet alleen te wijten aan het toeval van de eind-
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spurt De lepe Fries heeft zich een paar jaar 
achtereen te Straatsburg doen opmerken door het 
de ministerraad moeilijk te maken bij de begroting. 
Vorig jaar echter bond hij opvallend in en bezwoer 
hij zijn kollegae-parlementairen, toch vooral niet in 
konflikt te geraken met de ministerraad en dus met 
de nationale regeringen van de lidstaten. 
Dankert's uiteindelijke zege is dan ook méér de 
overwinning van het staatsnationale partikularis
me binnen de Gemeenschap dan van de Europese 
gedachte. 
0 ja, je hoeft je hoofd niet te pijnigen. Je hébt de 
naam Dankert inderdaad vroeger wel eens ge
hoord. De man heeft zich destijds tot op de eerste 
pagina van de Westeuropese kranten gewerkt 
door zijn verhaal over de steekpenningen die hem 
door de Franse vliegtuigbouwer Dassault werden 
aangeboden, indien hij voor de Mirage wou lobby
en. Deze James Bond-story zakte als een pudding 
ineen, toen men Dankert naar bewijzen vroeg. Hij 
bleef het antwoord schuldig in het Fries, het 
Nederlands en iedere andere Europese taal. 
Dit is de énige bananeschil op het overigens 
rimpelloze pad dat Dankert soepel heeft bewan
deld. 
Zoals een Nederlands konfrater schreef: een 
jongen met een goede pasfoto. En ·een wijze van 
optreden, die soms wel wat doet denken aan de 
reklamefilm van gerenommeerde tabaksmerken_ 
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Solidariteit, vooral solidariteit 

Met al die donderpreken ... 
Er is de voorbije dagen -
precies op twee etmalen tijds 
- door drie gezagsinstanties 
gepleit voor een versterkte 
solidariteit om uit de krisis te 
geraken. 
Nadat hij de .,gestelde 
lichamen" een veeg uit de pan 
gaf met te wijzen op het feit 
dat de Belgische krisis vooral 
moet toegeschreven worden 
aan de onbekwaamheid tot 
handelen van de 
gezagdragers, deed koning 
Boudewijn tijdens een 
grootse receptie op zijn 
paleis een oproep om te 
komen tot "een vernieuwde 
solidariteit tussen de Belgen 
van de respektieve 
gemeenschappen en 
gewesten~ 
Premier Marteos diende de 
vorst van antwoord met de 
originele gedachte dat de 
inzet voor het ekonomisch 
herstel moet worden 
geschraagd door een grotere 
solidariteit. 
Beide feestredenaars hadden 
allicht vóór hun toespraak 
ook kennis kunnen nemen 
van de beleidsintenties die 
minister voor Sociale Zaken 
Jean-Lu.c Dehaene 
maandagavond in Antwerpen 
kenbaar maakte. De ACW
minister had het daarbij over 
.,solidariteit, grotere 
doelmatigheid, beheersing van 
de uitgaven, harmonizering en 
selektiviteit~ 
Solidariteit, vooral solidariteit 
dus. Van de rijke met de 
minderbagoede allicht? En 
van de Vlaamse 
belastingbetaler met de 
Waalse staalbaron_ 

Intussen spanden nog twee an
dere excellenties zich in om te 
wijzen op de ernst van de eko
nomische miserie waarin we aan 
het ploeteren zijn. Financiënmi
nister De Clercq wees er op dat 
de 120 miljard besparingen, ver
meld in de prioriteitennota van 
Martens V, onvoldoende zullen 
blijken ; dat zelfs nog veel méér 
dan 170 miljard dit jaar zal die
nen bezuinigd te worden. Gewe
zen premier Eyskens, die in de 
nieuwe nationale regeerploeg de 
verantwoordelijkheid voor het 
ekonomisch beleid toegewezen 
kreeg, benadrukte in meer dan 
één persinterview dát de sinds 
kort hard geformuleerde eisen 
voor inkomensinlevering door 
de werknemers-van-bedrijven
in-moeilijkheden niet alleen ver
antwoord ·zijn, maar ook brood
nodig om de staat te redden, 
want deze is zelf verworden tot 
een grote onderneming in moei
lijkheden. 
En ga zo maar door; nationale mi
nisters blijven zich verdringen 
om donderpreken te geven. 
Inmiddels kan er momenteel 
naar verluidt niets ondernomen 
worden tot ook de senaat (krap
pe meerderheid tegen minder
heid) instemt met het regeer
voorstel tot .. toekenning van be
paalde machten aan de Koning': 
Urenlange parlementaire debat-

ten lieten evenwel in het midden 
wat de regering nu zinnens is om 
konkreet aan te vangen. 
Het belang van de solidariteit 
werd in de Wetstraat ook gere
geld onderstreept door de politi
ci die Martens V in hun hart <zij 
het voor sommigen met de dood 
in het hart) dragen. 
Konkreet was de eerste minister 
waar hij het herhaaldelijk had 
over de dringende noodzaak om 
"de bedrijven nieuwe zuurstof te 
geven ': Inlevering van de werk
nemers bleek daarbij het eerste 
objektief. Daarbij zou Martens 
zich hoegenaamd niet bezondi
gen aan sociale afbraak. Het 
deed evenwel grote vragen rij
zen dat in de regeerverklaring de 
zorg voor de tewerkstelling als 
laatste regeringsstreven werd 
vermeld ... 

Loonmassa 
drukken 

In de voorbije dagen werden dan 
menige ballonnetjes opgelaten. 
Waar de regering Martens V 
vooral op aanstuurt begint beet
je bij beetje duidelijk te worden. 
De werknemers van onder meer 

Fabelta en Cockerill Yards heb
ben het striemend klappen van 
de CVP-PVV zweep onderhand 
al gevoeld. Ekonomieminister 
Eyskens heeft zich zelfs beijverd 
om er op te wijzen dat er nu hoe
genaamd geen totaal nieuw be
leid wordt beoogd : in- de regeer
verklaring Eyskens stond al dui
delijk dat bij bedrijven in zware 
moeilijkheden de ,.loonmassa" 
diende gedrukt te worden". De 
Waalse staalbedrijven die in de 
voorbije jaren tientallen miljar
den gemeenschapsgeld over de 
balk gooiden blijven voorlopig 
buiten deze inleveringsdans. De 
Waalse vakbonden hebben im
mers al gedreigd met straatge
weld mocht de regering voor 
deze bedrijven voorwaarden 
stellen als voor de Vlaamse 
werknemers ... Solidariteit! 
Konkreter dan geen ander minis
ter heeft intussen minister van 
Sociale Zaken Dehaene in zijn 
kaarten laten kijken ; hij heeft 
konkrete maatregelen op zak 
om dit jaar in de sociale zeker
heid alvast 22 miljard van de 
nagenoeg 39 miljard vooropge
stelde besparingen te verwezen-

lijken. De liberalen hebben er 
onverdoken genoegen in dat 
een vakbandsman dit klusje 
moeten opknappen, en hij mid
dels toespraken moet uitvissen 
hoever de regering kan gaan 
zonder dat hoogoplaaiende soci
ale revolte haar ten val zou bren
gen. Hoe gaat Dehaene dan wel 
bezuinigen? 
Door sociale uitkeringen selek
tiever te doen geschieden; deze 
uitkeringen af te stemmen op de 
gezinslast. Zo bij voorbeeld door 
de kinderbijslagen bij het belast
baar inkomen te voegen ... 
Het heet daarbij sussend dat 
meteen ook de aftrekbaarheid 
van personen ten laste gevoelig 
zal verhoogd worden. Waar is al 
deze ingewikkelde poespas 
voor nodig? Om de liberalen te 
kunnen laten orakelen dat de 
belastingdruk niet verhoogd 
wordt, maar om toch maar door 
te prutsen aan de kinderbijslag 
en de gezinnen een verminderd 
inkomen cadeau te doen ... 
Nog een andere vondst, en dan 
duidelijk in het kader van de 
solidariteit Dehaene suggereert 
een behoorlijke vermindering 

Maandag werd op de Boelwerf in T emse de gigantische .,Ensor" te water gelaten. De doorvaart aan de brug 
van Temse kon slechts rimpelloos verlopen dank zij een huzarenstukje. Nog zo'n twee scheepsreuzen staan 
bij Boel in de steigers. De scheepsbouw wordt inmiddels door de regering-Marlens evenwel door een afwezig 

vernieuwd beleid stuurloos de mist ingejaagd .. 

Prioritair plan 
Er worden, met het oogmerk de 
overheidsgelden ZUimger en 
meer verantwoord te besteden, 
in dit land nogal wat studieop
drachten gegeven. Wat openbare 
werken betreft is er nu een "prio
ritair investeringsplan" uit
gewerkt. De miljoenenstudie 
werd evenwel nog niet vrijgege· 
ven. Het weekblad "De Bouwkro· 

niek" kon evenwel een eksem
plaar bemachtigen. De hoofd
konklusie van dit PIP-plan is .,dat 
de prioriteiten op een meer dan 
uitdrukkelijke manier in het 
Vlaamse landsgedeelte liggen, of 
men de listing nu beschouwt vol· 
gens het aantal werken of vol
gens het budget dat voor die 
prioriteiten moet. worden vastge· 
legd." 
De nodige projekten, ingedeeld 
volgens prioriteit dus, .. scoren in 

• 

Vlaanderen op een overrompe
lende manier veel hoger dan de 
Waalse of Brusselse bouwplan
nen." Bij de eerste tien gerang
schikte werken wordt geen enkel 
Waals of Brussels projekt ver· 
meld. De huidige minister van 
Openbare Werken Olivier heeft 
evenwel deze PIP-studie nog niet 
vrijgegeven, en een perskonfe
rentie daaromtrent is al evenmin 
aangekondigd_ 

van de werkloosheidsvergoe
ding voor jonge stempelaars die 
nog niet de kans kregen te wer
ken. Dat is verantwoord, want 
betaamt het dat die jonge sna
ken meer zouden toegereikt krij
gen door de staat dan gepensio
neerden die jarenlang de sociale 
zekerheid spijzigden? 
In het kader van de solidariteit 
worden nu de jongeren "uitge
spee!d tegen de pensioenge
rechtigden... En, is het niet de 
fout van die jonge doppers dat 
zij op de kap van de staat leven? 
In de komende dagen en weken 
staan ons zeer zeker nog andere 
prachtige staaltjes van de nieu
we sociaal-ekonomische aanpak 
van Martens V te wachten. Alle
maal leuke dingen voor de men
sen met als oogmerk: .. solidari
teit grotere doelmatigheid. be
heersing van de uitgaven, har
monizering en selektiviteit " 
Daarom ook was het nodig in de 
regeerploeg Martens V aan elk 
nationaal minister met belang
wekkende bevoegdheden tel
kens een staatssekretaris van 
een andere partijkleur toe te 
voegen. Chds) 

Inspanningen 
Koning Boudewijn tot de gestel
de lichamen: "Inspanningen heb
ben wij nodig, meer dan offers. 

Pijnlijke remedies op zichzelf 
volstaan niet. Zij moeten de be
lofte inhouden op genezing van 
al onze kwalen. Zoniet gaan deze 
verder woekeren tot een nood
lottige afloop niet meer te vermij
den is. "Die intentie zit allicht ook 
in het vernieuwd industrieel be
leid van de regering Marteos V, 
waar wij jammer genoeg evenwel 
nog geen glimp mochten van 
opvangen. 

Konkordátair 
optreden 
De werknemers van de scheeps
werf Cockerill Yards in Hoboken 
werd het mes op de keel gezet. 

Eind volgende week zal niet de re
gering maar de handelsrechtbank 
een ultieme beslissing moeten ne
men of dit spitsbedrijf nog kan 
blijven werken. Dat het orderboek 
met voor 6 miljard nieuwe bestel
lingen is gevuld blijkt volkomen 
onbelangrijk te zijn voor de natio
nale regering. Geëist wordt dat de 
werknemers op hun lonen behoor
lijk inleveren. Zonder dat er een 
scheepsbouwpolitiek van de rege
ring in pand gegeven wordt. De re
gering Martens V kon bezwaarlijk 
méér konkordatair optreden._ De 
direktie van Cockerill Yards heeft 
van haar kant ook laten weten dat 
een drastisch saneringsplan (waa
ronder wedde-inlevering) weinig 
soelaas zal bieden, indien de rege
ring de scheepsbouw door gebrek 
aan industrieel beleid zomaar laat 
dobberen op de woelige krisisgol
ven. 
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Toch 
belasting
verhoging? 
De Clercq en zijn kollega's goo
chelen zo druk met cijfers over te
korten en besparingen dat het 
vermoeden begint te rijzen dat de 
bevolking stilaan murw ,.gecijferd" 
wordt voor een belastingverho
ging. 
Om het deficit op 200 miljard te 
beperken voorzag de prioriteiten
nota van Martens verplichte be
sparingen van 120 miljard. Een 
berekening van begratingsminis
ter Maystadt korrigeerde dit cijfer 
tot 170 miljard. De Clercq eiste 
evenwel het voorlopig laatste cij
fer voor zich op: er zal heel wat 
meer dan 170 miljard moeten be
spaard worden. 
Nauwelijks een dag later kwam 
Dehaene met zijn cijfers op de 
proppen. Het tekort van 40 miljard 
in de sociale sektor valt niet eens 
meer op te vangen met besparin
gen... zodat nieuwe inkomsten 
moeten gezocht worden ... 

Ondanks 
Nothomb 

twee jaar volhielden. Een uit· 
schieter daarbij is de ploeg-No
thomb (1841-1845) die geduren
de vier jaar en drie maanden wist 
stand te houden. 
Of de aanwezigheid van de huidi
ge telg van de Nothomb-familie 
opnieuw voor een uitschieter zal 
zorgen, valt echter fel te betwijfe
len. 

Damseaux 
voorzitter 
De Waalse Gewestregering kan 
dan toch eindelijk aan het werk 
schieten. De Franstalige partij
voorzitters zijn tot een akkoord 
gekomen, waardoor de liberaal 
Damseaux voorzitter wordt van 
de Gewestregering. 
Evenwel slechts voor acht maan
den. Daarna zal de socialist De
hausse de fakkel overnemen. Ook 
de bevoegdheidsverdeling is gere
geld. Eenvoudiger is het er niet op 
geworden. Zo staan de Waalse 
liberalen de beroepsopleiding 
voor middenstanders af aan de 
socialisten, in ruil voor de voogdij 
over de OCMW's en ... een kom
missaris bij de RTBF. 
Het akkoord betreft zowat alle 
mogelijke benoemingen die tij
dens de eerste jaren kunnen ge
daan worden: gaande van griffiers 
over de RTBF tot de gewestelijke 
ontwikkelingsmaatschappij. Kort
om, het prototype van een walge
lijk politiek kompromis. 

Eyskens' 
vergelijkingen 
Voormalig premier en huidig eko
nomie-minister Eyskens laat niet 
af. Hij blijft hollen van de ene 
spreekbeurt naar het ander pers-

interview. Zo heeft hij deze week 
de door de liberalen opgelegde 
subsidie-formule: ,.inlevering-in
ruil-voor-staatssteun" verdedigd. 
Krachtdadige taal sprak de minis
ter: .. Willekeur of de indruk van wil
lekeur moet te allen prijze worden 
vermeden. Het is om die reden dat 
de eerste minister bij het debat 
over de biezondere machten in de 

Kamer verklaard heeft dat het 
verminderen van lonen en wed
den in alle vergelijkbare gevallen 
op een gelijkaardige wijze moet 
worden doorgevoerd, wat betreft 
de ondernemingen die door de 
staat van faling moeten gered 
worden." Cockerill Yards en Co
ckeriii-Sambre zijn inderdaad geen 
vergelijkbare gevallen. 

Tijdens de voorbije week publi
ceerde .,Het Volk~ een aantal sta
tistieken over de levensduur van 
de Belgische regeringen. Mocht 
elke legislatuur welgeteld vier 
jaar geduurd hebben, dan zou dit 
land 37 regeringen gekend heb
ben tussen 1830 en heden. Het 
werden er echter 74! 
Vooral de jongste jaren is het fel 
bergaf gegaan met onze regerin
gen. Vanaf 1965 bedraagt de ge
middelde levensduur nog 400 da
gen. 
Interessant is dat de rooms-blau
we partijen vijftienmaal aan de 
macht kwamen en het gemiddeld 

De verkiezingen van november 1981 zijn 
in vele opzichten merkwaardig geweest: 
voor het eer-st sedert de wereldoorlog 
kreeg je zowat een politieke aardver
schuiving, er kwam beweging in het 
immobilisme der opvattingen; in Vlaan
deren kreeg de alomtegenwoordige 
heerseres, die de CVP is, een flinke 
opdoffer. 
In feite was de VU de grote overwinnaar 
en met haar de politieke uitdrukking van 
het Vlaams-nationalisme, maar dat weten 
we ondertussen wel. 
Eén van de vele besluiten, te trekken uit 
de reeds genoemde verkiezingsuitsla
gen, is de relatieve achteruitgang in de 
politieke vertegenwoordiging van de 
vrouwen. 
In 1978 zaten nog 16 vrouwen in de 
Kamer van Volksvertegenwoordigers 
(op 2121edenl Nu, in 1981, zijn er dat nog 
12. De nederlaag van de CVP is ten koste 
van de ' vrouwen uitgedraaid: ook in die 
partij, met de zovele sterke vrouwenbe
wegingen, staan de vrouwen op de strijd
plaatsen van de politieke lijsten en zij in
kasSeren de tastbare resultaten van de 
nederlaag. Ook in de andere partijen 
bezetten de vrouwen de strijd- of ere
plaatsen en hier kan slechts het onbere
kenbare toeval de ambitie van één of an
dere politica tegemoet komen. 
De vrouwenbeweging heeft steeds aktie
ve vrouwen ertoe aangezet zich in de po
litieke partij van haar keuze te engage
ren, om zo in de wetgevende lichamen 
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Wij zijn er nog niet. .. 
ten voordele van de vrouw op te treden, 

want dààr kan je in een demokratisch sy
steem praktisch iets aan de discriminatie 
wijzigen. 
Wij zijn in dit doel niet geslaagd, on
danks volgehouden militante vrouwen
beweging sedert 1968. 
Dit moet de vrouwenorganizaties tot 
nadenken stemmen; zelfkritiek zal aanto· 
nen dat al te dikwijls al te grote aandacht 
aan nevenproblemen werden gewijd, die 
het grote publiek niet interesseerden of 
afstootten. 
Niet alleen vermindert de vrouwelijke 
invloed op het politieke vlak (er is weer 
geen enkele vrouwelijke minister) maar 
evenzeer als vroeger blijft de daadwer
kelijke invloed van vrouwen achterwege 
in de partijstrukturen, aan de top van 
vakbonden en werkgeversverenigingen, 
zijnde de werkelijke machthebbers in dit 
land. Indien wij naar onze eigen partij kij
ken, dan ontmoeten wij 1 vrouw op 23 
partijbestuursleden, 11 vrouwen op de 
165 partijraadsleden, 20 vrouwen op de 
125 bestuursleden van de arrondisse
menten. 
We hebben één parlementslid (Nelly 
Maes, in 1981 gekoöpteerd senator; de 
laatste Vlaams-nationale vrouwelijke se
nator was mevrouw Maréchal, in 1936_). 
Op de 67 VU-provincieraadsleden zijn er 
4 vrouwen. Er zijn 155 vrouwelijke ge· 
meenteraadsleden op 967 gemeente
mandatarissen die behoren tot één of 

andere Vlaams-nationale plaatselijke 
lijst. 
Naast dit vaststellen van feiten - wat 
iets anders is dan aan ·de klaagmuur 
staan, wat nog al te dikwijls gebeurt -
kan je je afvragen hoe het komt dat we 
ter plaatse zijn blijven trappelen als hier 
geschetst. 
Verschillende faktoren spelen een rol: de 
politiek was en blijft - in de ogen van de 
meeste vrouwen - een dubieuze aktivi· 
teit. De konfrontatie met de realiteit ui 
de aversie voor de politiek eerder zelfs 
doen toenemen. De maatschappelijke 
opvoeding in het onderwijs waarschuwt 
voor politiek engagement of gaat de 
diskussie hieromtrent nog steeds uit de 
weg. Het besef dat politiek-bedrijven een 
volgehouden, ja levenslange inspanning 

vraagt, schrikt vele vrouwen af. Velen 
houden de konfrontatie met een zeer 
kritisch, overheersend mannelijk, politiek 
"personeel" niet vol. Het publiek staat 
zeer veeleisend tegenover de vrouw in 
de politiek en sommigen kunnen deze 
psychologische belasting niet verdra· 
gen. 

Soms ontbreekt het de mannen aan 
verdraagzaamheid: vrouwen krijgen 
geen kans, of slechts dan wanneer de 
mannelijke ambitie is voldaan. Maar vele 
vrouwen, die zich toch voor het voetlicht 
wagen, houden niet vol, rekenen op het 
feit dat ze vrouw zijn om te slagen en dit 
gedrag bevestigt dat de politica zichzelf 
nog als een uitzondering op de algemene 
regel aanvaardt. 

Alle bovengeschetste mogelijke oorza
ken zijn ook in de Vlaams-nationale 
politieke rangen van toepassing. Daarbij 
komt een gebrek aan traditie, aan een ge
organizeerde achterban. De Volksunie 
moet zich met haar ideeën van omwente
ling en opbouw van een nieuwe staat 
aanvaardbaar kunnen maken t.o.v. van de 
Vlaamse vrouwen die het grootste deel 
van het kiezerskorps uitmaken. Als zich 
steeds meer vrouwen voor de partij 
interesseren (dit betekent dat zij ervoor 
kiezen, maar ook meer kans krijgen tot 
het vervullen van een politieke op
dracht), dan kan dat de partij slechts ten 
goede komen. 

Huguette De Bleecker 



Kommentaar 

De Vlaamse beleidsverklaring: 

tussen opera 
en, komedie ... 

"U weet allen hoe de Volksunie 
sinds haar bestaan de Vlaamse 
Gemeenschap politiek gestalte 
wil geven. Wat hier gebeurt is 
een aanzet, een vertrek. 
Het is voor ons geen eindpunt. 
De Vlaamse Raad dient de 
vrijgevochten spreekbuis te 
zijn van een zelfstandig, 
volwassen, verdraagzaam en 
bewust Vlaanderen. De 
Vlaamse regering moet daarvan 
de dagelijkse tolk en uitvoerder 
zijn, niet schroomvallig maar 
strevend naar maximaal 
zelfbestuur met maximale 
middelen. 

In de mate dat de Vlaamse 
regering deze doelstelling met 
kracht en vastberadenheid in 
werkelijkheid omzet, zullen we 
met onze mogelijkheden en 
onze middelen meewerken. 
Onze minister Hugo Schiltz 
heeft deze duidelijke opdracht. 
In de mate echter dat zou 
blijken dat de Vla2mse regering 
maar een schepenkollege is 
van een niet ontvoogde 
gemeente, zullen we hier in 
deze Raad de 
verantwoordelijkheden daarvan 
ongenadig vastleggen en ze 

Zonder 
problemen ... 
Morgen vat de Senaat op 
haar beurt de bespreking 
aan van het wetsontwerp op 
de volmachten. Meerder
heid tegen minderheid werd 
het zaterdagavond door de 
bevoegde kommissje goed
gekeurd. 
De eindstemming wordt ver
wacht tijdens de nacht van 
zondag op maandag. Meer 
dan waarschijnlijk zullen 
daarbij geen moeilijkheden 
opduiken voor de regering. 

... en applaus 
Wij kunnen de senatoren en
kel deze bedenking van 
Frans Baert meegeven, die 
hij net vóór de eindstem
ming In de Kamer aflegde : 
"Ik besef dat de toestand 
dringende maatregelen ver
onderstelt. Maar het beden
ken van die maatregelen is 
de taak van het Parlement. 
De regering vraagt vol
machten voor plannen die 
ze zelf niet kent. 
De pogingen van de opposi
tie om de macht van het 
Parlement veilig te stellen, 
zijn vruchteloos gebleken. 
Dat is jammer. 
Het Parlement laat de trein 
vertrekken in de nacht, met 
onbekende bestemming. 
Misschien kan het zich ont-

duidelijk maken aan de kiezer 
die dan zal oordelen." 
Met deze profilering van de Volks
unie ten opzichte van de Vlaamse 
beleidsverklaring besloot fraktie
voorzitter Paul Van Grembergen 
zijn tussenkomst tijdens het debat 
in de Vlaamse Raad. 
De houding van de Volksunie is er 
een van "hoop", maar tegelijk van 
teleurstelling en afwachting. 
Hoop omdat. aldus de VU-fraktie
voorzitter, elke Vlaam-nationalist 
ontroerd moet zijn door de vele 
vooruitzichten en intenties die in 
de Vlaamse beleidsverklaring zijn 
opgenomen. Zij moeten de Vlaam
se regering en de Vlaamse Raad 
in staat stellen om de Vlaamse 
Gemeenschap een eigen politieke 
gestalte te geven. Dat daartoe een 
beleid zal ontworpen worden "dat 
zowel in zijn konceptie als in zijn 
uitvoering steunt op een zo ruim 
mogelijke Vlaamse consensus 
en dat moet leiden naar de volle
dige valorizatie van het Vlaams 
potentieel", kan de Volksunie en
kel toejuichen. 
Een ogenblik heeft het er evenwel 
minder rooskleurig uitgezien. Het 
eerste ontwerp van beleidsverkla
ring dat voorzitter Geens aan zijn 

houden van het gebruikelij
ke applaus na de stemming. 
Zulk een applaus zou in de 
gegeven omstandigheden 
bepaald masochistisch zijn~ 

Machtsgreep 
"Machtsoverschrijding~ 
"politiek onfatsoenlijk" en 
"in tegenspraak met alle 
voorbereidende gesprekken 
over de staatshervorming 
en over de bevoegheidsver
deling binnen de deelrege
ring": dat waren de om
schrijvingen waarmede Ka
merlid André De Beul de 
ingreep van voorzitter 
Geensop de bevoegdheden 
van Gemeenschapsminister 
Schiltz betitelde. 
De beperking van de porte
feuille "Financiën en begro
ting" tot de gewestelijke 
aangelegenheden is noch 
juridisch, noch rationeel, 
noch politiek verdedigbaar. 
Voorzitter Geens beperkte 
zijn antwoord tot enige 
rond-de-pot-draaierij, die 
evenwel neerkwam op een 
handhaving van de halve
ring van Schiltz' bevoegdhe
den. In zijn repliek betreurde 
De Beul deze halsstarrig
heid. Hij sprak de hoop uit 
dat vooralsnog een oplos
sing zou gevonden worden 
"want aan het geduld van de 
Volksunie komt stilaan een 
einde~ 

kollega's voorlegde, miste elke 
Vlaamse inslag en bevatte boven
dien om de haverklap verwijzin
gen naar het centrale regeringsbe
leid. Het is vooral onder impuls van 
VU-Gemeenschapsminister 
Schiltz dat deze profielloze tekst. 
in een sfeer van consensus. omge
bogen is tot een aantrekkelijk 
werkstuk. 
Heel wat inzichten die de Volks
unie dierbaar zijn, hebben hun 
weg gevonden naar de beleids
verklaring. Aldus is de hand van de 
VU-minister duidelijk herkenbaar 
bij de wens om de bespreking van 
de sociale gevolgen van de epura
tie en repressie te hervatten. Maar 
ook de intentie om de regionalize
ring zoveel mogelijk verder door 
te trekken, om een eigen autono
me Vlaamse dienst voor buiten
landse handel op te zetten, om een 
eigen Vlaamse rijksdienst voor ar
beidsvoorziening in te richten. om 
de Vlaamse steenkolenvoorraad 
te valorizeren. om inzake stads- en 
dorpsherwaardering de vernieuw
bouw te beklemtonen, om de so
ciale huisvesting te depolitizeren. 
om de interkommunales te demo
kratizeren. om de verdeelsleutel 
van het Gemeentefonds te her
zien ... al deze intenties zijn stuk 
voor stuk bekommernissen die de 
Volksunie niet onverschillig kun
nen laten. 
Teleurstellend is dat de splitsing 
van ABOS slechts zijdelings aan
vaard werd en dat er van een 

federalizering van het onderwijs
beleid en de openbare kredietsek
tor helemaal geen sprake is. 
Vooral teleurstellend is dat het de 
beleidsverklaring ontbreekt aan 
een horizon-verruimende visie, 
een totaalvisie die tegelijk zou 
aangeven dat de huidige staats
hervorming slechts gebrekkige in
strumenten ter beschikking stelt 
waarmee geen volwaardig Vlaams 
beleid op sociaal-ekonomisch vlak 
kan gevoerd worden. Het ont
breekt de traditionele Vlaamse 
partijen duidelijk aan échte federa
le reflexen. die zonder twijfel lei
den tot de vaststelling dat de ware 
hefbomen van de macht centraal 
beheerd blijven. 
En dan is er de bange afwachting 
van de Volksunie over de "reële 
feiten. daden en beslissingen" van 
de Vlaamse regering. Zullen al de 
vrome wensen omgezet worden 
in een waarachtig beleid? Zullen 
de beslissingen die de Vlaamse 
Raad en de Vlaamse regering tref
fen. ook trouw beleden worden in 
het centrale Parlement? De woor
den van Paul Van Grembergen 
laten hierover niet de minste twij
fel bestaan : "Hier zelfbestuur vra
gen en eisen, in deze zaal op 
dagen dat de Vlaamse Raad sa
menkomt, en vazal zijn op dagen 
dat het centrale Parlement bij
eenkomt in dezelfde zaal: welnu, 
België is ontstaan met een opera, 
het zal dan ten onder gaan aan 
een komedie!". 

foto: Peustjens 

Om het historisch karakter van de .. eerste " beleidsverklaring van de 
"eerste " Vlaamse regering en van de .. eerste" bespreking van deze 
verklaring verf bij te zetten. werd het parlementair halfrond getooid met 
de Vlaamse Leeuw. Het historisch karakter van deze eerstelingen zal 
evenwel niet door het woordgebruik bepaald worden, wel door de feiten. 

P. Van Grambergen: 

"Een gemengd 
gevoelen'' 

"Na lezing van de beleidsver
klaring is er in de VU-fraktie 
een gemengd gevoelen, ge
mengd gevoelen dat enerzijds 
zegt "ja. dit kan iets worden·: 
Wanneer in die beleidsverkla
ring op de eerste bladzijde 
staat "dat er een beleid moet 
gevoerd worden dat zowel in 
zijn konceptie als in zijn uitvoe
ring moet steunen op een zo 
ruim mogelijke Vlaamse con
sensus en dat moet leiden naar 
de volledige valonzering van 
het Vlaamse potentieel", dan 
kan de Volksunie daar hon
derdvoudig achterstaan. 
Wanneer diezelfde inleiding 
vermeldt dat we allen samen 
willen bouwen aan een plurale 
samenleving, aan welvaart en 
werkgelegenheid in zorg voor 
de kansarmen met voor hen 
bovendien de maatschappelij
ke waardering, en als daar bo
venop de Vlaamse identiteit tot 
ver buiten de grenzen, realiteit, 
herkenbaar en erkenbaar moet 
worden. dan droom ik de 
droom van elk volk en dan zeg 
ik met gans de fraktie : "dat is 
het''. 
Dan denk ik aan het lied van 
Saidjah en Adinda. U kent dat 
lied, geschreven door Multatuli, 
waarbij Saidjah dood onder de 
aarde ligt en vrouwen hem 
komen bewenen en klaagzan
gen aanheffen. Maar hij hoort 
het niet. Tot Adinda komt en 
haar kleed ruist over het graf. 
Dat hoort hij. 
Ook in de Volksunie hoort men 
het ruisen van een bepaald lied 
in deze beleidsverklaring en 
het lijkt aantrekkelijk. Ik her
haal : de consensus, de uitbouw 
van de welvaart en werkgele
genheid, de positief verdraag
zame en open maatschappij en 
Vlaanderen in de wereld. Elke 
nationalist wordt ontroerd door 
deze vooruitzichten. Maar, er is 
een maar ... 

Dan zullen wij in deze Vlaamse 
Raad, in dit soevereine Vlaam
se Parlement ook soeverein 
moeten handelen en ons als 
soevereinen gedragen. Dan 
kan de Vlaamse Raad geen 
houding aannemen van onder
geschiktheid noch van afhan
kelijkheid, niet als lichaam maar 
ook niet in zijn afzonderlijke 
leden. 

En hier zit toch een grote dub
belzinnigheid. Door de aard 
van samenstelling, waarbij de 
leden tegelijk behoren tot de 
centrale soevereine machtsor
ganen en anderzijds tot het 
Vlaamse Parlement, ligt hier de 
weg open voor zwakheid. 

Want het is natuurlijk schitte
rend wensen te formuleren, te 
schrijven dat men zal ijveren 
.voor verdere regionalizering, 
de vijf nationale sektoren te 
willen regionalizeren. maar dan 
zullen de beleidswoorden wen
sen - ijveren - willen moeten 
worden omgezet in beslissin
gen. Het zou immers al te gor
tig zijn hier een lied van soeve
reiniteit beslistheid en manhaf
tigheid te zingen om enkele 
dagen later kruipend onder het 
juk door te gaan van het cen
traal parlement en de centrale 
ministers." 
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Solidariteit 
•• op ZIJn 

Hollywoods 
De Amerikanen gaan op 31 ja
nuari hun solidariteit met Polen 
tonen door een groots opgezet 
spektakel dat aan het brein van 
president Reagan ontsproten is. 

Het waren in het buitenland ver
blijvende militanten van Solidari
teit die o.m. in Brussel de oproep 
lanceerden voor een solidari
teitsdag op die datum. In tal van 
landen zijn daarvoor vakbond
soptochten, bidstonden e.d. 
voorzien. 

Maar de Amerikaanse president 
wilde het westers verzet tegen 
de noodtoestand in Polen een 
veel spectaculairder allure ge
ven. 

Er komt dus een grote show die 
per satelliet zal worden uitgezon
den en waarin Reagan zelf enkele 
welgekozen woorden zal spre
ken. De Amerikaanse ambassa
deurs in bevr~ende landen moes
ten stappen ondernemen om an
dere politieke zwaargewichten in 
het schouwspel te krijgen, en 
naar vernomen werd, zouden 
Helmut Schmidt en Margaret 
Thatcher al hebben toegestemd. 

De organizator van al dat moois 
is Charles Wiek die, net zoals ex
Jilmakteur Ronald Reagan, rijke 
ervaring heeft in de wereld van 
de showbusiness. Hij is nu het 
hoofd van het "International 
Communications Agency", het 
officiële Amerikaanse informa
tie- en propagandabureau. 

Wiek heeft voor de show de titel 
"Let Poland be Poland" uitge
dacht en hoopt via satellieten 
honderden miljoenen kijkers te 
bereiken. Voor die show heeft hij 
zich ook verzekerd van de mede
werking van bekende Kongres
leden en van twee uitgeweken 
Poolse ambassadeurs. Met als 
klap op de vuurpijl beroepsak
teurs als Charlton Heston en 
Kirk Douglas en de oude, trouwe 
vriend van de Reagans, Frank 
Sinatra, die een liedje in het 
Pools zal zingen. Tijdens Sina
tra's gekweel zullen aangrijpen
de beelden uit Polen worden ge
toond "met tanks en dat soort 
zaken", aldus Wiek. 

De dynamische organizator 
hoopt met zijn spektakel de kijk
cijfers van het Eurovisie Song
festival en andere blijde gebeur
tenissen van die aard te kunnen 
kloppen. Onder de verwachte 
tientallen miljoenen kijkers zul
len zich wel weinig Polen bevin
den omdat westerse uitzendin
gen in dat land gestoord worden. 

Maar dat is misschien niet eens 
zo erg. Want het is nog maar de 
vraag of alle Polen het wel zo 
leuk vinden dat van de dramati
sche gebeurtenissen in hun land 
een show in Hollywood-stijl 
wordt gemaakt. Ook heel wat 
Amerikaanse ambassadeurs en 
Westeuropese leiders vinden dat 
soort solidariteitsbetoon met Po
len niet van de allerbeste smaak. 

De ondervoorzitter van de Britse 
Labour-Partij, ex-minister van Fi
nanciën Denis Healey, weigerde 
kategoriek mee te doen aan al 
die "Hollywood razzmatazz." 

H.O. 
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Beloften Jaruzelski en 
broederhulp Moskou 

Generaal Jaruzelski kondigde maandag in een toespraak tot het Pool
se parlement aan dat tegen eind volgende maand de noodtoestand 
wordt opgeheven. Een aankondiging waar hij onmiddellijk beperkin
gen en voorwaarden aan vastknoopte. De opheffing van de "beperkin
gen die voortvloeien uit de noodtoestand" zou niet gelden voor de be
drijven omdat die in een biezondere situatie verkeren en elementen 
van de staat van beleg daar langer moeten gehandhaafd worden. Ook 
zou de intrekking van de staat van beleg, die op 13 december jl. werd 
afgekondigd en o.m. tot op opschorting van de onafhankelijke 
vakbond Solidariteit en duizenden arrestaties leidde, slechts moge
lijk zijn als zich geen "onvoorziene omstandigheden" voordeden of 
"illegale akties" plaatsvonden. De generaal zei nog dat van de 
personen die sinds 13 december zijn aangehouden er inmiddels 1.760 
zijn vrijgelaten en nog 4.549 worden vastgehouden. 

In hoeverre Jaruzelski's toespraak 
een werkelijke versoepeling in Po
len inluidt moet nu worden afge
wacht. Ongetwijfeld waren zijn 
woorden ook bedoeld om de wes
terse landen, en vooral de West
europese, zijn goede wil te tonen 
en te weerhouden van verdere 

sancties tegen Polen of de Sovjet
unie. De generaal zei weliswaar 
dat "noch de kalender. noch bui
tenlandse druk de ontwikkelingen 
in Polen kunnen bepalen". Maar 
noch Warschau noch Moskou wil
len graag verdere sancties van 
westerse zijde zien. 

lndira's harde hand 
India is één van de weinige Derde 
Wereld-landen die een demokratie 
kunnen worden genoemd. Maar 
dat belet niet dat premier lndira 
Gandhi en haar medestanders niet 
terugschrikken voor harde, onde
mokratische maatregelen als ze 
dat in hun belang achten. 
Dat bewezen ze vorige week nog 
eens toen de regering gekonfron
teerd werd met de eerste nationa
le proteststaking tegen haar beleid 
sinds de Kongrespartij van lndira 
Gandhi twee jaar geleden weer 
triomfantelijk de verkiezingen 
won. 
De staking was door een aantal 
vakbonden en de oppositiepar
tijen uitgeroepen als protest tegen 
twee vorig jaar door lndira Gandhi 
uitgevaardigde wetten die toela
ten iedereen die een "gevaar voor 
de openbare orde" wordt geacht 
twee jaar zonder vorm van proces 
vast te zetten, en die stakingen 
verbieden. Tevens vormde de sta
king een protest tegen de snel 
stijgende prijzen die nog meer 
Indiërs onder de armoededrempel 
duwen. 
De staking was voor dinsdag aan
gekondigd. De maandag voordien 
lieten de centrale autoriteiten en 
de deelstaatpremier zowat 25.000 
vakbondsleiders en -militanten 
"preventief" aanhouden. De arres
tatie van duizenden mensen die de 
staking moeten helpen leiden en 

omkaderen was één van de rede
nen dat de algemene staking van 
dinsdag niet algemeen werd opge
volgd. In sommige staten, o.m. het 
door kommunisten geregeerd 
West-Bengalen, was de staking 
vrijwel algemeen en lag alles stil In 
andere echter, waaronder de gro
te staat Uttar Pradesh, werd de 
staking maar voor 30 t.h. opge
volgd. Een andere reden voor het 
niet onverdeelde sukses was- ui
teraard dat het .. Vakbondskon
gres·: de vakbond die met de 
Kongres-partij van de premier ver
bonden is, niet meedeed. 

Haar misprijzen voor de oppositie 
en protesterende vakbonden 
toonde lndira Gandhi door juist die 
wetten waartegen de staking een 
protest vormde te gebruiken om 
de staking te breken. 

Dat is haar gedeeltelijk gelukt, 
maar dat belet niet dat in India de 
ontevredenheid toeneemt. Die on
tevredenheid geldt in de eerste 
plaats de stijging van de prijzen 
van levensnoodzakelijke goede
ren die nog verergerd is nu de re
gering onder druk van het Interna
tionaal Muntfonds in ruil voor een 
miljardenlening toegezegd heeft 
een aantal voedselsubsidies in te 
trekken, wat voor vele Indiërs het 
verschil maakt tussen wel en niet 
kunnen eten. 

H.O. 

Als reaktie op de gebeurtenissen 
in Polen besloot de Amerikaanse 
minister van Buitenlandse Zaken 
Haig al zijn onderhoud in Genève 
met zijn Sovjet-kollega Gromyko 
tot èén dag te beperken, terwijl 
aanvankelijk een ontmoeting van 
twee dagen voorzien was. Dat 
gesprek verliep bepaald niet har
telijk en Haig liet Gromyko weten 
dat er geen nieuwe datum voor de 
Amerikaans-Sovjetrussische on
derhandelingen over de beperking 
van strategische kernwapens 
CSAL D wordt vastgesteld zolang 
de repressie in Polen voortduurt. 
Maar vooral verdere ekonomi
sche sancties zouden erg hard 
aankomen. Door het dichtdraaien 
van de westerse kredietenkraan 
(die niet zozeer was ingegeven 
door de noodtoestand als door 
reeds eerder bestaande twijfels 

over Polens vermogen om zijn 
schulden terug te betalen) raakt 
de Poolse ekonomie steeds ver
der aan de grond. Zo werd deze 
week gevreesd dat de grote 
scheepswerven van Gdansk en 
Gdynia aan de Baltische kust bin
nen enkele maanden geheel stil
vallen omdat wegens gebrek aan 
kredieten het nodige speciale staal 
niet meer in het westen kan wor
den aangekocht. 

Die situatie brengt niet alleen Po
len in het nauw maar bezorgt ook 
de· Sovjetunie grote problemen. 
Terwijl men op onze tv-schermen 
schoolkinderen toont die voedsel
paketten inladen en vrachtwagens 
die daarmee naar Polen vertrek
ken, wordt vaak vergeten dat het 
vooral de Sovjetunie is die de 
gaten in de Poolse distributie en 
ekonomie helpt opvullen. In de 
loop van 1981 stuurde Moskou 
tienduizenden tonnen graan, vlees 
en vis naar Polen. Volgens Russi
sche radio-uitzendingen in het 
Pools bedroeg de Sovjet-hulp vo
rig jaar omgerekend zowat 
200 miljard BF. Moskou stond Po
len ook toe de afbetaling van alle 
uitstaande leningen en kredieten 
op te schorten tot het midden van 
de jaren tachtig. En het waren 
waarschijnlijk de Sovjet-leiders die 
in hun niet al te rijke deviezenvoor
raad grepen om Polen toe te staan 
de nodige afbetalingen te doen 
aan· de westerse banken die wèl 
op zijn minst de afbetaling van de 
intrest op de verleende leningen 
eisten. 
In het eigen land is radio-Moskou 
erg diskreet over die hulp aan 
Polen. Na een verbetering van de 
voedseldistributie in de jaren ze
ventig is de toestand de jongste 
jaren weer verslechterd, wat o.m. 
aan drie opeenvolgende slechte 
oogstjaren te wijten is. De Sovjet
burgers die weer langer in de rij 
moeten staan om vlees of zuivel
produkten te kopen zouden zeker 
niet gunstig reageren op berichten 
dat grote hoeveelheden voedsel 
als .. broederhulp"" naar Polen wor
den gestuurd. 

H. Oosterhuys 
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De hoop van Jaak Vandemeulebroucke en ... 

de beloften 
van lindemans 

Europarlement: ,,liever socialist dan schurk'' 
••• 

STRAATSBURG - De uitslag 
van de Euro-Veil-ing op de carre
four de I'Europe kent u al. De 
PVDA Dankert dankte zijn 
publiek in de taal van zijn wapen
schild: Je maintiendrai. Al bij al 
verandert er misschien (allicht, 
zeggen anderen) niet zo veel aan 
de bedoening, behalve dan dat er 
nu rode rozen werden bovenge
haald. Een eigenaardige uitslag, 
wanneer men weet dat centrum
rechts de meerderheid heeft in 
het parlement. 't Was echter zo 
voorspeld: Klepsch (CDUl kon 
niet rekenen op alle liberalen, en 
nog veel minder op de Britse 
konservatieven. Veil of Tinde
mans waren omzeggens zeker 
verkozen geweest, mochten ze 
gekandideerd hebben. Slechts 
zeventien stemmen verschil op 
408! Maar goed. 
België heeft voor de komende zes 
maanden het voorzitterschap van 
de Ministerraad. Minister Tinde
mans zit deze raad dus voor, en -
zoals het hoort - gaf hij van zijn 
voornemens een verklaring voor 
het Parlement. Door de band zijn 
deze verklaringen van een beden
kelijk allooi, ook al omdat de Raad 
het eerder een last vindt naar het 
Parlement te moeten komen. Aan
gezien het Parlement geen be
voegdheden heeft. is het in de 
ogen van de Raad een gunst 
toestaan. De relatie tussen de ver
scheidene Europese instellingen is 
inderdaad niet zo goed. Iedereen. 
maar vooral het Parlement klaagt 
erover. Want, wat is het Parlement 
anders dan een forum waar over 
veel en uiteentopende dingen ge
debatteerd wordt, in kommissies 
en in plenaire, om dan te stemmen 
en een... advies door te sturen 
naar de Kommissie van de EEG of 
naar de Raad. Die kunnen dat dan 
met het grootste gemak naast zich 
neerleggen. lindemans weet dat 
zeer goed, omdat hij dat zelf aan 
den lijve heeft ondervonden. En hij 
kwam dus een paar beloften doen. 
Als er iets is dat wij van hem 
gewoon zijn, is het wel dat. Hij be
loofde dus dat de ministers steeds 
aanwezig zullen zijn, zelfs op de 
parlementaire kommissievergade
ringen, om zo het goede kontakt te 
onderhouden. Zij woorden waren 
nog niet koud, of loopjongen De 
Keersmaeker, de staatssekretaris 
voor Europese Zaken die men 
altijd over de schouder van Tinde
mans kan waarnemen bij om het 
even welk interview, stapt het op 
naar Berlijn. De kroon op de belof
ten zette lindemans - die reeds 
in de vroege .namiddag (16 u.) de 
zaal verliet - zelf, daar er nog ver-

. scheidene sprekers waren aange
kondigd. Waaronder Luk Beyer de 
Rycke CPRU die het dan maar had 
over de spoken lindemans en De 
Keersmaeker. 

Dit was echter niet alles. Tinde
mans beloofde nog veel andere 
dingen: strijd tegen de werkloos
heid, dat moet de EEG-burgers 
duidelijk maken dat .. wat ons ver
enigt belangrijker is dan wat ons 
verdeelt" en dat .. een demokratie 
die geen hoop kan bieden, dreigt 
ten onder te gaan". Hij wil ook een 
gemeenschappelijk energiebeleid, 
want zonder dat is geen vooruit
gang mogelijk. Al met al dus, een 
vrij inspiratieloze nieuwjaarsbrief. 
Croux CCVPl was uiteraard posi
tief, De Gucht (PVV) nuanceerde 
al wat meer., Van Miert (SP) ver
wonderde ons door zijn vrij posi
tieve reakties. 
Vandemeulebroucke (VU) was 

vernietigend. ..Frappant" noemde 
kabouter Johan van Minnen 
<PVDA) Jaaks tussenkomst. 
.. Men had kunnen verwachten dat 
de voorzitter van de Raad wat 
meer konkrete verbeelding en ori
ginaliteit aan de dag zou leggen 
dan een brave morele intentiever
klaring, doorspekt van algemeen
heden. Hoe kon het echter anders: 
België stapte totaal onvoorbereid 
naar het voorzitterschap van de 
Raad. U wil het Europa van de bur
gers tot stand brengen en u grijpt 
hiervoor naar traditionele oplossin
gen die hun mislukking bij herha
ling hebben bewezen. 
U spreekt met geen woord over 
het vraagstuk van de .. juiste re
tour': U spreekt van een energie
beleid. maar wat bedoelt u: de 
uitbouw van het nucleaire Euro
pa? Beperkt het zich tot het bevei
ligen van de bevoorradingsroutes 
door een Europese interventie
strijdkracht? Wélk industriëel be
leid wil u, hoe wil u de werkloos
heid bestrijden? De vrede in de 
wereld, buiten de EEG schijnt u te 
interesseren, maar u spreekt geen 
woord over Noord-Ierland, waar 
jaarlijks tientallen- mensen vallen 
onder het strijdgeweld U wil een 
vredesstrijdkracht naar Israël, 
maar daarvan maakt ook een Uru
guyaanse eenheid deel, die be
staat uit lieden die zich allen aan 
folterpraktijken hebben schuldig 
gemaakt. Geen woord daarover?" 

Tot slot drukte Jaak Vandemeu
lebroucke nog een hoop uit. 1inde
mans had namelijk gezegd dat hij 
maar zes maanden had om dit 
alles te realizeren. of op gang te 
brengen. Hij vreesde dat die zes 
maanden al te vlug voorbij zouden 
zijn. Jaak drukte tot slot van zijn 
tussenkomst de hoop uit dat die 
zes maanden inderdaad maar vlug 
zouden voorbij zijn ... 

Op de foto kamerlid Willy Kuijpers en Guido Sijs die pakken doorgeven 
aan de chauffeur John Visser. 

(foto Peustjensl 

.. We hadden de keuze tussen een schurk en een 
socialist': Dat was de uitleg van de voorzitter van de 
Britse Konservatieve fraktie in het Europees parle
ment, sir James Scott-Hopkins, voor het feit dat in 
een parlement met een rechtse meerderheid een so
ciaal-demokraat de verkiezing voor het voorzitter
schap won. en die overwinning te danken had aan de 
stemmen van een deel van de Konservatieve fraktie. 

De .. socialist" is de Nederlandse PvdA 'er Piet Dan
kert, de .. schurk" is de Westduitse kristen-demokraat 
Egon Klepsch, die vorig jaar al het voorzitterschap 
van de kristen-demokratische fraktie op Leo Tinde
mans veroverde. Normaal moest Egon Klepsch de 
opvolger worden van de .. liberale" Sirnone Veil die 
destijds haar verkiezing dankte aan de afspraak dat 
ze na één termijn de baan zou ruimen voor een 
kristen-demokraat 

Maar het was vóór de verkiezingen al duidelijk 
geworden dat Klepsch niet op c'e volle steun van alle 
behoudsgezinde frakties in het parlement kon reke
nen. Met name de Tory's namen hem erg kwalijk dat 
hij er meer dan eens op betrapt was in de plaats van 
afwezige Europarlementsleden te stemmen door 
hun elektronische stemknoppen in te duwen. 

Het zoeken naar een kompromiskandidaat leverde 
niets op. Leo Tindemans was inmiddels Belgisch mi
nister van Buitenlandse Betrekkingen geworden. De 
Française Veil wilde wel opnieuw kandidaat zijn, maar 
dan alleen als de overwinning zeker was, d.w.z. als 
Klepsch zich terugtrok. Maar de Westduitser bleef 
koppig en weigerde te geloven dat de Tory's 
uiteindelijk toch niet voor hem zouden stemmen. 

Welnu, een meerderheid deed dat niet wat maakte 
dat in de derde stemronde Dankert met 191 stem
men voor Klepsch (175) schoof. 

Over het algemeen is de verkiezing van Dankert 
goed onthaa1d. De man die het parlement moet lei
den tot in 1984 de nieuwe rechtstreekse verkiezin
gen voor de Europarlementsleden plaatsvinden 
heeft zich een zeer bekwaam parlementslid getoond. 

Hij was één van de breinen achter de suksesvolle 
begratingsmaneuvers van het parlement de jongste 
drie jaar. Dankert, die vlot verschillende talen 
spreekt zal naar wordt verwacht een efficiënter 
voorzitter worden dan de nogal autoritaire Veil. Vele 
parlementsleden hopen dat hij zal helpen van het 
Europarlement een plaats maken waar meer aan 
doeltreffend parlementair werk wordt qedaan. 

(HOJ 

Vlaams-nationaal 
Hulpfonds 
opnieuw naar Polen 
Tijdens de kerst- en nieuwjaarspe
riode werkte, los van andere initia
tieven, ook het Vlaams-Nationale 
Hulpfonds ten bate van Polen. Via 
de families Guido Sijs uit Winksele 
en A. De Coninck uit Dilbeek, 
beiden volleybalvrienden, die kon
takten hadden in Polen werden de 
handen uit de mouwen gestoken. 

Dank zij de aktieve bereidwillig
heid van de families en kamerlid 
Willy Kuijpers waren de kontakten 
en de administratieve formaliteiten 
in een mum van tijd geregeld. 

Via Jos De Geest (groenten), 
Oostpriesterhulp (kleding), het 
Leuvense KVHV (medicijnen) en 
families uit Herent en Dilbeek wer
den voedsel en kleding verzameld. 
Garage Marnix uit Wilsele stelde 
gratis het vervoer ter beschikking. 

Zo vertrok een eerste lading op 
die koude dinsdagnamiddag 29 
december vanuit Dilbeek-Winkse
le-Herent naar Katowice in het 
Poolse Silezië. Een tweede lading 
volgde omstreeks de tweede helft 
van januari. Langs deze weg be-

danken wij de Herentse bevolking 
die via het persbericht spontaan 
voedselpakketten afleverde bij 
Willy Kuijpers aan huis. Een derde 
lading ging eveneens op weg. 

Het werd weliswaar een spoedak
tie, maar niet zonder sukses. Het 
medevoelen bij de bevolking is 
groot en de oprechte wil tot hel
pen is zeer reëel maar om het 
transport te verzekeren is er geld 
nodig. 

Op maandag 25 januari begeleid
de kamerlid Willy Kuijpers een 4de 
zending naar Silezië, met o.m. een 
lading van 1 0 ton leverpastei, ge
schonken door senator Paul Pee
ters uit Kapelle-op-den-Bos. 

De terugkeer van Kuijpers mag op 
vrijdag 29 januari verwacht wor
den. 

Daarom nogmaals onze oproep 
om het Vlaams-Nationaal Hulp
fonds vzw 435-0271501-78- Brus
sel te bedenken met uw giften. 
Van harte dank. 

28 JANUARI 1982 

---~- ----
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luxe winter 

MANTELS 
voor dames 

Nu tegen 

HALVE 
PRIJS 

LANGE 
FEEST- en SUITE 

KLEEDJES 
nu tegen 

HALVE 
PRIJS 

VESTEN 

Alle 

WINTER 
KLEEDJES 

voor dames 
nu tegen 

HALVE 
PRIJS 

Honderden 

PARDESSUS 
en LODENS 

voor heren 
Nu tegen 

HALVE PRIJS 

Volle rekken 

en .. MANTELS 
LOUSONS en 

ANORAKKEN 
0°/o KORTING 

en HALVE 
PRIJS De volledige 

WINTER 
KOLLEKTIE 

van 
PELSIMITATIE 

nu HALVE 
PRIJS 1.000 

CABANS 
en JEKKERS 

nu tegen 

HALVE 
PRIJS! 

Alle 

HEREN
PULL'S 

nu met 

20°/o 
KORTING 

113 Ut mr 

1.000 

BLAZERS 
en 

SPORTVESTONS 
tegen spotprijzen 

vanaf 

Alle 

VESTEN 
en MANTELS 

van gekeerd schaap 
voor heren nu tegen 

HALVE 
PRIJS 

1.000 

HEMDEN en 

CRAVATTEN 
tegen 

HALVE 
PRIJS! 
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PER Speletiet 
De eerste autonome Vlaamse regering heeft dus haar beleidsverkla
ring opgesteld en verdedigt ze nu voor het Vlaamse parlement, de 
Vlaamse Raad. Ongetwijfeld zitten in de verklaring positieve punten, 
zeker waar gesteld wordt dat de Vlaamse identiteit verder gestalte 
moet krijgen, of anders gezegd: de Vlaamse autonomie moet worden 
uitgebreid. Hopelijk blijft het niet bij woorden en gaan met name CVP 
en PVV de beloften ook waar maken. In elk geval, kan Vlaanderen nu 
beginnen met een eigen beleid uit te stippelen. Een echte Vlaamse 
Staat is het nog helemaal niet, maar het is een historische kans om 
een impuls te geven aan de Vlaamse natievorming. 

DIE beleidsverklaring komt 
trouwens niets te vroeg. 
Dat zegt ook Het Belang 

van Limburg: .. Een beleidsverkla
ring voor Vlaanderen komt niets te 
vroeg. Er is nood aan een typische 
staatkundige en sociaal-ekonomi
sche uitbouw die het nationaal 
kabinet niet meer schijnt te kun
nen waarborgen. Het wordt met 
de dag duidelijker dat Vlaanderen 
en Wallonië steeds verder uit me
kaar groeien. De reakties op het 
krisisbeleid van de regering zijn 
daar een sprekend bewijs van. Het 
ontbreekt Martens V zeker niet 
aan goede bedoelingen maar het 
is lang niet zeker of het kabinet 
zijn herstelpolitiek ook hard zal 
kunnen maken. Martens staat erg 
zwak in Wallonië waar de afkeer 
voor deze regering steeds grimmi
ger wordt. Lukt het nationaal niet 
meer om het ekonomisch herstel 
op gang te brengen dan moet 
Vlaanderen zelf aan de klim begin
nen. Hier kan het nog mits een ern
stige inspanning van alle sociale 
geledingen. Het feit dat het ACV 
andermaal pleit voor de regionali-

zering van de nationale sektoren is 
niet de minste impuls van verwij
dering tussen de gemeenschap
pen. En wat als straks het sociaal 
onweer losbarst? Het is maar al te 
duidelijk dat ook de syndikale 
mentaliteit anders ligt in Noord en 
Zuid 

BETEKENISVOL in dit verband 
is de kommentaar van Het 
Volk, de krant van het ACV. 

Daar stelt Leo Marijnissen onom
wonden dat de gemeenschappen 
voorrang moeten krijgen op het 
nationale kabinet: .. Een tweede 
vraag betreft het overleg tussen 
de nationale regering en de deel
regeringen. In de Vlaamse beleids
nota worden immers een aantal 
voornemens afhankelijk gemaakt 
van de houding die de nationale 
regering ter zake aanneemt. Een 
overlegorgaan is voorzien. Het ge
vaar is niet ondenkbaar dat natio
nale en regionale regeringen el
kaar wederzijds gaan zien als kon
kurrenten, zowel op het vlak van 
de bevoegdheden als op het poli
tieke vlak, en aldus eerder rem-

Uw NMKN·agent, goed gep 

mend dan aanvullend werken. 
De mentaliteit moet gaan in de 
richting van de overtuiging, dat in 
een nabije toekomst de deelrege
ringen en deelparlementen in het 
beleidspatroon de eerste plaats 
innemen en de nationale regering 
en het nationale parlement' instru
menten worden van logistieke 
steun aan de gemeenschappen." 

H ET is een nog voorzichtige 
stellingname, maar ze wijst 
op de groeiende tendens 

binnen het ACV om Vlaanderen 
zijn eigen boontjes te laten dop
pen. Een gelukkige evolutie! 
Vlaanderen zou de krisis trou
wens beter kunnen aanpakken, als 
het op eigen benen stond. Dat 
zegt ook De Standaard: .. Het is 
waar dat de krisis in het hele land 
hard toeslaat. Beweren dat het in 
Vlaanderen zoveel beter gaat, is 
onjuist. Maar het is eveneens 
waar dat Vlaanderen - indien het 
financieel moet opdraaien voor 
wat in Wallonië geknoeid wordt -
niet over de middelen kan be
schikken, die het nodig heeft voor 
een dynamische bestrijding van 
de krisis. De centrale regering kan 
misschien de Belgische ekonomie 
opnieuw gezond maken. Is dat niet 
het geval. dan moet worden ver
hinderd dat de Vlaamse bevolking 
wordt meegesleurd in de ineen
storting." 

OOK Gazet Van Antwerpen 
wijst erop dat de staatsher
vorming nog niet af is en 

m u te_ helpen. 

dat de federalizeringstendens 
moet worden doorgetrokken. 

Vandaar dus de grote verant
woordelijkheid van deze Vlaamse 
regering: . .Aanvankelijk werd er 
gedacht dat de nieuwe instellingen 
niet konden funktioneren. De 
Vlaamse regering heeft bewezen 
dat dit wel kan. Het is juist dat de 
staatshervorming niet af is, dat de 
federalizeringstendens moet door
getrokken worden, en ook dat 
vindt men terug in de Vlaamse 
beleidsverklaring. Maar van de an
dere kant is het nu duidelijk dat 
Vlamingen er iets van kunnen ma
ken als ze onder elkaar zijn. Van-

weer de spreekbuis is geworden 
van de ultra-konservatieve belgi
cistische kranten. Lees maar eens 
deze neo-unitaire kommentaar, die 
bol staat van heimwee naar het 
Belgique à Papa: .. Wat degenen in 
hun gelijk zal sterken, die geruime · 
tijd geleden al voorhielden dat 
men inzake politieke decentraliz~ 
tie te ver of niet ver genoeg was 
gegaan. Hoelang het zal duren eer 
het stelsel in evenwicht komt, valt 
in elk geval af te wachten. 
Het scheppingsverhaal leert ons 
weliswaar dat de orde uit de 
chaos ontstond. maar dat was in 
de tijd toen de mens het roer nog 
niet in handen had Sedert dat wel 

na 7iaar 
(bruto-opbrengst) 

3 kapitalisatiebons in één 

Lil-RENDEMENT'' KASBON 
Bii uw NMKN·agent 

Raadpleeg de Gouden Gids - rubriek «Banken" 
Voo dl 11t lkt 1P NMKN ··llckt••n ~o11nt u 11ch K>k w••ndt•n 101 om :tgentschap van dol NAt• JnaiP-

banl. v;tn Br-•Q• do •ldzetc Cfl dl -~ntschapp.•n .,an dt ASLK. dl maalschappeltke zetel \tan de- NMKN 

daar ook dat er een grote verant
woordelijkheid rust op de eerste 
autonome Vlaamse regering: zij 
heeft de plicht om de Vlaamse 
identiteit verder gestalte te ge
ven. 

T EGENOVER al die positieve 
kommentaren steekt schril 
het standpunt af van de libe

rale Nieuwe Gazet, die blijkbaar 

het geval is mondt de chaos ge
woonlijk uit in avontuur. De stuur
loosheid die dit land bedreigt mag 
dan ook zonder vrees voor over
drijving bijzonder gevaarlijk ge
noemd worden." 

De PVV is weer aardig op weg om 
de Pest voor Vlaanderen te wor
den. En de .. jonge, dynamische" 
voorzitter zal daar weinig aan ver
anderen ... 

r------------------------, 
Bent U ook van adres veranderd 
zonder te verhuizen? 
Overal worden straatnamen en huisnummers gewijzigd. Bent 
u ook één van de slachtoffers? Stuur ons dan onderstaande 
strook zodat u uw weekblad verder kunt blijven ontvangen. 

Oud adres: 

Nieuw adres: ::·.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~ 
I 
I 
I 

~------------------------~ 
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De volkse strijd in 1 9 81 

Zuid-Nederlandse 
herleving zet door 

De enige groep Nederduitsers die 
in de loop der eeuwen een ge
meenschappelijke kultuurtaal heb
ben gesmeed en die in het spraak
gebruik meestal Hollanders en 
Vlamingen worden genoemd, heb
ben het, na meer dan drie eeuwen 
scheiding, nog steeds niet gemak
kelijk om zich als één volk te 
beschouwen. 
Enkele mensen, gewoonlijk meer 
uit Zuid- dan uit Noord-Nederland, 
beijveren zich om langs niet-poli
tieke wegen van geleidelijkheid 
een toenadering te bewerken. 
Op 11 en 12 april werd - na jaren 
onderbreking - het 32ste Alge
meen-Nederlands studentenkon
gres gehouden te Brussel, eilaas, 
onder geringe belangstelling. 
Beter was het gesteld met het 
38ste Algemeen-Nederlands Kon
gres (van het Algemeen Neder
lands Verbond) in oktober. 
Een belangrijke stap in dezelfde 
richting was de oprichting van een 
Kultureel Centrum van de Vlaam
se Gemeenschap in Nederland 
("De Brakke Grond"), al kan men 
betreuren dat het in Amsterdam 
gevestigd werd. 
In het koninkrijk der Nederlan
den staat het Nederlandse volk 
aan geen enkel gevaar bloot, tenzij 
aan het algemeen Westeuropees 
gevaar van substantie-wijziging 
door onverteerbare inwijking van 
gastarbeiders, aldaar versterkt 

door een toevloed van Surina
mers en An\illianen. 
Van medeleven met de in moeilij
ker papieren zittende Zuid-Neder
landers of Vlamingen is weinig 
sprake. ·Deze laatsten rooien het 
echter zelf wel. Hoe weinig inhoud 
er ook steekt in de gewestelijke 
bevoegdheid waarmede einde 
1981 de eerste Vlaamse en Waai
se deelregeringen werden uitge
rust, het is het zoveelste teken aan 
de wand voor het unitaire België. 
De 8-november parlementsverkie
zingen hebben trouwens de 
Vlaamse nationalisten (en alleen 
de Vlaamse) een flinke stoot om
hoog gegeven. Verleden jaar is in 
een aantal niet-traditioneel 
Vlaams-gezinde kringen het in
zicht gegroeid dat Vlaanderen, uit 
louter welbegrepen ook materieel 
eigenbelang, de banden met Wal
lonië dient door te hakken of ten
minste toch veel losser te maken. 
De Walen hollen door naar hun 
ekonomische ondergang zonder 
ernstig naar een alternatief uit te 
kijken. Daarbij willen ze hun 
doodsstrijd zo lang mogelijk rek
ken door het lot van de Vlamingen 
aan het hunne te verbinden. 
Paradoxaal genoeg willen ze dit 
doorvoeren door eensdeels de 
Vlamingen als zondebokken voor 
hun neergang aan te wijzen en 
anderdeels meer autonomie te ei
sen, zonder de konsekwente fi
nanciering ervan. 
Het kleine Vlaamse offensief in de 
Westvlaamse taalgrensstrook 

rond Komen is gestopt. In septem
ber mocht het ene Vlaamse 
schooltje niet meer opnieuw open. 
Het leidt nu een onwettelijk be
staan, gefinancierd door de 
Vlaamse vleugel van het ministerie 
van Onderwijs. 
Het straatbeeld van Brussel 
wordt de laatste tijd duidelijk 
Vlaamser. Het opportunistische 
Brusselse zakenleven weet van
waar de wind komt: het ekonomi
sche zwaartepunt van België ligt 
niet langer meer in Wallonië, Vla
mingen geraken een deel van hun 
onderworpenheid kwijt en ook 
een deel van hun kennis van de 
Franse taal. De feitelijke uitbrei
ding van de agglomeratie ver
traagt, doch vooral ten gevolge 
van de ekonomische nulgroei en 
niet zozeer van Vlaamse weer
stand. 
Om het land van Overmaas moet 
nog steeds gevochten worden, in 
de meest letterlijke zin van het 
woord. De Vlamingen van de 
Voerstreek (van de oostelijker ge
legen Platdietse streek wordt nog 
nauwelijks gewag gemaakt) heb
ben af te rekenen met plaatselijke 
Waalse terreur, die door Waalse 
instanties de hand boven het 
hoofd gehouden wordt. 
In tegenstelling tot vroegere jaren 
gaan zij nu evenwel ("de harde 
Voerkern") tot tegenaktie over. Zij 
verheugen zich ook openlijk over 
hulp uit Vlaanderen. 
Verleden jaar kwam die nogmaals 
in de vorm van als wandeltochten 
vermomde massale betogingen. 
Ook nu ontaardden zij, door toe
doen van gewapende tegenbeto
gers en van chargerende Rijks
wacht, in massale vechtpartijen. 
De enige politici die daarbij hun so
lidariteit op het terrein lieten blij
ken waren van de Volksunie. De 
Walen zijn minder kieskeurig. 
Zelfs een minister in fuktie ging dit 
officieel Vlaamse grondgebied be
zoeken, precies tijdens de rellen. 
Een erg bedreigd stukje Neder
land ligt in Frankrijk. Gedeeltelijk 

In Amsterdam werd een Vlaams Kultureel Centrum geopend, omstreden maar nuttig ... (foto F. de Maître) 
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ingaande op een verzoek van de 
werkgroep "de lage landen" heeft 
de BRT in het voorjaar een werk
groep opgericht "met als doel de 
mogelijkheid tot programmeren 
van Nederlandse taallessen, o.m. 
voor Frans-Vlamingen, te onder
zoeken". 
Weinige weken later dienden de 
verantwoordelijken van de vrije 
zender "Radio Uilenspiegel" voor 
de rechter te Hazebroek te ver
schijnen. 
Einde november belegden de 
volksbewuste Vlamingen in Frank
rijk hun Staten Generaal. In een 
manifest stelden zij een katalogus 
op van hun kulturele, sociale en 
ekonomische desiderata, einde 
december werd deze tekst in een 
definitieve vorm gegoten. 

Duitse noodgebieden 
Zesendertig jaren na hun militaire 
en vooral morele nederlaag en 
blijvend onderworpen aan de her
senspoeling: volksnationaal = na
tionalistisch = nationaalsocialis
tisch, toont het Duitse volk (alle 
Nederduitsers buiten Benelux en 
alle Hoogduitsers) nog steeds wei
nig tekenen van volksnationaal be
wustzijn of verweer. Er is niets wat 
men in de Bondsrepubliek meer 
schuwt dan blijken van solidariteit 
met volksgenoten buiten de gren
zen (tenzij dan de DDR, maar niet 
op het volksnationale vlak). Een 
van de weinige tekenen in de 
richting van enige bezorgdheid om 
de eigen volksaard bestaat in de 
beperkingen die onlangs opgelegd 
werden aan gastarbeiders uit lan
den buiten de EEG. 
Een ander is wellicht het uitroepen 
van 1981 tot Jaar van Pruisen en 
dit zowel in Oost als West. Pruisen 
geldt wereldwijd als synoniem van 
militarisme, kadaverdiscipline en 
ongebreideld imperialisme. 
Zouden Duitse politici echt geen 
tussenweg kennen tussen Ueber
menschlichkeit en Weg mit uns? 
Ondertussen blijven uit Zeven
burgen (Roemenië) Duitsers uit
wijken. 
Begin 1981 leefden er nog 320.000 
(begin 1966 officieel 383.000, in 
feite meer). Oorzaken van de uit
wijking (vooral naar de Bondsre
publiek): de lage levensstandaard, 
het onvrije (hard kommunistische) 
regime, en de uitzichtloosheid om 
er op lange termijn als Duitser te 
leven. Daar er naar verhouding 
geen bovenlaag uitwijkt, staat het 
overleven van de groep op de 
helling. 
Verleden jaar werd bekendge
maakt hoevele Volksduitsers in 
1980 de Bondsrepubliek bereik
ten : 26.636 uit Polen, 15.771 uit 
Roemenië, 6.954 uit de Sovjetunie, 

2 

1.733 uit Tsjechoslovakije, 590 uit 
Hongarije, 284 uit Joegoslavië. De 
cijfers uit Roemenië en Tsjecho
slovakije stijgen, de andere dalen. 
De Duitsers in Elzas en Lotharin
gen staan er ronduit slecht voor. 
De mogelijkheden voor het onder
richt in het Duits op school zijn zo 
gering, de maatschappelijke druk 
van de Franse Staat en van de 
Fransen is zo sterk, de inwijking 
van allerhande Franstaligen zo 
overweldigend en het volksbe
wustzijn zo zwak (gemaakt) dat 
aandachtige waarnemers de ver
dwijning van elk Duits volksleven 
tegen het jaar 2.000 voorspellen. 
In deze omstandigheden zijn wan
hoopsdaden te verwachten van
wege desperado's. Zover schijnt 
het al te zijn. 
Op 6 maart werd het reusachtige 
Lorreinse kruis (van generaal de 
Gaulle), als zinnebeeld van Frans 
chauvinisme opgericht te Thann, 
ter nagedachtenis van de Elzassi
sche (lees: anti-Duitse) verzets
strijders, door een zware ontplof
fing verwoest. 
Verantwoordelijk stelde zich de 
groep "Schwarzer Wolf". 
Binnen de kortste keren werd 
geld ingezameld (de stad Parijs 
deed gul mee), zodat op 18 juni 
het kruis er opnieuw stond. Begin 
oktober echter sloeg de Zwarte 
Wolf weer toe. Alles is te herbe
ginnen. Of hiermede de weer
stand tegen de verfransing een 
hart onder de riem gestoken 
wordt is een andere vraag. 
Op 20 februari heeft Lecat, minis
ter voor Kultuur en Verkeerswe
zen, een tweede "charte culturel
le" ondertekend. Deze bevat een 
aktieprogramma voor de periode 
1981-83. Voor het eerst erkent 
men het "dialekt" als belangrijk 
onderdeel van het kultureel erf
goed en de "tweetaligheid" als een 
troef. Maar evengoed beklemto
nen de auteurs dat "de verwerving 
van de Franse taal het hoofddoel 
blijft van de kleuterschool. Voor 
het onderwijs van het dialekt wor
den echter in de begroting van 
Onderwijs (de bevoegde minister 
heeft de keuze niet ondertekend) 
slechts aalmoezen voorzien en 
voor dat van Duits helemaal niets. 
Eens te meer dus een bevallig 
rookgordijn, waarvan de Fransen 
een handje weg hebben. 

Een ander Duits noodgebied is 
Zuidtirol. De gewelddadige weer
stand van de Duitse Tirolers tegen 
de veritaliaansing tijdens de zesti
ger jaren werd destijds opgevan
gen door een "pakket" van veel
soortige maatregelen die welis
waar geen zelfbeschikking inhou
den maar wel een soort leefbare 
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toestand. Aangezien Oostenrijk 
niet tot een harde houding op het 
internationale forum bereid bleek, 
aanvaardden de Tirolers dit .. pak
ket" als uitweg en minder kwaad. 
Op voorwaarde natuurlijk dat dit 
pakket ook uitgevoerd wordt. 
Zulks is nog lang niet het geval. In
tegendeel, de reeds zo beperkte 
autonomie van de hoofdzakelijk 
Duitse provincie Bozen wordt uit
gehold door reusachtige vertra
ging in de terbeschikkingstelling 
van financiële middelen (begin 
1981 reeds 1.000 miljard lire), zo
dat de administratie leningen moet 
aangaan die haar 80 miljoen lire 
per dag kosten. 
Inmiddels is nog lang geen werk 
gemaakt van de nochtans levens
belangrijke gelijkstelling van Duits 
met Italiaans in gerecht en politie. 
Een provinciaal bestuursgerechts
hof dat, zonder mogelijkheid tot 
beroep in Rome, zou oordelen 
over alle klachten met betrekking 
tot etnische problemen, werd nog 
steeds niet opgericht. 
Er is ook het toezicht op televisie 
en radio, dat helemaal ontsnapt 
aan de Tirolers. 
Inmiddels blijven Italianen ongehin
derd inwijken zonder dat de Tiro
lers daar een stok kunnen voor 
steken. 
De toestand is zo ondraaglijk aan 
't worden dat de SVP (Süd Tiroler 
Volkspartei) op het punt staat, 
haar medewerking aan de uitvoe
ring van het "pakket" op te zeggen 
en de hele problematiek van Zuid
Tirol met veel gedruis te internatio
nalizeren. 
Het Aoste-dal, dat ook aan Zwit
serland grenst. is een verzamel
naam voor één breed en vele 
smalle dalen. Eén ervan, aanleu
nend bij de uiterst westelijke 
grens van het Duitse taalgebied in 
Wallis, is Duits: Gressoney Saint
Jean. 
In 1980 wed er gestart met een 
vrije radio. Sedert september 
1981 heeft het Franse, volksnatio
nale tijdschrift "Le peuple valdo
tain", een hoekje ingeruimd voor 
deze zeer kleine groep Duitsers, 
die zonder enige officiële erken
ning of steun zichzelf willen blij
ven: "die Walserecke". 
Ten slotte bevindt zich, dichter bij 
huis, een Duitse minderheid in 
België. 
De volksbewusten aldaar nemen 
dit woord niet langer meer in de 
mond. Zij noemen zich overgele
verd aan Wallonië, deelstaat in 
wording. Het is inderdaad zo dat 
sedert de grondwetswijziging van 
juli 1980 het Duitse gebied onder 
de bevoegdheid van het Waalse 
Gewest valt voor alle niet-perso
nalizeerbare zaken. Het belang 
van deze inlijving, die op typisch 
Franse manier uiterst gedempt is 
gebeurd, zonder klaroengeschal 
of dadelijk voelbare schokken, is 
de betrokkenen grotendeels ont
gaan. 
Dit is gebleken uit de parlements
verkiezingen van 8 november, die 
een berustend status-quo als uit
slag te zien gaven. 
Hoe weinig de Duitsers van dat 
Waalse Gewest te verwachten 
hebben blijkt uit het antwoord dat 
de staatssekretaris van het Waai
se Gewest in de herfst gegeven 
heeft aan Kulturratlid Kessler op 
zijn vraag naar een Duitse verta
ling van de reglementen voor wo
ningsanering en isolatie. Dit ant
woord luidde: aan de Kulturrat ben 
ik geen verantwoording verschul
digd. 
Dat dan eindelijk op 7 april, na 16 
jaren wantoestanden, een Duits 
jeugdbeschermingskomitee werd 
opgericht is niet meer dan een 
lichtpuntje, dat verdwijnt in de 
schaduw van de onvermijdelijk lij
kende opslorping door een mof
fen-hatend Wallonië. 
In de regeringsverklaring van Mar-

Komen: twee standpunten lijnrecht tegenover mekaar, maar Vlaamse solidariteit haalde het op onterechte 
franskiljonse eisen en onmenselijke terreur. foto: P. Van den Abeele 

tens V wordt vaag verwezen naar 
een in te dienen wetsontwerp ter 
uitvoering van artikel 59ter van de 
Grondwet Doch zelfs in het gun
stigste geval kan zulke wet geen 
afbreuk doen aan de grondwet, 
die wil dat Duits België territoriaal 
bij Wallonië hoort. 

Onwillige Polen 
en Kroaten 
Het is erg dat praktisch alle Slavi
sche volkeren onder een kommu
nistisch bewind leven. Erg voor 
hen en erg voor West-Europa, dat 
een zeer originele inbreng moet 
missen. 
De censuur die elke diktatuur toe
past brengt mee dat wij ook over 
de volksnationale toestanden in 
Oost-Europa slecht ingelicht zijn. 
Het bloed kruipt echter waar het 
niet gaan kan. Dat heel de tragedie 
van Polen wel degelijk iets met de 
volksnationale problematiek te 
maken heeft wordt zelfs door de 
Russissche partijkrant "Pravda" 
toegegeven. Als oorzaken van de 
Poolse krisis noemde Pjotr Fedo
sejev, hoofd van het Sovjet-partij
instituut voor marxistisch leninis
me, naast "godsdienstfanatisme 
en materialisme" en wel op de 
eerste plaats: "nationalistische 
vooroordelen". 
Inmiddels is de militaire arm van 
het op leven en dood met Rusland 
verbonden Poolse kommunisme 
druk doende, deze vooroordelen 
er uit te kloppen. 

De Kroaten legen zich moeilijk 
neer bij de staat Joegoslavië. Of 
deze nu konservatief-monarchis
tisch dan wel eigenzinnig kommu
nistisch is, hij blijft beheerst door 
de Serviërs. Het unitarisme van de 
kommunistische partij doorkruist 
het federalisme, waarmee Joego
slavië uitpakt. In het voorjaar wer
den verschillende gedingen inge
spannen tegen Kroatische natio
nalisten of wie daarvoor doorgaan. 
Het volstaat daar blijkbaar een 
petitie voor amnestie van politieke 
misdrijven op te stellen, om zelf in 
de gevangenis te belanden. 
Er werd een volkstelling gehou
den, waarvan de resultaten ons 
nog niet bekend zijn. We weten 
echter nu al dat ze onbetrouwbaar 
zijn, aangezien van officiële zijde 
druk uitgeoefend werd om de 
vermelding .. Joegoslavisch" die als 
"progressiever" omschreven 
werd, voorrang te verlenen boven 
die van de echte nationaliteiten. 

Vertrapten van 
noord tot zuid 
De Kroaten zijn niet de enigen die 
moeilijk aarden in het kunstmatige 
rijk Joegoslavië. 
Het voorbije jaar is getuige ge
weest van felle onlusten in het 
..autonome gebied Kosovo". 
Daar wonen meer dan een miljoen 
Albanezen. 
Hun .. autonomie" was toever
trouwd aan Serviërs tot in 1966; 
nadien kwamen er steeds meer 

De Zigeuners zo romantisch "kinderen van de wind" genoemd blijven 
een volk zonder grenzen. Ook in 1981 sloten wij onze grenzen voor 

hen... foto Marc Cela 

inheemsen aan te pas. Dezen wor
den de dubbele voogdij van Bel
grado (als hoofdstad van Servië 
en als hoofdstad van de federatie) 
beu. Wat zij wensen is een Alba
nese republiek, op gelijke voet met 
Servië; Montenegro en de ande
ren. 
Aangezien deze eis genegeerd 
wordt zijn de Albanezen met dui
zenden gaan betogen, arbeiders 
en studenten. 
De Serviërs hebben er op geant
woord met militaire maatregelen. 
Er zijn nu martelaren en meteen 
redenen om een hogere eis te 
stellen: met Joegoslavië als het 
kan, maar desnoods zonder! Aan
gezien Albanië voor de deur ligt, 
wordt aansluiting verleidelijk; ook 
al schijn Albanië zelf daar niet op 
aan te sturen. 
Van Albanië gesproken, daar hou
den ze, in kampen dan nog wel, 
20.000 Grieken gevangen. De Al
banezen kunnen dan ook niet ver
wachten dat de hunnen in Grie
kenland voorkomend behandeld 
worden. 
Grieken zitten ook in het nauw op 
het eiland Cyprus, waarvan het 
noorden nog steeds bezet wordt 
door Turken. Ze hopen nu dat 
Papandreou, socialistisch overwin
naar van de jongste verkiezingen, 
een kordater beleid zal voeren om 
de Turken terug te dringen of 
althans de Grieks-Turkse onder
handelingen uit het slop te halen. 
Andreas Papandreou, zelf gebo
ren op een eiland niet ver van 
Turkije, ontpopt zich inderdaad als 
een tamelijk nationalistisch politi
cus. 
Begin 1981 deed het Opperste 
Gerechtshof van Zweden uit
spraak in een 5 jaren aanslepende 
twist tussen Lappen en Zweden. 
Luidens deze uitspraak hebben de 
17.000 in Zweden levende Lappen 
geen recht op de eigendom van 
de door hen sinds mensenheuge
nis bewoonde gronden. Wel be
vestigde het Hof hun voorkeur
recht op jacht, visvangst en ren
dierteelt 
Ook in Noorwegen worden kon
flikten tussen Germanen en Lap
pen zichtbaar. Daar gingen Lap
pen in hongerstaking tegen de 
bouw van een stuwdam waardoor 
heel wat zalmvisserij uitgescha
keld zou worden. Tot in Oslo kw a-

men solidaire Lappenvrouwen be
togen. 
Zelden is nog sprake van de Balti
sche volkeren, die tussen de beide 
wereldoorlogen een kortstondige 
onafhankelijkheid genoten. Op 40-
jarige leeftijd overleed in de lente 
Jüri Kukk in de Goelag-archipel. 
Hij was één van de toch telkens 
wëer opduikende woordvoerders 
van een latent Eests volksbewust
zijn. Op 1 december riep de dissi
dente Eestse Demokratische be
weging op tot een staking van een 
half uur; dit om kracht bij te zetten 
aan haar eis voor een onafhanke
lijk Eestland. 
Tussen de eeuwen lang sedentai
re volkeren van Europa zwerven 
nog enkele nomadenvolkeren. Te
gen de Zigeuners heersen nog 
vele vooroordelen. Geen enkele 
staat verdraagt hun komen en 
gaan. Tegemoetkomingen moeten 
steeds betaald worden met een 
verzet tot het opgeven van de 
zwerflust. 
Verleden jaar was er een pijnlijk 
gehaspel rond 170 zigeuners aan 
de Belgisch-Nederlandse grens. 
VU-volksvertegenwoordiger W. 
Kuijpers wilde met enkele vragen 
minister van Justitie Moureau 
klem zetten doch deze ontweek 
naar de Raad van Europa 

Een universeel 
probleem 
Tot hier dit overzicht van wat 1981 
bracht voor hen die hun volksaard 
willen handhaven in Europa. Het 
begrip .. volksnationalisme" zoals 
wij dit kennen in de Vlaamse Be
weging, is buiten Europa niet zon
der meer toepasbaar. Nochtans 
zijn ook daar problemen en kon
flikten legio, waarin de verschei
denheid van rassen en volkeren 
meespelen, omdat zij niet geëer
biedigd wordt door de enen en op
geëist worden door de anderen. 
Plaatsgebrek belet ons, hierover 
uit te weiden. Een loutere opsom
ming van wat verleden jaar op dit 
punt ruchtbaar werd moge vol
staan. 
In Afrika: de versmelting van 
Gambië met Senegal, de aanhou
dende Saharowirebellie, de moei
lijkheden rond een onafhankelijk 
te maken Namibië, zonder het 
gewoon aan de Ovambo's te on
derwerpen, het uitroepen van Cis
kei tot een onafhankelijk land, 
bomaanslagen door zwarten in 
Zuid-Afrika, het gehaspel rond 
Tsjaad en Soedan, de Somali-el
lende in Ogaden, de smeulende 
Eritreese rebellie. 
In Azië: de woest zich verdedigen
de Koerden, de oorlog tussen Irak 
en Iran (zogezegd om Kuzestan, 
het Arabische gebied van Iran), de 
guerrilla in Afghanistan, de Chine
se bootvluchtelingen uit Vietnam 
en hun ongastvrij onthaal in Malei
sië, Thailand en elders, de vlucht 
van de laatste aan de Vietname
zen ontsnapte Hmongs naar Thai
land, taalstrijd in Georgië, de ne
derzettingspolitiek van de joden, 
de ongebroken Arabische weer
stand. 
In Amerika: Haïtiaanse vluchtelin
gen in Florida, een nieuwe grond
wet voor Indianen, Eskimo's en 
Fransen in Canada, verdrijving van 
T oba-Maskoys uit hun .. reservaat" 
in Paraguay. 
En in Oceanië: de echte Austra
liërs tegen de nieuwkomers. Er is 
geen reden om zich over al deze 
moeilijkheden en gevechten te 
verheugen; wel over de vasthou
dendheid waarvan die mensen 
blijk geven, die menen dat geen 
enkele godsdienst of ideologie, 
geen staatsbelang of winstbejag 
belangrijk genoeg is om er hun 
eigen identiteit - die slechts bin
nen groepsverband kan beleefd 
worden - voor op te geven. 

Karel Jansegers 
(slot) 
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14 

BRT 1 

14.00 Open school. - 16.00 De 
valkenjagers. - 16.55 King Rollo. 
- 17.00 Wereldkampioenschap
pen skiën. - 18.00 Ti-ta-tovenaar. 
- 18.05 Robinson Crusoë (fJ. -
18.30 De ongebroken pijl (fJ. -
18.50 Popeye (strip). - 18.55 Dit 
leuke land. - 19.45 Nieuws. -
20.15 Hit Hit Hoera (show). -
21.00 Dodende bijen (w.e.-film). -
22.35 Nieuws. 

NED 1 

15.30 Nieuws. - 15.32 De Frank
lin ... Australiës laatste woeste rivier 
(dokJ. - 16.30 Ren je rot - 17.05 
Fantasie Classique (biljarten). -
18.58 Nieuws. - 19.00 De eerste 
de beste (rekords). - 19.50 Kies
keurig. - 20.15 André Van Duin 
Teatershow. - 21.37 Nieuws. -
21 .55 Tros sport - 22.1 0 Geen 
kinderspel (fJ. - 23.45 Nieuws. 

NED 2 

13.00 Studio Sport Extra. - 18.35 
Sesamstraat - 18.50 Toeristische 
tips. - 18.59 Slakkie en Puntmuts 
(strip). - 19.05 De lieverdjes van 
Grange Hili (fJ. - 19.30 Jack Jer
sey in Sri Lanka (show). - 20.00 
Nieuws. - 20.27 Rebel voor de 
vrijheid (fJ. - 21 .20 Kwistig met 
muziek (show). - 22.35 Hier en nu. 
- 23.15 Hier en nu/Studio Sport 
- 23.40 Tot besluit - 23.55 
Nieuws. 

RTB 1 

19.30 Nieuws. - 19.55 Le jardin 
extraordinaire (natuurmagazine). 
- 20.30 lis sont fous ces sorciers 
(film). - 22.05 Cinéscope (filmma
gazine). 

ARD 
20.00 Nieuws. - 20.15 Auf los 
geht's los (variété). - 22.00 
Nieuws. - 22.20 Der Fluch von 
Siniestro. - 23.50 Nieuws. 

ZDF 

19.00 Nieuws. - 19.30 Der lange 
Treek (fJ. - 20.15 Die Faust im 
Nacken (film). - 21 .55 Nieuws. -
22.00 Das Aktuelle Sport-Studio. 
- 23.15 Der kleine Doktor (fJ. -
0.15 Nieuws. 

D3 

19.45 Gewestelijke aktualiteiten. -
20.00 Nieuws. - 20.15 Ballett-Gala 
aus Leningrad - 21 .45 Politieke 
berichten 1941-1942 (dok). -
22.05 Die Rechnung ohne den Wirt 
(film). - 23.55 Nieuws. 

LUX 
19.30 Flash back (spel>. - 20.00 
Huit ça suffit (fJ. - 21 .00 Une 
sacrée fripouille (film); - 22.50 
Gertruó (film). 

F 1 

20.00 Nieuws. - 20.35 Droit de 
réponse (magazine). - 22.10 Dal
las (f.). - 23.00 717 Ie magazine de 
la semaine (info). - 0.00 Nieuws. 

A2 

20.00 Nieuws. - 20.35 Champs 
Elysées (variété). - 21 .40 Rioda 
(tv-film). - 23.15 Nieuws. 

F 3 

19.20 Gewestelijke aktualiteiten. -
20.00 Les jeux de 20 heures (spel>. 
- 20.30 La chartreuse de Parme 
(fJ. - 21 .25 Internationaal teater
festival van Nancy 1981 . - 22.20 
Nieuws. 

BRT 1 
9.15 Voor boer en tuinder <Open 
school>. - 9.45 Telegym. - 10.00 
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Protestantse eredienst vanuit Ant
werpen. - 11 .00 Konfrontatie (de
bat>. - 12.00 Nieuws voor gehoor
gestoorden. - 14.30 Handel en 
wandel <Open school>. - 15.00 De 
waarheid over de egel (dok). -
15.25 Klas Vier A (jeugdfilm). -
16.45 Sportreportages. - 18.00 Ti
Ta-Tovenaar (fJ.- 18.05 Henri De 
Braekeleer <dok.>. - 18.20 Van 
Pool tot Evenaar (kwis). - 19.45 
Nieuws. - 20.00 Sportweekend. 
- 20.30 De vuurrode bomen van 
Thika (fJ. - 21 .20 Van straten en 
pleinen (volksliedjes). - 22.20 
Nieuws. 

NED. 1 

12.00 Für Elise (reportage). -
13.00 StudioSport Extra. - 17.00 
Wie weet <Info). - 17.35 Een 
bericht van de wilde ganzen. -
17.45 Studio Sport Extra. - 19.00 
Nieuws. - 19.05 Slakkie en Punt
muts (strip). - 19.10 Alle mensen 
<Info). - 19.35 U zij de glorie 
(samenzang). - 20.15 Ja, natuur
lijk (kwis). - 21 .50 Ander nieuws. 
- 22.30 Nieuws. 

NED. 2 

12.00 Het capitool (Info). - 15.30 
Dag huis, dag tuin. dag opberg
schuur. - 16.10 Jonge mensen op 
het koncertpodium. - 17.05 Stu
dio Sport I. - 17.35 Sprekershoek. 
- 17.50 Kunst op het spoor. -
18.15 Op zicht (kunstmagazine). -
18.45 Studio Sport 11. - 20.00 
Nieuws. - 20.1 0 Panoramiek. -
20.40 Humanistisch Verbond. -
20.45 Babylon valt (fJ. - 21 .40 De 
letteren (Info). - 22.25 BGTV 
<Info). - 22.55 Nieuws. 

ARD 

20.00 Nieuws. - 20.15 Professor 
Grzimek (dok). - 21 .05 Herr Pun
tila und sein knecht Matti (toneel>. 
- 23.40 Nieuws. 

ZDF 
19.00 Nieuws. 19.1 0 Bonner 
Perspektiven. - 19.30 Bekenntnis
se des Hochstaplers Felix Krul! (tv
film). - 20.30 Joi, Kalman Bruder
herz (show). - 22.00 Nieuws. -
22.15 Litera-Tour XXIV. - 23.30 
Nieuws. 

D3 

19.55 Gewestelijke aktualiteiten. -
20.00 Nieuws. - 20.15 Höhlena
benteuer (dok). - 21.00 Au
slandsstudio. - 21.45 lch stelle 
mich. - 23.15 Nieuws. 

LUX. 
19.00 Nieuws. - 19.27 Le coffre
fort (spel>. - 19.30 Cinéremo (film
magazine). - 20.00 Section 4 (fJ. 
- 21 .00 Les nerfs à vif (griezel
film). 

F 1 

19.30 De Nieuwzeelandse pluvier 
(dok.>. - 20.00 Nieuws. - 20.30 
Le sauvage (film). 

A2 

20.00 Nieuws. - 20.35 Variété 
Alain Souchon (show). - 21 .40 
Les métiers dangereux et specta-

Geraldine James en Kenneth 
Colley in de tweede aflevering 
van de Britse kwaliteitsreeks 
Nelson. (Maandag 1 febr. om 
20 u. 15 op BRTJ 

culaires (dok.>. - 22.35 La grande 
parade du jazz. - 23.1 0 Nieuws. 

F3 

20.00 Benny Hili (humor). - 20.30 
Haute curiosité (dok.>. - 21.25 
Nieuws. - 21 .40 L'invité de FR 3 
(Jean Carrière). - 23.35 Vertiges 
(film). 

BRT 1 

14.00 Schooltelevisie. - 18.00 Ti
Ta Tovenaar. - 18.05 Klein, klein 
kleutertje. - 18.20 Sesamstraat. 
- 18.35 Natuur in Nederland 
(dok). - 18.45 Beraber. (Open 
school>. - 19.17 Uitzending door 
derden. <ACV>. - 19.45 Nieuws. 
- 20.15 Nelson (fJ. - 21 .05 Sport
show. - 21.50 Horizon (Info). -
22.30 Nieuws. - 22.45 Handel en 
wandel. (Open school). 

NED 1 

18.58 Nieuws. - 19.00 Bolke de 
Beer. - 19.10 Gods mensenboek 
(fJ. - 19.30 Aubrey (strip). -
19.35 De woord-in-beeld-kwis. -
20.00 Candida (toneel>. - 21.37 
Nieuws. - 21.55 Makaken, de 
sneeuwapen van Japan (dok.>. -
22.45 Tot besluit. - 22.55 Socute
ra. - 23.1 0 Nieuws. 

NED 2 

18.35 Sesamstraat 18.50 
Jeugdjournaal. - 18.59 Tarzan, 
heerser van de jungle. (Strip). -
19.23 Zeg'ns Aaaa <0. - 20.00 
Nieuws. - 20.27 Achter het 
nieuws. (Info). - 21.10 Malu, een 
vrouw (fJ. - 22.00 Ombudsman. 
- 22.30 Pisa (satire). - 22.40 
Sonja op maandag. - 23.45 
Nieuws. 

RTB 1 

19.30 Nieuws. - 19.55 Passe ton 
bac d'abord. (Kroniekfilm). - 23.00 
Nieuws. 

RTB 2 

19.55 Chantons Français. (Chan
sons>. - 20.25 Les trois Cabus. 
(Doorniks kabaret>. 

ARD 

20.00 Nieuws. - 20.15 Das Kran
kenhaus am Rande der Stadt (fJ. 
- 21 .15 Nur das Rot von blau
weiss-rot? (Uit de geschiedenis 
van de KP van Frankrijk). - 21.45 
Wall Street Crash. (Show). -
22.30 T agesthemen. - 23.00 Frau 
in Fesseln. (Film). - 0.45 Nieuws. 

TV-programma's ~ 

ZDF 

21.00 Heute-Journal. - 21 .20 Dr. 
Margarete Johnson. <TV-spel>. 
23.00 Nieuws. 

D3 

BRT 1 19.45 Gewestelijke aktualiteiten. 
20.00 Nieuws. - 20.15 Vaganten
en straatliederen. - 21.45 Wir ant
worten. - 22.00 Der Tag der 
Abrechnung. <TV-film). 

LUX 
20.00 La nouvelle malle des lndes. 
(f.). - 21 .00 Une fille nommée 
amour. (Film). 

14.00 Schooltelevisie. - 18.00 Ti
ta-tovenaar. - 18.05 Sesamstraat. 
- 18.35 Maatschappelijk vrouwen 
(open school>. - 19.05 Vlaande
ren aan de Seine <KTRO>. - 19.45 
Nieuws. - 20.15 Zuid-Noord. -
21 .1 0 Gezondheid, hoeveel kost 
dat? (Verover de Aarde). - 22.00 
I.Q. (kwis). - 22.25 Nieuws. 

F 1 BRT 2 
18.00 C'est à vous. Verbruikersru
briek. - 20.00 Nieuws. - 20.35 
Ciné-Ciub: Salvatora Giuliano. 
(Film). 

A2 

19.00 Toets (jeugdmagazine). -
19.45 Nieuws. - 20.15 Wonen: 
..Isoleren tot elke prijs" (info). -
20.45 Roze en wit (film). - 22.15 
Bonjour la France (open school>. 

ARD 
NED 1 20.00 Nieuws. - 20.35 Le Music

Hall. <Dok.>. - 21.35 Willa. <TV
film). - 23.05 Nieuws. 

FR 3 

19.20 Gewestelijke aktualiteiten. -
19.40 Regionaal programma. -
20.00 Les jeux de 20 heures. 
(Spel>. - 20.30 La Traque. (Film). 

18.58 Nieuws. - 19.00 D'r kan nog 
meer bij. - 19.15 Kop en staart 
(dok.>. - 19.30 Ronduit (religieus 
progr.>. - 20.30 Van u wil ik zin
gen. - 21.00 Op weg naar het 
beloofde land (fJ. - 21 .37 Nieuws. 
- 21 .55 Den Haag Vandaag. -
22.10 Molière (fJ.- 23.10 Nieuws. 

20.00 Nieuws. 
nichts. - 21 . 
zine. - 21.45 
T agesthemen. 
ness Buch der 

ZDF 

19.00 Nieuws. 

ZA TERDAG (30 jan) - De weekeindfilm op 
BRT brengt een beangstigend beeld van tot wat een 
agressieve kolonie dodende bijen in staat is. Dodende 
bijen (The savage bees) is een Amerikaanse tv-film 
waarin de Duitser Horst Buchholz de rol speelt van de 
bijendeskundige, dr. Meuller. - Onder de titel Fantasie 
Classique brengt de Tros (Ned. 1) een voorsmaakje van 
de kursus biljarten die binnenkort op het scherm zal 
komen. In deze inleiding demonstreren Raymond Ceule
mans en Raymond Steylaerts enkele staaltjes van hun 
kunnen. Wie nog eens lekker wil huiveren kan terecht 
op Duitsland 1 , waar de Britse horrorfilm The curse of 
the werewolf wordt gedraaid. Regie: Terenee Fisher 
(1961). Met Clifford Evans, Oliver Reed, Yvonne Ro
main, Anthony Dawson e.a. Een doofstom weesmeisje 
belandt na dramatische gebeurtenissen bij een vriende
lijke geleerde en diens huishoudster die het meisje lief
devol opvangen. Het ongeluk blijft haar echter achter
volgen. Op kerstmis bevalt zij van een jongetje dat ver
wekt werd door een arrne bedelaar die na jarenlange 
gevangenisschap verdierlijkte en haar in zijn macht 
kreeg. De ongelukkige moeder sterft echter in het kin
derbed. Het jongetje wordt opgebracht door de geleer
de en zijn huishoudster. Wanneer het ventje zes jaar is, 
gebeurt er iets erg verschrikkelijks ... 

ZONDAG (31 jan) - Het populaire en gewaar
deerde kwisprogramma annex informatie Van Pool tot 
evenaar gaat over Mali. Vóór de kwis komt een 
interessante filmmontage over schilderijen van de be
kende Vlaamse kunstschilder Henri de Braeckeleer. 
(BRD. - Op Ned. 1 (NOS) vindt een merkwaardig 
muziekgebeuren plaats: de uitvoering van Jan van Dijks 
op Beethovens. Für Elise gearrangeerde .. Eiisade". Het 
merkwaardige eraan is dat de uitvoering in het Koncert
gebouw van Amsterdam gebeurt door vele honderden 
amateur-musici. - In de eerste aflevering .. Babylon valt" 
van de nieuwe dokumentaire serie Wolken boven het 
paradijs, waarin de toekomstperspektieven en de daar
uit voortvloeiende gedragingen van de jeugd centraal 
staan, gaat het over het geweld op en rond de 
voetbalvelden (VPRO/Ned. 2). 

MAANDAG (1 febr.) - Het populair-weten
schappelijk magazine Horizon CBRD behandelt enkele 
interessante onderwerpen. Zoals: de weersvoorspelling 
op lange en middellange termijn - Psychologisch effekt 
van de voorrang van rechts- Invloed van elektromagne
tische golven op het menselijk gestel. - Deze schrale 
maandagavond wordt wat opgevrolijkt door een blijspel 
op Ned. 1 (NCRV) : Candida, een bewerking door 
Gerard Rekers van het beroemde stuk van George Ber
nard Shaw. Hierin komt de jonge aantrekkelijke Candi
da in een moeilijke situatie terecht : zij moet kiezen tus
sen haar echtgenoot, een sociaalwerkende dominee en 
een vriend des huizes. een jonge romantische dichter. 
Het originele stuk dateert uit 1894. Maar de ingrediënten 

en intriges zijn nog best 
de brouwerij te l'lr<>nr•<>n 

jonge aktrice Renée 
reeks belangrijk en ge~sla<)Qq 
troduceerden de auteurs 
Zeg 'ns AAA de jongste 
van Nie, Nada van Nie (15 
er wordt bij de Vara al 
volgende seizoen gedacht 
versduo Alexander Pola 
aangesproken door de 
een reeks te schrijven die 
voetbalvereniging. 

DINSDAG c2 febrJ 
derden, verzorgd door het 
der Vlamingen in Parijs. 
magazine Verover de 
waarmee iedereen 
onaangename situaties: 
teressant om weten: 
nationaal bruto inkomen 
heidszorg. Net zoals in vele 
de hand. De financiële put 
bevolking wordt er niet 
(Onlangs betaalde een 
ziekenhuis van een 
opgenomen werd 
(BRT 1 ). - In het innt>oro=•ni 

wordt nagegaan 
emoties en die van <>n•rt<>r·on 

Franse film Roze en wit 
meerd. De hoofdrol in 
geregisseerde prent (1 
Ogier, een erg veeleisend 
filmvrouwtje. Zij pakt niet 
houdt het op ten hoogste 
heeft Raymond Pellegrin 
schrijver Albert Faria. De 
een heterogeen 
zondag komt op de 
Caprioli), een in roze en 

lands tv-spel op het 
uitgezonden door 
Saalborn speelt de 
verweduwde moeder 
schap van één van haar 
ovE:rleden echtgenoot 
haar kinderen er geen 
lc:n. De ondertussen al 
maar alleen op stap. De 
wanneer zij de trein pakt... 
namiddag verwend op 
een sterk gevarieerd 
2 ontmoet Henri HP..mn-:•P.n 
André Hazes, zowat de 



TV-programma's 

2 
18.50 

-18.59Avro'stop
Er waren twee ko
(fJ. - 20.00 Nieuws. 

ger, der Koch und das Paradies (fJ. 
- 21.00 Heute..Journal. - 21.20 
Het analfabetisme in de EEG-lan
den (reportage). - 22.05 Ein ge
schenkter Tag (film). - 23.30 E.K. 
kunstschaatsen. - 23.55 Nieuws. 

3 FEBRUARI 

03 BRT 1 
Carré show (variété). -

Dallas (fJ. - 22.10 Hier 
hier Jan Brusse . - 22.15 

Magazine. - 22.55 De 
in de wereld. - 23.00 
beroemde schilderijen 

- 23.1 5 Nieuws. 

19.45 Gewestelijke aktualiteiten. -
20.00 Nieuws. - 20.15 Recyclage 
van kunststoffen (reportage). -
21.00 Klimbim (variété). - 21.45 
Monitor im Kreuzfeuer. - 22.30 
Frauen-studien. - 23.00 Nieuws. 

15.30 Open school. - 17.00 Op 
het schildpadplein. - 17.30 Horen, 
zien, spreken en doen (spel). -
18.00 Ti-ta-tovenaar. - 18.05 Se
samstraat. - 18.20 Popeye (strip). 
- 18.30 Buck Rogers <SF-fJ. -
19.17 Uitzending door derden CSP). 
- 19.45 Nieuws. - 20.20 Arnold 
(fJ. - 20.45 Als de lente komt (tv
spel>. - 22.00 Persona <Maurice 
Maeterlinck). - 22.30 Nieuws. 

LUX 
Waalse gewestelijke aktuali
- 19.30 Nieuws. - 19.55 Le 

familie (fJ. - 20.50 TVF
- 21.50 Refrains du 

19.58 Nieuws. - 20.00 L'homme 
qui valait trois milliards (f). - 21.00 
L'enfer des hommes (film). 

- 22.45 Nieuws. 
F 1 

BRT 2 

2 

Le point de la médecine. 
La crécelle (toneeD. 

20.00 Nieuws. - 20.35 Gala du 
Midem (variété). - 21.35 La nou
velle malle des lndes (fJ. - 22.30 
L'aventure des plantes (dokJ. 

19.00 Toerisme <Ontdekt Amerika). 
- 19.45 Nieuws. - 20.15 Tosca 
(Opera van Puccini). - 21.40 E.K. 
kunstrijden op de schaats. 

A2 
NEO 1 

- 20.15 Alles oder 
. - 21 .00 Aktualiteitenmaga-

21.45 Dallas (fJ. - 22.30 
- 23.00 Das Guin
Rekorde. 

20.00 Nieuws. - 20.35 Le pouvoir 
d'inertie (tv-film). - 23.15 Nieuws. 

15.31 Vara's filmklub. - 17.09 De 
film van Ome Willem. - 18.58 
Nieuws. - 19.00 Van gewest tot 
gewest - 19.50 Politieke partijen. 
- 20.00 leder speelt zijn rol (fJ. -
20.50 Sinfonetta. - 21.37 Nieuws. 
- 21.55 Den Haag vandaag. 
22.1 0 Studio Sport 

F 3 
19.20 Gewestelijke aktualiteiten. -
20.00 Les jeux de 20 heures (speD. 
- 20.30 Providenee (film). 

best up-to-date. - Om wat leven in 
~rengen en om het wegvallen van de 

ée Soutendijk, wiens inbreng in de 
en geslaagd geheten mag worden, in
auteurs van de familie-comedy-reeks 
jongste dochter van de cineast René 

r. Nie (15 j.). De serie doet het goed en 
1Vara al aan een 3de serie voor het 
p gedacht. Ondertussen is het schrij
!er Pola en Chiem van Houweninge 
X>r de NCRV om ook voor die zender 
~rijven die zou spelen in en rond een 

~-

(2 febr J - De Uitzending voor 
door het KTRO is gewijd aan het werk 
Parijs. Het populair-wetenschappelijk 

:?r de aarde behandelt een onderwerp 
m wordt gekonfronteerd en steeds in 
i'Jaties: de prijs van de gezondheid. In
ten: ongeveer 1 0 % van het Belgische 
rkomen wordt besteed aan gezond
Dals in vele andere landen loopt het uit 
lnciële put wordt steeds groter en de 
er niet gezonder door. Integendeel. 

e een vriend voor 1 dag opname in het 
een pasgeboren kindje dat gewoon 

1
d om er te gaan sterven, 14.000 fr.D. 
at jongerenprogramma Toets <BRT 2) 
hoe jongeren reageren op hun eigen 

an anderen. - Later staat op BRT 11 de 
en wit (Le rose et Ie blanc) geprogram
tlrol in deze door Robert P. Bresson 
rent (1980> wordt vertolkt door Bulle 
eeleisend en selektief te werk gaand 
pakt niet zomaar ieder rolletje aan. Zij 
hoogste twee films per jaar. Naast baar 
~ellegrin de belangrijke rol van de oude 
lf=aria. De schrijver woont samen met 
~olkje in een huurkazerne in Parijs. Elke 
de binnenplaats Luigi Martini (Vittorio 
roze en wit geklede venter ... 

~ G (3 febr.> - BRT 1 zet een Neder
het scherm: Als de lente komt (eerder 
Ir de AVRO). De klasse-aktrice Liane 
de hoofdrol als de reeds twintig jaar 
1eder Hansen die elk jaar in het gezel
m haar kinderen naar het graf van haar 
enoot trekt. Na zovele jaren hebben 
geen zin meer in om haar te vergezel

sen al ouder geworden vrouw gaat da'1 
stap. De verwikkelingen beginnen al 
·ein pakt... - De kinderen worden van
nd op Ned. 1 waar de Varazorgt voor 
~erd amusementsprogramma. Op Ned. 
ri Remmers de Nederlandse zanger 
iwat de Amsterdamse Eddy Wally, die 

tot Prins Karnaval Andreas I van Amsterdam zal 
worden gekroond. 

DONDERDAG (4 febr.> -In Op zoek naar .. 
<Een reeks wetenschappelijke dokumentaires) wordt 
gezocht naar een antwoord op de vraag of er leven is 
na de dood. Met o.a. verslagen van mensen die 
gestorven en uit de dood opgestaan zouden zijn. -
Daarna komt het meest interessante programma van de 
avond. Uitzending door derden, waarin de Vlaams 
Nationale Oproep te gast is. <BRT 1 ). - Het wekelijkse 
jongerenmagazine op BRT 2 Een vinger in de pap gaat 
over klassieke muziek en jongeren. - In het filmmagazi
ne Première-magazine wordt de filmaktualiteit grondig 
onder de loep genomen, met filmfragmenten, interviews, 
beelden van opnamen enz. - Kijk haar, het vrouwen
magazine van V ARA <Ned. 1 ) staat volledig in het teken 
van ongewenste intimiteiten op het werk. - Het 
Medisch magazine Artsenij <NOS/Ned. 1) behandelt de 
vraag naar de zin van het periodieke geneeskundig on
der . .wek. - KRO <Ned. 2) brengt een portret van de 
Amerikaanse negerzanger en -akteur Harry Belafonte 
t.g.v. zijn Europa-toernee, zijn deelname aan de Vredes
betoging in Berlijn en zijn nieuwste film "Buck and the 
Preacher Man". 

VRIJDAG (5 febr.) - Het avontuur van de 
Poseidon <The Poseidon adventure) is de eerste van 
een reeks rampenfilms die sinds zijn verschijnen (1972) 
de filmzalen en ons scherm teisteren. Hij is van de 
eropvolgende reeks zeker niet de slechtste en dat is te 
danken aan o.a de hele schare topakteurs die voor deze 
monsterproduktie aangetrokken werden: Gene Hack
man, Ernest Borgnine, Shelley Winters. e.a. Op een woe
lige zee vaart het luxueuze passagiersschip Poseidon 
naar Athene. Een onderzeese vulkaanuitbarsting ver
oorzaakt een reusachtige vloedgolf die het schip doet 
kapseizen. In de feestzaal was net een nieuwjaarsfuif 
bezig. Predikant Scott neemt de leiding van de evacua
tie op zich. Ondertussen doen zich ontploffingen voor in 
de machinekamer. Menselijke emoties komen naar 
boven. Regie: Ronald Neame (1972). <BRT 1) 

Wie later op de avond nog zin heeft om naar een goeie 
film te kijken kan nog afstemmen op Nederland I waar 
de AVRO de "betere" politiefilm The Drowning Pool 
draait. Hierin speelt Paul Newman de hoofdrol. namelijk 
privé-detective Harper. Hij speelde die rol al in 1966 in 
"Harper", een film van Smight. Newman kreeg het 
uitzonderlijke aanbod om die rol opnieuw te spelen in 
"The Downing Pool", maar nu in regie van Stuart 
Rosenberg (1975), dus tien jaar later. Zijn vrouw, de 
aktrice Joanna Woodwardis zijn tegenspeelster als de 
schatrijk getrouwde ex-vriendin van Harper, Iris. Deze 
Iris roept de hulp in van de beroemde Harper. Hij moet 
voor haar uitzoeken wie de auteur is van chantagebrie
ven waarin zij, Iris, van ontrouw wordt beschuldigd ... 

NEO 2 

18.35 Sesamstraat. 18.50 
Jeugdjournaal. - 18.59 Weekend 
(fJ. - 19.25 Kenmerk (info). -
20.00 Nieuws. - 20.27 Socutera. 
- 20.32 Nederland muziekland 
(show). - 21 .30 Remmers ont
moet... André Hazes (gesprek). -
22.10 Magnum (fJ. - 23.37 
Nieuws. 

ARO 

20.00 Nieuws. - 20.15 StilleT eilha
ber CTV-speD. - 21.15 ARD-Sport 
extra. - 22.30 T agesthemen. -
23.00 Kultureel magazine. - 23.45 
Nieuws. 

ZOF 

21.00 Heute-journal. - 21.20 Die 
Profis m. - 22.15 Buitenlanders in 
Duitsland. - 22.45 Van schooljon
gen tot student (dokJ. - 0.15 
Nieuws. 

03 

19.45 Gewestelijke aktualiteiten. -
20.00 Nieuws. - 20.15 Gesprek
ken en ontmoetingen. - 21.45 Het 
Korea van Kim llsung (reportage). 
- 22.15 Filmtip. - 22.20 Ton i 
(film). - 23.40 Nieuws. 

ATB 1 

19.00 Antenne-soir. Gewestelijke 
aktualiteiten. - 19.30 Nieuws. -
19.55 Risquons tout (kwis). -
20.45 Videogram (kwis). - 21 .45 
Le temps d'un livre (literair magazi
ne). - 22.30 Nieuws. 

LUX 
18.48 Entre chiens et chats. -
19.00 Nieuws. - 19.25 Muppet 
Show. - 19.51 Le coffre-fort 
(speD. - 19.58 Nieuws. - 20.00 
Hit-parade. - 21 .00 Le poney rou
ge (tv-film). 

T 1 

19.45 Vous pouvez compter sur 
nous (magazine). - 20.00 Nieuws. 
- 20.40 Les mereredis de l'infor
mation (info). - 21 .45 La légende 
de Joseph (ballet>. 22.45 
Nieuws. 

A2 

20.00 Nieuws. - 20.35 Planète 
bleue (info). - 21 .40 E.K. kunst
schaatsen. - 22.45 Les enthou
siastes CdokJ. - 23.15 Nieuws. 

F 3 

19.20 Gewestelijke aktualiteiten. -
19.40 Regionaal programma. -
20.00 Les jeux de 20 heures (speD. 
- 20.30 Ciné-parade Cover film). 
- 22.00 Nieuws. 

BRT 1 

14.00 Schooltelevisie. - 18.00 Ti
ta-tovenaar. - 18.05 Sesamstraat 
- 18.35 Dieren van het groene 
woud. - 18.55 Op zoek naar (fJ. 
- 19.17 Uitzending door Derden 
<VNOS). - 19.45 Nieuws.- 20.10 
Dubbel Dobbel (kwis). - 20.50 
Panorama. - 21 .40 Dallas. -
22.35 Sporttribune. 23.05 
Nieuws. 

BRT 2 

19.00 Een vinger in de pap. -
19.45 Nieuws. - 20.10 Het zout
meer van Etosha (dok.>. - 21 .05 
Première-extra. - 21 .55 Europese 
kampioenschappen kunstrijden op 
de schaats (reportage). 

NEO 1 

18.58 Nieuws. - 19.00 Nieuwtjes 
uit Uhlenbusch (fJ. - 19.30 De 
natuur en de mens (dokJ. - 20.00 
Late Late Lien Show. - 20.50 Kijk 
haar (feministisch magazine). -
21 .37 Nieuws. - 21 .55 Den Haag 
vandaag. - 22.1 0 Medische ru
briek. - 22.40 Studio Sport Extra. 
- 23.30 Nieuws. 

NEO 2 

18.35 Sesamstraat 18.50 
Jeugdjournaal. - 18.59 De Mup
pet Show. - 19.25 Dubbelpion CfJ. 
- 20.00 Nieuws. - 20.27 De 
Sullivans (fJ. - 20.55 Harry Bela
fonie (gesprek). - 21 .30 De nieu
we Canadezen (fJ. - 22.30 Brand
punt, in de markt (info). - 23.25 
Nieuws. 

ATB 1 

19.00 Waalse regionale aktualitei
ten. - 19.30 Nieuws. - 19.55 
Konsumentenrubriek. 21.20 
Adieu Poulet (politiefilm). - 21 .50 
Le carrousel aux images. - 23.00 
Nieuws. 

ATB 2 

20.00 Les grands déserts (dokJ. -
20.55 Concert: jeunes solistes. -
22.25 Clap, la fête aux images 
Ckortfilms). 

ARO 

20.00 Nieuws. - 20.15 lm Brenn
punkt (info). - 21.15 Sonderde
zernat K 1 CO. - 22.30 Tagesthe
men. - 23.00 Der Aufstieg - ein 
Mann geht verloren (tv-speD. -
0.30 Nieuws. 

ZOF 

19.00 Nieuws. - 19.30 Variété 
Variété (show). - 21.00 Heute
journal. - 21 .20 Nieuws uit Oost 
en West - 22.05 Lisa (kortfilm). 
- 22.35 Sport Aktuell. - 23.20 
Nieuws. 

03 

19.45 Gewestelijke aktualiteiten. -
20.00 Nieuws. - 20.15 Lachende 
Erben (film). - 21 .30 Hilferufe 
(info). - 22.15 Portrail - 22.30 
Der "Dialog" (politiek op schooD. 
- 23.15 Nieuws. 

LUX 
19.58 Nieuws. - 20.00 Dallas (fJ. 
- 21 .00 A vous de choisir. Kijkers 
kiezen hun film : Le pays bleu. 
L'affaire Mattei. 

F 1 

20.00 Nieuws. - 20.35 Le féminin 
pluriel (tv-film). - 22.05 Op zoek 
naar de lrokezen (dokJ. - 23.00 
Nieuws. 

A2 

20.00 Nieuws. - 20.35 Situations 
'82 (info). - 21 .40 EK-kunstschaat
sen. - 23.15 Nieuws. 

F 3 

19.20 Gewestelijke aktualiteiten. -
19.40 Regionaal programma. -
20.00 Les jeux de 20 heures (speD. 
- 20.30 Dillinger "est mort (film). -
22.00 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 schooD. - 19.07 Het Vrije 
Woord. - 19.45 Nieuws. - 20.15 
Het avontuur van de Poseidon 
(film). - 22.10 De andere taal 
(reportage). - 22.35 Nieuws. 

15 

BRT 2 

19.00 Dag aan dag Cinfo). - 19.30 
Lieve plantjes (info). - 19.45 
Nieuws. - 20.15 Ontsnappings
route (fJ - 21.05 Dzjin (klein
kunst>. - 21 .45 Europese kam
ploensehappen kunstrijden op de 
schaats. 

NEO 1 

18.58 N1euws. - 19.00 Holland
België (kwis). - 20.15 How the 
west was won (fJ. - 21.37 
Nieuws. - 21 .55 Gesprek met de 
minister-president. - 22.05 Maar 
w1e past er dan op de demokrat1e? 
(diskussie). - 22.35 The drown1ng 
pool (film). - 0.05 Nieuws. 

NEO 2 

18.35 Sesamstraat 18.50 
Jeugdjournaal. - 18.59 De Hulk 
(fJ. - 20.00 Nieuws. - 20.27 De 
showbizzquiz. - 22.00 Sam Har
vey (fJ. - 23.00 Aktua TV. - 0.40 
Nieuws. 

ATB 1 

19.00 Waalse gewestelijke aktuali
teiten - 19.30 Nieuws. - 19.55 A 
suivre ... (info). - 21.15 Affreux, 
sales et méchants Cfilm). - 23.10 
Nieuws. 

ATB 2 

19.55 Vendredi-sports. - 21 .15 
L'adieu aux as (fJ. 

ARO 

20.00 Nieuws. - 20.15 Die andere 
Frau (film). - 21 .45 Miskalkulatie 
CdokJ. - 22.30 Tagesthemen. -
23.50 Kaz & Co (fJ. - 0.35 Nieuws. 

ZOF 

19.00 Nieuws. - 10.30 Auslands
journal. - 20.t5 Maigret (fJ. -
21 .37 Liefdesverdriet (kortfilm). -
22.00 Heute..Journal - 22.20 Kul
tureel magazine. - 23.05 Der Rat
tenqott (sf-film). - 0.20 NiP.uws. 

03 

1 9.45 Gewestelijke aktualiteiten. -
20.00 Nieuws. - 20.15 Reporter. 
- 21 .00 Alphabet. - 21 .30 Gott 
und d1e Welt. - 22.00 Das Licht 
der Gerechten. - 22.55 Kultur und 
Wissenschaft - 23.40 Nieuws. 

LUX 
19 00 Nieuws. - 19.25 Mini-dub 
deuxième. - 19.58 Nieuws. -
20.00 Chips (fJ. - 21 .00 Les vécés 
étaient fermés de l'intérieur. -
22.55 Chrono <sportaktualiteiten). 

F 1 

20.00 Nieuws. - 20.35 Dédè (ope
rette). - 22.05 E.K. kunstschaat
sen. - 22.55 Nieuws. 

A2 

20.00 Nieuws. - 20.35 Les nouvel
les brigades du tigre (fJ. - 21 .35 
Apostrophes (magazine). - 22.55 
Nieuws. - 23.05 Alice dans les 
villes (film). 

F 3 

19.20 Gewestelijke aktualiteiten. -
19.40 Regionaal programma. -
20.00 Les jeux de 20 heures (speD. 
- 20.30 Le nouveau vendredi 
Cinfo) - 21 .30 Le piano des son
ges (tv-film). - 22.25 Nieuws. 

Le Sauvage, komedie met o.a. Yves Montand en Catherine Deneuve. 
(Zondag om 20 u. 30 op F 1 ). 
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"Komitee 1382-1982" 

De slag bij 
Westrozebeke, 
zes eeuwen geleden 

Dit jaar is het zeshon
derd jaar geleden dat Fi
lips van Artevelde en zijn 
Gents gemeenteleger te 
Westrozebeke door het 
Franse leger verpletterd 
werden. 

De Kreuners foto F. de Maître 

Om dit te gedenken werd 
een .,Komitee 1382-1982" 
opgericht. 

Male in botsing was gekomen, de 
plaatselijke leiders (w.o. Pieter 
Van den Bossche) aan Jakobs 
zoon vroegen, het roer in handen 
te willen nemen. Hierop ingaande, 
wou Filips de politiek van zijn 
vader voortzetten en o.a. de band 
met Engeland herstellen, dat de 
wol voor Vlaanderens lakenindus
trie kon leveren. Op 3 mei 1 382 
behaalde hij nog op het Bever
houtsveld een overwinning, waar
na de graaf ternauwernood kon 
ontkomen; maar deze laatste ging 
dan hulp halen bij zijn leenheer 
koning Karel VI van Frankrijk, en 
op 27 november van hetzelfde 
jaar volgde de fatale afrekening: 
de verplettering te Westrozebeke. 

Rock in Vlaanderen 
Prof. dr. A. Evrard zetelt 
als Gents vertegenwoor
diger in dit komitee. Voor 
ons weekblad schreef hij 
volgende bijdrage. 

Filips, de jongste zoon van Jakob 
van Artevelde, was slechts vijf jaar 
oud toen zijn vader in een blijkbaar 
vanuit Frankrijk aangestookte op
stand te Gent werd vermoord. 
Over zijn levensloop weet men 
eigenlijk niet danig veel. Hij blijkt 
een tijdlang in Engeland te hebben 
verbleven. (Hij was trouwens ge
naamd naar de Engelse koningin 
Filipina die hem boven de doop
vont had gehouden.) Later is hij 
gehuwd met Lente Van den 
Broucke van de Sint-Pieterswijk, 
en woonde op de Blandinus-heu
vel aan de Schelde. 
Of hij als rentenier eerder terugge
trokken leefde, dan wel of hij zich 
enigszins op een later openbaar 
en politiek leven zou hebben voor
bereid, weten we niet met zeker
heid. 
Wat men wel weet is, dat toen het 
trotse Gent met de verdrukking en 
uitzuiging vanwege de transgezin
de en korrupte graaf Ledewijk van 

Zoals zijn vader, De Wijze Man 
van Gent, viel ook Filips voor zijn 
stad. Hij sneuvelde echter samen 
met het Gentse gemeenteleger; 
men schat het aantal gevallenen 
op twintigduizend. Het lichaam van 
de Ruwaert werd nadien rondge
sleept en aan een boom opgehan
gen. 
Daarop spoedden zich de Fransen 
naar Kortrijk om er de stad te gaan 
plunderen en verbranden, die aan 
hun smadelijke nederlaag van 
1302 herinnerde. Het was hen een 
gelegenheid, de Gulden Sporen te 
wreken. 
Zeshonderd jaar na het omkomen 
van Artevelde en zijn leger, wil 
men nu ter plaatse een sobere 
herinnering oprichten. Wie zijn 
steentje voor dit gedenkteken wil 
bijdragen, kan het doen op reke
ningnummer 468-4109611-78 <Ko
mitee 1382-1982, St.-Elooistraat 
13b. 8699 Westrozebeke-Staden). 
Vele kleinen maken een groot. 
Het monument wordt op zondag 
19 september onthuld, en ieder
een is er reeds van harte op 
uitgenodigd. 

Wij weten het wel, de titel alleen 
reeds jaagt sommige mensen kou
de rillingen door het ruggemerg of 
steken in de maag. Maar dit is 
misschien toch het beste moment 
om er even over te praten, nu 
Vlaanderens schoolvoorbeeld 
Raymond van het Groenewoud 
er voor een tijdje de brui aan geeft. 

En de nieuwe lichting elkaar staat 
te verdringen, op niet minder dan 
33 schiftingen van Rock Rally '82, 
waarbij telkens negen of tien groe
pen uit Vlaanderen en Brussel 
muzikaal tegen elkaar optornen. 

Dit betekent gemiddeld zowat der
tienhonderd (!) jonge muzikanten 
van bij ons, en zowat evenveel 
families die bij het gebeuren be
trokken zijn. 

Een twintigtal groepen zijn geen 
beginnelingen meer, traden regel
matig op en hebben in eigen 
streek hun ,.fanklub". Daarom 
even aandacht aan dit gebeuren. 

Als een Raymond met zijn singel
tjes .. Meisjes" en "Vlaanderen bo
ven" telkens een vijftigduizend ek
semplaren kwijt kan in Vlaanderen 
alleen, en groepan als de Gentse 
Machines, de Antwerpse Toy, de 
Lierse Kreuners en nu de Bet uit 

Door de leesbril bekel<en 
Sirnone de Beauvoir is decennia lang de gezellin 
geweest van de Franse filozoof Jean-Paul Sartre. 
Zopas verscheen van haar hand La cérémonie des 
adieux (Gallimard), een openhartig en teder boek 
over de laatste levensjaren van Sartre. Soms lijkt 
het wel even of het boek meedogenloos hard is -
maar dan ligt het wel aan de foutieve mentale in
stelling van de lezer. Zelfs wanneer Sirnone de 
Beauvoir een lucide blik werpt, blijkt dit ontroeren· 
de boek een monument van intermenselijke teder· 
heid. Luciditeit lijkt soms op ontluistering, maar in 
dit meesterlijke boek is dit allerminst het geval. 

Met ongemene takt weet zij de menselijke ellende 
van het verouderingsproces krachtig op te roepen, 
gewapend met een blijkbaar onuitputtelijke, intel· 
lektueel bedwongen sentimentaliteit. Dit afscheid 
van Sartre is een pakkend liefdesverhaal, steeds 
en mineur, soms schrijnend, af en toe genadeloos 
objektief. Je moet inderdaad de moed kunnen 
opbrengen om een dergelijke openhartigheid aan 
de dag te kunnen leggen. Openhartigheid uit 
respekt, niet uit sensatiezucht. 
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Na Sirnone de Beauvoirs getuigenis - die de 
kracht bezit van haar onvergetelijke bladzijden 
over de dood van haar moeder - bevat dit boek 
de weergave van gesprekken tussen de auteur en 
de blind geworden Sartre. Deze op band genomen 
gedachtenwisselingen werpen een verhelderend 
licht op de uitzonderlijke openheid van deze 
uitzonderlijke relatie. Maar ook voor het filozo
fisch-politieke werk van Sartre zijn deze bladzij
den belangrijk. Ook hier dient de volwassenheid te 
worden opgebracht die wat op het eerste gezicht 
kwetsend zou kunnen lijken in een juiste samen· 
hang stelt. In dit boek komt een zeldzame intellek
tuele oprechtheid aan bod. Het werd dan ook in 
Frankrijk niet door iedereen in dank afgenomen. 

Vooral niet door de jonge Turken die Sartre zowat 
in beslag hadden genomen_ 

Henri-Floris Jespers 

Meise op hun beurt de helft van 
dat aantal respektievelijk voor hun 
rekening nemen, betekent dit dat 
een bepaald gedeelte van de 
Vlaamse jeugd deze muziek op de 
voet volgt. En dat voor veel van de 
bloedeigen kinderen deze muziek
vorm na schooltijd dé belangrijk
ste hobby of tijdverdrijf blijkt te 
zijn. 
Hoopvol is alleszins dat het niveau 
op een paar jaar tijd, dank zij de 
Rock Rally-selekties (ingericht 
door de Brusselse Beursschouw
burg en het weekblad .. Humo") er 
enorm op is verbeterd. Riek Tub
bax en voornoemde groepen ha
len kwaliteit die zonder verpinken 
naast het beste uit het buitenland 
kan staan. 
Februari ziet er alvast stralend uit 
voor de Leuvense TC. Matic, de 
Ieperse Luna Twist en Lavvi Eb
bel uit Aalst, die in Amsterdam 
gaan optreden. Waarna Luna 
Twist met Delft, Leiden en Apel
doorn een eerste buitenlandse mi
nitoer maakt. En de groep een hele 
maand door Vlaanderen toert 

Midem '82-elpee 

De vereniging voor auteursrech
ten, Sabam, die elk jaar niet minder 
dan honderd miljoen aan rechten 
verdeelt nam voor de Midem-mu
ziekbeurs te Cannes het gelukkig 
initiatief een elpee uit te brengen. 
Op de plaat de veertien beste (?) 
inlandse liedjes van vorig jaar, met 
erop onder meer de singels van 
voornoemde groepen, de beken
de Vogeltjesdans, Verminnens 
,,'k Voel me goed", Raymonds 
.. Cha cha cha" en T ura's .. Hope-

Knotwilgen-plantaktie 
in het Heuvelland 
De werkgroep natuur- en leefmi
lieu-Heuvelland richt deze winter 
haar tweede wilgenplantaktie in, 
dit in samenwerking met het Heu
vellandse landschapscentrum. 
Deze aktie bestaat erin dat ieder 
gratis wilgepeten kan verkrijgen 
om deze in de maand maart uit te 
planten. 
Deze poten worden gehaald uit 
kleiputten te Ploegsteert, en wel 
op zaterdag 13 en 20 februari. 
Wie wilgepeten wenst kan deze 
vooraf bestellen, vóór 1 februari, 
bij Jet Hoornaert, Begoniapark 27 
te Westouter of bij het Heuvel
landse landscnapscentrum te 
Kemmel. tel. 057-44.47.10. 
Wie zo'n poten wil, wordt echter 
verzocht op één van de 2 zaterda
gen te komen helpen. We vertrek
ken om 9 u. op de markt te Nieuw
kerke. 

loos". Plus eentje van Plastic Ber
trand, Tonic en Jo Lemaire en de 
Brusselse symfonische-pop van 
Machiavel met het stevige "Char
lena". 

Enkele kleinere uitgevers uitten 
hun ongenoegen over het feit dat 
grotere huizen een stap voor kre
gen op de internationale markt. De 
Sabam-direkteur wimpelde onze 
vraag af met de vaststelling dat je 
niet iedereen kan tevreden stel
len ... 

Hopelijk krijgen we in '82 - naast 
de Kreuners - ook meer Neder
landstalige "betere" pop-ulaire mu
ziek. Terwijl ook de hernieuwde 
pogingen tot opleving van de 
kleinkunst onze waardering en 
steun moeten genieten. 

Sergius 

Inhuldiging 
Vlaams 
kultuurcentrum 
dr. Missak 
Op vrijdag 22 januari werd te Johan
nesburg het Vlaams kultuurcentrum 
dr. Missak officieel ingehuldigd. De 
verwelkoming op de plechtigheid ge
beurde door prof. G.J. Haupt-Fieisch, 
voorzitter van de raad van beheer van 
het Centrum. Daarna werd het woord 
gevoerd door de rektor van de Rand 
Afrikaanse Universiteit, prof. J.P. De 
Lange. 
De hoofdrede werd gehouden door 
minister prof. Gerrit Viljoen, die herin
nerde aan onze gemeenschappelijke 
geschiedenis tot 1652 en aan de vele 
parallellen in de Vlaamse en de Zuid
afrikaanse strijd. Zinspelend op de 
schorsing van het kultuurakkoord zei 
hij, dat wat in de harten van de volke
ren leeft belangrijker is dan officiële ak
koorden. 
Hiermee doelde hij klaarblijkelijk op de 
talrijke Vlaamse afvaardiging waarbij 
genoteerd werden prof. A. Vlerick, 
senator Wim Jorissen. Rob Orlent. Jos 
Gijsen, pater Arthur Verthé, Joris Van 
Assche en Hugo Michiels. 
Prof. Vlerick beantwoordde deze toe
spraak met toezegging van Vlaamse 
steun. Ten slotte sprak de ziel van het 
dr. Missak Centrum, Kamiel De Vlee
schauwer, geboren Gentenaar, zijn 
dank uit aan de 150 aanwezige geno
digden waaronder tal van professoren, 
rechters en burgemeesters. 
Een gezellige receptie die lang uitliep 
besloot de officiële inhuldiging van dit 
bij erfenis verkregen prachtig Vlaams 
kultuurcentrum, in Westcliffe, de mooi
ste voorstad van Johannesburg. 
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"Vlamingen in de Wereld": 

Volksgemeenschap blijft 
verantwoordelijk voor emigranten 
Van 24 tot 30 september 1981 
werd in het Provinciaal Hof te 
Brugge het kongres gehouden 
van "Vlaanderen in de Wereld", de 
organizatie die zich inspant om 
een blijvende band tussen uitge
weken Vlamingen en het moeder
land te bevorderen. Gedurende 
deze kongresdagen bespraken 
34 VIW-vertegenwoordigers (er 
zijn er 37 zowat over heel de 
wereld verspreid) de moeilijkhe
den en de verlangens die Vlaamse 
emigranten ontmoeten en koeste
ren. 
Begin dit jaar stelde VIW de reso
luties en de beleidsopties die uit 
het kongres resulteerden aan de 
pers voor. 
Uit dit ruime en goed gedokumen
teerde werkstuk hebben wij een 
aantal, onzes inziens, zeer merk
waardige fragmenten gehaald. 

Kultuur 
"Bij het afsluiten van kulturele ak
koorden dient rekening gehouden 
te worden met de Vlaamse aan
wezigheid in de betrokken gebie
den. Zo is bij voorbeeld het kultu
reel akkoord met Canada te veel 
een onderonsje van franstaligen, 
hoewel 90 % van de Belgen in 
Canada Vlamingen zijn. 
Kultuurattachés dienen beter op 
hun taak voorbereid te zijn, en in 
sommige gevallen worden de 
klubs van Vlamingen nog te veel 
verwaarloosd door de diplomatie
ke en konsulaire posten". 
"Het onderwijs in het Nederlands 
is van groot belang voor de latere 
loopbaan van de kinderen van 
tijdelijke emigranten, terwijl het on
derwijs van het Nederlands van 
belang is als sleutel tot hun identi
teit en kultureel patrimonium". 
"Er is gebrek aan informatie over 
wat gepubliceerd wordt in Vlaan
deren en Nederland. Er is ook veel 
vraag naar Vlaamse films en naar 
bepaalde programma's die door 
de Vlaamse televisie gerealizeerd 
worden". 

Sociaal 
Er bestaat geen stemrecht voor 
hen die buiten de grenzen leven, 
hoewel zij er naar vragen. In Euro
pees verband is er een schrijnen
de discriminatie : landgenoten die 
buiten België doch binnen de Eu
ropese gemeenschap wonen mo
gen niet stemmen bij de Europese 
verkiezingen, waar andere Euro
peanen, die buiten hun eigen land 
wonen, dit wel mogen". 
"Veel landgenoten in het buiten
land wensen de dubbele nationali
teit, deze van het gastland met 
behoud van de Belgische. Indien 
dit onmogelijk is wensen ze een 
versoepeling in de voorwaarden 
tot het herwinnen van de Belgi
sche nationaliteit". 

Ekonomisch 
De honderdduizenden Vlamingen 
in het buitenland en hun nakome
lingen betekenen voor Vlaande
rens export-ekonomie evenveel 
potentiële bruggehoofden en an
tennes". 
"Vanuit deze positie kunnen ze: 
e informatie geven aan Vlaamse 
bedrijven en exportkandidaten 
over objektieve en subjektieve 
marktnormen, of personen aandui
den die deze informatie kunnen 
verstrekken ; 
e als advizeurs voor onze dien
sten van Buitenlandse Handel 
funktioneren ; 
e hun gastlanden informeren 
over Vlaamse exportprodukten, 
de investeringsmogelijkheden in 
Vlaanderen, zijn werkkracht en 
technologische scholing ; 
e geschikte personen aanduiden 
als dealer, of als kaderpersoneel 
bij investeringen." 
De vereniging "Vlaanderen in de 
Wereld" wil daarbij een brugfunk
tie vervullen. 

"Ik ben Fedde" 

Arthur Verthé: "Hopelijk wordt 
spoedig de gewenste struktuur 
uitgebouwd, een informele .. ami
grokatie" tussen alle Vlamingen 
over de wereld verspreid, om sa
men met bestaande instellingen 
zoals de Belgische Dienst voor 
Buitenlandse Handel, het Verbond 
van de Kamers van Koophandel, 
de handelsprospectors en -atta
chés bij de diplomatieke en consu
laire posten, bedrijfsverenigingen 
in Vlaanderen en VIW de export
ekonomie en derhalve ook de te
werkstelling in Vlaanderen te be
vorderen". 

Deze VIW-kongresgangers verle
den zomer te Brugge samengeko
men hopen dat hun organizatie 
nauw zal betrokken worden bij het 
beleid én de werking van het 
kommissariaat-generaal voor de 
internationale kulturele samenwer
king van de Vlaamse gemeen
schap. · 

Omdat de vraag levend is waarom 
Vlaanderen zich om zijn emigran-

Een moedig boek over 
een gehavende jeugd 
Een Ploegsma-jongerenboek, geschreven door An Rutgers vander 
Loeff. De derde druk verscheen reeds in 1980 en het werk wordt in 
ons land verspreid door de uitgeverij De Vries-Brouwers in Antwer
pen. 
Het verhaal speelt zich af rond de achttiende verjaardag van Fedde. 
Tot dan toe verbleef hij telkens in een ander jeugdtehuis. Hij woont nu 
voor het eerst alleen, wat nog niet betekent dat hij zelfstandig gewor
den is. Allerlei belevenissen doen hem toch inzien dat hij wellicht be
ter nog wat verder zou studeren. 

Of er in Vlaanderen ook zo vlot 
geschreven wordt over jeugdbe
scherming als in Nederland, mag 
een vraag heten. Een feit is het dat 
wij inzake strukturele voorzienin
gen heel wat achterop zijn in de 
jeugdbescherming. Daarom al is 
deze jeugdroman het lezen waard. 
Hoewel de toestanden en de na
men van de instellingen wel eens 
verschillen met deze in het Zuiden. 
Het sympatieke van dit boek is dat 
je haast de stem hoort van de 
pleegjongen zelf, van de vrienden, 
van de voogd en van de jeugd
rechter. Het maakt echter de lees
baarheid er niet gemakkelijker 
door; zeker niet voor de jongere 
lezer. waarvoor het boek ook be
stemd is. 
En wat in Nederland een volksef
fekt verwekt, namelijk het gebruik 
van dialekt en van stoere uitdruk
kingen. om de figuur van Fedde 
scherper weer te geven, bezit 
voor ons niet dezelfde gevoels
waarde bij het lezen. Maar de 
bedoeling van de schrijfster is wel 
duidelijk: zij wil ons een jongeman 
voorstellen, gehavend door het 
leven, met een moeder die het niet 
aankon en .. vaders die onbekend 
bleven". Daarnaast staan de her
haalde pogingen om in elk der 
tehuizen iets te vinden wat Fedde 
niet kent : liefde - die - duurt... 
Waarschijnlijk ligt daar het meest 
grondige verschil tussen een op
groeiende die zijn evenwicht vindt 
en iemand die mislukt. Hoelang 
duurt een periode dat ik iets kan 

volhouden?-· Je stoot telkens 
weer op deze onderhuidse ge
dachte, als je het boek leest. Fed
de en zijn vrienden vinden een 
hele week werken en een maand 
ergens wonen reeds biezonder 
lang. Want als ze een keer afge
snauwd worden. pakken ze de 
biezen ... het had nu al lang ge
noeg geduurd ... 
Tegelijkertijd wordt een oneindig 
aantal keren beroep gedaan op de 
instanties die in de loop van de 
beschrijving een steeds menselij
ker gezicht krijgen. Wie een beetje 
bezig is met zijn medemensen in 
deze sektor zal veel in het boek 
herkennen. Voor anderen kan het 
een maatschappelijke prikkel en 
een goeie informatie zijn. Je moet 
er wel even de tanden inzetten, 
want het is geen zoet verhaaltje. 
De eigentijdse problemen met 
drugs, buiten-echtelijke kinderen. 
enz. worden door A. Rutgers van
der Loeff niet uit de weg gegaan, 
in het verhaal. Het is een realis
tisch-positief boek waarin aange
toond wordt hoe kinderen uit ver
waarlozende gezinnen zelf tot een 
reden van leven komen en met 
deze open geestesgesteldheid 
moet de lezer het stellen ; het 
leven zal immers de rest vertellen ... 
Het boek had aan dokumentatie
waarde gewonnen indien er een 
bijvoegsel bij ware geweest over 
de tehuis- en gezinsplaatsing en 
jeugdzorg in het algemeen, in Ne
derland en in Vlaanderen. 

Lieve Kuiipers-Devijver 

ten (nog) hoeft te bekommeren 
lijkt wel nuttig het uitgangspunt 
van "Vlamingen in de Wereld" nog 
eens te beklemtonen. 

"Voor VIW staat de mens centraal, 
welke ook zijn verleden is of wel
ke de omstandigheden zijn waarin 
hij leeft. Hoe zwaarder het verle
den, hoe harder de omstandighe
den (sociaal, ekonomisch, politiek) 
hoe meer hij VIW nodig kan heb
ben. VIW gaat er van uit dat een 
volksgemeenschap verantwoor
delijkheden heeft tegenover al 
haar leden, waar deze zich ook be
vinden. En dat ook de emigrant 
morele plichten heeft tegenover 
de volksgemeenschap waartoe hij 
behoort." 

Wie meer wil weten over "Vlamin
gen in de Wereld" - dat ook het 
tweemaandelijks tijdschrift .. VIW
nieuws-news" uitgeeft - richt 
zich tot VIW, Blanchestraat 11 te 
1050 Brussel. Afgevaardigd-be
heerder Arthur Verthé zal graag 
alle inlichtingen verstrekken. 

VIWOS 

In de schoot van VIW werd de 
niet-goevernementele organiza
tie voor ontwikkelingssamen
werking VIWOS opgericht 
VIWOS biedt met de medefi
nanciering van de Belgische 
Regering of de Kommissie voor 
de Europese Gemeenschap 
hulp aan projekten van Vlamin
gen in de Derde Wereld ten 
gunste van hun gastlanden. 
In - 1981 bedroeg deze hulp 
74 miljoen frank, voor 1982 be
nadert dit de 100 miljoen. VI
WOS is werkzaam en heeft 
plannen in voorbereiding in Ar
gentinië, Bolivië, Brazilië, Chili, 
Dominikaanse Republiek, Filip
pijnen, Guatemala, Ham, India, 
Indonesië, Maleisië, Paraguay, 
Peru, Rwanda, Sri Lanka, Suri
name, Venezuela en Zaïre. 
De vereniging houdt de belang
stellenden driemaandeli jks op 
de hoogte door middel van haar 
VIWOS-brief. 

Groet aan Wies Moens! 
Vandaag wordt Wies Moens 84 jaar. Inderdaad, op 28 januari 1898 werd 
hij te St.-Gillis-Dendermonde geboren. Vanuit Vlaanderen sturen wij 
deze bemtnde banr:eling onze warme groet. In 1944 week W ies Moens 
naar Nederland utt nadat de Belgische krijgsraad hem ter dood had 
veroordeeld ... Zijn ballingschap is een blijvende aanklacht tegen de Belgi
sche harteloosheid en kleinmenselijkheid. 
Deze Jaardag zet ons aan om de woorden die André Demedts over 
Wies Moens schreef in herinnering te brengen : .. Hoe verschillend over 
zijn politieke handelwijze geoordeeld moge worden. zeker is dat Moens 
in de geschiedenis van onze letterkunde der 20ste eeuw een blijvende 
plaats inneemt door de bezielende kracht. innerlijke waarachtigheid en 
taalschoonheid van zijn poëzie". 

28 JANUARI 1982 
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Basketbal: 
de nieuwste krachtmeting 

Het Belgisch basketbal wordt bestuurd door een verzameling zonder
lingen. Van bandsleiders wordt normaliter verwacht dat zij hun sport 
propageren, dat zij een gezond speelklimaat proberen te scheppen, 
dat zij een evenwichtig beleid nastreven, dat zij tegengestelde 
belangen pogen te verzoenen. De basketbalbond was altijd de 
uitzondering die de regel bevestigde. De bestuurlijke chaos is binnen 
deze sport traditie geworden. De belangentegenstellingen schijnen 
altijd onoverbrugbaar. De bemiddelaars schieten onveranderlijk te 
kort. 

Dit seizoen verliep alles aanvanke
lijk nochtans naar wens. De kom
petitieformule waarborgde van 
stonde af aan interesse. Er was 
zelfs sprake van enige opleving 
van de belangstelling. Deson
danks meende de bond, of althans 
een meerderheid daarvan, een 
knuppel in het hoenderhok te 
moeten gooien. Zij besloot vorige 
zondag dat van volgend seizoen 
af nog maar één buitenlander (per 
definitie een Amerikaan) in de 
basisvijf van de eersteklasseklubs 
zal mogen opereren. Negen van 
de twaalf betrokken klubs rea
geerden onmiddellijk: zij dreigen 
ermee geen spelers meer af te 
staan voor de nationale ploeg en 
zij willen volgend seizoen te Euro
pese bekerkompetities boycotten. 
Daarmee staat de boel dus weer 
op stelten en bevinden de bonds
bestuurders zich (gelukkig) op
nieuw in het middelpunt van de be
langstelling. 

Voorlopig staat enkel vast dat het 
moeilijk ademend Belgisch basket
bal opnieuw aan prestigeverlies 
toe is. De bond kan haar leden niet 
in toom houden. De tegenstellin
gen tussen kleine en grote klubs 
zijn zo mogelijk nog groter dan 
binnen de met soortgelijke proble
men worstelende voetbalbond. 
Maar daar houdt men de onenig
heid (voorlopig?) nog wel binnens
kamers. 
Waarschijnlijk zal de kamerkom
missie die de naturalizatieverzoe
ken behandelt binnenkort dan ook 
de aanvragen van een legertje 
Amerikaanse basketspelers moe
ten verwerken. Want de maatre
gel zal nog niet van kracht zijn ge
worden wanneer men hem al zal 
pogen te ondergraven ... 

De basketbalbond zou er mogelijk 
beter aan doen de momenteel 
vigerende reglementering geleide
lijk aan te passen. Zo zou men een 
speler die als .. buitenlander" bin
nenkomt minstens tien jaar lang 
als dusdanig kunnen beschouwen. 

Al was het maar om de door de 
klubs opgedrongen naturalizatie
verzoeken te beperken en om te 
voorkomen dat zich eerlang een 
ploeg met Belgische kleurlingen te 
Merksem aanbiedt... 
Verder zou de bond, naar het 
voorbeeld van de grote voetbal
broer uit de Guimardstraat, de 
jeugdwerking zodanig kunnen uit
breiden dat de grote klubs onver
mijdelijk met het eigen talent ge
konfronteerd worden ... 
En wat moet de zich toch boven 
elke wet verheffende sportbon
den beletten inzage te vragen in 
de boekhouding van de klubs ten
einde de .. avonturiers" tijdig een 
halt te kunnen toeroepen? 
De gevolgen zijn amper te over
zien. De titelkandidaat van vorig 
jaar wordt nu met degradatie be
dreigd... Bovendien staat het on
omstootbaar vast dat de Belgi
sche klubs met één Amerikaan 
niet langer een volwaardige rol 
zullen kunnen spelen in de interna
tionale kompetities. Ander argu
ment van de zich gedupeerd voe
lende topklubs is dat het eigen 
talent kwalitatief langzamer zal 
ontwikkelen zonder de assistentie 
van de meer getalenteerde Ameri
kanen. 

De voorstanders van de beper
king van het aantal Amerikanen -
uiteraard de veel talrijker kleine en 
minder kapitaalkrachtige klubs -

De beperking van het aantal bui
tenlanders in sportkompetities is 
op zichzelf verdedigbaar. Zowel in 
basketbal als in voetbal versper
ren buitenlanders inlands talent de 
weg. Maar toch bestaat tussen 
beide sporten een essentieel ver
schil. In het basketbal zijn de Ame
rikanen spel- en resultaatsbepa
lend. Zij zijn, of men het betreurt of 
niet, het gezicht van de nationale 
kompetitie. In andere Westeuro
pese landen is het overigens niet 
anders. In Spanje, Italië, Frankrijk 
en Nederland staan de topploe
gen bol van de Amerikanen. 

Bizarre romance 

In voetballigt het natuurlijk anders. 
De buitenlanders die een wezenlij
ke versterking betekenen voor 
onze klubs zijn eerder zeldzaam. 
Bovendien zijn zij ook in veel 
talrijker mate aanwezig. Elke top
ploeg die zichzelf respekteert 
pronkt toch ook met een paar 
buitenlanders in... het invallers
team. Hoe doorslaggevend het 
verschil met basketbal wel is illus
treert het jongste wedervaren van 
Racing Mechelen. Voor twee sei
zoenen werd deze traditierijke 
vereniging nog maar eens natio
naal kampioen en vorig jaar ver
loor zij in de finale van de play-offs 
slechts met 3-2 van Oostende. In 
het tussenseizoen wisselden de 
Mechelaars hun Amerikanen. 
Murphy en Zeno verlieten de klub. 
moet worden afgewacht of de 
boekhouding van klubs gezonder 
zal worden van de maatregel. De 
betere Belgische spelers zullen 
nog duurder worden en een ge
zond beleid heeft méér te maken 
met de bestuurlijke bekwaamheid 

· van de klubleiders dan met het 
aantal toegelaten Amerikanen. 

21 JANUARI 1912 

Roger De Vlaeminck en de Belgi
sche wieierbond beleven al ja
renlang een bizarre romance. De 
kampioen uit Eeklo heeft zich 
een carrière lang mogen verheu
gen over een voorkeursbehande
ling vanwege de leiders van de 
KBWB. 
Toen hij destijds de enige echte 
binnenlandse konkurrent was 
van Eddy Merckx kreeg hij on
veranderlijk één of geen helper 

mee naar het wereldkampioen
schap op de weg. 
Deze onderhuidse spanning bin
nen het Belgische wieierlegioen 
leidde tot het voor Roger drama
tische verlies van de wereldtitel 
te Yvoir waar Hennie Kuiper in 
de slotkilometers een vrijgeleide 
kreeg van meer dan de helft van 
de Belgische ploeg. 
Maar het volstond niet Roger in 
de zomer te plagen. Ook in de 

foto F. Mariën 

spreken andere taal. Zij willen de 
kompetitie "nationalizeren" Czo 
heetten zij dat) en op die manier 
de al jaren in de verdrukking le
vende nationale ploeg opwaarde
ren. Bovendien, maar dat wordt 
dan gefluisterd, willen zij op die 
manier de financiële toestand van 
enkele topklubs .. saneren". De 
som van de nog bestaande trans
ferschulden zou aanzienlijk zijn en 
de dure kontrakten van de Ameri
kanen zouden daar mede debet 
aan zijn ... 
Wie de argumentatie van voor- en 
tegenstanders vergelijkt komt al
vast tot één konkluzie : de voor 
twee Amerikanen pleitende top
klubs baseren hun opvatting op 
harde feiten. Hooguit hun uit
gangsstelling kan vragen loswe
ken : moet het op een smalle basis 

winter ontstond er geregeld hei
bel tussen Brussel en Eeklo. De 
cyclocrossbedrijvigheid van de 
jongste De Vlaeminck was de 
bandsleiders altijd een doorn in 
het oog. Ook dit jaar weer. 
Nog voor het veldritseizoen be
gon verklaarde De Vlaeminck dat 
hij zijn wedstrijden zorgvuldig 
zou uitkiezen en dat hij in geen 
geval aan het nationaal en we
reldkampioenschap zou deelne
men. Roger, die uiteraard fikse 
startgelden opstrijkt wanneer hij 
zich bereid verklaart over velden 
en wegels te lopen en te fietsen, 
werd uitgerekend vorige week -
net voor zijn laatste geplande 
cross - medegedeeld dat de 
bond hem zou verplichten deel te 
nemen aan de nationale titel
cross. Hoeft het gezegd dat de 
met het hart op de tong levende 
De Vlaeminck steigerde en dat 
een oorlog dreigt en nieuwe 
schorsingen hem boven het 
hoofd hangen. 
Wij halen de schouders op wan
neer we bandsleiders horen be
weren dat Roger het aan het 
publiek verplicht is de titelcross 
te rijden. Wij moeten luidop la
chen wanneer dezelfde stemmen 
verklaren dat el3n renner bedoel
de wedstrijd niet mag ontwijken 
omdat er geen startgelden wor
den uitbetaald_ 
Het klinkt erg ongeloofwaardig 
uit de mond van mensen die er 
niet eens voor zorgen dat de 
wielerploegen voor het seizoen 

steunende Belgisch klubbasket 
absoluut willen konkurreren met 
de kapitaalkrachtige, door miljar
denindustrieën gesponsorde, top
klubs uit "basketballanden" als Ita
lië, Israël, Spanje en Joegoslavië 
en met de .. staatsploegen" uit de 
Sovjetunie? 

De argumentatie van de voorstan
ders van de inkrimping van het 
aantal buitenlanders is daarente
gen louter speculatief. Het mag 
zeer betwijfeld worden of de na
tionale ploeg kwalitatief beter zal 
worden van dergelijke beperken
de maatregelen. Er zullen in de 
hoogste klasse méér maar daar
om nog geen betere Belgen spe
len. Top talent kan immers nooit 
worden tegengehouden: zelfs niet 
door goede Amerikanen. Verder 

de nodige waarborgsommen 
storten om de rennerslonen uit te 
betalen en die in de eerste plaats 
geïnteresseerd zijn in het opstrij
ken van zoveel mogelijk en zo 
hoog mogelijke organizatiegel
den en die daarbij schaamteloos 
de echte belangen van de wieler
sport uit het oog verliezen. 

Roger De Vlaeminck treft in het 
gegeven geval geen verwijt. Hij 
is een beroepsrenner die recht 
heeft op professionele vrijheid. 
Zeker wanneer hij niemand om 
de tuin heeft geleid of heeft wil
len leiden. Hij verdient ongetwij
feld veel geld wanneer hij zijn 
akrobatieën in winterse weers
omstandigheden vertoont, maar 
verdiende Merckx destijds min
der toen hij op de wielerbanen 
ambitieloos rondjes draaide en 
daarom toch nog niet werd ver
plicht "gratis" deel te nemen aan 
het nationaal omniumkampioen
schap? 

Voor de zoveelste keer schiet de 
wieierbond kemels. Het wordt 
anders tijd dat de heren een 
ander slachtoffer zoeken, want 
Rogers carrière loopt stilletjes 
naar haar einde. Al zullen de 
salonhelden van de wieierbond 
schaamteloos pronken wanneer 
Roger volgend jaar moest beslui
ten zijn carrière af te ronden met 
een wereldtitel veldrijden. Want 
die ontsnapt hem niet wanneer 
hij er zich echt wil voor inspan
nen. 



Kommentaar 

60ste Internationale Autosalon 

De ware autoprijs blijft onduidelijk 
Het 60ste Internationale Autosalon van Brussel ligt weer achter ons 
en zowel de inrichters, de konstrukteurs als de verkopers toonden 
zich na afloop gematigd optimistisch. De belangstelling was eens te 
meer erg groot en de omzet naar het schijnt weer hoopgevend. Een 
woordvoerder van Febiac, de organizerende vzw, verklaarde over dit 
optimisme: "De krisis heeft de auto erg getroffen, dat weet iedereen. 
Maar al stellen vele automobilisten een nieuwe aankoop weliswaar 
uit... de auto is een wel duurzaam verbruiksgoed, maar geen eeuwig
durend. Velen zijn nu aan een vervanging toe, anderen zullen in de na
bije toekomst wel moeten volgen, en de verkoopskurve zal dus weer 
de hoogte ingaan". Het voorbije Salon leverde van deze stelling nog 
wel geen sluitend bewijs, maar wees toch al in die logische richting. 

Bedenkingen bij een rond
gang 

Uit de overrompelingen van de 
Heizei-paleizen tijdens de week
einden zijn moeilijk besluiten te 
trekken. De massa's verdrongen 
zich zowel rond de kleinere, prakti
sche gezinswagens als rond de 
peperdure pronkstukken. Uiter
aard werden op de stands van de 
eerste kategorie de meeste ver
koopsgesprekken gevoerd (wat 
normaliter altijd zo is). Velen kwa
men beslist om te kopen of om 
een aankoop vergelijkend te over
wegen ... maar voor vele anderen 
was het Salon gewoon een toeris
tisch uitstapje, waarbij hooguit aan 
"window shopping" werd gedaan. 

stand onverminderd handhaven, 
vergroten zelfs. Zo heeft de com
puter nu definitief zijn intrede in de 
personenwagen gemaakt Natuur
lijk met de konservatieve vraag: 
waarom eigenlijk? Een computer 
die permanent aangeeft of je met 
een 5,1iter nu wel op z'n zuinigst 
rijdt, is een contradictio explicita. 

Wie zich met zo'n wagen aan de 
snelheidsregels houdt, rijdt zo zui
nig hij kan ... maar of dat ,,zuinig" is? 
De vraag is trouwens of de méér-

60ste Autosalon: 

Optimistische cijfers 

768.000 bezoekers (5% méér) 
1 0 % méér verkopen 
Europese resultaten weer 
beter dan de Japanse 

prijs van zo'n computer nog wel 
.. besparend" kan zijn... en of de 
bezitter ervan zich sowieso veel 
van de benzineprijs aantrekt? En 

dat het wegdek glad is, of de 
banden versleten zijn en van die 
evidentles meer ... die kun je zon
der computer ook wel zien. Maar 
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Een tentoonstelling in het Salon 

kom, de elektronika is een prettig 
speelgoed, en de buurman in de 
villa hiernaast kan weer jaloers 
lekkerbekken. 
De goedkoopste prijskaartjes op 
het Salon komen uit het Oostblok, 
voor 79.950 frank rijdt u al met een 
Skoda, en een Wartburg kost 
maar 85.959 frank (telkens 
+ BTWl Sommige merken zwij
gen in de catalogus zedig over 
hun priJzen CPorsche b.vJ of ver
zoeken de eventuele belangstel
lende eerst even te informeren 
CMaserati b.vJ, maar de Rolls Roy
ce Camargue vermeldt daar trots 
dat hij 5.875.800 frank waard is 
(+BTW, + 8% luxe-taks). Toch 
blijven de inrichters in een pers
mededeling erbij dat de .. Carat'' de 
duurste wagen van het Salon is en 
méér dan 5 miljoen kost Deze 
wagen is een Duits-Belgisch pro
dukt, namelijk een door de Luikse 
firma Duchatelet uitgevoerde 
.. transformation de luxe" van een 
Mercedes, met een prijs .. sur de
vis" (de Franse termen werden 
overgenomen uit de officiële cata
logus, wat meteen aantoont dat 
het met de tweetaligheid bij Febiac 
nog niet helemaal "je-dat" is). De 
Carat is zowat een paleis-op-wie
len, kompleet met TV, bar, schrijf
tafel, brandkoffer en nog veel van 
dat "onmisbaars" meer. Uw ver
slaggever heeft zich laten toefluis
teren dat de voornaamste afne
mers van deze kleinigheid uiter
aard Arabische oliesjeiks zijn, en 
dat deze heren de Mereedes-ster 
op de radiator graag van puur 
goud willen (niet voor niets is de 
auto ook de motor van hun indus
trie). 

Nic van Bruggen 

Opvallend aan dit Salon was dat er 
- ondanks de heersende kri
sispsychose - méér personen
wagens dan ooit tevoren getoond 
werden, van liefst 70 verschillende 
merken uit 17 landen. Dat de 
meeste konstrukteurs duidelijk de
mokratizerende bekommemisseo 
hebben, bleek vooral uit de lagere 
cc-modellen uit de gamma's, maar 
beslist niet uit de top-types die 
alsmaar hoger reiken. Het Salon 
bracht dit jaar 20 wereldpr,emiéres 
en zowat evenveel Europese. De 
woordjes "diesel" en "economy" 
kwamen daarbij geregeld aan bod, 
maar evenzeer "sport" en "turbo", 
terwijl ook de .. automatics" hun 
doorbraak duidelijk verder zetten. 

,,Oe auto, motor van onze ekonomie'' 

De besparingen die de meeste 
fabrikanten voorspiegelen betref
fen bijna steeds het verbruik en de 
fiskaliteit, maar kwasi nooit de uit
rusting of de uiterlijke luxe. De 
bezuinigingstendens is dus geens
zins afleesbaar uit de catalogus
prijzen, integendeel. Daar zitten 
natuurlijk de stijgende materiaal
en loonkosten voor veel tussen, 
maar ongetwijfeld ook het feit dat 
de globale autoprijzen (met BTW 
inbegrepen) in België duidelijk tot 
de laagste in Europa behoren 
(naar het schijnt zelfs in die mate 
dat bepaalde verdelers uit onze 
nabuurlanden hun ·auto's vanuit 
België betrekken in de plaats van 
bij de nationale konstrukteurs 
zelf). In het toevoegen van kom
fortsnufjes volgden de Europese 
fabrikanten ongetwijfeld de inspi
rerende Japanse voorbeelden. 

Anderzijds werden de Japanners, 
al dan niet vrijwillig, gedwongen 
hun prijzen tot het hier gangbare 
niveau op te trekken. Het gevolg 
was een nivellering op beide pun
ten. De Nippon konstrukteurs heb
ben hun voordelige konkurrentie
positie dus weliswaar prijsgege
ven, maar hebben zich vanuit die 
voormalige voorsprong toch solie
de op onze markt ingeburgerd. De 
belangstelling op hun stands, zon
der veel nieuwigheden, toonde dit 
duidelijk. 

De dure prijskaartjes 
Waar de kleine wagens zich naar 
allure en dus ook prijs steeds 
volwassener opstellen, blijven de 
"dure jongens" niettemin hun af-

Dat de krisis ook, en misschien vooral, de auto-industrie tot nadenken 
gestemd heeft, spreekt vanzelf. De vraag ,,in wiens belang?" is een 
stoute vraag. Laten we het maar bij de twijfelachtige waarheid houden 
dat de belangen van de producent en van de verbruiker .,altijd" sa
menvallen. Feit is dat de autonijverheid er blijkbaar behoefte aan 
heeft om haar gekneusde imago op te poetsen. Wellicht daarom 
integreerde Febiac in het Autosalon, in Paleis 10, een zogezegd didak
tische tentoonstelling over het belang van de auto voor ons nationale 
bedrijfsleven, voor onze schatkist en voor onze individuele welvaart. 
Over ons welzijn wordt preuts gezwegen, maar de tentoonstelling .,De 
auto, motor van onze ekonomie" bracht toch wel een aantal beslist 
wetenswaardige gegevens aan het licht. 

Een belangrijk 
auto-land 
Met zijn ruim 3 miljoen personen
wagens en zowat 1.200 kilometer 
aan autosnelwegen (cijfers 1979) 
is België op auto-gebied uiteraard 
een belangrijk konsumptie-land. 
Maar een eigen auto-industrie 
hebben we niet meer. Toch be
weert Febiac dat de auto de gene
rator, de motor van onze ekono
mie is ... een uit ons sociaal-ekono
misch bestel niet meer weg te 
denken faktor. Drie elementen 
moeten deze stelling waarmaken: 
de fiskale inbreng van de automo
biel, onze auto-assemblage aktivi
teit en onze toeleveringsbedrijven. 
Wat het eerste betreft is de auto 
goed voor een jaarlijkse fiskale 
ontvangst van 120 miljard frank. 
Dit indrukwekkende bedrag bete
kent zowat een kwart van alle 
indirekte belastingen en 1 0 % van 
het Bruto Nationaal Produkt. En 
naar het schijnt is onze auto-nij
verheid voor bijna 12 % betrok
ken bij het geheel van de Belgi
sche uitvoer. Dit zijn uiteraard 
geen kleinigheden, evenmin het 
feit dat de vijf grote auto-assem
blagebedrijven hier zowat 40.000 
arbeidsplaatsen opleveren en in 
1980 ongeveer 1 miljoen eenhe
den produceerden. 

800.000 jobs 
Toch betreft onze auto-gerichte, 
industriële aktiviteit in de eerste 
plaats toeleveringstakken, waarin 
zowat 90 Belgische of in België 
gevestigde ondernemingen bedrij
vig zijn (het merendeel hiervan ligt 
in Vlaanderen). Aan hen was de 
tentoonstelling overwegend ge
wijd. Aan het rommelige en oubol
lige uitzicht van de expositie te 
zien, moet het die bedrijven niet zo 
best voor de wind gaan, aan de 
protserige, maar typografisch zieli
ge catalogus (een soort van Rode 
Gids) al evenmin. Deze bedrijven 
werden onderverdeeld in 8 sekto
ren: staal, textiel, glas, chemie, 
plastiek, banden en rubber, elektri
sche uitrusting, metaalfabrikaten 
en verf. 
In zijn openingsrede tot het Salon 
verklaarde Hendrik Daems, voor
zitter van Febiac: "Zelf een beetje 
geschrokken te zijn van de ver
bluffende manier waarop de auto
industrie dóórzindert in tal van 
andere sektoren." En verder ko
men we te weten dat dit doorzin
deren ons landje zowat 800.000 
(elders spreekt men van 700.000) 
werkplaatsen bezorgt. Dit kwasi 
ongeloofwaardige aantal wordt 
nog twijfelachtiger als men de 
catalogus nakijkt, waarin <le mees-

te bedrijven zelf niet kunnen (of 
willen) aangeven welk percentage 
van hun produktie de toelevering 
aan het autogebeuren wel inhoudt 
Kortom, de tentoonstelling toont 
en vertelt volmondig dat de auto 
voor ons ekonomisch reilen en 
zeilen belangrijk is. Dit is ongetwij
feld waar. Jammer genoeg doet 
een teveel aan zelfoverschatting 
heel wat van het beoogde effekt 
teniet, en blijven te veel, nergens 
bewezen cijfers meer vraagte
kens oproepen dan werkelijk ver
duidelijken. Dat "alle experten zich 
in de komende jaren aan een 

nieuwe opgang van de autonijver
heid verwachten" is een te gemak
kelijke bewering om er zonder 
duidelijk verklaarde prognoses in 
te geloven. En wat met die 800.000 
jobs als die schimmige experten 
zich vergissen? Want al die toele
veringsbedrijven leven ten slotte 
bij de gratie van een auto-industrie 
die de onze niet is. De verkoopcij
fers van het voorbije Salon zijn te
recht hoopgevend. Laat ons het 
daar maar voorzichtig en niet te 
euforisch bij houden. 

NvB 
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De Taalklachtenbus in de ring 
met vice-premier 
Willy De Clercq 
De Vaste Kommissie voor Taaltoe
zicht was van oordeel dat de benoe
ming van de heer Junius tot direkteur 
van de Nationale Bank bij ontstentenis 
van taalkaders nietig is. Wij schreven 
aan de vice-premier De Clercq een 
brief om hem te vragen welke houding 
hij had aangenomen tegenover dit 
advies van de VKT. Hij beloofde ons 
de zaak te onderzoeken en thans 
ontvangen wij van hem antwoord dat 
hij aan de VKT meegedeeld heeft dat 
de benoem1ng van de heer Jun1us niet 
strijdig is met de taalwetten aangezien 
de mandaten van de leden van het di
rektiekomitee van de Bank n1et door 
die wetten bedoeld zijn. 
Dit is natuurlijk naast de kwestie om
dat de heer Junius tot d1rekteur werd 
benoemd en de taalwet ook van toe
passing is op de mandaten van de 
leden van het direktiekomitee. De heer 
De Clercq heeft doodgewoon de be
noeming niet willen vernietigen en 
daarom hebben wij besloten aan de 
Vaste Kommissie vor Taaltoezicht te 
vragen zelf de nietigheid bij de Raad 
van State te vorderen. 

* * * Onlangs kloegen wij het feit aan dat de 
doorgaande treinen Parijs-Brussel al
leen maar in het Frans werden vermeld 
op de raambiljetten. Wij schreven naar 
de afvaardiging van de Franse spoor
wegen in Brussel en kregen als ant
woord dat de reizigerstreinen steeds 
voorzien zijn van koersborden waarin 
Brussel in de twee landstalen vermeld 
is. 
De Franse spoorwegen delen ons 

bovendien mee dat in het geval dat wij 
hebben aangeklaagd het waarschijnlijk 
ging om een aanvullend rijtuig waarop 
geen koersborden werden aange
bracht ofwel dat het ging om gewone 
dienstmeldingen. 
De. afgevaardigde neemt kontakt op 
met de NMBS en verzoekt deze laat
ste het station van Parijs-Noord van 
tweetalige raambiljetten te willen voor
Zien. 

* * * 
Op 21 december 1981 schreven wij 
aan de interkommunale Sibelgaz dat z1j 
tweetalige korrespondentie en afreke
ningen aan klanten stuurt in de ge
meente Wemmel. De VKT heeft een 
advies geveld waarbij deze eentalig 
moeten zijn. Wij hebben bij de firma 
protest aangetekend en in een zeer 
vriendelijke brief. wat niet dikwijls 
voorkomt, antwoordt de interkommu
nale Sibelgaz dat de administratieve 
kontrole en de bijsturing binnen de 
kortste termijn zal geschieden en zij 
danken ons voor onze vingerwijzing. 

* * * 
Het is geweten dat de gemeente St.-
Lambrechts-Woluwe het niet zo nauw 
neemt met de taalwetten. Zo schrijft 
de schepen van gehandicapten. de 
heer Watrice, brieven aan Vlamingen 
uitsluitend in de Franse taal en met 
Franstalig briefhoofd. Wij hebben hier
tegen geprotesteerd bij de vice-goe
verneur van de provincie Brabant aan 
wie wij alle dokurnenten doorstuurden 
en die nu een onderzoek zal doen. 

Een lezer uit Koksijde neemt er aan
stoot aan dat een feestkomitee aan de 
kust. in de zomer, toeristenboekjes 
uitgeeft waarin de feestelijkheden ver
meld worden en waarin de publiciteit 
hetzij eentalig hetzij tweetalig of zelfs 
in het Frans alleen is gesteld. Ook de 
straatnamen worden in de twee talen 
gebruikt. Indien het feestkomitee aan
gesteld is door de gemeente en indien 
Koksijde als toeristische plaats is er
kend door de Vaste Kommissie voor 
Taaltoez1cht. wat waarschijnlijk het ge
val zal zijn, dan is de houding van het 
feestkomitee niet in orde met de taal
wet. omdat alle berichten die aan het 
publiek worden doorgè"geven, min
stens in drie talen moeten gesteld 
worden. 
Indien dit feestkomitee een privé-initia
tief is dan is er een volledige taalvrij
heid en dan kan men niet opleggen dat 
alles in het Nederlands zal opgesteld 
worden. 

* * * 
Dezelfde lezer neemt er aanstoot aan 
dat in het Vlaamse land door de firma 
S.A. Geens-Benelux, Aarschot/Belgi
que, Brandy wordt verkocht en op de 
flessen etiketten worden aangebracht 
die uitsluitend in het Frans zijn gesteld. 
Ook dit is geen overtreding van enige 
wet of besluit. Het is alleen een onbe
leefdheid vanwege de firma. Wij heb
ben de firma Geens, uit Aarschot 
vriendelijk uitgenodigd om haar han
delwijze te veranderen. Wij wachten 
op antwoord. 

Rob Vandezande, senator 

Paul Van Grembergen 
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heen ziin 
bedevaart gehad 
Kruistochter in de rijksschool, muiter in 
het seminarie, zondebok in het onder
wijs en mens in de politiek. 
De fractieleider van de Volksunie is een 
verhaal op zichzelf. Dàt verhaal leest u 
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VLAAMS INTERNATIONAAL CENTRUM v.z.w. 
Omwentelingsstraat 15 
1000 Brussel - 02-219.49.30 

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

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

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

-
Schriftelijke sollicitaties worden verwacht vóór I februari 
1982, t.a.v. Lutgart De Beul. lA.dv.J 
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In de Antwerpse gemeenteraad 

Bij een diagnose 
hoort een remedie ... 
Voor de laatste maal werd de begro
ting van de stad Antwerpen bespro
ken. Voor de laatste maal van dit 
Antwerpen. Voor sommigen was het 
echter wel de vraag of het nog wel 
hoefde. Op één jaar kan je toch niet 
veel meer uitrichten want daarna_ zal 
Antwerpen niet meer zijn wat het 
altijd geweest is. Het werd een klam 
gedwee debat, met toch enkele op
merkelijke uitschieters. 

De dissidente CVP'er Mees werd door 
de CVP aangeraden zijn politieke car
rière maar elders voort te zetten. Die
zelfde CVP viel dan ook nog eens 
driftig uit tegen VU-fraktieleider Ge
rard Bergers. De zware oppositie te
gen het geklungel in verband met het 
interkommunaledossier trok nog altijd 
de zin voor verhoudingen scheef. 

Samenvoeging 
Raadslid Mees legde een dossier op 
tafel in verband met een aantal wijken 
in het Ekerense. Het is duidelijk aldus 
de interpellant dat deze wijken beter 
naar Kapellen verhuizen, dan vergeten 
te worden door de metropool, een 
twintigtal kilometer verder. Zowel Ber
gers als Staf De Lie pikten hier onmid
dellijk op in. De VU ging daar als 
voorstander van het integraal-federa
lisme op in. De Liesprak vanuit zijn er
varing met de poldergebieden in Ant
werpen, en vroeg zich af of deze n.a.v. 
van de samenvoeging niet konden 
afgehaakt worden samen met die van 
Ekeren. Berendrecht en Lillo hebben 
de jongste twintig jaar ook niet bijster 
veel genoten van ,.hun fusie". De CVP 
wenste onmiddellijk duidelijk te stellen 
dat dit standpunt niet het hare was. 
maar slechts dat van èèn lid. Haar 
standpunt zou later duidelijk gemaakt 
worden. 

Deficit 
Fraktieleider Bergers nam het miljar
dendeficit als centraal punt van zijn 
tussenkomst. Hij schetste kort welke 
stunts men de voorgaande jaren dien
de uit te halen om tot opgepoetste cij
fers te komen. Doch steeds bleek het 
vernis snel te verbleken. Ook voor de 
stunt van dit jaar voorspelde hij een 
pijnlijk ontwaken. Het kollege had im
mers zomaar een tussenkomst van de 
staat voor een bedrag van 3.666 mil
joen opgeschreven. De staat heeft dit 
echter niet toegestaan. Maar ze1fs die 
goocheltruuk kan de situatie niet recht 
trekken. Er blijft dan nog een put van 2 
miljard. En zo komt men toch terug bij 
cijférs, die in het verleden als onaan
vaardbaar waren vooropgesteld. De 
grote slokoppen in deze begroting zijn 
de personeelszaken, waar gelukkig 
ernstig in gematigd wordt, en de schul
denlast die tilaan astronomisch wordt. 
44 % van alle inkomsten dienen nu al 
om schulden af te betalen, of liever de 
intresten. Aan de lonen wordt dan nog 
eens 65 % besteed. En ondertussen 
stijgen de belastingen maar. In '74 
verklaarde de meerderheid nog dat de 
belastingen niet meer konden stijgen. 

Sindsdien stegen ze nog met 166 %. 
de lonen daarentegen met 76 %. Tot 
slot stelde Bergers de ernst waarmee 
de fusie zou zijn voorbereid grondig in 
vraag. 

De haven 
Als VU-havenspecialist behandelde 
Hu go Schiltz de hoogst bevredigende 
havenresultaten. Hij konstateerde dat 
iedereen blijkbaar tevreden was en dat 
de privè-sektor zelfs niet klaagt. We 
mogen fier zijn op deze goede ver
standhouding. Dat betekent eLhter 
n1et dat we er ZIJn. Hij betreurde dan 
ook dat de publiciteitscampagne stil 
gevallen is, dat er geen Antwerpse 
1nbreng is in het .. Time"-supplement 
over Vlaanderen. We zouden meer 
moeten spreken. In Antwerpen bren
gen Investeringen nog altiJd het hoog
ste resultaat op. recente ingrepen heb
ben veel opgeleverd, denk maar aan 

de 45 voet. We moeten dan ook 
verder gaan. in Antwerpen vraagt men 
geen draken uit de opera. Gelf of geen 
geld, de expansie moet veilig gesteld 
worden. Meer specifiek doelde Schiltz 
op de waterverdragen. die nu eens 
eindelijk juridisch afgewerkt moeten, 
zodat men dadelijk kan beginnen te 
werken wanneer er nog eens geld is. 
Zwijgen is gevaarlijk. Ook Staf De Lie 
boomde verder over de haven. Hij 
vroeg zich af of de fameuze storm
stuw van Costerweel wel aan enige 
noodzaak beantwoordt Het ding kost 
toch 25 miljard. Zeer technische vra
gen volgden over de opgespoten pot
polders. de uitbouw van de linkeroe
ver, de promotie, vooral betreurde hij 
dat de luchthaven van Deurne natio
naal tegengewerkt wordt, terwijl toch 
bewezen is dat een aantal kleinere 
luchtvaartondernemingen heel wat 
produktiever zijn dan de mastodonton
dernemingen. Stad en provincie zou
den in Brussel wat meer hun tanden 
moeten laten zien. Men mag niet ver
geten dat op Deurne toch 600 man te
werk gesteldis. Tot slot vroeg Staf De 
Lie zich af of het vruchtbare Schelde
slib niet op de akkers van de boeren uit 
de streek kon komen. 

OCMW 
Anita Viaene kwam terug op de sa
menvoeging. Vaak is reeds aange
toond dat het met het OCMW na de 
samenvoeging niet meer verder kan. 
Geslaagde projekten. zoals o.a. dat van 
Veerle Thijssen in Ekeren. zullen ten 
dode opgeschreven zijn. Er zal niets in 
de plaats komen en daar kunnen ver
gaderingen van ambtenarenkommis
sies niet veel aan veranderen. Er zullen 
strukturen aangepast moeten worden. 
Verleden jaar had Viaene een voorstel 
gedaan tot een ver gaande interpreta
tie van de bestaande wetgeving. Nu 
wou ze wel eens weten of eraan 
gewerkt was. Of heeft men andere 
ideeën uitgewerkt: het zou alleszins 
niet slecht zijn om met alle partijen te 
werken. 

Een remedie 
Willockx was het opgevallen dat 
steeds meer schepenen klagen over 
de slechte behandeling die ze in Brus
sel krijgen, over het geld dat nationaal 
wordt achtergehouden. over de ge
meentelijke autonomie die aangeast 
wordt. enz. Willockx betreurde echter 
dat deze schepenen niets anders de
den dan klagen, men zou er iets aan 
moeten doen, bij een diagnose hoort 
een remedie. En zou de remedie niet in 
de Vlaamse Deelregering gevonden 
kunnen worden? Zou men daardoor 
de autonomie van de gemeente niet 
kunnen opkalefateren? 

Ook H. de Bruyne stelde een reme
die (van een ander soort) voor. Hij 
betreurde dat er in heel de financie
ringssektor maar wat geklungeld 
wordt, dat er hier en daar wat geleend 
wordt, met de meest ongekoördineer
de en onmogelijke vervaldata. Kortom 
het enig beleid is om op de vervaldag 
wat geld bijeen gescharreld te hebben. 
Zou het niet beter zijn om al die 
schulden en schuldjes op korte termijn 
in een grote lening te verzamelen. 
Hierdoor zou men een strak afbeta
lingsschema kunnen uitwerken. Dan 
zou het beleid niet steeds doorkruist 
worden door diverse leningen. Ook' 
stelde hij zich de vraag of de fusie
schepen al onderzocht had welk belas
tingsysteem er na de samenvoeging 
zou kunnen komen. 

Thor Bergers 

"WIJ"-kolportage 
te Ekeren 
Op zondag 7 februari e.k. zullen we het 
weekblad ,.Wij" van de Volksun1e ver
kopen 1n verscheldene straten 1n Eke
ren. Vrijwilligers worden gevraagd om 
aan deze aktie deel te nemen. BiJeen
komst om 1 0 u 45. Leerhoekslaan 3 te 
Ekeren. Hartelijk welkoml 

(V.T.J 

Openbaar 
Centrum voor 

Maatschappelijk 
Welzijn van 
Antwerpen 

Plaatsen van 
elektricien-draadlegger 

De bediening van elektricien
draadlegger wordt openver-kl
aard. Zij is enkel toegankelijk 
voor mannelijke kandidaten (KB 
24-12-1968 art. I, 2 en 3). 
Huidige bruto-aanvangswedde 
per maand: 33.768 fr. of 34.843 fr. 
naargelang de kandidaten ge
rechtigd zijn op standplaatsver
goeding of op haardtoelage. 
Een vergelijkend eksamen zal af
genomen worden, waarna een 
werfreserve zal worden aange
legd met een geldigheidsduur 
van 3 jaar. 
De kandidaten moeten een ge
tuigschrift van goed zedelijk ge
drag, dienstig voor openbaar be
stuur en een militieattest inleve
ren. 
Leeftijdsvoorwaarden: de leeftijd 
van 21 jaar bereiken en deze van 
40 jaar niet overschreden hebben 
op 15-2-1982. Toepassing der wet
ten van 3-8-1919, 27-5-1947 en 
27-7-1961. 
Studievereisten: diploma van la
ger secundair technisch onder
wijs of van gelijkwaardige 
avondleergangen in de speciali
zatie elektriciteit (A3 of A4-I en 
B6/B2l of bewijs van 5 jaar prak
tijk in de elektriciteit. 
Inschrijvingskosten: 300 fr. 
Volledige voorwaarden en ver
plicht inschrijvingsformulier te 
bekomen op de 7de Afdeling
Personeelszaken van het Open
baar Centrum voor Maatschap
pelijk Welzijn, Lange Gasthuis
straat 39 Antwerpen (tel. 32.98.35 -
31.09.70). 
De aanvragen dienen op het Se
kretariaat, Lange Gasthuisstraat 
33 Antwerpen toegekomen te zijn 
uiterlijk op 15-2-1982. 

(Adv. 121 

• Jongedame. 25 jaar. zoekt 
dringend een betrekking als kli
nisch psychologe. Belangheb
bende is in juli 1981 afgestu
deerd en wenst te werken 1n een 
Centrum voor Geestelijke Ge
zondheidszorg of in een kliniek. 

Belangstellenden gelieven zich te 
wenden tot volksvertegenwoordiger 
Joos Somers, liersesteenweg 11 te 
2580 St-Katelijne-Waver, tel. nr 015-
21.79.00, ofwel via het Vlaams-Natio
naal Centrum, 0. Boucherystraat 7 te 
2800 Mechelen, tel. nr 015-20.95.14 
tijdens de kantooruren. Gelieve 
steeds ons ref. nr 2648-125 te vermel
den. 

Openbaar 
Centrum voor 

Maatschappelijk 
Welzijn van 
Antwerpen 

Geneeskundig personeel 
Volgende bedieningen worden 
openverklaard: 
- één plaats van geneesheer
diensthoofd (rang 1 J voltijds in de 
dienst voor radiodiagnose - alle 
ziekenhuizen; 
- één plaats van afdelings
hoofd in de dienst voor oogheel
kunde van het Algemeen Zieken
huis Middelheim. 
De benoeming van de plaats van 
afdelingshoofd in de dienst voor 
oogheelkunde zal ingaan op 
1-5-1982. 
De kandidaten dienen van Belgi
sche nationaliteit te zijn. 
De aanvragen dienen op het se
kretariaat, Lange Gasthuisstraat 
33, te Antwerpen toegekomen te 
Zijn uiterliJk op 8-2-1982. 
Inschrijvingsformulier en volle
dige voorwaarden te bekomen 
op de 7de afdeling-personeelsza
ken, Lange Gasthuisstraat 39, 
Antwerpen (tel. 32.98.35 - 31.09.70). 
Het inschrijvingsgeld bedraagt 
400 fr. 

!Adv. 131 
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JANUARI 

28 DEURNE: VUJO-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. 

29 ZWIJNDRECHT: Officiële heropening ter gelegenheid van de 
overname van het Vlaams Huis, Polderstraat 15. Vanaf 20 uur. 
Org.: v.z.w. Vlaams Huis Were Di. 

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. T urnhoutsebaan. Programma: informatie 
over V oeren. amnestie, viering 1 0 jaar TAK, zelfbestuurbetogin
gen. dia- en filmreportages over de laatste Voerwandelingen. 

FEBRUARI 
4 STABROEK: Debat over Jeugdbeleid in Stabroek om 20 uur in 

Krekelhof. Org.: VUJO. 
4 DEURNE: Nelly Maes lost de gestelde vragen op in verband met 

onderwijsproblematiek Om 20 uur in lokaalT refpunt. Turnhoutse
baan. Org.: VU-Vrouwen arr. Antwerpen. 2de onderwerp: Zijn wij 
vrouwen wel aktief genoeg of kan het heel wat beter. 

6 WILRIJK: VU-dansfeest om 20 u. 30 in zaal ,.De Kern". kultureel 
centrum van Wilrijk. 

6 ANTWERPEN: VUJO-voorbereiding jaarprogramma op basis 
van werkloosheid, vrede, stadsproblematiek. milieu. vrije zenders 
en relatie met VU. Om 14 u. 30 in de Wetstraat 12. 

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. 

11 ANTWERPEN: Komisch teater met I Colombaioni in de koncert
zaal De Singel, Desguinlei. Org.: ANZ en Caremanskring i.s.m. het 
Noordstarfonds vz.w. 

13 HOVE: Programmadag voor alle leden en sympatizanten. Inschrij
ven bij bestuurs- en gemeenteraadsleden. 

16 BERCHEM: Bezoek aan provinciegebouw Antwerpen. Verzame
len om 13.u. 45 Kon .. Eiisabethlei. Org.: FVV Berchem. 

Worstebroodavond 
te Wommelgem 
Na een werkingsjaar met talrijke zeer 
geslaagde aktiviteiten van VU en 
VUJO met als uitschieters de uitslag 
bij de verkiezingen en het daarbij 
gepresteerde werk en de daaropvol
gende reuze overwinningsdansavond 
met een in Wommelgem nog nooit 
beleefde opkomst. Dat d1t alles echter 
maar kon bereikt worden dank zij de 
inzet van allen die. regelmatig de baan 
opgingen om de 3.300 bussen met 
onze .. Kaak" en kiespropaganda te 
voorzien. van onze plakploegen. van 
hen die vrijwillig dienst deden op het 
bal. van de mandatarissen met hun 
dienstbetoon. Voor de afd. was dit een 
gegronde reden om met een zestigtal 
vrienden waaronder vooral de Jeugd 
niet ontbrak. samen te komen in onze 
.. Kiauwaert". 

Na een welkomstwoord en .. een sma
kelijk eten" toegewenst door voorzit
ter Rik Mangelschots werd een reuze 
wordt of appelbrood van pnma kwali
telt aangeboden. Na het verorberen 
was het de beurt aan W. Herbosch om 
een opsomming te geven over het 
voorbije jaar. wie waar buste. wie de 
plakkers waren. en die iedereen aan ie
dereen voorstelde. Dat de afdeling in 
het arrondissement mede 1n de kop.. 
groep zit betreffende Vlamat. aantal 
leden. top 20 en .. Wij", financiële ver
plichtingen en aanwez1gheid op de 

Sierpleister 
op gevels? 

Alle vochtisolaties 

ATHOS p.v.b.a 

Eikenstraat 212, Reet 
Tel. 031-88.64.68 

Ook ruwbouw & 
sleutel op de deur 

arrondissementele raad en nationale 
manifestaties. IS een bewijs dat ook 
alle bestuursleden hun taak ernstig 
opnemen Het was dan aan A Van De 
Weghe. fraktielelder van onze 4 man
datanssen. om de belangrijkheld van 
dit verkiezingsjaar te onderstrepen, 
van allen dezelfde inzet te vragen en 
als het mocht nod1g blijken er nog een 
schepke bij te doen. Wij zijn nu met 
vier. de zes zouden wij moeten kunnen 
halen maar een zevende zouden wij er 
nog graag biJ nemen. Pas dan zullen wij 
ons overwinningsbal van verleden jaar 
kunnen overtreffen met u allen. tot 
SpiJl van wie 't benijdt. 

Ward Herbosch 

OCMW
Borgerhout 
Openverklaring betrekking 
Bij het OCMW Borgerhout wordt 
de betrekking open verklaard 
van : 
maatschappelijk assistentlel 
Voorwaarden . 
- minimumleeftijd 18 jaar, ma
ximumleeftijd 40 jaar. 
- in het bezit van het diploma 
van maatschappelijk assistent<el. 
Gelieve Uw verzoek voor deelne
ming aan de bekwaamheids
proef vóór 15-2-1982 te richten 
aan het OCMW Borgerhout, 'Lui
tenant Lippenslaan 57, 2200 Bor
gerhout, 
vergezeld van : 
- een voor eensluidend ver
klaard afschrift van het vereiste 
diploma. 
- een recent getuigschrift van 
goed gedrag en zeden. 
- geboorteuittreksel 
- militiegetuigschrift 

Indien wij niet in het bezit zijn 
van bovenvermelde bewijsstuk
ken zal Uw kandidatuur niet 
weerhouden worden. 

FT2,7,7(Adv. 11) 
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VUJO-Antwerpen wil 

federale denkwereld 
Maandag 18 1anuan kwamen te Ant
werpen een aantal VUJO'ers samen 
om de .. zin en onz1n van een VUJO
afdeling" te bespreken· een verslag. 
Centraal tema was het herstellen van 
de geloofwaardigheid van het inte
graal-federalisme bij de brede lagen 
van de jeugd. Een specifieke JOngeren
werking werd als essentieel ervaren. 

Heel wat jongeren hebben immers een 
.. eigen kijk" op de zaken en met alleen 
op jongerenproblemen. 

De VUJO stelt zich dan ook als taak 
naar die jongeren toe te trekken en 
hen te motiveren door een ong1nele 
aanpak van de aktuele problemen. Een 
aanpak die echter altijd u1tgebre1d 
moet worden met de volledige Ideolo
gie van VU en VUJO. om zo een 
federale denkwereld te scheppen. Een 
globale politieke v1sie. die het losse 
floddergedoe van somm1ge partijen 
aan de kaak moet stellen. Bepaalde 
fundamentele ondemokratische 
groepjes dienen echter geweerd te 

worden Ze brengen op termiJn enkel 
schade 

VUJO dient er echter ook op te waken 
dat ze meer wordt dan een uithang
bord voor de moederpartiJ. Op term1jn 
zal ze er voor moeten zorgen dat de 
ideeën van jongeren doorstromen 
naar de moederpartij. en daar lang
zaam in ge'1ntegreerd geraken tot een 
verdere verfijning van het partijpro
gramma. 

Wanneer d1t niet lukt zal VUJO verant
woordelijk ZIJn voor een steeds scher
per wordend generatlekonflikt Alles
zins zal het nodig..zijn zich als één man 
acnter akties van de parlij te zetten. 

Wie 1nteresse heeft. wie wil meewer
ken IS steeds welkom. Op zaterdag 6 
februari komt VUJO bijeen om haar 
jaarprogramma op te stellen. Afspraak 
in de Wetstraat 12 te Antwerpen om 
14 u. 30. Ben je nog geen 35, dan ben 
je welkom. 

Thor BERGERS 

Aanbevolen huizen 
- Lood-. z1nk- en rOOIIngwer
ken 
- San1ta~re 1n,;tallat1es 
- Herstell1ngen en n1euwbouw 

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

Firma EBO-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 

J'el. 053-62 37.65 

ANTIEKZAAK 

Mevr. Julien SCHERRENS
GHEKIERE 
Nederweg 113, 

8700 IZEGEM 
Tel. 051-30153/ 
Aankoop en verkoop van Franse 
CNormand1sche geskuipteerde 
eiken bruidskasten) meubelen en 
borden + kunstvoorw<o!rpen 

~ n VIDEO-MASTER 

~u 1 PVBA 

TECHNICUS 
MARC UYTDEWILGEN 

TV- en VIDEO-SPECIALIST 

Te I. 16.34. 16. 

Generaal Lemanstraat 29 
2000 ANTWERPEN 

TEL 014-21.12.07. 
FAAlKINSTRAAT 20, 

HERENTALS. 

Meubelmagazijnen 
DE KLEINE WINST 
lt' Nu•l. 
J\nlwt'' p:-otr ,t.lt 164 1 77 

StiJlmeubelen + kle1nmeubelen 

( d Cl.h·~~t·nl.l,lll 50 52 

óllle moderne meubelen 

lt•l l)JI 88 13 113 

Meer dan 3.000 m2 loon zalen. 
'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 €0 
1850 GRIMBERGEN 
Tel. 02-251.11.36 

Boekhouding - Fiskaliteit en venootschapsstichtingen. 
Over het ganse land 

28 JANUARI 1982 

VU-Mechelen 
bereidt gemeente
raadsverkiezingen 
voor 
Het dageliJkS bestuur van de Volks
ume Mechelen beraadde z1ch over de 
lijstsamenstelling met het oog op de 
gemeenteraadsverkiezingen van okto
ber 1982. 
Met algemeenheid van stemmen wor
den de volgende kandidaturen voorge
dragen: 
- lijsttrekker: ir. Oscar Aenard, huic4_g 
VU-fraktieleider van de gemeente
raactsfraktie: 
- tweede plaats: Kris Van Esbroeck, 
huidig VU-sekretaris van de gemeen
teraadsiraktie 
- lijstduwer : senator Wim Jorissen 
die op eigen verzoek deze plaats 
toegewezen kreeg. 
Dit eerste deel van de VU-modellijst 
zal ter goedkeuring worden voorge
legd aan het statutair voorzien politiek 
kollege (dit is een verruimd bestuur) in 
het begin van de maand februari 1982. 
In de schoot van het bestuur werd een 
werkgroep gevormd die aktief kandi
daten voor de gemeenteraadsverkie
zingen. zowel binnen als buiten de 
partiJ, zullen aanzoeken. Wie zich ge
roepen voelt een plaats op de VU-ge
meenteraadslijst te bekleden. kan zijn/ 
haar ~nteresse laten blijken bij de VU
bestuursleden of mandatarissen. 
Het VU-programma voor de komende 
gemeenteraadsverkiezingen is ruw
weg klaar en wordt thans getoetst aan 
de mening van de meest diverse opi
nies en milieus van de stad. Daarna zal 
het in eindredaktie klaargemaakt wor
den. 
Het dagelijks bestuur verheugt zich 
over het vlekkeloze verlop bij de lijst
samenstelling en de entoesiaste en 
kreatieve aanpak van het verkiezings
programma voor de komende verkie
Zingen. 

Volksunie-Laakdal zet 
verkiezingscampagne in 
De voorbiJe parlementsverkiezingen 
hebben de VU-Laakdal een extra-sti
mulans gegeven. Er werden immers 
enkele plaatselijke rekords gevestigd : 
over heel Laakdal (fusiegemeente 
Vorst-Veerle-E1ndhout) werden vol
gende uitslagen behaald: 21 % voor 
de Kamer (wÇtar de CVP-burgemees
ter onze rechtstreekse tegenstrever 
was), 23 % voor de Senaat en liefst 
30 % voor de provincielijst Op deze 
laatste lijst was ons Laakdals provin
cieraadslid Rob Geeraerts lijstaan
voerder voor de VU. Uitschieters in 
deze uitslagen waren de stembussen 
van Groot-Vorst. de bakermat van de 
VU-Laakdal. waar percentages van 
40 % werden genoteerd en waar de 
VU de sterkste partij geworden is. 

Ook op het vlak van de voorkeurstem
men werden rekords gebroken: Oc
taaf Janssens haalde als eerste plaats
vervanger op de Kamerlijst 1.372 
stemmen. wat niemand hem ooit voor
deed in ons arrondissement. 

Rob Geeraerts behaalde 2.497 stem
men op een provincielijst. wat volgens 
ons ook een arrondissementeel rekord 
is. Deze uitslag is een vooruitgang van 
meer dan 1.000 stemmen voor ons 
provincieraadslid! 
De VU van Laakdal heeft dus vast en 
zeker haar duit in het zakje gedaan om 
de verkiezingsuitslag in onze streek zo 
goed te maken. Dank zij de Laakdalse 
hoge scores is het kanton Westerlo op 
de drie lijsten het beste van de zes ar
rondissementele kantons. Ons zal 
deze uitslag aansporen om op ge
meentelijk vlak nog harder te gaan 
werken. zeker nu de gemeenteraads
verkiezingen voor de deur staan. 

Momenteel wordt er gewerkt aan de 
opstelling van het programma. leiwijl 
ook de eerste kontakten buiten het 
bestuur gelegd worden voor de lijstsa
mensteil ing. 
Op zaterdag 27 februari 1982 vieren 
wij ons ledenfeest Het bestuur doet 
momenteel een inspanning om op dit 
feest het 300ste lid van de VU-Laakdal 
te kunnen vieren. Dit feest. waarop 
mosselen of koude schotels kunnen 
verkregen worden, zal zeker een suk
ses worden. Er is slechts één pro
bleem: de zaal zal waarschijnlijk te 
klein zijn. Diegenen die er willen bij zijn 
dienen dus vlug in te schrijven bij een 
van de bestuursleden. Dit ledenfeest 
zal voor de VU-Laakdal tevens de 
officiële start van de verkiezingscam
pagne 1982 zijn. De aanloop voor die 
start is trouwens reeds genomen: 
sinds de parlementsverkiezingen van 
november 1981 kregen alle burgers 
van Laakdal reeds drie pamfletten van
wege de VU-Laakdal. De politieke akti
viteit draait dus op volle toeren en dat 
zal zo wel blijven gedurende de vol
gende acht maanden! 

Het bestuur van de VU-Laakdal 

• 20-jarige jongeman - onge
huwd - legerdienst voldaan - met 
diploma A4 houtbewerking, 
zoekt dringend werk. 

Voor inlichtingen zich wenden: 
0. Van Ooteghem. Senator, Ar
mand Lonquestraat 31 , 9219 
Gentbrugge. Tel. 091-30.72.87. 

VUJO-Stabroek geeft aanzet tot 
een doorgedreven jeugdbeleid 
Stabroek zit met een verouderd beleid, 
zo er tenminste van beleid kan gespro
ken worden. 

Dit is gezien de specifieke situatie van 
Stabroek, dramatisch. 

De afgelopen 1 0 jaar is het bevolkings
aantal in onze gemeente verdubbeld 
dit ten gevolge van een intensief en 
grootschalig verkavelingsbeleid. 

Zoals het gewoonlijk gebeurt denkt 
tnen bij zulk beleid enkel aan de voor
delen en niet aan de nadelen. Gevolg is 
alleszins dat zeer veel jonge gezinnen 
zich in onze gemeente vestigden, en 
dat de gemeentebestuurders er nooit 
aan gedacht hebben dat dit wel eens 
gevolgen kon hebben. 

Er IS niets voorzien wat betreft speel
mogelijkheden voor de kinderen, de 
verkeersveiligheid is beneden alles, en 
als opvang- en ontspanningsmogelijk
heden voor de jongeren bestaat er 
enkel de straat... 

• Ervaren kinesiste, 26 jaar. 
zoekt dringend een betrekking 
zowel part-time als full-time 
• Electncien meermaals her
scholing gevolgd, met jarenlange 
ervanng zoekt een passende job. 
• OnderWIJZeres. 20 jaar. wil aan 
het werk. ZIJ komt nog in aanmer
king voor een betrekking als eco
nomiSCh stag1air. Behaalde haar 
d1ploma aan een vrije school. 
• Bekwame sanitaire werkster 
(16 Jaar) wil aan het werk. Wie 
helpt haar aan een job? Zij komt 
nog 1n aanmerk1ng als ekono
miSCh stagiair. 
Voor verdere inlichtingen kan 
men z1ch wenden tot Georgetie 
De Kegel. Aardeweg 36, te 9406 
Outer (tel. 054-33.43.47) 

• Jongeman. 25 jaar. zoekt be
trekking als keukenhulp in res
taurant. bij voorkeur in Brussel of 
omgeving. 

De VUJO, en met haar de VU meent 
dat hier dringend .;.,.at aan moet veran
deren. 

Te dien einde heeft~ de VUJO een 
lijvige brochure uitgegeven onder de 
titel .. Stabroekse jongeren: een zwij
gende meerderheid", waarin onze visie 
en ons programma wat betreft jonge
renbeleid wordt uiteengezet 

Aansluitend bij deze brochure die ove
rigens een goede pers te beurt viel, 
heeft de VUJO een debat inqericht dat 

~~~ 
J.GERLO 

• Jongeman. 21 jaar. zoekt 
werk als kok in Brussel of omge
ving. Bezit diploma A2 kok. Is vrij 
van legerdienst. 
• Jongedame, 21 jaar. zoekt 
werk als keukenhulp, kokkin. 
Brussel of omgéving. 

• Gehuwde onderwijzeres 
zoekt werk, ook administratief 
werk in Brussel of omgeving. 

• Schoonmaakster zoekt werk, 
in Brussel of omgeving. Onmid
dellijk vrij. 

• Schoonmaakster zoekt deel
tijds werk. Brussel of omgeving. 

• Jongedame. 19 jaar, zoekt 
passende betrekking als gezins
en sanitair helpster. in Brussel of 
omgeving. 

plaatsgrijpt op 4 februari e.k. om 20 u. 
in zaal Krekelhof te Hoevenen. 

Bedoeling van dit debat is om die 
avond eventueel over enkele punten 
reeds een overeenstemming te berei
ken tussen alle partijen, en om binnen 
alle partijen het denken en doen over 
jeugdbeleid op gang te brengen. 

Van elke partij werd een spreker uitge
nodigd. Moderator van het debat .is 
nationaal voorzitter Joris Roets. 

Dirk Van Putten, 
VUJO-voorzitter. 

• Jongedame, 19 jaar, zoekt 
betrekking als sekretaresse. Be
zit diploma hoger sociaal techni
sche en daktylo. Bij voorkeur 
Brussel of omgeving. 

• Jongeman. tuinbouwtechni
cus, zoekt passende betrekking. 
Brussel of omgeving. 

• Jongeman. 20 jaar, vrij van 
legerdienst. ,zoekt betrekking als 
chauffeur. besteller, begeleider in 
kleine firma van Brusselse. Kent 
iets van mekaniek. 
Voor inlichtingen en kontakten 
zich wenden tot Kamerlid Daan 
Vervaet. tel. 02-569.23.11. 

• Het Vlaams-Nationaal Studie
centrum vraagt voor het onder
houd van haar gebouwen een 
man of vrouw en dit gedurende 
vier uren per dag. Kandidaten 
aan VNS. Barrikadenplein 12 te 
1 000 Brussel. 
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VU wil dat huidige agglomeratie
raad snel verdwijnt 
Het kollege en de raad van de Brussel
se agglomeratie glijden nu wel duidelijk 
naar een totale afgang. Na tien jaar 
werking (nou jaD blijft er van dit groots 
opgezet <FDF-)spektakel slechts een 
puinhoop over. Mede door het feit dat 
de bestaande meerderheid tot op de 
draad versleten is. het FDF leegloopt, 
de financiële administratie één kata
strofe is, moet er dringend een einde 
komen aan dit politiek schandaal dat 
de hoofdstad teistert. 

Voorzitter Lagasse <FDF) heeft zowat 
alle belangrijke portefeuilles in eigen 
beheer genomen wat wil zeggen dat 
hij bij afwezigheid (bv. parlementair 
werk) de hele agglomeratieraadswer
king lamlegt. Zo ook op de jongste bij
eenkomst van de raad. Dit incident -
dat duidelijk de druppel was die de em
mer deed overlopen - heeft geleid tot 
een overduidelijke stellingname van de 
leden van de Vlaamse partijen. sche
penen én raadsleden! 

In een verklaring na de bijeenkomst 

stelden VU-woordvoerder De Braban
ter en schepen Jan De Serlangeer dat 
de agglomeratie zoals wij die nu ken
nen dringend wég moet! 
"De wanorde die wij hier meemaken. 
bewijst nog eens dat men de Agglo
meratie moet afschaffen en vervangen
door een andere instelling ofwel Ag
glomeratieverkiezingen moet uitschrij
ven in oktober" zegden de VU-manda
tarissen. Inderdaad. na 1 0 jaar wordt 
het toch stilaan tijd dat men eens aan 
nieuwe verkiezingen denkt. Maar Jan 
De Serlanger ziet het iets fundamente
ler: 
"In de regeringsverklaring is over Brus
sel niets vastgelegd. Toch meen ik te 
weten dat men er na deze 1 0 volle ja
ren niet aan denkt, ernstig werk te 
maken van verkiezingen. die kunnen 
samenvallen met deze voor de ge
meenteraden. De huidige gang van 
zaken overtreedt elke demokratische 
rechtsorde en de wantoestanden die 
eruit voortvloeien zijn niet langer duld
baar." 

2 VUJO'ers in Sociale Raad 

Voor Jan De Serlanger is het duidelijk 
dat de voorgaande en huidige regering 
verantwoordelijk is voor deze gang 
van zaken daar zij het FDF gewoon 
haar goesting laten doen. In een geza
menlijke verklaring na de jongste raad 
deelden de VU-mandatarissen het vol
gende mee: 

"Wij stellen vast dat de Agglomeratie 
"de facto" volkomen onwettig en onbe
stuurbaar is geworden. Binnen het 
schepenkollege is van kollegialiteit en 
medeoverleg geen sprake meer. Wij 
stellen vast dat demokratische spelre
gels binnen kollege en raad volkomen 
zoek geraakt zijn." 
Derhalve zijn wij ervan overtuigd dat 
de bestaande agglomeratieraad drin
gend moet gelikwideerd worden en 
dat er samen met de gemeenteraads
verkiezingen van oktober '82 nieuwe 
agglomeratieraadsverkiezingen dienen 
te worden uitgeschreven!" 
De regering kan echt niet langer blij
ven doen alsof haar neus bloedt... 

VUJO-werking aan VUB : sukses 
BRUSSEL- Ontstaan tijdens het begin van het akademiejaar 1979-80, is deze 
zeer aktieve VUJO-kern aan de Vrije Universiteit Brussel nu aan zijn derde le
vensjaar toe. Om het eigenlijke ontstaan van deze kern te situeren moeten we 
teruggaan naar het VUJO-weekend in september 79 te Bemalen CN-NU. Daar 
troffen zich een aantal VUB-studenten alsook enkele VUJO'ers die zich voor 
het eerst hadden laten inschrijven aan de unief. De handen werden in mekaar 
geslagen, plannen gemaakt en enkele weken later bij de start van het akade
miejaar werd van wal gestoken. En zo bestaat er sindsdien een goed werkende 
sociaal vooruitstrevende VUJO-kern, die niet af te rekenen heeft met de 
krisismoeilijkheden zoals die zich heden voordoen in de traditionele Vlaamse 
studentenorganizaties. Deze kern is trouwens de enig bestaande Vlaams-na
tionale en vrijzinnige studentenorganizatie aan de grootste Nederlandstalige 
universiteit in de zuidelijkste stad der Nederlanden. Tot de stichterskern beho
ren, en zijn er nog steeds in aktief: Eric Van Baelen, Luk Van Biesen, Jan Voet 
en Luc Van den Weygaert die gevraagd werd deze bijdrage te leveren. 

Wat onze werking aan de unief 
betreft houden wij geregeld debatten. 
vormings- en voorlichtingsavonden om 
de student de kans te geven zich 
volksnationaal te ontwikkelen, zonder 
daarbij het studentikoze leven (fuif. 
cantus. film .. .) uit het oog te verliezen. 
Verder zijn er ook onze wekelijkse 
info-stands in de cafetaria waar de 
studenten zich de nodige werken over 
de Vlaamse beweging kunnen aan
schaffen zonder de onvermijdelijke 
zelf~levers. mouweschildjes. enz. te 
vergeten ... Vanaf dit jaar geeft VUJO
VUB naast de periodieke pamfletten 
ook een vast tijdschrift uit, waar op 
een gevatte humoristische en studenti-

koze manier een aantal mistoestanden 
in de samenleving en op de unief 
worden gehekeld. De nieuw geborene 
kreeg de naam "Uylenspiegel" mee. 

Tegenover vorig akademiejaar kennen 
wij een verdubbeli11g van ons leden
aantal. Er komen nog geregeld nieuwe 
leden bij, en wat belangrijk is, de 
meeste leden zijn kandidatuursstuden
ten. zodat de kontinuïteit gewaarborgd 
blijft. De Vlaamse reflex zit diep bij de 
hedendaagse studenten. Het gevoel 
van onmacht in de huidige unitaire 
Belgische staat speelt ook mee. 
Aan onze unief bestaat er een Sociale 
Raad die het beheer van de sociale 
sektor onder haar bevoegdheid heeft. 
Hier hebben de studenten een zekere 
medezeggenschap. Zes studenten 
1/YOrden ieder jaar rechtstreeks door 
hun kollega's verkozen. De werking 
van deze Raad liet de jongste jaren 
veel te wensen over omdat enkele 
uiterst-linkse verenigingen er de plak 
zwaaiden. Hiertegen rees er in· de loop 
der jaren een groeiend verzet en onge
noegen omdat deze groeperingen en
kel zichzelf vertegenwoordigen. Voor 
de laatste verkiezingen hadden de 
studenten dan ook de keuze tussen 
twee lijsten nl. de marxistische SVB-

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. 

lijst <Studentenvakbeweging) en de 
Open-lijst (een pluralistisch demokrati
sche lijst van VUJO-ers. liberalen. een 
ecologist en onafhankelijken). Groot 
was de vreugde in ons kamp toen de 
uitslag van de stemming bekend raak
te : Open-lijst: 5 zetels. 3VB-Iijst: 1 
zetel. Onze 2 VUJO-kandidaten kre
gen genoeg stemmen achter hun 
naam om verkozen te zijn voor de 
Sociale Raad. Sindsdien hebben 2 
Vlaams-nationalisten mede beslis
singsmacht in de Sociale Sektor VUB. 
Nu wij 2 vertegenwoordigers hebben 
in de Sociale Raad willen we ook 
bewijzen dat wij in staat zijn om de im
passe die er heerst in de studentenwe
reld te doorbreken. Om de VUB een 
duidelijk Vlaams karakter te geven 
voor de Etterbeekse en Brusselse 
leefgemeenschap is een kulturele pro
grammatie m~t een herkenbare 
Vlaamse ster'T'pel nodig. 
Zoals onze statuten het voorzien 
wordt jaarlijks een nieuw bestuur di
rekt verkozen door de leden. Op 
woensdag 9 december jl. kwam vol
gend bestuur uit de bus. 
Voorzitter: LucVan den Weygaert, De 
Ster 11 te 2540 Hove <031-55.38.08). 
Ondervoorzitter: Jan Voet, Vinneweg 
9 te 3120 Tremelo. 
Sekretaris : Eric Van Baelen, Brouwe
rijstraat 4 te 1820 Strembeek-Bever 
<02-267.28.09). 
Penningmeesteres: Greet Driljeux, 
Terbiest 75 te 3800 St.-Truiden <011-
67.47.64). 
Aktie & Propaganda: Wilfried Remy, 
Casterstraat 98 te 3500 Hasselt <011-
22.64.08). 
Publikaties: Gunther Sleewagen, Bo
termelkstraat 6 te 941 0 Erpe-Mere 
(053-2110.69). 
Verantwoordelijke A.Z.-Jette : Hilde 
Anciaux, Klepperstraat 13 te 1881 
Meise-Oppem (02-269.54.55). 
En 3 gekoöpteerden: 
André De Jong, Meibloemstraat 3 te 
2300 Turnhout (014-41 .06.36). 
Jan Jambon, Richter 3 te 3600 Genk 
(011-35.60.28). 
Luk Luwel, Van Haesendoncklaan 9 te 
3500 Hasselt (011-27.01.81 ). 

Oproep 
Langs deze weg wou ik dan nog een 
oproep doen tot de VUJO'ers die aan 
de VUB studeren en nog geen lid zijn 
om met ons kontakt op te nemen 
zodat hun studententijd wat meer 
wordt dan zich doodblokken. pintelie
ren. of zich met hun liefje op hun 
kamer op te sluiten. Ook zouden wij 
graag met andere VUJO-kernen aan 
uniefs willen samenwerken om tot een 
"Studenten- en Scholierenbeweg1ng" 
binnen de VUJO te komen. Wat in 
Brussel en Leuven kan moet ook 
kunnen in Gent. Antwerpen, Hasselt, in 
de NUHO's. aan de atenea en kolleges. 
LucVan den Weygaert, 

voorzitter VUJO-VUB. 

BRABANT 
JANUARI 
28 LEUVEN : spreekbeurt door dr. De Jonghe en 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 ROOSDAAL: 10de Eetfestijn in zaal Ons Huis, Kerkplein te Pa
mei. Vanaf 18 uur. Ook op 30/1 vanaf 18 uur; op 31 /1 vanaf 11 en 
op maandag 1 /2 vanaf 18 uur. 

29 LOMBEEK-TERNAT: Reimond Tollenaere-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 JETTE: Etentje in het St.-Pieterskollege vanaf 12 u. 

FEBRUARI 
4 LOT: Dia- en gespreksavond over "Schatplichtig Vlaanderen" 

door oud-senator M. Van Haegendoren. Om 20 uur in zaal Onze 
Kring, Dworpsestraat 90. Org. DF. 

5 ASSE: "Het staal en wat met onze ekonomie?" door prof. J. 
Maton. Om 20 uur in Kapel-Gasthuis, Gemeenteplein. Org.: De 
Wekker i.s.m. VVB-Asse. 

5 DILBEEK: Info-avond over Amnestie. Spreker senator Bob 
Maes. in het Aoelandsveldcentrum om 20 u. Org.: VUJO-Halle
Vilvoorde. 

6 HERENT-WINKSELE-VELTEM-BEISEM: VU-bal in de sportzaal 
Winksele vanaf 20 u. Orkest: The Dixie Dickx. Inkom: 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 
Chulpkerk>. J. Veldmansstraat 

9 LEUVEN: Gespreksavond over "Vlaamse regering. een maat 
voor niets?" met Hugo Schiltz, minister en Leo Neels docent 
grondwettelijk recht K.U. Leuven. Om 20 uur in het kollege "De 
Valk", Tiensestraat Org.: VUJO-KUL 

19 GRIMBERGEN: Info-avond over Amnestie. Spreker senator Bob 
Maes, in het kultureel centrum van Strambeek om 2 uur. Org.: 
VUJO-Halle-Vilvoorde. 

VU Halle-Vilvoorde 
houdt kaderavond 
Slechts enkele maanden scheiden 
ons nog van de gemeenteraads
verkiezingen. Wij willen daarbij 
duidelijk naar buiten treden als 
volksnationale partij, met een ei
gen gelaat en een eigen opdracht. 
Daarom vonden wij het erg be
langrijk om voor het VU-kader van 
ons arrondissement een aantal as
pekten van de Volksunie als poli
tieke partij in de gemeenteraad en 
het OCMW toe te lichten: 
1. "De Volksunie als oppositie in 
de gemeenteraad" door Jef De 
Ridder. gemeenteraadslid te Dil
beek. 
2. ..De Volksunie als meerder
heidsgroep in de gemeenteraad" 

door Paul Peters. eerste schepen 
te Kapelle-op-den-Bos. 

3 ... Het OCMW: werking en moge
lijkheden" door Baudewijn De 
Waele. voorzitter OCMW-Zaven
tem. 
4 ... De Volksunie en de Vlaams
Nationale gedachte in de gemeen
teraad" door Vic Anciaux. alge
meen voorzitter en gemeente
raadslid te Brussel. 

Plaats van het gebeuren is de zaal 
"Egmont", Kerkstraat 17 te Lon
derzeel. Wij verwachten er alvast 
alle bestuursleden en mandataris
sen om 20 u. stipt op vrijdag 29 ja
nuari a.s. 

In de Leuvense gemeenteraad 

VU-motie over het Hageland 
Aan het slot van het begrotingsdebat 
diende fraktievoorzitter Eugéne Van 
Itterbeek een motie in om verzet aan te 
tekenen tegen de beslissing van de 
Europese Kommissie, waarbij het Ha
geland niet erkend werd als steunre
gio. Voor deze tekst lkreeg de VU de 
steun van de SP. PVV en CVP. 

In de mot1e worden de voornaamste 
argumenten aangehaald, die pleiten 
voor de erkenn1ng. namelijk het laag 1n
komensn1veau. de hoge werkloosheid 
in dat gebied. de sterke achteruitgang 
van de tewerkstelling in de sektor 
textiel/kleding en de hoge koncentra
tie van pendelaars. 

De raad zegt ook zijn volle steun toe 
aan de GOM Vlaams-Brabant, die bij 

de t:uropese Komm1ss1e reeds tus
senkwam om het Hageland als ontwik
kelingszone te doen erkennen. 
De VU-fraktievoorzitter betoogde dat 
de stad Leuven niet onverschillig mag 
blijven tegenover het omringende Bra
bantse geb1ed, dat bijna een historisch 
probleemgebied is. Als virtuele hoofd
plaats van Vlaams-Brabant dient het 
Leuvense stadsbestuur zijn invloed en 
gezag aan te wenden om de belangen 
van de streek te bevorderen. Voorts is 
het nodig dat de Europese instanties 
aanvoelen dat de toekomst van Euro
pa niet op kantoren. ver van de maat
schappelijke werkelijkheid, kan wor
den opgebouwd. Het hoort de stad toe 
stem te geven aan de noden van de 
streek, ook naar Europa toe. 

28 JANUARI 1982 
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VU-St.-Niklaas 
bezorgd om Cockerill-Yards 
De Volksunie van het arrondissement 
Sint-Niklaas volgt met grote ongerust
held de dramat1sche ontwikkelingen 
op de scheepswerven van Cockeriii
Yards te Hoboken. ZiJ drukt haar soli
dariteit uit, in het biJZOnder met de 
Wase families die voor de toekomst 
van de werkgelegenheid op de 
scheepswerf vrezen. 
De Volksunie acht het onaanvaard
baar dat de opeenvolgende Belgische 
regeringen het zover hebben laten 
komen. 
In het Waalse staalbedriJf Cockeriii
Sambre worden vele Vlaamse miljar
den gepompt zonder dat er ernstige 
voorwaarden worden gesteld, terwijl in 
Vlaanderen het voortbestaan van be-

dn1ven wordt op het spel gezet. WiJ 
stellen vast dat er 1n Belg1ë met twee 
maten en gew1chten wordt gemeten 
en menen dat gans Vlaanderen z1ch 
hiertenen moet verzetten. 
De Volksunie meent dat alles in het 
werk moet worden gesteld om de 
werkgelegenheid in de scheepsbouw 
te redden. Z1j meent dat daarenboven 
voor de redding van zijn industriële 
bedrijvigheid Vlaanderen zijn lot in 
eigen handen moet nemen 
Zij eist derhalve de splitsing van de na
tionale sektoren: staal, scheepsbouw, 
textiel en steenkool. zodat Vlamingen 
en Walen met hun eigen financiële 
middelen hun eigen politiek kunnen 
voeren 

Soèiaal dienstbetoon van 
senator Nelly Maes 
Elke maand: 
1 ste maandag om 18 u.· Belsele, bij 
raadslid Arnold Vandermeulen, Beise
Iedorp 90, 9180 Belsele (tel 72.40.60). 
1 ste zaterdag : 
Scheldekant 
Om 14 u. : Temse, Café Cambrinus, 
Markt, 2690 T emse (tel. 71 .05.25). 
Om 15 u. : Bazel, biJ raadslid Antoine 
Denert, Rupelmondestraat 90, 2786 
Bazel (tel. 74.20.17). 
Om 16 u.: Kruibeke, b1j raadslid Kam1el 
Van Mieghem, Bazelstraat 89, 2760 
Kruibeke (tel. 74.16.47). 
2de zaterdag: 
Om 10 u.: Kieldrecht-Verrebroek
Doel, b1j raadslid Boudewijn Vlegels, 
Trage! 53, 2790 K1eldrecht (tel. 
73.15.29). 

Om 1 1 u. Melsele-Beveren, ~ij raads
lid Gh1sleen Van Vossel. Gaverland
straat 16, 2740 Melsele. 

3de zaterdag: 
Om 15 u.: Lokeren, De Groene Poorte, 
Markt 72, Lokeren (tel. 091-48.1 7.78). 
Om 16 u. : Sinaai, bij Georges Maes, 
Vleeshouwersstraat 24, 91 90 Sinaai 
(tel. 72 31 .79). 

4de woensdag: 
Om 18 u.: Sint-Gillis, biJ Albert Van 
Wiele, Stationsstraat 1 59, 2780 Sint
Gillis (tel. 70.65.78). 
Ook op afspraak . elke maandag-, 
woensdag- en vrijdagmorgen. tijdens 
de kantooruren - kantoor: Nelly Maes, 
Gentsebaan 50 te 2700 Sint-Niklaas 
(tel. 76.49.74). 

Stad Aalst 
Een betrekking van kapitein bij 
de beroepsafdeling van de stede
lijke gemengde brandweerdienst 
wordt vakant verklaard. 

De voornaamste voorwaarden 
zijn: 
- Titularis zijn van de graad 
van minstens beroepsluitenant 
met ten minste 3 jaar graadan
ciënniteit als beroepsofficier; 
houder zijn van één van de diplo
ma's vermeld in de bijlage I, nr. 1 
en 2 van het KB van 20 juli 1972 
alsmede van het brevet van tech
nicus brandvoorkoming. 
- Ten minste 30 jaar en ten 
hoogste 45 jaar oud zijn. 
- De uiterste datum voor het 
indiener. van de kandidaturen 
wordt vastgesteld op 12 februari 
1982. 
De formulieren voor kandida
tuurstelling, alsmede de volledi
ge voorwaarden kunnen schrif
telijk of telefonisch aan de perso
neelsdienst, Capucijnenlaan, 63 -
9300 Aalst worden aangevraagd 
(tel. 053-77.11.11. - 312). 

Rafaël Alloo 
overleden 

(Adv. 151 

Te Aalst overleed totaal onver
wacht onze trouwe vriend Rafaël Al
loo. Hij was voor zijn broer Willy -
niet alleen op het vlak van hun geza
menlijke onderneming - een grote 
steun, maar vooral een onafscheide
lijke broer. Rafaël Alloo wordt nu 
zaterdag ten grave gedragen. De 
rouwplechtigheid gaat door om 
10 u. 30 in de kerk van 0.-L-Vrouw 
Bijstand op Mijlbeek te Aalst. 
De redaktie biedt aan de familie haar 
diepe gevoelens van medeleven bij 
dit plotse afsterven. 

Gentbrugse oud-burgemeester prof. Evrard 85 jaar! 

/ 

Prof. en mevrouw Evrard met 3 van hun 5 zonen 

Gekend Vlaams Huis te Brus
sel vraagt dringend 

UITBATER <MtVl 

bij voorkeur met gezin; 
goede verdienste ; 

aangenaam en 
afwisselend werk. 

Kontakt opn. met: Rudi Roe
sens, dag 02-511 .19.30 (nr. 
598); 's avonds 02-267.93.07. 

• Jongeman, 1 8 jaar. autome
canicien, specialiteit Volga-lada, 
zoekt dringend werk als autome
canicien of dergelijke. Voor in
lichtingen zich wenden : 0 . Van 
Ooteghem, senator. Armand 
lonquestraat 31 te 9219 Gent
brugge (tel. 30.72.87). 

• Poetsvrouw met ondervin
ding zoekt part-time betrekking 
in Gent of onmiddellijke omge
ving. Reakties aan Paul Van 
Grembergen, 44.67.90 of op het 
nummer 31.51.91. 

• 35-jarige dame zonder inko
men met 1 kind ten laste zoekt 
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heel dringend een betrekking. Di
ploma A 1 - Industriële scheikun
de met 9 Jaar ervaring. Zij is ook 
bereid werk aan te nemen als 
kantoorbedlende of verkoopster 
of iets dergeliJkS. Voor inlichtin
gen zich wenden : 0. Van Oote
ghem, senator, Armand lonque
straat 31 , 921 9 Gentbrugge (tel. 
091 -30.72.87). 

Speciale 
toelagen 

Vlaamse verenigingen of orga
nizaties van VZW-statuut, met 
menslievende. kulturele (ook 
sportieve en toeristische) en/of 
vaderlandslievende doelstellin
gen, werkend op landelijk (natie
naaD, gewestelijk of plaatselijk 
vlak, die belang stellen in de 
mogelijkheid speciale toelagen 
(1 0.000 tot 1 00.000 frJ te ontvan
gen, kunnen hiervoor kontakt op
nemen met J.M. Van Dooren, 
Moeistr. 48, 9830 St.-Marlens
latem (tel. 091 -82.38.54). (3 post
zegels van 9 fr. bijvoegen voor 
administratieve kosten) 

De Vossen van Gentbrugge hielden in 
samenwerking met de dr. J. Goosse
naertskring, de FVV, de VVVG en de 
VU-Gentbrugge hun jaarlijkse koffieta
fel met als hoogtepunt de viering van 
prof. Vincent Evrard, oud-burgemees
ter van Gentbrugge, ter gelegenheid 
van zijn 85ste verjaardag. 

Senator 0 . Van Ooteghem schetste 
humoristisch en vlot de rijk gevulde 
levensloop van de feesteling die, ver
gezeld van zijn lieve echtgenote, kinde
ren en kleinkinderen, ons naderhand 
met kranige stem verdere details en 
anekdotes vertelde. 

De viering werd opgeluisterd met een 
mooie voordracht door me juffer A. De 
Vuyst uit Gentbrugge en door dichter 
Roni Ranke, zoon van prof. Evrard, die 
op overtuigende wijze eigen werk ten 
gehore bracht. 

Mevrouw Evrard werd als spil van dit 
rijke Vlaamse gezin - 11 kinderen -
door de voorzitter van de dr. J. Goos
senaertskring in de bloemetjes gezet. 
Namens VU-Gentbrugge gaf de voor
zitter aan prof. Evrard een oorkonde 
waarop stond: .. Prof. Evrard- Oorlogs
vrijwilliger - Hoogleraar - Burgemees
ter - Voorzitter COO - Vlaming .. 85 
jaar jongl" versierd met het schild van 
Gentbrugge en Voeren. zijn tweede 
thuis. De voorzitster van VVVG ver
wendde de profes.-.0r met sigaren. 

Lekkerbekavond 

te St.-Denijs-Westrem 
Op zaterdag 6 februari a.s. houden wij 
ons jaarlijks vriendenmaal van VU-St.
Denijs-Westrem-Afsnee in het Gilden
huis van St.-Denijs-Westrem om 20 u. 
Het wordt deze keer een "lekkerbek
avond" met volgende spijskaart: aperi
tief. voorgerecht, lekkerbekken, nage
recht, koffie en één konsumptie. De in
schrijvingsprijs bedraagt 595 fr. per 
persoon; jongeren tot 25 jaar betalen 
slechts 395 fr. Volksvertegenwoordi
ger Paul Van Grembergen is de ere
gast. 

U kan inschrijven voor deze avond bij 
Jos Sleurs, lettelbroeklaan 1. St.-De
nijs-Westrem, telefoonnummer 
22:52.57. 

Sinaasappelprijs 
voor Jan Caudron 

De .. Persbond van de Den
derstreek" besloot tijdens 
zijn algemene vergadering 
van 18 januari 1982 ander
maal ook een waardering uit 
te spreken over de houding 
van de politici uit de Aalster
se regio, dit ten opzichte van 
vrienden, politieke tegenstre
vers en de bevolking in het al
gemeen. 

"De sinaasappelprijs 1981 
wordt toegekend aan Jan 
Caudron. omwille van zijn 
minzame en positieve inge
steldheid, zijn integer optre
den in het politiek milieu en 
zijn omzetten van woorden in 
effektieve daden." 
Zo formuleerden de Aalster
se persmedewerkers hun 
motivatie voor de positieve 
inbreng van een politicus in 
het dagelijkse leven van hun 
stad. 

De redaktie van het \veek· 
blad ,,Wij" sluit zich graag 
aan bij de waardering die 
kollega's uit het Aalsterse 
aan het adres van het VU
Kamerlid formuleerden! 

OOST-VLAANDEREN 
JANUARI 
29 ST.-AMANDSBERG: Traditionele nieuwjaarsreceptie om 20 uur 

in zaal Tijl, Klinkkouterstraat 70. 
29 LEBBEKE: kaasavond in Gildenhuis Denderbelle om 20 u. Nadien 

gezellig samenzijn onder begeleiding van akkordeon. Deelne
ming: 1 00 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 
4 BAZEL: Spreekbeurt over de betekenis van het Vlaams-nationa

lisme in deze krisistijd, door algemeen VU-voorzitter Vic Anciaux. 
Om 20 uur in zaal Den Eenhoorn. 

5 SINT-NIKLAAS: Gespreksavond over amnestie in lokaal "Steen
strate", Nieuwstraat 86. Spreker: senator Walter luyten. Org.: 
Wase Jonge Leeuwen en het Verbond VOS. 

6 DENDERLEEUW: nachtbal van schepen W. De Metsanaere en 
mandatarissen om 21 u. 30 in zaal Verbroedering. 

12 NINOVE: Voorstelling .,Nationaal Programma Gemeenteraads
verkiezingen" door kamerlid Paul van Grembergen. Om 20 uur in 
Denderhoeve-Ninove. 

12 BEVEREN: Voordrachtavond door A. Orlent, alg. voorz. VTB
VAB. Onderwerp: De Vlaamse gedachte in het verenigingsle
ven". Om 20 uur in Kasteel .. Cortewalle". lnr. Amedée Verbrug
genkring Beveren. 

13 BEVEREN: VU-fusiebal "2de Nacht van Beveren" in zaal .. Oud 
Beveren", Stationsstraat 40. Inkom: 120 fr. Orkest: The Starmas
ters. 

13 SINT-AMANDSBERG: Karnavalentijn-dansavond om 20 u. 30 
met studio .. Rotation, music & lightshow" in zaal Tijl, Klinkkouter
straat 70. Inkom: 60 fr. Org.: VUJO. 

13 DE PINTE: 11de VU-bal in zaal Sanderling, Florastraat Om 
21 uur. Studio Pallieter. Inkom: 100 fr. 

VU-Nieuwerkerken (Aalst) 
wordt her~pgericht 

Door het arrondissementee~ Volks
uniebestuur van Aalst werd Willy Alloo 
belast met de heroprichting van een 
Volksunieafdeling in de gemeente 
Nieuwerkerken, deelgemeente van 
Aalst. Samen met kamerlid Jan Cau
dron wil hij dat zaakje opknappen. 
Daarom vraagt Willy of hij op ieders 
medewerking mag rekenen. 
Wenst U lid te worden. deel uit te ma
ken van het bestuur, gewoon samen te 

werken, geef dan uw naam aan hem 
op. U kunt hem bereiken in het Kastan
jehof, Keizerlijke Plaats 1 2 te Aalst of 
telefonisch op het nummer 053-
21.86.60. 
Kandidaten voor de gemeenteraads
verkiezingen geven een seintje en hij 
gaat persoonlijk kontakt nemen. 
In de loop van de maand februari zal 
overgegaan worden tot de stichtings-
vergadering. · 

VUJO- studentenwerking ook te Gent 
1 982. een nieuw jaar ... een nieuw 
geluid... -
VUJO-studentenwerking Gent is 
van start gegaan! 
Ondanks de grote keuze aan 
politieke en maatschappij-gerich
te bewegingen vinden we de 
doelstellingen van VUJO vol
doende duidelijk en Vlaams-na
tionaal gericht om daarrond een 
groep studenten te verzamelen. 
Daarom nodigen we alle Vlaams
denkende stroppenstudenten uit 

op de 2de vergadering, die door
gaat in 't Vlaams Huis "Roeland", 
Korte Kruisstraat 3, 9000 Gent, 
op 1 1 februari om 20 u. 
Paul Van Grembergen, VU-volks
vertegenwoordiger en voldoen
de vertrouwd met het wel en 
wee van de huidige Vlaams-na
tionale studentenbewegingen, 
zal op deze vergadering aanwe
zig zijn. 

Vlaamse student, we verwach
ten je! 



W __ ij_in_d_e_V_ol_ks_un_ie __________________ ~~----------------------------2_5 

lepel & vork ... 
BANKETBAKKERIJ 

Neukermans-Blom 
Daalstraat 7 - 1780 Teralfene 
Tel. 053-66.82.15 

Fijn gebak - suikerwaren 
ijstaarten. 

Restaurant 
KAPELLEKESHOEF 

Kapelstraat 1 
TONGERLO-WESTERLO 

Tel 014/54.40.07 

111aandag 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 GROBBENDONK 

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. 

Handelaars ... 
... ~elfstandigen (enz.) 

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

KarelSEVERS <onze publi 
citeitsman) 
02/219.49.30 __ 

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 ZATERDAG 
18WR 
JAN PAUWELS· 
DE~RAUWER 
0. familiezak 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 

K"~sC'IsWenwPg 38 
??GO N'Jh•n T.,l 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. Maand8g, 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. Hulste. Tel. : 056-
71 .15.36. 

Grote parkeerterreinen. zalen vroj 
voor feesten. bankenen 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 banketbahkenJ 
RoomiJS 

Wi1fried BLANCQUAERT 

Grote Kouter 47 
UITBERGEN 

Tel 091 -67.57.12 

9328 SCHOONAARDE 
Oude Brugstraat 16 
052-42.32.46 

JAARLIJKS VERLOF 
DECEMBER 

EETHUIS • 
FEESTZAAL INGRID 

Olenseweg 41 . WESTERLO 
(Voortkapel) 

tel 014/21 .36.96 

Alle feesten 
Specialiteiten 

Beauvoordse specialiteit 
Pannekoeken en wafels 

Mevrouw 

Pauwelyn· Duquesne 

Wulveringemstraat 18 
8486 BEAUVOORDE 
tel. 058/ 29.94.91 

Geslote11: vriJdag. behalve in 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! 

Wijnimport HERMAN 
Douane · stpelhu1s 
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.,J.- J(A· ~ S 
_.I •. ~ 0 '· f Ji -1 ~) 

~ 

UW KOFFIEHUIS 
Het Kolf1chu1s der 
Dt,nderstreck 

SPECIALITEIT 
van WAFELS 
en IJSROOM 

Kattestraat 20, AALST 

Banketbakkerij 
ANTWERPIA 

Geraardsbergs•Jstraat 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 
B1j Jef Meys-Cypers 

SteenweÇJ op Wijchmaal 59 

PEER 

Tel. 011-79.70.84 

Kom ès 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 toesp1jswtnkel 

"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 .Qen botaniek 
Op 5 min. van He1zelpark 

Hotel met goede smaak. stand1ngkamers. alle komfort. 
He1debaan 98. 1850 Gnmbergen. Tel. 02-252.02.40 

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

Kon1ngsstraat 328 
1 030 Brussel 

Tel 02-218.48.38 - 218.41 .72 
Vlaams-Brabants 

restaurant, fijne keuken, 
gevarieerde wijnkaart 

stijvolle salons, grote tuin 

28 JANUARI 1982 
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Jaak Vandemeulebroucke bij VU-Tielt 

Voor een Vlaams onderwijsplan WEST-VLAANDEREN 
' 

JANUARI 
Op donderdagavond 14 januari organi
zeerde de Tieltse Volksunieafdeling in 
het Gildhof een info-avond i.v.m. onder
wijs. Jaak Vandemeulebroucke werd 
uitgenodigd om het Vlaams onderwijs
plan uiteen te zetten. Hij stelde reeds 
een brochure op over dit onderwerp, 
uitgegeven in de reeks van de Vlaams
Nationale standpunten. 

Jaak Vandemeulebroucke is omwille 
van zijn politieke loopbaan zeer goed 
op de hoogte van de onderwijsproble
matiek. Hij zetelt immers sedert 1975 in 
de nationale schoolpaktkommissie en 
is tevens voorzitter van de onderwijs
kommissie van de Volksunie. Van 1977 
tot 1978 was hij adjunktkabinetschef 
belast met de onderwijsvraagstukken 
en in 1979 werd hij opdrachthouder bij 
het ministerie van nationale opvoeding. 
Sedert maart 1981 is hij lid van het Eu
ropees Parlement. 

Op 14 januari stelde hij aan het Tieltse 
publiek de krachtlijnen voor van dat 
Vlaams onderwijsplan. Hij schetste op 

een zeer overzichtelijke wijze de 
scheefgegroeide Situatie in de onder
wijssektor: de partijpolitieke druk op 
het ingezuilde scholenbestand. het ge
manipuleerde statuut van de leer
kracht, de discriminatie van de meto
descholen, de mislukking van het Ver
nieuwd Secundair Onderwijs, de in de 
kiem gesmoorde pedagogische expe
rimenten, de miljardenbenadeling van 
het Vlaams Onderwijs bij gebrek aan 
objektieve begratingscriteria 
Tegenover het huidig onderwijsbeleid 
stellen de Vlaams-nationalisten een fris 
alternatief toekomstgericht en levens
nabij onderwijs dat de vertrouwde 
didaktische zekerheden en pedagogi
sche modellen in vraag durft stellen. 
een zelfvernieuwend onderwijs dat 
nooit .. af' is. zoals de maatschappij 
nooit .. af" is. 
Vandemeulebroucke pleit voor de ge
lijke kansen van alle onderwijsnetten. 
voor aktieve verdraagzaamheid, voor 
een nieuw statuut voor de leerkrach
tP.n : een statuut rlAt qebaseerd is c 

Verkrotting van 
Werviks molenbestand 
Het is droevig om aan te zien hoe de 
twee molens die Wervik nog rijk is, to
taal verkrotten. De prachtige stenen 
molen in de Koestraat. die reeds van 
zijn wieken ontdaan werd, begint hele
maal af te takelen. Even !nestig staat 
de houten molen er 1n de Kruiseke
straat bij. Het is denkelijk de bedoeling 
beide molens een langzame dood te la
ten sterven, om daarna met reden te 
kunnen beweren .. dat er geen doen 
meer aan is en dat het zonde is voor 
het goede geld". Is het dan toch zo dat 
te Wervik alles wat nog enige waarde 
heeft, bij gebrek aan een gezond be
leid, moet verdwijnen? 

Kultureel beleid._ 
... het .. biblioteekdekreet" verplicht de 
gemeente tot het oprichten van een bi
blioteek. De gemeenteraad kwam net 
voor de jaarwisseling met de beslis
sing voor de dag tot het oprichten van 
een .. gemeentelijke openbare biblio
teek". Nu is nog het probleem van een 
geschikte intrastruktuur aan de orde. 

stellen in valstijds dienstverband. 
Waarschijnlijk zal men wachten tot er 
nog méér werklozen zijn ... 

Sociaal dienstbetoon 

senator Michel Capoen 
Hier laten we nogmaals weten wan
neer onze senator te Wervik en Gelu
we tot uw dienst staat. De vorige keer 
hadden we Geluwe vergeten te ver
melden. Onze verontschuldigingen 
hiervoor. 

e Wervik : elke tweede zondag van 
de maand. van 11 tot 12 uur. in gasthof 
. .'t Kapittel". 

e Geluwe: elke derde vrijdag van de 
maand, van 19 tot 20 uur. Adres: Bese
larestraat 1 0. 

LIMBURG 
JANUARI 

zelfgekozen engagement en dat gelijk
tijdig overstapmogelijkheden voorziet. 
De Vlaams-nationalisten geloven ten 
slotte dat de verschillende onderwijssi
tuaties. zoals die in Vlaanderen en 
Wallonië historisch gegroeid zijn, een 
federalizering van het onderwijs naar 
de gemeenschappen toe onontbeerlijk 
maken. 

Hij kruidde zijn toespraak voortdurend 
met wantoestanden o.a. inzake de aan
stelling van het personeel in het rijks
onderwijs, die hijzelf leerde kennen 
tijdens zijn loopbaan op het ministerie. 

De kandidaturen zouden er geklas
seerd worden volgens de politieke 
kleur. Verder vergeleek hij zoveel mo
gelijk de Belgische toestand met de si
tuatie in de andere EEG-landen. 
Na zijn toespraak kreeg het publiek 
ruimschoots de kans om vragen te 
stellen. wat hét dan ook deed. 
Het werd een goede kennismaking 
voor alle aanwezigen met het Vlaams 
onderwijsplan. CJV) 

Wel en wee bij 
VU-Middel kerke 
Ons .. overwinningsbal" op 16 januari 
laatstleden werd een geweldige mee
valler. Zowel voor onze burgemeester 
lnghelram als voor onze volksverte
genwoordiger Julien Desseyn. Het 
werd het beste winterbal in het Casino 
sinds jaren. Het werd een riem onder 
het hart voor alle medewerkers voor 
hun geweldige inzet en onbaatzuchti
ge medewerking. Moge dit balsukses 
blijven nazinderen tot oktober 1982! 

Rouw 
Onze vaandrig Hubert Deman werd 
zwaar beproefd door het overlijden 
van zijn schoonvader. Wij bieden aan 
Hubert en de familie onze innige deel
neming aan. 
Ons lid Denise Vandenberghe werd 
ook zeer zwaar beproefd door het 
overlijden van haar moeder. Samen 
hebben zij jaren alleen na het overlij
den van vader de zaak verder uitge
baat. Ook aan Denise bieden wij onze 
zeer innige deelneming aan. 

J.LK. 

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

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

30 KORTRIJK: Nieuwjaarsreceptie voor alle leden en sympatizanten 
vanaf 18 u. 30 tot 20 uur in bovenzaal café 1302, Burg. Reynaert
straat 9. 

FEBRUARI 
6 OOSTENDE-CENTRUM: Jaarlijks groot VU-bal om 20 u. 30. 

Voorverkoop: 80 fr. in Oostende Trefcentrum, Peter Benoitstraat 
58. 

• In memonam Hubert Mahieu 
(v.i.gJ Bescheiden en stil, zoals hij na 
die onzalige repressie-periode ge
worden was, heeft nonkeitje - zoals 
hij door iedereen werd genoemd -
de ziekte ondergaan die hem al te 
vroeg van ons heeft weggenomen. 

Vrijgezel, maar daarom niet minder 
gedisciplineerd en sober, volgde hij 
met een zekere passie de ontwikke
ling van het Vlaams-nationaal leven 
in Vlaanderen maar vooral te Brugge. 

Op de gemeenteraadszittingen en 
ook op het na-kaarten na elke ge
meenteraad was hij een onmisbare 
gast. Goed en trouw nonkeitje deed 
hij zijn bijnaam eer aan door vooral 
bekommerd te zijn om de eenheid in 
het Vlaams-nationale kamp. Een be
kommernis die in ruime kring mag 
worden overgenomen, al was het 
maar om de gedachtenis aan deze 
bescheiden en teruggetrokken man 
eer aan te doen. En dat hij zelfs na 
zijn overlijden bewees de dienstbaar
heid verder te zetten, toonde hij door 
zijn stoffelijk overschot ter beschik· 
king te stellen van de wetenschap. Is 
het een indruk of werkelijkheid: de 

De afdeling 
Beselare-Geluveld 
rouwt 

kleine wereld van Brugse Vlaams· 
nationalisten schijnt er wat killer bij 
nu men er nonkeitje Mahieu moet 
missen. 

VU-wijkbijeenkomsten 

Het initiatief van VU-Brugge-kern om 
met een reeks konkrete moeilijkheden 
naar de Brugse wijken toe te gaan, 
blijkt een sukses. Op maandag 18 jan. 
was de nevenzaal van de afspanning 
"Grote Markt", Langestraat. Brugge, 
volgelopen om in te spelen op het 
tema van de avond .. Om en aan de 
Langestraat". Dit initiatief krijgt navol
ging, op maandag 8 maart '82 komen 
vooral de wijk-moeilijkheden van Sint
Gillis aan de beurt. Voorzitter Andrea 
Heus en haar groeiend bestuur is al 
met de voorbereiding van deze wijk
samenkomst gestart. 

Dank uit 

Middelkerke 
Burgemeester en mevrouw 
A. lnghelram-C. Verstraete 
stuurden ons volgend bericht : 
,,Zeer graag hadden wij allen die 
ons op gelijk welke manier in
dachtig waren ter gelegenheid 
van nieuwjaar of van ons gou
den huwelijksjubileum persoon
lijk willen bedanken. 

Dit lijkt ons niet mogelijk, daar
om aldus onze allerbeste dank 
aan allen voor zoveel medele
venr 

Door de .. kordate" Wervikse aanpak 
heeft onze stad het klaar gespeeld de 
weddetoelagen voor 1982 te verspe
len ... Jaja. regeren is voorzien... Had 
men de zaak wat vlugger moeten 
aanpakken. was het mogelijk om thans 
twee of drie mensen aan het werk te 

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

Op vrijdagochtend 18 december 
overleed plots op de leeftijd van 56 
jaar, André David, gewezen bestuurs
lid van onze afdeling. Hij behoorde 
tot de eersten die onze afdeling op
richtten in 1972. ledereen bewonder
de bij hem zijn Vlaamse overtuiging 
die hij zowel op politiek als op so
ciaal vlak wist uit te dragen. De 
persoonlijkheid van André zal ons 
bijblijven. De VU van Beselare-Gelu
veld deelt in de rouw van de familie 
David-Denijs. 

Burgemeester A. lnghelram 
en echtgenote 

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

OCMW-Brugge 
Kartuizerinnenstraat 4 
8000 Brugge 

Rustoord Ten Boomgaarde 
te Brugge (St.-Michiels) 

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 JO 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 BlW en dit na voorafgaandelijke 
overschrijving op rekening nr. 380-0030118-22 van arc.hitekt 
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. 06l 
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OCMW-Brugge 
Kartuizerinnenstraat 4 
8000 Brugge 

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 JO 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 BlW 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. 07l 

H. Schiltz 
over 
, , Vlaanderen 
Morgen'' 

te Brugge 
Op uitnodiging van vzw T relpunt 
houdt gemeenschapsminister H. 
Schiltz te Brugge een lezing over het 
tema: Vlaanderen Morgen? 
Deze voordracht vindt plaats op dins
dag 2 februari a.s. om 20 u. 30 in de 
bovenzaal van het .. Hof van Giste!", 
Naaldenstraat 7, Brugge. 
Inkom vrij, mits klassieke remgeld van 
20 fr. per persoon. 
Zoals bekend zijn sedert de verkiezin
gen van 8 nov. '81 de zogenaamde ge
meenschapsexecutieven aangesteld 
op basis van de aanwezigheid en 
getalsterkte van partijen in o.m. de 
Vlaamse Raad. Volgens deze .. afscha
duwingsregel" vertegenwoordigt 
Hugo Schiltz de Volksunie in de 
Vlaamse executieve die inmiddels 
voor de .. Vlaamse Raad" haar beleids
intenties heeft laten horen. 
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Aanbevolen huizen 

PVBA VAN IMPE & Zonen 
Steen - en m armerhouweri j 

Brdstraat 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 

Tel 58214.41 
Toonzaal alle dagen open 

van 9-19 u. Zor.dag gesloten. 

PVBA J BORAEMANS-COCK 
& KINDEREN 

Alg emene Bouwondernemmgen 

Gcnhe,tr,ldl 238 
9500 GEI11\I\HDSOERGEN 

r.,1 054 41 25 89 

Wo1 bouwen voor u sleutel op de deur 

MATRASSEN PLATIEAU 
Alle maten. alle soorten. ook medika
le en anti -allergische matrassen. 

Platteau- L1evens. Portugeesstrant 9. 
1780 Teralfene 
Tel 053-66 74 56 

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

Wit houten meubelen in Aalst, Groenstraat 200. 

VERVOER-VERHUIZINGEN 

Laadruimte van JO tot 50 m3 

VECOVEN Jozef 
Haneveldlaan 4 7. 1850 Grombergen 

Tel 02-26814 02 

Dames en heren. in uw belang 
wendt u voor uw 

SCHILDEA-BEHANGWERKEN 
en VLOERBEKLEDINGEN 

tot mannen van het vak 

ADOLF CLAES EN ZONEN 
Kerkweg 8. 1760 Roosdaai-StrOJi em 

Tel 054-33 37 56 

Zaadhandel 

PVBA DE MOOR-LAlEUR 
PELGRIM 9 
9258 SCHELDEWINDEKE 
Alles voor land- en tuinbouw. 

Tel. 091-62.51 .42. 

ALLE LASWERKEN 
Staaf - aluminium - ZAMAC 
brons - koper - gietijzer 
Halfautomaatlaswerken 100 Ofo 
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 . WASSERIJ 
BEDAIJFSKLEDIJ ST -PI ETER 

Kollegestraat 33. 2400 MOL 
014-3113.76 

DE CRAEN ROM pvba 
Molenstraat 78 
NIEUWENRODE 
Tel 015-711240 

Verwarming - stoom - sanitair. 
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 restauratie 
gebouwen. 

Wijnegemstraat 40 
2220 Wommelgem 
Tel 031 -539530 en 53 75 75 

MEUBELEN MOENS 
Markt 28 
TEANAT 
Tel 582 10 55 

Specialist primitief -
stijlmeubelen en modern 

.... 6~~~ 
6. .... rJ-~ ... ~ 

'- a'~'.,_+_tJ. 
flat~-~~-.., Hand- & 
~(I~ Elektrisch 

Gereedschap 
voor Hobby en 

1dustrie 

Rijksweg 316, 318, 320 

3630 MAASMECHELEN 

· Tel. 011-76.43.15 

Huis MEYNT JENS 
Schilder- en Behangwer

ken 
Vloerbekleding 

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

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 

WASSEN VAN ALLE RUITEN 

Aalsterse Glazenwasserij 

Gebr. ALLOO 
Raphaël en Willy 

Tel bureau 053-21 72.12 

KLEDING LENDERS 

Sult 0dllll.l~l nst r .l ,11 41 
WOMMELGEM 
r cl 031 53 70 39 

Dames·. heren· en konderkledong. 

GELD 
onmiddellijk te bekomen 

bij Frans VAN MOORTER 

Vijfhuizen 6, ERPE 

1 el. 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 
- Huwelijksreportages. 

Leon Theodorstraat 36. 
1090 Brussel 

nïärc * 
devriese 
bar. rozettelaan 56c hrugge 
050135 /4 04 . 
baan brugge-kortriJk 

ANTIEKZAAK 
Marcel Asselman 

Rol/ebeekstraat 45. 
1000 Brussel Tel.: 511.61.33 

Privé : 569.03. 18 

Aanhoop en verhoop v.1n Holf.1ndse. 
L111kse en V/.1.1mse meubelen v:Jn de 
llde en 18de eeuw 
Kunstvoorwerpen 

PVBA BEAT 
Assesteenweg 1 01 , Ternat 

Tel 02-582.13.12 

VERDELER VOLKSWAGEN-AUDI 

W1j 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 voorstudie en prijsofferte 

Heropmaken oude ijzeren poor
ten en balkons en allerlei smeed
werk. 

De Vos Luc 
Centraleweg 27 

2260 Nijlen 
Tel. 031-81.77.06 

Gratis priiaolferte 

DUAASON-KEUKENS 

FIRMA SONCK GEBR. 
Anderenbroek 24 
9480 Denderhoutem 
Tel 053 21 93 25 

FRANSSENS OPTIEK : 

I 
Silhouette 
Marw1tz 
Rodenstock 

Hco cn t,llscb.l,lll 340 
D!'uoole- Z Tel 210896 
K c r k s tr.I.H 44 Antwerpe n 
r c1 35 65 75 

ALLE LAS- EN 
SMEEDWERKEN 
Speciaal herstelling van kipbakken. 

GEORGES GROENINCKX 
Letterkunde 244. 2610 WILRIJK 
Tel. 031-28.93.14. 

'/, uilgebreide keus bemeubelde villa 's-appart.- en studio's 
in alle prijsklassen alles inbegrepen 

LEDPOLO tt -LAAN 2t2 
1451 OOSTDUINKERKE 
TEL. 051/5t .26.29 
WOENSDAG GESLOTEN 

vraag gratis katalogus met foto's 

PVBA G. BRUNEEL TOONZAAL 
·DEN DUVEL·BANKELINDEWEG 1 

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

openhaarden e Gasradoatoren e Af 
was- en wasautomaten e Frigo's en 

Diepvriezers. 

B+M 
Bouwpromotoren 

en daktimmerwerken 

Gasthuisstraat 42 B 
1760 ROOSDAAL 
Tel. 054-33.06.87 

KUNSTPARADIJS - DE LEEUW 
S c htldenjen, sp1egels. etsen, enz. 
Alle 1nlijSt1ngen op maat (Hout en alum1n1um) 

Gentsestr. 155 
9300 AALST 
Tel. 053/21.19.21 

Fr. Craeybeckxlaan 69, 
2200 DEURNE 

Mechelse str. 59 
1800 VILVOORDE 
Tel. 02/251.81 .66 Tel. 031 /24.53.30 

KUNSTGEBITIEN 
HERSTELLINGEN 

Tandheelkundog Laboratoroum 
VAN QEA KLEIJN 

Ch;JZallaan 83 
1 030 Brus~el <Schaarbeek) 

02 734 06 43 
Na 18 u 425 46 42 

De prijsbrel<er Georges DE RAS pvba 
Autocars. autobus. 
ce remon•ewagens 

begrafemsondernemtng van het goede meubel 

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

Hoogstraat 20 
LEDE 

Tel 053-213636 
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Martin De Jonghe 

KORTRIJK - Martin De Jonghe 
van de ,.service-telefoon" 
(BRT-2), heeft met zijn radioploeg 
van West-Vlaanderen voor de 
tweede keer op twee jaar tijd en 
voor hetzelfde programma een 
Oscar-prijs toegewezen gekre
gen. Die service-telefoon van 
woensdagmorgen (tussen 8 en 
10> is inderdaad een radio-hoog
vlieger geworden. Dit soort pro
dukties bewijst dat in de BRT
zenders nog behoorlijk kreatief 
kan gewerkt en geïnnoveerd 
worden. 
Maar, bij de uitreiking van de 
Oscar-prijzen (eentje ging ook 
naar de TV-Panoramaploeg) was 
er de zure oprisping dat met de 
voorgenomen bezuinigingen bin
nen enkele maanden allicht het 
laatste kreatief projekt ge
schrapt zal worden. Nu reeds 
wordt een besparing van 27 pro
cent aan de produktiecentra 
voorgehouden, terwijl de hakbijl 
van de volmachtenwet nog voor 
bijkomend mootjeswerk zal zor
gen. Zo dreigt na de betaling van 
het vast personeel en de kreatie
ve medewerkers weldra nauwe
lijks nog één cent over te blijven 
voor radio en tv-veldwerk. Inmid
dels is het nog immer zo dat de 
BRT-zenders met behoorlijk min
der geldmiddelen moeten wer
ken dan wat de Vlaamse ge
meenschap aan kijk- en luister
geld betaalt. 
Dat neemt niet weg dat mensen 
als Martin De Jonghe program
ma's blijven maken waar vanuit 
het buitenland niet meteen be
wonderend naar opgekeken 
wordt, maar waaruit andere zen
ders toch stiekem inspiratie put
ten .• Om het dan met zoveel meer 
(financiële en andere) aanmoedi
gingen alleszins publicitair veel 
beter te doen. De BRT-direktie 
blijkt verknocht te blijven aan die 
menige Sant in eigen land_ 

"Met service-telefoon_" Martin De 
Jonghe, Peter De Groot en andere 
woensdagmorgen radio-makers heb
ben zeker hun Oscar verdiend. En dat 
niet alleen voor opmerkelijke presta
ties sinds een dubbel dozijn maan
den "service"-werk. 
Martin De Jonghe zelf heeft zich in 
de kijker gewerkt met deze "service
telefoon" en met het satirisch pro
gramma TV-Touché dat de BRT niet 
goed bevond om op het eerste net 
uitgezonden te worden. 
Voordien experimenteerde Martin De 
Jonghe, van langsom meer profes
sioneel met Kleir Opskuur, Radio
Kaptief, de Kolonel van Groeninghe 
show, Record te Huur (zijn eerste 
produktie als radio-producer), Op 
Verhaal Komen, de Boodschappen
service bij folk-in-de-winkeL 
En laten we "Vercruusse" ook even in 
de herinnering herleven. Wie is Mar
tin De Jonghe? Wie is deze jonge 
BRT-producer die, na jarenlang free-
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lance werk, zich opgewerkt heeft tot 
een radio- en tv-maker die nu door 
het publiek (middels twee Oscars, 
opgedrongen aan de professionele 
jury) gelauwerd wordL? 

750.000 luisteraars 
Martin De Jong he : .. 'tJa, hoewel ik nu 
vast producer ben bij omroep West
Vlaanderen ben 1k hoegenaamd geen 
honkvast 1emand Ik leef van kreatieve 
impulsen. Van een vleugje humor en 
een satmsche wtlaat bij gelegenheid 
Maar. uit onze service-telefoon blijkt 
all1cht wel dat een zekere sociale be
wogenheid ook bij m11 leeft. 

Mijn professionele mzet IS goede radio 
en tv maken, van wt mijn vakkunde en 
persoonlijkheid Het mensen-helpen 
zoals in service-telefoon kan dan ook 
slechts m beperkte mate geschieden·: 
- Zo'n tweede Oscar in de kortste 
keren wegkapen doet U allicht wel 
iets? U is een ster aan het kleine 
BRT-firmament.. 

Martin De Jonghe : .. Het publiek, dat 
de jury van het radio- en tv-salon 
beïnvloedde, heeft zich allicht enigs
zins zelf emotioneellaten worden door 
de Polen-aktie die wij gekoördineerd 
en gestimuleerd hebben via ons radio
programma. 

De Oscar die ons (onze service-ploeg) 
als gevolg hiervan werd toegekend 
aanvaarden wij in dank. Het is een 
"kik ·: een aanmoediging, om te blijven 
kreatief boksen in dit soort werk ; om 
onze geesten fit te houden. Voor mij is 
het bewijs geleverd (maar hoefde dat 
nog wei?J dat de kreatieve journalistie
ke mspanningen in Vlaanderen zeer 
moeizaam waardering vinden, maar 
door onophoudend aandringen uitein
delijk toch bekroond worden. Maar. je 
moet wel in den beginne op je tanden 
bijten. .. " 

- Hoever kan de service van servi 
ce-telefoon nu wel gaan? 
Martin De Jonghe : .. Dat blijkt zéér ver 
te kunnen gaan, hoewel wij er zelf niet 
op aansturen. Ons blijft het er vooral 

om te doen een goede radiofonische 
draaischijf te zijn. We hebben ons 
onderhand wél misrekend door te tip
pen op de kreatieve en bijwijlen humo
ristische mbreng van de Vlaamse luis
teraar; dit blijkt nog wat te veel ge
vraagd Maar dat komt misschien nog 
wel. 

Wat die service betreft is het zo dat 
we er van meetafaan op mikten om 
boodschappen de eter in te sturen die 
v1a andere kommunikatiemiddelen met 
meteen mogelijk zouden zijn of die 
alleszins via radio een biezonder en 
vooral onm1ddell1jk resultaat boeken. 
De sociale funktie van dit soort pro
gramma kan dan ook zeer hoog oplo
pen, maar dat zal dan niet alleen onze 
fout zijn. Zo zijn we plots tot het besef 
gekomen dat als gevolg van onze 

groepjes hechte banden groeien. Naar 
het schijnt loopt er op een Nederland
se zender 's nachts tussen twee en 
vier uur een soortgelijk programma, 
maar op dat uur denk ik wel aan iets 
anders dan aan radio-beluisteren. .. " 
- Waar haal je de inspiratie voor 
nieuwe initiatieven zoals de bood
schappenservice en recent ook de 
TV-Touché, uw satirische uitlaatklep 
die nog gesmeerd loopt ook-? 
Martin De Jonghe: .. We zijn begonnen 
met iets, met wat studentikoze dingen. 
met deelname aan een humorfestival 
en zo van die dingen. .. En nu zijn we 
waar we zijn. Maar aan mijn natuur is 
niets veranderd; ik blijf onrustig. De 
uitzending van volgende week zal niet 
dezelfde als die van vandaag zijn. Tot 
mijn pret zie ik dat sommige Mies 
Bouwman-toestanden bij ons gepikt 

Martin De Jonghe: "Normaal1s bij de 
BRT op een beperkte lijst vast bepaald 
voor welke verenigingen en ten be
hoeve van welke goede werken er 
mtense radio-akties mogen onderno
men worden. De Polenaktie is daar 
een uitzondering op geworden. Dat IS 

gegroe1d door toedoen van de luiste
raars zelf. Op een bepaald moment 
hadden we 210 brieven met evenzo
veel diverse vragen om hulp. De ene 
zocht een vrachtwagen. De ander een 
begeleider. De ander kon niet bij zijn 
familie geraken. Nog een ander ge
raakte niet bij zijn verloofde... Wij heb
ben dan een goed middel gezocht om 
.Jets te doen" voor Polen. En dat werd 
dan een massale voedselinzameling. 
We zochten de beste waarborgen 
voor de verdeling van die pakketten in 
Polen; en dat werd dan samenwerking 
met het Internationale Rode Kruis. Ik 
heb hier de getuigenissen dat onze 
zendingen wel degelijk goed gelost 
zijn en voor het grootste gedeelte in 
goede handen zijn terechtgekomen. 
Op dat allerlaatste pakketje hebben 
we natuurlijk geen 200 procent kontro
le gehad ... De Polenaktie is ons radio
programma te buiten gegroeid Dat is 
begrijpelijk ook. Polen ligt zo vlakbij en 
vooral hebben veel mensen van bij ons 
met Polen kennisgemaakt. Zo werd 
een grote lap van West-Vlaanderen 
destijds door de Polen bevrijd .. Men 
moet nu begrijpen dat we niet méér 
dan deze Polenaktie konden preste
ren. Service-telefoon blijft "maar" een 
radioprogramma. En waarom we het 
ook niet doen voor hulpbehoevenden 
in El Salvador of Guatemala? 
Dat bepalen de programmamakers 
niet alleen; de luisteraars hebben die 
Polenaktie op gang gebracht. .. " 
- Goeie radio maken blijft mogelijk 
in het BRT-huis? 
Martin De Jonghe : "Da's zeker. Er zijn 
evenwel te weinig mensen die zoeken 
om met iets nieuws uit te pakken. 
- Maar er is ook de oprisping dat in 
het moederhuis aan de Reyerslaan te 
weinig kreatieve impulsen gegeven 
worden_ 

Nog centen voor goede radio? 
boodschappen-service mensen me
kaar bestendig gingen opzoeken, en er 
zelfhulpgroepen ontstonden. 

Wij hebben er niet op aangestuurd dit 
te bereiken, maar het is dan toch maar 
lekker gebeurd En dat geeft ons, de 
programmamakers, dan ook weer een 
goede "kik ·: 

Maar, en dat willen te weinig luiste
raars inzien, wij kunnen niet de rol van 
een ombudsman spelen. Wel fungeren 
we als doorspeeldienst maar vooral 
zijn we de radio-kommunikatieve draai
schijf. Elke dag ontvangen we onder
hand 60 tot 100 brieven; via de uitzen
ding inspelen op al die verzoeken is on
mogelijk. Wij moeten telkens vooral 
goede radio maken voor 750.000 luis
teraars. En daar komen we slechts toe 
door in de dagen vóór de uitzending in 
de honderden vragen en verzoeken 
streng te selekteren. Elkeen krijgt van 
ons een antwoord Daarvoor heb ik 
stilaan een kleine batterij typistes no
dig. Maar slechts enkele luisteraars 
hebben het geluk in de uitzending met 
hun verzoek of hulpkreet aan bod te 
komen 

Bij de selektie IS het zeer moeilijk met 
vaste critena te werken. We hebben 
vooral een streng oog voor vragen 
waar een vleug soCiaal engagement 
msteekt of die het ons mogelijk maken 
om radiofomsch anekdotisch te wer
ken. Uiteindelijk IS dus gebleken dat wij 
via ons programma mensen mekaar 
laten helpen. Dat het allemaal niet bij 
die twee uren uitzending op woens
dagochtend blijft. Dat er in kleine 

zijn. En de DuitseTagesshow van Rudi 
Carrell heeft ook al flinke TV-Touché
smetten. Vlamingen kunnen kreatief 
zijn hoor, maar dikwijls wil men het niet 
inzien. 
Sommigen plaatsen zich ook graag op 
een piëdestal en dan is natuurlijk krea
tieve inbreng van buitenaf meteen 
onmogelijk. Ik leef van kommunikatie 
met mensen; ik moet altijd een weder
woord hebben. Interviews is daar een 
prachtige radiotechniek voor. Of die 
telefoongesprekken. Je komt in kon
takt met zoveel mensen, en je hebt 
mits een zekere inspanning de kreatie
ve impulsen maar bijeen te scharrelen. 
Het boeit mij te weten wat leeft bij de 
mensen. Zo heb ik eens op donder
dagavond een reeks over parapsycho
logie gemaakt. Ik ben in mijn werk en 
mijn denken allesbehalve honkvast. 
Allicht zal de service-telefoon als draai
schijf blijven bestaan. Maar ik hoop in 
het najaar toch weer wat meuwe din
gen er te kunnen inbrengen of bijbren
gen. Zelf er met de bandopnemer op 
uittrekken bij voorbeeld Maar dan 
zeker niet voor het zoveelste inter
viewtje. Vandaag moet je natuurlijk 
telkens daarbij de zure oprisping ma
ken of er wel voldoende geldmiddelen 
voorhanden zullen z1jn om nieuwe ini
tiatieven te bekostigen. .. " 
- Er is ook kritiek op uw radiowerk_ 
Martin De Jonghe : "Dat moet ge mij 
met zeggen ... 
- De Polenaktie met service-tele
foon was indrukwekkend. Maar aan 
wie zijn nu al die voedselpakketten 
bedeeld? 

Martin De Jonghe: .. Die mooie zin heb 
ik niet gezegd; die laat ik graag voor 
uw rekening. 
Wel is het mijn ervaring, en die neem ik 
dan voor mijn rekening, dat in de kleine 
gewestelijke ploeg het werken aange
nameris dan aan de Brusselse Reyers. 
Je kan hier meer; ook wat de inschake
ling van de administratieve krachten 
betreft. Bij voorbeeld voor antwoor
den op brieven. Maar ik vind uiteinde
lijk dat klagen weinig zin heeft: je moet 
vechten. 
Voor de dag van morgen houd ik 
evenwel mijn hart vast. Stilaan begin
nen we te beseffen wat de voorgeno
men 27 procent besparing op BRT
produkties gaat betekenen. Onze ver
goedingen zullen allicht nog uitbetaald 
worden, en er zullen ook nog radiopro
gramma's uitgezonden worden. Maar 
met de radioploeg er op uittrekken, 
kaptalies maken, koneerten organize
ren, zorgen voor animatie aan de kust 
en al dit boeiend radiowerk dat zal ons 
vrijwel onmogelijk worden gemaakt ... 
't Zal enorm moeilijker worden om nog 
goeie radio te maken. En als er boven
op nog extra gesnoeid wordt via de 
volmachtenweL Dan gaat het mooi 
worden ... " 
Daarover praat Martin De Jonghe 
allicht nog honderduit in "TV-Touché" 
dat van de BRT-direktie een wegge
moffelde satire-kans kreeg op het 
tweede TV-net. Buitenlandse zenders 
zouden zo'n programma zwaar affi
cheren en met brio aanprijzen. Bij de 
BRT gaat dat anders. 

hds 




