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Eigen rekeningen 
Nu moeten de kaarten op tafel komen! Met het debat 
in de Senaat kwam er een einde aan de inloopperiode 
van de regering. Zij heeft nu haar volmachten en ze 
moet aan de slag. 
Het ziet er nochtans niet naar uit dat de ministers 
reeds de mouwen opgesloofd hebben om frontaal aan 
het werk te gaan. De start is aarzelend. De samenhang 
van de ploeg lijkt, zes weken na de installatie, allesbe
halve hecht. De kristendemokratische ministers met 
syndikale binding proberen vooral de lijnen naar hun 
achterban gaaf te houden. De liberalen, wier Vlaamse 
vice-premier reeds lonkt naar een hoog ambt buiten 
de regering, slaken minder vaak triomfkreten. 
Totnogtoe heeft het er één enkel ogenblik naar uit ge
zien, alsof deze regering de dingen radikaler zou 
aanpakken. Dat was toen de allereerste keer aan 
bedrijven de eis van inlevering werd gesteld in ruil 
voor staatssteun. Het bleek echter onmiddellijk, dat dit 
machtsvertoon maar schijn was. Het opleggen van het 
inleveringspakket bleef beperkt tot kleinere en één 
enkel groter bedrijf, hoofdzakelijk in Vlaanderen. 

Terzelfdertijd echter bleef de regering zich uitsloven 
om de miljarden ten behoeve van de Waalse staalnij
verheid bijeen te slepen, zonder dat ze ook maar één 
kik durft geven over inlevering bij Cockerill-Sambre. 

Een opmerkelijk feit was vorige week het akkoord dat 
tot stand kwam tussen de regering en de banken. Aan 
dit akkoord werd reeds maanden, ook tijdens de 
regering-Eyskens, vergeefs gesleuteld. Het is nu vrij 
snel in de eerste faze van Martens-V tot stand geko
men. Het geheim voor ·deze plotse vlotheid is er 
eigenlijk geen: de regering is, om de gemoederen aan 
Samber en Maas te bedaren, opvallend zwak en 
meegevend geweest tegenover de banken. Niet alleen 
krijgen de banken een staatswaarborg voor de nieuwe 
verplichtingen die zij tegenover de Waalse staalnij
verheid opnemen, maar daarenboven wentelen zij de 
verantwoordelijkheid ook voor een aanzienlijk pakket 
van hun oude verplichtingen af op de gemeenschap. 
Het akkoord betekent een gevoelige verzwaring van 
de staatsverplichtingen. De negen miljard nieuw geld, 
die daarenboven door de banken naar het Waalse 
staal gedraineerd worden, komen goeddeels van de 
Vlaamse bankkliënteel en kunnen niet in Vlaanderen 
besteed worden. Voor zo'n gekumuleerde post kent de 
Vlaamse volksmond een kernachtige uitdrukking: het 
verlies is "dubbel in de kering". 

Zo wordt de inleveringsgewillige Vlaming in de tang 
genomen tussen de chantage van de banken en de 
chantage van de Waalse vakbonden! 
De eenzijdigheid van de geldtransferten, het eenrich
tingsverkeer van Vlaanderen naar Wallonië worden 
zo opvallend, dat men druk op zoek is naar een 
rookgordijn om ze te verbergen. Zo wordt de jongste 
tijd reeds vaker gesteld dat er een parallellisme is tus
sen de miljardensubsidie aan het Waalse staal en die 
aan de Limburgse mijnen. Dit is een te goedkope 
leugen opdat men erin zou trappen. De subsidies aan 
de Kempense mijnen zijn tenslotte niets anders dan 
verkapte subsidies aan het Waalse staal. 

Overigens is er een zeer eenvoudig middel om de reke
ningen zuiver te stellen: de opdeling naar de regio's 
van de vijf zogenaamde nationale sektoren. Als de 
Walen hun staalkermis zelf betalen, dan zorgt Vlaan
deren wel voor zijn eigen problemen. 

Van deze eis - die niet alleen door ons gesteld wordt, 
maar door heel de Vlaamse syndikale en patronale 
wereld - moet dringend komaf gemaakt worden. (tvo} 

Foto van de week 
foto Bob Coecke 

Bankier en afgevaardigd-beheerder van Cockeri/1-Sambre, Albert Frère heeft vorige week een ferme slag 
thuisgehaald ... 

Albert Frère en Lieven Gevaert 
Albert Frère heeft in de staalsektor en de financiële wereld al vaker 
voor beroering en onrust gezorgd. De 56-jarige staalbaron uit 
Charleroi heeft een bewogen loopbaan achter de rug. Aan het begin 
van deze loopbaan, kort na de oorlog, stond een bescheiden bedrijfje 
voor de verkoop van staalprodukten uit Hainaut-Sambre: Frère 
Bourgeois. De staalboom tijdens en na het Koreaans konflikt legde 
hem geen windeieren. Geleidelijk breidde hij zijn zaak uit tot de zgn. 
Triangle van Charleroi. 

De neergang van de Waalse side
rurgie heeft zijn persoonlijk fortuin 
en zijn macht niet aangetast Wel 
integendeel! Tot op vandaag blijft 
Frère goed verdienen aan het ver· 
lieslatende Waalse staal. Hij heeft 
er altijd voor gezorgd, de lijnen 
waarlangs het staal verkocht 
wordt, buiten de eigenlijke siderur· 
gische bedrijvigheid te houden. 
Ook bij de fusie tussen Cockerill· 
Sambre bleef hij met zijn commer
cializatielijnen buiten schot De 
staat betaalt miljarden voor de 
produktie van staal in Wallonië ; op 
dit staal verdient Frère miljarden. 
De jongste jaren werd herhaalde
lijk gesignaleerd dat hij ook in 
Vlaanderen bedrijven opkocht 
Inmiddels zetelt Frère - welis
waar te voorlopigen titel - als 
afgevaardigd-beheerder aan de 

top van Cockeriii.Sambre. 
De slag die hij vorige week gesla
gen heeft, brengt hem in de unieke 
positie dat hij zowel de bankier is 
van het Waalse staal als de patron 
en de monopoliehouder van de 
verkoop. 
Buiten het zicht van het grote 
publiek heeft Frère onlangs een 
beslissende rol gespeeld in de 
operaties om de Zwitserse en 
Belgische delen van het Paribas
imperium te onttrekken aan de 
nationalizatie door Mitterrand. De 
middelen die hij aldus aan de coup 
van Mitterrand onttrok, heeft hij nu 
gebruikt om de kontrole te krijgen 
over Belgiës tweede holding, de 
Brussel Lambert Groep. Brussel 
Lambert zat al lang in nauwe 
schoentjes. Algemeen was bij 
voorbeeld geweten, dat het even-

tueel kapseizen van de Waalse 
siderurgie een harde noot voor 
Brussel Lambert zou zijn. 
De transaktie komt er in feite op 
neer, dat de groep Lambert van ei
genaar verandert. De traditionele 
families de Launoit en Lambert 
hebben uitgediend. In de plaats 
komt Frère. 
Tot het consortium dat de groep 
Lambert overneemt. behoren ook 
twee Vlaamse groepen: de Vlaam
se Copeba-holding lbel en Ge
vaert Photo Produkten dat. sinds 
de verkoop van Gevaert aan 
Bayer, over middelen voor andere 
objekten beschikt 
De gevolgen van deze aardver
schuiving in de financiële wereld 
zijn lang niet te overzien. Naar 
verluidt zouden lbel en GPP be
dongen hebben dat ze niet alleen 
financieel participeren, maar een 
duidelijke medezeggenschap krij
gen in het beheer. 
Wat dat te betekenen heeft, zal 
moeten blijken. Het zou alvast een 
levensgroot schandaal zijn, mocht 
de erfenis van Lieven Gevaert 
gebruikt worden voor een unitaris
tische en anti-Vlaamse koers. 
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HEMELSBREED 
VERSCHIL 

Het politiek bureau van de Vlaamse 
Volksbeweging wijst op het hemels
breed verschil tussen het motto van de 
nieuwe regering, besparingen en inle
veringen in sociale rechtvaardigheid, 
en de eerste toepassing ervan op 
bedrijven die staatssteun vragen. 
De werkelijkheid tot nu toe is dat voor 
bedrijven in Vlaanderen, die beperkte 
staatssteun vragen, ver beneden de 
miljardgrens, er geëist wordt dat de 
werknemers buiten de algemene loon
matiging, nog forse loonsverminderin-
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gen zouden aanvaarden, en dat voor 
het Waalse staalbedrijf Cockeriii-Sam
bre en dan vooral voor het Luikse 
onderdeel Cockerill, waar een verlies 
van praktisch een miljard per maand 
bijgelegd wordt uit belastingsgelden, 
men voortgaat in Luik de hoogste 
lonen in het staal van heel de EEG te 
betalen, zonder dat men tot nu toe ef
fektief de minste inlevering heeft ge
vraagd. 
Als heel Wallonië, van een zogezegd 
progressieve meerderheid tot de PAL, 
zo oerkonservatief blijft denken en 
handelen, en tientallen miljarden 
staatssteun blijft eisen voor de Waalse 
staalnijverheid, zonder sluiting van de 
veroordeelde onderdelen, zonder enig 
perspektief van sanering en zonder 
inlevering, dan is het de hoogste tijd 
dat daaruit de nodige konklusies ge
trokken worden. De eerste moet zijn 
dat Wallonië zelf financieel moet 
instaan voor de gevolgen van een 
ekonomische zelfmoord-politiek. 
De al te beperkte Vlaamse autonomie 
moet niet dienen om via de nationale fi
nanciën, door Vlaamse besparingen, 
een Waalse weggooi-politiek mogelijk 
te maken. 
Vlaanderen wenst dat Wallonië er 
ekonomisch bovenop komt Maar dan 
met toekomstgerichte en rendabele 
bedrijven. 
Vlaanderen is niet bereid - zeker niet 
in deze zeer moeilijke krisistijd - zijn 
eigen sociale en ekonomische toe
komst in gevaar te brengen om tiental
len miljarden per jaar te zien opslorpen 
voor de instandhouden van een soort 
Waals museum van verouderde staal
bedrijven, met duizenden overbetaal
de museumbewakers. 

H.V.E., Brussel 

VLAAMSE SOCIALE 
BEWEGING 

Wij vormen een heel klein groepje 
arbeiders op ons bedrijf maar de 
groep zou veel groter kunnen worden 
indien wij ons standpunt in alle vrijheid 
naar alle kollega's konden brengen. 
Wij begrijpen dat politiek haar plaats 

niet vindt in de fabrieken maar wat 
zeggen wij dan van de partijgerichte 
vakbonden die met macht en vrijheid 
hun politiek standpunt naar voor kun
nen brengen? Wat zeggen wij van 
Amada die regelmatig haar pamfletten 
aan de deur van onze fabrieken komt 
uitdelen? 
Waar blijft de Volksunie? 
Wij zeggen duidelijk: wij doen niet mee 
aan de 24-urenstaking, noch van het 
ABW, noch van het ABW-ACV 
samen. 
Wij vinden dat een politieke reaktie 
tegen Martens-Gol misplaatst is wan
neer deze gericht is tegen de onderne
mingen. 
Het moet gedaan zijn al dat Vlaams 
geld uit Vlaanderen te laten ver
dwijnen. 
Alle inspanningen die nu of later door 
Vlaamse werknemers gedaan worden, 
moeten ten goede komen van Vlaam
se werknemers. 
Meer dan tot nu toe moeten werkne
mers en werkgevers overleggen hoe 
het best naar een verbetering in hun 
bedrijf kan gezocht worden wanneer 
er problemen zijn. Eindelijk moeten wij 
de vraag stellen: "Waarom zijn de 
ondernemingsraden in het leven ge
roepen?" 

Daar waar inspanningen worden ge
vraagd, moet de opbrengst ervan ten 
goede komen aan de onderneming en 
onder toezicht van de werknemers 
blijven. 
Op politiek vlak zeggen wij dat inspan
ningen vragen aan het volk alleen maar 
kans tot slagen hebben wanneer de 
middelen ervan gebruikt worden voor 
een geloofwaardig herstel. Stop met 
het argument: "saneren = inleveren". 
Er moet dringend gereageerd worden 
tegen de diefstal die gepleegd wordt 
door Martens-Eyskens op de rug van 
de Vlaamse werknemers en die ten 
goede komt aan Gol en zijn Waalse 
staalbaronnen I 

De Volksunie moet dringend de 
Vlaams Sociale Beweging gaan leiden 
voor het te laat is. & is genoeg ge
praat, nu moet er aktie komen. 
Nu moeten wij, arbeiders, bedienden, 
kaders, studenten die Vlaanderen in 

NOG SLAAPT ONS VLAANDEREN 
0 Vlaanderen, kon ik u maar helpen, 
om net als vroeger vrij te zijn. 
Kon ik u weer uw Gilden geven, 
uw vroegere luister en uw schijn. 
Doch, ik kan geen Jan Breydel vinden, 
ook zijn vriend Deconinck niet 
'k Zie een Borluut of Artvelde -
zelfs niet in een ver verschiet.. 
Alleen maar "Lamme" is t' ontwaren -
hij die voor iedere Waal zich plooit. 
Nóg is ons Vlaanderen aan 't slapen ... 
maar sterven zal het nooit! 

hun hart dragen, op straat komen en 
zeggen: "Poten af van het Vlaams 
geld", "Vlaanderen eerst", "Vlaams 
geld voor Vlaamse werknemers en 
Vlaamse bedrijven", "Vlaamse inspan
ningen om de toekomst van Vlaamse 
kinderen te bouwen". 
Nu moet het Vlaamse alternatief naar 
buiten komen. Nu moet de Vlaamse 
Beweging opnieuw als Sociale Bewe
ging opkomen. Het schip België is aan 
het zinken, snel de reddingsboten 
overboord brengen om de Vlamingen 
te redden. Vlaanderen's volk heeft 
daar recht op! 

H.C. Zwijndrecht 

BELG, 
VLAMING EN WAAL 

Het is mij soms vreemd te moede als ik 
rondom mij die eeuwige tweedracht 
tussen de Vlamingen zie. 
Waarom niet eerst Vlaming en daarna 
pas socialist, liberaal, kommunist of 
demokraat? België bestaat nu al meer 
dan 150 jaar ... Maar wat is België? 
Daar zijn toch maar alleen Walen en 
Vlamingen! <het handvol Duitstaligen 
niet te na gesproken). 
Diegenen die menen Belg te zijn, zijn 
mensen die zich door gewisse profijt
jagers en géwetenloze politiekers la
ten misbruiken en gek maken. 

Geef de Walen, maar öók de Vlamin
gen wat hen toekomst, niet min maar 
ook niet meer! Ofwel voelt men zich 
Belg - een onbestaand iets - of men 
is Vlaming (of Waal) met een duizend
jarige kultuur en geschiedenis. 

Verraad is wel het meest misbruikte 
woord in onze taal... Wat het woord ex
tremist betreft, dit is al te doorzichtig 
en al te zielig om daarover nog verdere 
drukte te maken ... Laten wij liever het 
woord nationalist of republikein gebrui
ken 

Alleen een Vlaming die zich bewust te
gen Vlaanderen en zijn Volk keert, dát 
is in mijn ogen een ware verrader! 
G.K, Eupen 

ENERGIE-KNOOP(S) 

De heer Etienne Knoops, Staatssekre
taris voor Energie, heeft verklaard dat 
de steun aan de Kempense Steenko
lenmijnen niet langer houdbaar is en 
dat de afbouw van marginale exploita
ties in de Kempen nodig zijn. 

G.K., Eupen 

In dit verband wijst de Vriendenkring 
Zwartberg-Limburg op het jarenlang 
scheefgetrokken kolenbeleid in België. 

De ene keer werd aan de KS een pro
duktie- en personeelsvermindering op
gelegd, en de andere keer moest de 
produktie plots stijgen. Om de haver
klap wisselde het kolenprogramma 
Het mijnpersoneel, zowel de arbeider 
als de direkteur, wist niet meer waar ze 
stonden. Ze konden op ieder ogenblik 
hun job verliezen. Een dergelijke toe
stand leidt niet tot dynamisme. 

Integendeel, de planning voor de on
dergrondse ontginning - de voorbe
reidende werken - liepen grote ach
terstand op. Daarenboven werd de 
aanwervingsstop voor de KS van 1970 
tot op heden niet opgeheven. De 
opleidingscentra voor jonge mijnwer
kers werden over praktisch gans het 
Kempens Bekken afgebouwd. 

Dit heeft voor gevolg dat het meren
deel van de ondergrondse mijnwer
kers onervaren arbeidskrachten zijn 
(het aantal ingeschreven mijnwerkers 
onder de 21 jaar bedraagt 13,4 % van 
het totaal), hetgeen het rendement in 
negatieve zin beïnvloedt en een verho
ging van de produktiekosten met zich 
meebrengt 

De oorzaak van het groot verlies in de 
Kempen is hoofdzakelijk te zoeken in 
ondermeer: 

1. het verlies van de startklare pijlers in 
het kolenveld onder het industrieter
rein van Lanklaar. Immers, ln 1970 (bij 
de aanleg van dit terrein) werd het de 
kolenmijn van Eisden onmogelijk ge
maakt dit zeer rijk kolenveld te ontgin
nen. Deze beslissing werd bekrachtigd 
begin 1979. 

2. het ontbreken van een duidelijk 
beeld over de geologische struktuur 
van de Kempense ondergrond. De 
laatste steenkoolboringen dateren van 
1946. Sinds einde 1980 heeft de K.S. 
terug toelating bekomen om haar on
dergrond te verkennen. 

3. het gemis aan toekomstplannen. Wij 
zijn het enige land in de Europese 
Gemeenschap dat tot op vandaag 
geen kolenbeleid heeft 

Het is wraakroepend dat de regering, 
in een provincie met de grootste 
jeugdwerkloosheid van het land, de 
sluiting overweegt van de enige grote 
arbeidsintensieve nijverheid, die bo
vendien werk verschaft aan duizenden 
in toeleveringsbedrijven. 

D.D. Zwartberg 

WAT DOET JEF HOUTHUYS 'l 
Deze week in Knack een gesprek 

met de voorzitter van het ACV 
over de volmachten en de trouw 
aan Martens. Het dilemma van 
Jef Houthuys. 

Het proces van Vielsalm 
In november 1980 kaapte de jonge 

Michel Strée in Vielsalm met twee 
vrienden een bus vol schoolkinderen 
en reed er mee naar Brussel. Volgende 
week begint het proces over de gijzeling 
dat ook een beetJe het proces van het 
dorp zal worden. Een reportage. 

De rots gaat open 
Als gevolg van een konflikt tussen 

Engeland en Spanje was Gibraltar lange 
jaren alleen via een grote omweg te 
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bereiken. Binnenkort kan de rots weer 
gewoon langs Spanje bereikt worden. 
Een reportage, deze week in Knack. 

Win 100.000 fr.met 
Knack Trio 

Vanaf deze week start de februari
editie van Knack-Trio, een doorlopende 
prijsvraag waarbij de lezer tot I 00.000 fr. 
kan winnen. U hoeft enkel te voor
spellen hoeveel punten een boek, 
een film en een plaat zullen scoren 
bij een beoordeling door een panel 
van deskundigen. Meedoen! 

Iu mek 
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Maystadt: rijden en • omz1en 
Minister van begroting Philip· 

pe Maystadt is zowat de Waalse 
tegenhanger van Jean-Luc 
Dehaene. Waar Dehaene volop 
rekening moet houden met zijn 
ACW-achterban, geldt hetzelfde 
voor Maystadt tegenover de 
Waalse ACV, het CSC. 

Maystadt heeft, duidelijk ten 
behoeve van deze achterban, in 
een interview uiteengezet hoe hij 
het toepassen van de volmach
ten ziel Alhoewel hij binnen het 
raam van de regeerverklaring 
bleef, legde Maystadt toch nogal 
nadrukkelijk een aantal accenten 
anders dan de liberale koalitie
partners dat doen. Zo zegde hij, 
dat de aan de bedrijven toege
kende fiskale voordelen zich 
zichtbaar moeten omzetten in 
prijsdalingen. En hij verwierp na
drukkelijk de brute percentregel 
bij de inlevering, zoals Eyskens 
die toepaste op een reeks -
hoofdzakelijk Vlaamse - bedrij
ven. 

De verklaring van Maystadt 
wijst alleszins op de onzekerheid 
bij hem en andere regeringsle
den en op het gebrek aan kohe
sie tussen de regeringspartijen. 

Hoogst twijfelachtig om met 
zo'n onsamenhangende ploeg 
krachtig en efficiënt te regeren! 

De bevoorrechten 
van Eyskens 

Op de beeldbuis van de RTBF 
heeft minister van Ekonomische 

Zaken Mark Eyskens, duidelijk ten 
behoeve van het Waals tv-publiek, 
een nogal verbazingwekkende 
verklaring afgelegd: "De sindika
ten blijven de bevoorrechte part
ners van de regering". 

Eyskens aait de honden - in de 
eerste plaats de ACV-CSC-hond 
- in de richting van het haar. Hij 
hoopt vermoedelijk, met deze din
dikale liefdesverklaring wat olie te 
gieten op de golven, die nu ook in 
de krislelijke vakbond al - hoger 
beginnen te slaan. 

Een hoogst merkwaardige hou
ding: een regering die volmachten 
vraagt, het parlement naar huis 
stuurt en de vakbonden herbeves
tigt in hun bevoorrechte rol ... 

Deze week dit ... 
Ik voelde plots de vernedering. 
Vorige week in de Vlaamse 
Raad. Juist vóór de stemming 
over de beleidsverklaring. De 
voorzitter las de wettekst voor, 
die vermeldt dat de Brusselse 
leden niet mogen meestemmen 
over de aangelegenheden van 
het Vlaams gewest. Zoals ik 
vroeger meermaals deed, 
herhaalde ik mijn protest tegen 
deze ongerijmde diskriminatie. 
Maar plots voelde ik me als een 
vreemde eend in de bijt. Ik had 
de indruk dat het grootste deel 
van de Raad wel hoffelijk 
luisterde, doch niet begreep 
waarom ik me zo ergerde. 
Waarover die zich allemaal druk 
maakt? De wet is zo en niet 
anders. Daarmee basta! 
Ik weet maar al te goed dat de 
wet op de fameuze 
staatshervorming van Martens 
deze idiote bepaling inhoudt. De 
Volksunie is daartegen in 1980 
zwaar genoeg te keer gegaan. 
We mochten toen al van geluk 
spreken, dat langs Vlaamse kant 
het gewest en de gemeenschap 
samengevoegd werden in één 
Raad. Langs Franstalige kant 
behield men het onderscheid en 
bijgevolg twee Raden. De Walen 
vreesden immers het 
bourgeoisgewicht van de 
Franstalige Brusselaars. Maar de 

volledige eenheid van alle 
Vlamingen tot en met deze die 
in Brussel wonen, dat ging al te 
ver. 
Eens te meer was deze houding 
een bewijs van het gebrek aan 
Vlaams-nationale reflex. Voor 
ons geldt het principe van de 
onverdeelbare 
volksgemeenschap als 
vanzelfsprekend. Zoals - naar 
ik hoop - Vlaanderen Brussel 
niet loslaat, zo is de Brusselse 
Vlaming begaan met het wel en 
wee van heel Vlaanderen. 
Ik voel me evenzeer verbonden 
met de ganse Vlaamse 
gemeenschap. Ik heb een even 
grote zorg voor de ontwikkeling 
van Sidmar. Mij gaat de 
jeugdwerkloosheid van Limburg 
evenzeer ter harte. Ik ben in 
dezelfde mate geïnteresseerd in 
de renovatie van de Vlaamse 
stadskernen en de bescherming 
van hun eeuwenoud 
kunstpatrimonium. 
Vandaag zitten we nog altijd 
opgescheept met deze onzinnige 
opdeling in hele en halve 
Vlamingen. Nog altijd ben ik als 
Brusselse Vlaming geen 1 00 % 
lid van de Vlaamse Raad. 
Intussen hebben we een 
zogenaamde Vlaamse regering, 
los van de Belgische. Wordt het 
niet hoog tijd dat de Vlamingen 

, ,Inleveren? 
Niks voor ons''! 

Na de vier urenstaking verle
den week donderdag in de Waai
se staalbedrijven legde René Pir-
rot, tweede man van het Waals 
ABW, te Ougrée volgende ver-
klaring af: "Toen de direktie van 
Cockeriii-Sambre ons officieel 
meedeelde dat de personeelsle-
den 10 lh. moesten inleveren, 
hebben we dat onmiddellijk ge-
weigerd. Zoiets kan niet! Het 
heeft trouwens geen zin om de 
lonen te verlagen". 

De inleveringsvoorstellen, die 
in mei verleden jaar opgenomen 
werden in een aanhangsel van 
het restructuratievoorstel voor 
Cockeriii-Sambre, zijn sinds die 
tijd nog altijd dode letter geble
ven. 

En ieder nieuw voorstel stuit 
onmiddellijk op een hard sindi
kaal veto en op de dreiging met 
sociale beroering. 

Inmiddels blijft Cockeriii-Sam
bre, dat rechtgehouden wordt 
met staatssteun en dus hoofdza
kelijk Vlaamse centen, de hoog
ste lonen van Europa uitbetalen. 

Het verlies per ton geprodu
ceerd staal is immers "maar" 
3.000 fr. 

Dehaene: 
"Intern en open overleg" 

Minister van Sociale Zaken 
Jean-Luc Dehaene, boegbeeld 

onder elkaar deze scheve 
toestand recht trekken! Wet of 
geen wet: wie zal de Vlaamse 
Raad beletten deze beslissing te 
treffen? De Belgische regering 
kan dit niet Zij heeft niets meer 
in de pap te brokken wat de 
Vlaamse Raad betreft De 
Franstaligen kunnen het 
evenmin. Niemand kan de 
,Vlaamse Raad tegenhouden, de 
Brusselse Vlamingen volwaardig 
te erkennen... als de politieke wil 
er is. Maar deze 
vastberadenheid ontbreekt! 
De traditionele Vlaamse politici 
kunnen een lesje nemen aan de 
Franstaligen, die totaal illegaal 
beslisten de franskiljon 
Peetermans, verkozen in 
Vlaanderen, rechtmatig lid van 
de Vlaamse Raad, op te nemen 
in hun gemeenschapsraad. 
Zonder enige schroom. 
Complexloos en vrijgevochten. 
Zing maar Vlaming. Zing maar 
van de klauwende leeuw! 

~~ 
Vic ANCIAUX 

van het kristen sindikaat in de re
gering, zit precies omwille van 
zijn ACW-binding niet op zijn 
gemak. Met zijn eerste vage 
voorstellen en plannen boekt hij 
trouwens geen grote suksessen. 
Zo heeft zijn voorstel om witte 
pharmaceutische produkten te 
laten verhandelen door de a po te
kers, onmiddellijk een woedende 
reaktie uitgelokt van Janssen
Pharmaceutica, dat dreigt met 
terugtrekking van al zijn re
search uit België. 

Wat zijn sindikale achterban 
betreft, tracht Dehaene zich zo 
goed mogelijk af te dekken. In 
een "Standaard"-interview zegde 
hij, moeilijke tijden te verwach
ten "want we zullen maatregelen 
moeten treffen die binnen het 
ACW diskussie kunnen uitlok
ken. Het is ónze appreciatie en 
ónze verantwoordelijkheid te we
ten, hoever we dit spanningsveld 
kunnen laten uitdijen. Een voor
waarde hiertoe is een intern en 
open overleg en tevens een per
manente politieke evaluatie van 
de sociale verantwoording van 
de te nemen maatregelen". 

Alvast openhartig! Geen last 
met het parlement dat de laan 
uitgestuurd werd, en open en 
intern overleg met de vakbond. 

HET iS IJtETOHDifT 
WIÏ iéN tiiN Wl~· 
t.!~ 'rteEKKe~ IN 
ON~. 'B~t.Eft>1 DAT 

Wlf NieT 
/ 

De Clercq uit 
regering? 

In de Wetstraat doet het hard
nekkig gerucht de ronde, dat Willy 
De Clercq wel eens vlugger zou 
verzaken aan zijn ministerporte
feuille dan algemeen gedacht 
wordt. 

De gewezen PVV -voorzitter 
zou zijn begerig oog hebben laten 
vallen op het goeverneurschap 
van de Nationale Bank, post die nu 
vrijkomt Een vergulde "fin de car
rière", inderdaad! Er wordt zelfs 
bijverteld dat de regering de huidi
ge goeverneur zou vragen om nog 
iets langer aan te blijven. Omdat 
het weinig oirbaar zou zijn, dat de 
minister van Financiën zichzelf tot 
goeverneur benoemt binnen de 
acht weken na het veroveren van 
de ministeriële waardigheid. 
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en Senaat Slechts twee dagen 
later zullen zij in het Staatsblad 
gepubliceerd worden, zodat de 
geïnteresseerde mandatarissen 
ze vooraf kunnen gaan inkijken. 
Een prachtig gebaar, ware het 
niet dat dit niets wijzigt aan het
geen de regering zinnens was. 
Want tegelijk met de neerlegging 
bij de voorzitters kan zij rustig de 
teksten bezorgen aan het Staats
blad. De verschijning gebeurt 
dan gewoonlijk_ twee dagen la
ter. 

Zinloze 
kommissie 
Het dossier Brussel zit nog 
steeds in de frigo. Het regeerpro-

. gramma van Martens V voorziet 
enkel de oprichting van een par
lementaire kommissie die tegen 
de gemeenteraadsverkiezingen 
- dus binnen een negental 
maanden - tot een ontdooiing 
moet komen. 

FDF tot 
6 maart? 
Het gerommel binnen het FDF 
valt nauwelijks bij te houden. 
Meer en meer verkozenen verla
ten het zinkend schip of stichten 
een interne drukkingsgroep. 
Aldus heeft gewezen volksverte
genwoordigster Mathieu-Mohin 
een .,Centre d'action et d'aide aux 
francophones de la periphérie" 
opgericht. Daarmede wenst zij 
voornamelijk in te gaan tegen 
een tendens binnen het FDF om 
het randgebied voorlopig te ver
geten. Als reaktie hierop hebben 
een paar gemeenteraadsleden 
een groep .,Bruxelles d'abord" 
opgericht. 
En zo gaat het maar verder bin· 
nen het FDF. Het ziet ernaar uit 
dat het doktrinair kongres van 
6 maart wel eens van .. levensbe
lang" zou kunnen worden voor 
deze partij. 

foto E. Peustjens 
De Clercq en Martens, twee Gentenaars, twee advokaten, twee politieke tegenspelers. Nu al blijkt duidelijk dat 
ze op de loer liggen om mekaar een loer te draaien. Wat de CVP aan de socialisten verweet doet ze nu zelf; 
een spelletje maken van koppeling van het ene wetsbesluit aan dat wat de liberale partner wil doorduwen ... 

Uit een debat dat het dagblad .. Le 
Soir" onlangs organizeerde met 
de Franstalige voorzitters blijkt 
evenwel dat de oprichting van 
dergelijke kommissie zinloos is 
en tijdverlies. 

VNOS 
op TV 

Een derde 
jonger dan 2 5 ! 
In de loop van januari is het aantal 
volledig werklozen aangegroeid 
met niet minder dan 15.600 eenhe
den. Zodat de kaap van de 
450.000 waarschijnlijk nog deze 
maand zal overschreden worden. 
Nagenoeg 8.000 van de nieuwe 
werklozen zijn jongeren, die op 
basis van hun studies en na een 
wachttijd van 150 dagen voor het 
eerst in aanmerking komen voor 
de werkloosheidsvergoeding. En 
in de loop van februari zal dit 
aantal nog in belangrijke mate toe
nemen. 
Van het totaal aantal werklozen is 
er nu reeds iets meer dan 34 th. 
jonger dan 25 jaar! 

Zes weken, 
vijfmaal staal 
De regering Martens V is nauwe
n,ks een zestal weken oud, maar 
toch heeft ze reeds een aantal 
beslissingen op haar aktief. 
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Vooreerst werden voor iets meer 
dan 5 miljard kortlopende leningen 
- een voorschot op de kapitaals
verhoging van Cockeriii-Sambre 
- in kapitaal omgezet Een week 
nadien kreeg datzelfde bedrijf een 
lening toegespeeld van 4,1 miljard. 
Daarna werden de lange termijn
schulden van de staalnijverheid 
omgezet in kapitaal. Bij Cockeriii
Sambre ging het om een bedrag 
van 15 miljard. 
Ten slotte is er het akkoord dat de 
regering zopas afsloot met de 
banken. voorlopig de laatste faze 
in de stroom van miljarden naar 
het Waalse staal. 
Iemand als Spitaels moet wel 
bleek worden bij het aanhoren van 
al deze voordelen die zijn kollega's 
Deprez en Michel konden loswe
ken van .. Vlaamse" ministers zoals 
Eyskens en Declercq. Vlaanderen 
daarentegen weet na zes weken 
Martens V dat ook nu zijn inleve
ringsbijdrage rechtstreeks afge
voerd wordt naar bodemloze put
ten ... 

Dank zij 
een lek 
Ongeveer een jaar geleden werd 
vanuit het kabinet van Openbare 
Werken de opdracht gegeven om 
een prioriteitenstudie te maken 
met betrekking tot de aanleg van 
wegen en waterwegen. De kost
prijs hiervan bedroeg ongeveer 
een vijf miljoen fr. en het onder
zoeksteam was samengesteld uit 
specialisten van noord en zuid. 
De studie is klaar, maar de be
voegde minister Olivier voelt er 
niets voor om ze vrij te geven. 
Via een .. lek" kwam het vakblad 
De Bouwkroniek toch in het bezit 
van de studie. Vorige week publi
ceerde het een eerste reeks van 
150 prioritaire projekten. Daaruit 
blijkt dat deze overwegend het 
Vlaamse land ten goede komen. 
Bij de eerste vijftig telt men nau
welijks een achttal plannen voor 
Wallonië! 
Moet er nog bijverteld worden 
waarom de Waalse liberaal Olivier 
deze studie niet graag vrij geeft? 
Aan de Komenaars kunnen we 
nog dit melden: de expressweg 
Pecq-Armentiers valt niet direkt bij 
de meest prioritaire wegenwerken 
te bespeuren. 

Prachtig 
gebaar 
Het Parlement is dus definitief 
uitgeteld. Waarschijnlijk uit 
medelijden heeft de regering te
genover de uitgetelde vertegen
woordigers van het volk een wel
willend gebaar gesteld. 

Eensgezind stelden Spitaels, 
Spaak, Deprez en Michel dat 
over een statuut voor de Brus
selse Vlamingen slechts kan ge
praat worden wanneer de Vla
mingen bereid zijn de grenzen 
van Brussel bespreekbaar te 
stellen. Een gemeenschappelijk 
frankofoon front werd niet onmo
gelijk geacht, ook niet door de 
voorzitters van de meerder
heidspartijen. 

Op donderdag 4 februari 
1982, om 19 u. 17, is er een 
nieuwe Vlaams-nationale 
uitzending. Met als onder
werpen : 
e ,,Zeg maar Daan~ een 
portret van het nieuwe VU
kamerlid Daan Vervaet en 
zijn strijd voor het behoud 
van de eigenheid van het 
prachtige Pajottenland. 
e .. Stovejef verteiL ~ een 
verhaal door Jef Olaerts. 
e -En toch_' 

De uitvoeringsbesluiten van de 
regering zullen neergelegd wor
den bij de voorzitters van Kamer 

Het gesprek in de kommissie 
wordt dus gewoon een dove
mansgesprek, terwijl het dossier 
Brussel zich ook voor deze rege
ring explosief aankondigt 

e Politieke poppenkast. 

litanie rijmt op België 
Ach, ach en ach : wat zouden wij vaak met onze 
mond vol tanden staan, ware de Titanic niet 
gezonken in die vrieskoude aprilnacht van het jaar 
negentien twaalf. Zeventig jaar na datum mag men 
stellen (zonder cynisch te wezen, het leed om de 
1.500 drenkelingen allang geleden zijnde), dat zich 
zelden of nooit een nuttiger scheepsramp heeft 
voorgedaan. 

De ondergang van de Titanic leeft niet alleen voort 
in het kollektief geheugen van het mensdom. Hij 
haalt vandaag de dag nog, bijna driekwart eeuw na 
de feiten, het splinternieuwe krantennieuws. Lazen 
we deze zomer niet, dat een scheepsberger uit de 
States met diepzeecamera's gaat zoeken naar hef 
wrak, ergens in de buurt van 41° 46 noorderbreed
te en 50°14 westerlengte? Het goud en de juwelen 
van de sjieke passagiers op het bovendek, het zil
veren eetgerei van de eersteklassers spookt voort 
door de verbeelding van menig schattenjager. 
Tot op heden levert de Titanic stof voor een nooit 
aflatende moppenstroom. De jongste uit de reeks: 
wat is het verschil tussen de Titanic en Cockeriii
Sambre? Geen, behalve dat er aan boord van de 
Titanic een orkest was. 

De grootste verdienste van de Titanic is echter, 
dat hij het woord van de redenaar bevleugelt, tel
kens wanneer diens verbeelding te kort schiet om 
de mate en de omvang van een ramp te schetsen. 
In ontelbare kerken werd decennia lang de gelovi
gen vanop de kansel voorgehouden hoe ijdel de 
menselijke hoovaardij toch is. Hoe rap en diep het 
hoogmoedige schip is gezonken. Hoe broos en 
vergankelijk ieder mensenwerk. En hoe de hovaar
dige, in het uur van de opperste nood, zich bezint 
op zijn God en Schepper. Late inkeer, op de tonen 
van Nader bij U o Heer, gespeeld door het 
scheepsorkest dat reeds kniehoog in het water 
stond. 

Degene die verleden zondag opnieuw het beeld 
van de Titanic opriep, was echter geen spreker. En 
bij God, hij kende zijn klassieken niet. Op de 
beeldbuis vergeleek minister van Ekonomische 
Zaken de onverlaten die niet willen inleveren, met 
de lui die niets vermoedend viool gingen spelen 
op het dek van de Titanic, terwijl het schip aan het 
zinken was. 
Zo wordt een fraai verhaal, met een pointe die 
zwanger staat van vrome symboliek, vermoord 
door een slecht verteller en slordig prater. Waarbij 
het klootjesvolk slechts kan hopen, dat de excel
lentie zijn ekonomische dossiers beter kent dan 
dat van de Titanic_ 
De Titanic stoomde naar zijn ondergang, omdat op 
de brug een stelletje onbekwamen stond. Geruime 
tijd vóór de aanvaring had de marconist de 
boodschap ontvangen van een schip in de buurt, 
dat er ijsbergen lagen in de vaarweg. De bood
schap werd op de brug genegeerd. De Titanic 
bleef, met onverminderde snelheid, op de fatale 
koers. 
Zo vaart ook de Belgic, tien miljoen passagiers 
aan boord en op de brug sinds jaren een stelletje 
dwazen, zijn ijsberg legemoeL 
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Het nieuwe industrieel beleid .. 
Het moet toegegeven worden 
dat de regering Martens-Gol er 
op een paar weken tijds in 
geslaagd is een aantal 
gezagwekkende instellingen 
volkomen buiten spel te 
plaatsen. De CVP en PW 
hebben door het goedkeuren 
van de volmachtenwet het 
parlementair werk drastisch 
afgetopt. Ook de traditionele 
vakbonden - vooral dan die 
van Houthuys en Debunne -
hebben een flink pak van hun 
macht moeten inleveren. 
Het enige wat de regering nog 
behoorlijk dwars kan zitten is 
uitdeinend straatrumoer. Of 
ruzie tussen de regeerpartners. 
Maar inmiddels zijn nagenoeg 
alle vertrouwde sociaal
ekonomische overleg- en 
onderhandelingatechnieken 
duchtig overhoop gegooid. 
Hoewel het heet dat 
maatregelen zullen getroffen 
worden opdat alle werkende 
groepen eenzelfde procentueel 
aandeel zullen inleveren, 
worden dan momenteel toch 
maar, en allereerst de 
werknemers van de bedrijven 
het mes op de keel gezel 
Minister van sociale zaken 
Dehaene blijft nochtans 
sussend stellen dat niet alleen 
de loonkosten moeten 
verminderd worden maar 
tegelijkertijd de andere 
produktiekosten. 
Hoe dit laatste wel zal 
aangemoedigd worden door 
overheidsmaatregelen blijft 
vooralsnog volkomen in het 
ongewisse. 

Trouwens, de liberale regerings
partner blijkt geen geheim te ma
ken van zijn prioritaire wensen. 
Minister De Clercq heeft uitvoe
ringsbesluiten klaar om de luxe
taks op kunstveilingen te verlagen 
en om de BTW-heffing op mone
tair goud helema~l af te schaffen. 
De PVV heeft ook haast om goe
de elektorale punten te scoren 
door een aantal .. fiskale stimulan
sen" voor de bedrijven uit te vaar
digen ... 

Vuil werk 

Intussen wordt er echter met ge
trokken messen gevochten om 
die vette indexeringskluif. Tal van 
formules voor indexwijziging wor
den in de pers als proefballonne
tjes opgelaten. Maar, bovenop die 
algemene inlevering van de wed
detrekkenden vereist de regering 
vooral een forse inkomensvermin
dering in die bedrijven die nog een 
beroep doen op staatssteun. En 
dat geldt ook voor het Waalse 
staal, heeft ekonomieminister 
Mark Eyskens daar parmantig aan 
toegevoegd. We zullen wel zien ... 
Ondertussen is het zo dat het mes 
vooral op de keel van de Vlaamse 
arbeiders en bedienden wordt ge
zet 

Jarenlang (en de CVP was immer 
regerende partij) werden miljar
den uitgereikt. middels de ingewik
kelde sluisdeuren van de expan
siewetgeving en andere krediet
formules, aan bedrijven die zich 
overwegend in het Waalse lands
gedeelte situeren. 

Vooral de Waalse staalbarons za
ten gretig aan de staatsruif. De 
scheepsbouwers en textielbedrij
ven werden intussen almaar door 
gesust met de belofte dat er werk 
werd gemaakt van een nieuwe 
industriële politiek voor deze sek-

toren. Voor deze overwegend 
Vlaamse bedrijvigheid. 
En nu, nu spilbedrijven in deze 
grote industrietakken de alarmbel 
luiden, schiet de regering met 
scherp. Eerst ontvluchten de mi
nisters hun beleidsverantwoorde-

lijkheid, laten zij <zoals in het geval 
van de scheepswerf Cockerill 
Yards) de handelsrechters het vuil 
werk opknappen, en dan staan ze 
daar weer als zedeprekers die in 
het raam van de solidariteit zware 
offers vragen van de Vlaamse 

werknemers. En op de eerste 
plaats van de Vlaamse werkende 
bevolking. 
Zien wij een glimp van het nieuwe 
industriële beleid dat de volmach
tenregering Martens-Gol zinnens 
is met harde hand te voeren? 

· Nog een derde 
:'fe~"'tf',f/1f::seN stemming? 
1:•1 ~~ hiA. _.L~z:-

1
• Voorzitter Pede deed zijn Vlaam-

J;IY 'V """n ~. se Raad tweemaal over de be
leidsverklaring stemmen: een-

/ maal als Vlaamse Gemeen-
schapsraad en éénmaal als 
Vlaamse Gewestraad. Aan deze 
laatste stemming mochten de 
Brusselaars niet deelnemen. 
Bij die Brusselaars behoren on
der meer Vic Anciaux en, volgens 
voorzitter Pede, ook Delahaye 
van UDAT. De man verschoot er 
zelf van, want ondanks zijn uni
taire refleksen was hij toch van 
oordeel dat Linkebeek nog altijd 
tot Vlaanderen behoort 
Nu blijkt echter dat Delahaye de 
briefwisseling op zijn kantoor te 
Brussel laat toekomen_ Pede 
was evenwel niet te overtuigen. 
Het geval Delahaye zal waar
schijnlijk nog een staartje krij
gen, want als hij gelijk haalt is de 
stemming ongeldig en moet ze 

-zil fiEB;.8eN T~tH 
At AtTif/J eB A/ 
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een derde maal overgedaan wor
den! 

Uur van 
t 

r~ 
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CVP koppelt. 
Er is herrie op til in de Wetstraat 
Aanleiding daartoe is de verklaring 
van minister van Sociale Zaken 
Dehaene dat elk pakket regerings
maatregelen evenwichtig moet sa
mengesteld zjjn. 

De liberalen zi)n evenwel van oor
deel dat de CVP met dergelijke eis 
dezelfde weg opgaat als haar vori
ge koalitiepartner, de socialisten: 
alle dossiers en beslissingen aan 
mekaar koppelen. 

Voor de jonge PVV-voorzitter 
Verhofstadt geldt slechts een cri
terium: het moet allemaal zeer snel 
gaan en liefst zonder al te veel dis
kussie. 

Veel dis1<ussie kan er alleszins niet 
bij zijn, want het Parlement werd 
monddood gemaakt 

Vlaanderen 
zoals DDR 
Het Franse dagblad "Le Figaro' 
wijdt de jongste dagen een artike
lenreeks aan België en meer be
paald aan de kommunautaire pro
blematiek. 
Eens te meer moet vastgesteld 

I 
I' I I, 

-

worden dat de auteur van het 
stuk, een zekere Pierre Branche, 
ofwel geen iota afweet van de 
Belgische legpuzzel ofwel eenzij
dig te rade is gegaan bij zijn 
taalgenoten. Waarschijnlijk gaat 
het om een mengeling van beide. 

Ergerlijk gevolg hiervan is dat het 
beeld van Vlaanderen en de 
Vlaamse mens weer eens erg 
vertekend overkomt in het buiten
land, ditmaal in Frankrijk. 
Enige voorbeelden uit zijn eerste 
bijdrage maken dit snel duidelijk. 
Aldus wordt de Volksunie samen 
met de· VMO onder dezelfde noe
mer van geëxciteerde Vlaamse 
extremisten geplaatst En nog: de 
Vlamingen denken dat ze Neder
lands spreken, maar daarmede 
gaan de Hollanders niet akkoord. 
Tot besluit nog deze prachtige 
vergelijking: Vlaanderen omstren
gelt Brussel zoals de DDR West
Berlijn. 

de waarheid 
Nu ook de Senaat aan de rege
ring vrij spel gegeven heeft, na
dert het uur van de waarheid dat 
de eerste beslissingen moeten 
vallen. 
De nadering van dat uur kan men 
in de Wetstraat met de ellebogen 
aanvoelen. De ministers van 
Martens V worden met de dag 
loslippiger en zenuwachtiger. 
De Croo leeft als het ware reeds 
in een droomwereld waarin de 
vrije radio's gecommercializeerd 
zijn. Dehaene van zijn kant is niet 
langer met zijn hart bij deze 
regering en zijn PSC-kollega 
Maystadt ziet het met de vol
machten niet meer zo goed zit
ten. Trouwens heel zijn partij 
loopt er maar bibberend bij. 
En de besparingsgesprekken -
meer dan 170 miljard - moeten 
nog starten_ 
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PERSpektief 
Inleveren is dus de boodschap. Er kan geen minister meer zijn mond 
opendoen of er wordt gepraat over inleveren. Aan wie dat geld ten 
goede moet komen, is zeer de vraag. Wie gaat er wat mee doen? Niet 
alleen daarover bestaat onduidelijkheid, maar ook over de gelijkwaar
dige behandeling van Vlaanderen en Wallonië. Of beter: daar is de 
toestand iets duidelijker. Van de Vlamingen worden offers gevraagd 
om kreupele Waalse industrieën kunstmatig in leven te houden. Dat 
gevoelen is vrij verspreid in Vlaanderen. 

ZO schrijft Het Belang van 
Limburg: "De indruk blijft 
dat weduwen en wezen nog 

kansarmer worden gemaakt in 
naam van de noodtoestand. maar 
datderegeringzonderb0zen250 
miljoen uitgeeft voor de mogelijke 
aanmaak van F-16-vliegtuigen. Een 
uitgave die door de legerleiding 
zelf dan nog als niet dringend en 
zelfs overbodig werd bestempeld. 
" Een gelijkaardige dubbelzinnig
heid hangt er ook rond de subsi
diepolitiek van het kabinet voor 
bedrijven in moeilijkheden. Er is 
daar op z'n minst sprake van 
communautaire en sektoriële dis
criminatie. Marlens en Eyskens 
houden zich op de vlakte als hen 
de vraag gesteld wordt of aan de 
staalarbeiders hetzelfde wordt ge
vraagd als aan de mijnwerkers en 
omgekeerd. Door dit gebrek aan 
openheid groeit de verdachtma
king van willekeur heel snel naar 
de oppervlakte." 
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W ILLEKEUR tussen de be
handeling van Vlaande
ren en Wallonië. Dat 

wordt zeer duidelijk voor het 
Waalse staal, waar miljarden wor
den toegestoken terwijl de loon
matiging ofwel in het vage blijft 
ofwel gewoon wordt doodgezwe
gen. Dat ergert de Gazet van 
Antwerpen: Totdusver werddeze 
loonmatiging rigoureus door de 
Waalse vakbonden afgewezen en 
wellicht hoopt de regering de 
Waalse gemoederen te kalmeren 
door dit potje gedekt te houden, 
terwijl Vlaamse bedrijven wèl die
nen in te leveren. 

" Wat dit betreft vergist de rege
ring zich evenwel. Op de eerste 
plaats omdat Wallonië zich niet 
laat sussen met een dergelijk ca
deautje, maar bovendien omdat 
het kabinet met een dergelijke 
eenzijdige weggeefpolitiek ook de 
Vlaamse werknemers tegen zich 

in het harnas zal jagen die tot nog 
toe erg volwassen gereageerd 
hebben op de regeringsplannen. 

" Als mettertijd bewezen wordt 
dat Wallonië andermaal bevoorde
ligd wordt zal ook bij ons het 
ongenoegen toenemen. Dan heeft 
de regering het niet alleen in Wal
lonië, maar ook in Vlaanderen ver
korven." 

H ET is in dit verband beteke
nisvol dat de krant van het 
Vlaamse ACV, Het Volk, 

ook protesteert tegen de ongelijk
heid tussen Vlaanderen en Wallo
nië. 
Het is, zoals het een kristelijke 
krant betaamt, geen openlijk pro
test, maar toch een duidelijke vin
gerwijzing voor de regering dat er 
aan de basis in Vlaanderen duide
lijk wat roert: "Uit alles blijkt dat de 
benadering van het ekonomisch 
beleid en o.m. ook van het element 
,.inlevering" dat daarin de laatste 
tijd scherp is naar voren getreden, 
in Wallonië totaal verschillend is 
van die in Vlaanderen. 

" Het Vlaams ACV had de regio
nalizering gevraagd van de sekto
riële politiek opdat de regio s zelf 
met eigen middelen en volgens 

Boze CNE ... 
Zowat 200 Brusselse leden van 
de CNE, de Franstalige krist~lij
ke bediendenvakbond, hebben 
dinsdag de partijlokalen van de 
PSC gedurende enkele uren be
zet. 

Hun eis luidde kort en krachtig: 
"De PSC moet uit de regering 
stappen!" Volgens de CNE-mili
tanten kan het niet langer door 
de beugel dat de PSC een rege
ring steunt "die op een arglistige 
wijze een deflatoir beleid zal ont
wikkelen, waarbij het parlement 
terzijde wordt geschoven". 

Het bemoederend optreden van 
voorzitter Deprez kon de bedien
den niet van hun standpunt af
brenbgen. Het ziet er naar uit dat 
de PSC het almaar lastiger krijgt 
om haar regeringsdeelneming bij 
de basis aan te prijzen. 

... en CSC met 
,,gunstig 
vooroordeel'' 
Hoe lastig de PSC het wel krijgt 
blijkt ook uit de verklaringen van 
het Waalse ACW, het CSC. 

In tegenstelling tot het nationale 
ACV-bestuur dat besloot niet deel 
te nemen aan de geplande ABVV
staking van 8 februari, heerst bij 
het CSC een "gunstig vooroor
deel". 

De beslissing of al dan niet deelge
nomen wordt aan de staking zal 
genomen worden door de ver
schillende gewestelijke komitees. 
Ook de vakbonden ontsnappen 
niet langer aan een interne com
munautaire gespletenheid. Aan 
hen om daaruit zo snel mogelijk de 
konklusies te trekken ... 

eigen prioriteiten zouden kunnen 
beslissen welk beleid zij willen 
volgen. 

" De regering houdt zich aan haar 
nationale bevoegdheden en in dat 
kader doet zij haar best voor het 
Waalse staal. Dat heeft oprispin
gen in het Vlaamse land. waar 
gesproken wordt over een ongelij
ke behandeling van de nijverheids
takken en de gewesten. De rege
ring hoopt dat, na haar inspannin
gen, het sociaalluik van het staal
plan nu ook zal tot stand komen. 
Wij zijn benieuwd." 

Ook wij zijn benieuwd. Of zullen 
CVP en PVV, zoals gewoonlijk, 
weer door de knieën gaan voor de 
Waalse chantage en Vlaanderen 
tevreden stellen met enkele krui
meltjes? Afwachten ... 

BELANGRIJK daarbij is dat het 
ABVV, dat vooral in Wallo
nië sterk staat, nu al tot de 

aktie overgaat. Ook het Waalse 
ACV zou gaan meedoen. Vanuit 
Luik en Charleroi stijgen grom
mende stemmen op. Daarover 
zegt De Standaard: .. De destruk
tieve kracht van de radikale linker
zijde vormt een van de grote 
uitdagingen van vandaag. De sta-

Minister of 
ex-minister? 
Gewezen minister en volksverte
genwoordiger Dhoore kon in zijn 
kiesarrondissement het heuglij
ke nieuws melden dat de mijn
werkers niet extra moeten inleve
ren en dat er geen enkele Lim
burgse mijn dichtgaat. 
Daarmede komt, althans voorlo
pig, een einde aan de onrust die 
bij de Limburgse mijnwerkers 
heerste omtrent hun positie en 
statuut. 
Opvallend daarbij is dat een ge
wezen minister met deze tijding 
komt aandragen en nog opval
lender is dat deze gewezen ex
cellentie in Limburg verkozen is. 
Het meest opvallende is dan nog 
dat de regering en meer bepaald 
minister Eyskens tot nog toe elke 
vraag over een eventuele extra
inlevering van de mijnwerkers 
netjes uit de weg ging. 
Weet een ex-minister dan toch 
meer? Of mag elke CVP-verko
zene in de toekomst met een 
extra-berichtje naar zijn kiesar
rondissement afzakken? 

king van 8 februari, de akties die 
daarop vermoedelijk zullen volgen, 
mogen niet worden gezien als 
losstaande, konjunkturele initiatie
ven van een toevallige oppositie 
tegen de beleidsmaatregelen van 
een kabinet. Zij zijn etappes, door
dachte en gestruktureerde fazes 
van een breed opgevatte oorlog 
tegen het bestaande ekonomisch 
en maatschappelijk bestel. 

" Het is mogelijk dat dit offensief 
de instemming heeft van een 
meerderheid in het Waalse ge
west Maar het is zeker dat de 
meeste Vlamingen niet bereid zijn 
zich in die oorlog te laten mobilize
ren." 

I N Vlaanderen zou er inderdaad 
een andere aanpak mogelijk 
zijn... mocht Vlaanderen op 

eigen benen kunnen staan. Het is 
de historische schuld van Martens 
dat zijn onvolgroeide staatsher
vorming dat onmogelijk heeft ge
maakt. 

Er is bovendien nog een groter ge
vaar: om de Waalse onrust te 
sussen, zouden Vlaamse miljarden 
worden weggegeven. Zo levert 
Vlaanderen dubbel in... Dank u, 
CVP en PVV! 
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Martens V: 
Met precies hetzelfde resultaat 
heeft de Senaat het maratonde
bat van de Kamer over de vol
machtenwet nog eens overge
daan. Veel .,nieuws" viel daarbij 
niet op te rapen. 
Het aandringen van de VU-sena
toren Rob Vandezande, Guido 
Van In, Walter Peeters en Hektor 
de Bruyne mocht niet baten: de 
regering aanvaardde niet de ge
ringste wijziging, laat staan dat 
zij haar intenties iets konkreter 
kon omschrijven. 
Met een citaat uit .,Gedicht om de 
dag mee te beginnen" van Pa u/ 
Snoeck typeerde Guido Van In 
zeer poëtisch en haarfijn de aan
pak van Marteos V: 
.,De gloed van het verleden 

is gekoeld, 
mijn toekomst is een hart 

vol lege zakken, 
ik heb nog hout voor lange 

winters, 
maar mijn lichaam heeft 

de koude aanvaard." 
Een nieuwsgierige eerste minister 
zocht de volledige tekst van dit 
prachtige gedicht op. In zijn repliek 
maakte hij gebruik van de laatste 
strofe die volgens Marteos volko
men geënt kan worden op het 
voorbije Westraat-beleid: 
.,Met bloedend hart kijk ik 

terug in het verleden 

Al te gek 
Bij de stemming over de 
beleidsverklaring van de 
Vlaamse Gemeenschapsre
gering liet voorzitter Pede 
van de Vlaamse Raad zich 
langs zijn beste zijde ken
nen. 
De raadsleden werden 
vriendelijk verzocht twee
maal hun stem uit te bren
gen: éénmaal als Vlaamse 
Gemeenschap en éénmaal 
als Vlaams Gewest Bij deze 
laatste stemming mochten 
de Brusselse Vlamingen 
evenwel niet meestemmen, 
omdat zij behoren tot het 
Brussels gewest 
Eén van de slachtoffers 
hiervan was Vic Anciaux, die 
verklaarde dat het toch al te 
gek is dat de Vlaamse Brus
selaars gediscrimineerd 
worden door een regeling 
die jaren geleden werd aan
genomen: .,Ik ben als Vlaam
se Brusselaar evenzeer be
kommerd om Vlaanderen 
als alle andere Vlamingen. 
De Raad moet autonoom ge
noeg zijn om die regeling nu 
te wijzigen." 

Pareltje 
De heer Vandezande: ,....Wij 
zijn op de slechte weg. De 
regering neemt zich voor tij
delijk niets meer aan de 
staatshervorming te doen." 
De heer Martens, eerste mi
nister: .. Wie zegt dat? Zij 
gaat een aanvang maken 
met de overheveling van de 
administratie. naar de ge
meenschappen en de ge
westen." 
De heer Vandezande:Dat is 
voor ons niet voldoende. Wij 
willen federalisme. In een 
gedicht spreekt René De 
Clercq over de uitvaart van 
de staat. Wij hopen daar de 
eerste minister te ontmoe
tenr 
(Senaat, Beknopt Verslag, 
Vergadering van zaterdag 
30 januari 1982, blz. 83). 
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,,Mijn lichaam heeh de 
koude aanvaard'' 

op vreemde bedden, woeste 
nachten, lege flessen, 

en 's ochtends met de 
scheerkwast in mijn hand 

vertel ik mij dit nuchter maar 
toch waar verhaal: 

je hebt je vrienden en je 
vrouwen te dikwijls verplant 

Je hebt nog zeep genoeg, 
maar .je spiegel wordt kaal." 

Een vernietigend oordeel van Mar
tens over de jongste politieke ge
schiedenis van dit land. waarbij 
hijzelf en zijn partij niet de minst 
belangrijke hoofdrolspelers wa
ren. Maar dat gaat nu allemaal 
veranderen, aldus de eerste minis
ter. 
Daarvan is Hektor de Bruyne 
evenwel helemaal niet overtuigd. 
Niet zozeer omwille van de juridi
sche en technische tekortkomin
gen van de volmachtenwet Wel 
omwille van de visie op de maat
schappij die achter de maatrege
len schuil gaat 
De VU-senator plaatste heel wat 
vraagtekens achter de niet te on
derschatten neo-liberale inbreng. 
.,Op halflange termijn wensen de 

' 

liberalen resultaten te boeken. 
Maar beseffen zij wel dat onze 
welvaartstaat een soort bescha
ving geschapen heeft en een 
mensentype heeft voortgebracht 
dat niet wil weten van inlevering 
of van grotere persoonlijke ver
antwoordelijkheid? De maat
schappij zoals die tijdens de 
jongste dertig à veertig jaar ge
groeid is, heeft zich andere refle
xen aangemeten dan de liberalen 
schijnen te beseffen." 
Bovendien merkte de Bruyne op 
dat de marktmekanismen dermate 
ontredderd zijn. dat ze haast niet 
meer tot leven kunnen gebracht 
worden. Door de evolutie van het 
spaarwezen bij voorbeeld is het 
bijna ijdel te hopen dat de geld- en 
kapitaalmarkt opnieuw zoals vroe
ger zullen funktioneren. 
De tweede leemte in het rege
ringsbeleid werd blootgelegd door 
de senatoren Rob Vandezande en 
Walter Peeters: .,alleen door ech
ter autonomie kunnen Vlaande
ren en Wallonië de krisis aanpak
ken. De sociaal-ekonomische 
struktuur is verschillend, er be-

staan andere behoeften en er 
heerst een verschillende mentali
~eit De ingrepen die de regering 
zich bij volmacht voorneemt uit 
te voeren, kunnen enkel maar tot 
een blokkering en uiteindelijk tot 
een dodelijk immobilisme lei
den." 
Aan die échte autonomie zijn we 
nog lang niet toe. Dat bleek uit de 
vele VU-tussenkomsten tijdens 
het debat over de Vlaamse be
leidsverklaring. De staatshervor
ming van augustus 1980 heeft de 
centrale macht totaal onvoldoen
de afgebouwd. 
.,Maar wie", aldus Vic Anciaux, 
.,Kan Vlaanderen beletten een ei
gen krisis-beraad te organizeren, 
waarbij de verantwoordelijken 
van de sociale en ekonomische 
kringen betrokken zijn? Hoe be
perkt de bevoegdheden en de 
financiële middelen ook zijn, in 
de ogen van de Volksunie bieden 
de Vlaamse regering en de 
Vlaamse Raad een kans die moet 
aangegrepen worden om de 
Vlaamse ontplooiing te verwe
zenlijken." 

In de Senaat werd het volmachtendebat even onderbroken om minister Eyskens aan de tand te voelen 
over de dramatische situatie van de scheepswerven van Cockerill Yards in Hoboken. Daarbij betoogde 
Nelly Maes dat men de problemen van de scheepsbouw niet uitsluitend kan toeschrijven aan de loonkost 
van de arbeiders. Er zijn heel wat effektievere middelen dan het inleveren van een paar procenten om de 
scheepsbouw te redden . .,Het is bovendien onaanvaardbaar de Vlaamse scheepsbouwers met de sluiting 
van hun bedrijf te bedreigen, terwijl de regering er niet in slaagt aan de Waalse staalsektor dezelfde ver-

plichtingen op te leggen." 

Guido Van In: 
,,witte 
bank-
h ~·· 1 11Jetten .... 
..... Verschillende sprekers 
hebben reeds gewezen op 
de dubbelzinnigheid en het 
gebrek aan preciesheid van 
de teksten. Men spreekt bij 
voorbeeld over .. behoud van 
de koopkracht bij genieters 
van een vervangingsinko
men·; zonder precies te we
ten wat daarmede bedoeld 
wordt Alleszins heeft men 
geen cijfers willen meedelen . 
Elders spreekt men over be
heersen en beperken van de 
openbare uitgaven en men 
somt hiervoor eksemplatief 
een aantal maatregelen op. 
Die opsomming is een voor
beeld van dubbelzinnigheid 
Tot vijfmaal tot wordt het 
woord .,onder meer" gebruikt. 
telkens gevolgd door de zeer 
onvolledige opsomming. En 
nog elders somt men een 
aantal uiteenlopende groe
pen op waarop de matiging 
zal betrekking hebben. ledere 
overzichtelijkheid ontbreekt 
daarbij. Ik noem dat fluiten 
met een gekloven lip. 
... Omdat in feite alle materies 
vatbaar worden gemaakt 
voor de toepassing van de 
biezondere machten, wordt 
de kontrole zeer moeilijk en 
blijft er voor het parlementair 
initiatief nog maar heel weinig 
ruimte over. Men had liever 
een biezondere inspanning 
geleverd om te komen tot 
een meer gekoordineerde 
werking tussen de wetgeven
de en de uitvoerende macht. 
zodat biezondere machten 
overbodig waren. 
.. .De blancovolmacht die 
wordt gevraagd voor een 
ploeg die à la Thatcher een 
demokratisch reformisme wil 
invoeren, is strijdig met de 
prerogatieven van het parle
ment en met de belangen van 
het volk. Er worden niet al
leen witte produkten voorge
steld met het oog op bepaal
de saneringen, binnenkort 
krijgen we wellicht witte 
bankbiljetten. 
Een gezond herstelbeleid 
moet uitgaan van de dualiteit 
van het land De Belgische 
ziekte is ook een ziekte van 
de instellingen, maar dat niet 
alleen. De heer Sirnonet zei 
reeds in 1963 dat alle Waalse 
sektoren veroordeeld zijn in
dien men enkel objektieve 
criteria zou handhaven. De
zelfde krant die dit bericht 
weergaf, schreef ook dat er 
geen prioriteit is voor de 
250.000 werklozen die men in 
1980 zou tellen. Hoe profe
tisch was deze uitspraak 
toen niet! Hoe groot is de 
verantwoordelijkheid van de
genen die onafgebroken dit 
land hebben geregeerd. 
Mijn standpunt is dat men 
geen nieuwe instellingen kan 
bouwen op vermolmde fun
damenten en dat men best 
geen bruidsfeest organizeert 
in een knekelhuis De heer 
Verbist pleitte voor een her
stelbeleid dat gelijktijdig en 
gelijkmatig in Noord en Zuid 
wordt doorgevoerd. De eer
ste minister weet dat zulks 
niet mogelijk is Het alterna
tief is dat grotere bevoegd
heid wordt gegeven aan de 
gewesten; dat men het land 
federaal herschikt " 
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Maar weinig wijziging te verwachten in El Salvador en Guatemala 

Centraal-Amerika gaat 
op verkiezingen af 

Centraal-Amerika, waar het geweld de afgelopen paar jaar tienduizen
den doden heeft geëist, maakt zich klaar voor een nieuwe strijd, zij het 
ditmaal een slag waarin het stembriefje het voornaamste wapen is of 
hoort te zijn. 
Die verkiezingen worden in het buitenland, en vooral dan in Washing
ton, met de grootste aandacht tegemoet gezien. Vooral die in El 
Salvador, want als dat land in het "marxistische kamp" zou terechtko
men dan zou de hele regio omslaan, zo vreest men in de Verenigde 
Staten. 
Veel gevaar bestaat daar niet op want het is totaal onwaarschijnlijk 
dat het Salvadoriaanse verzet, dat niet in staat is de slag militair thuis 
te halen, wel via verkiezingen aan het bewind komt Immers, de verte
genwoordigers van de centrum-linkse en linkse politieke groeperin
gen doen niet mee aan een verkiezingscampagne waarin het bewind 
niet eens hun persoonlijke veiligheid kan garanderen. Hoe zouden de 
oppositieleiders trouwens beloften kunnen geloven dat ze niet zullen 
worden doodgeschoten als ze in het openbaar verschijnen. Het is 
immers algemeen bekend dat de strijdkrachten zelf volop deelnemen 
aan de moorden op leiders en leden van het verzet 

De kristen-demokratische presi
dent van El Salvador, Napoleon 
Duarte, die weinig meer is dan de 
stropop van een uiterst behouds
gezinde oligarchie en de daarmee 
verbonden leiders van de strijd
krachten, heeft gezegd dat de 
verkiezingen van 28 maart as. in 
elk geval zullen doorgaan, "al ge
beurt dat onder een regen van 
kogels". Dat aan die verkiezingen 
een groot deel van de politieke 
partijen alleen al om veiligheidsre
denen niet kan deelnemen en dat 
er slechts zeven formaties gaande 
van centrum· tot uiterst-rechts in 
het strijdperk treden kan Duarte 
weinig deren. 
Ten slotte is het alleen de bedoe
ling door deze verkiezingen de 
schijn te wekken dat hij aan het 
hoofd staat van een wettige rege
ring die de steun van de meerder
heid van het volk heeft Omdat 
deze verkiezingen, gezien de toe
stand in het land, niet als vrij en 
representatief kunnen worden be
schouwd hebben verschillende 
Vlaamse organizaties, waaronder 
Pax Christi, minister van Buiten
landse Betrekkingen leo Tinde
mans gevraagd er geen Belgische 
waarnemers heen te sturen, zoals 
Duarte verzocht heeft Ze vinden 
dat het verkeerd zou zijn om die 
verkiezingen aldus een schijn van 
respektabiliteit te helpen geven. 
Maar Duarte is een vriend van 
Tindemans. en bovendien luistert 
de minister ook altijd met grote 
eerbied naar wat hem uit Was
hington gevraagd wordt 

Wapengeweld 
De oppositiepartijen van El Salva
dor, die verenigd zijn in het "Fara
bundo Marti Front voor nationale 
bevrijding" hebben gezegd dat de 
burgeroorlog "voor, tijdens en na" 
de verkiezingen verder zal gaan. 
Tegelijk hebben ze evenwel her
haald dat ze bereid zijn via onder
handelingen een politieke oplos
sing na te streven voor een kon
flikt dat al zowat dertigduizend 
doden heeft geëist Maar welke 
politieke onderhandelingen zijn er 
mogelijk met een bewind dat 
slechts een faÇade vormt voor 
een legerleiding die elke vorm van 
streven van sociale hervormingen 
als ontoelaatbare subversie be
schouwt, en die bestrijdt met een 
brutale repressie die op volkeren
moord begint te gelijken? 
In Guatemala, waar het geweld en 
de brutaliteit van het regime nau
welijks onderdoet voor die in El 
Salvador, bestaan er nog minder 
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kansen op een verandering na de 
presidentsverkiezingen van 7 
maart as. De huidige president 
Garcia is erin geslaagd door de 
wrede repressie die hij tegen hele 
dorpen ontketende om enkele op
positiegroepen het zwijgen op te 
leggen, ook de traditioneel apati
scha "lndios", die de meerderheid 
van de bevolking vormen, tegen 
zich te keren. Het spreekt boekde
len voor het optreden van Garcia 
als men weet dat zelfs de Reagan
regering verveeld zit met deze 
bondgenoot 
De vier kandidaten die meedingen 
in de presidentsverkiezingen (drie 
behoren tot rechtse partijen· en 
één tot het centrum) hebben de 
"pacifikatie" van het land en socia
le hervormingen beloofd. Maar de 
kandidaten die het meest kans 
maken te winnen behoren, zoals 
generaal Anbal Anibal Guevara, 
ex-minister van defensie, tot de 
partijen die het huidige regerings
beleid steunen. Men kan dus ver
onderstellen dat hun beloften voor 

hervormingen weinig inhouden en 
dat er geen verandering kan wor
den gehoopt 
Heel anders ligt de situatie in Cos
ta Aica waar op 7 februari verkie
zingen plaatsvinden voor het pre
sidentschap en de aanduiding van 
57 volksvertegenwoordigers. Die 
verkiezingen passen in een demo
kratisch proces dat aanving na de 
burgeroorlog van 1948. 
De peilingen voorspellen de over
winning van de sociaal-demokra
tisch getinte partij "Uberacion Na
cional" en haar leider luis Alberto 
Monge. Die partij heeft trouwens 
dertig jaar lang het politieke leven 
van het land beheerst 

Als ze wint zal ze wel voor een 
enorm zware opdracht staan. Tot 
nog toe heeft Costa Aica zijn 
demokratische bestuursvorm kun
nen behouden en is het gespaard 
gebleven van het wapengeweld 
dat zijn buurlanden teistert Maar 
de huidige regering laat een kata
strotale ekonomische situatie na 

en het laat zich aanzien dat de in
tredende regering onpopulaire 
maatregelen zal moeten treffen 
om de situatie recht te trekken. 

Honduras verkoos van zijn kant 
eind vorig jaar de eerste burgerlij· 
ke president na twintig jaar militair 
bewind. De Uberaal Roberto Sua
zo Cordova werd vorige week 
geïnstalleerd maar inmiddels valt 
nog af te wachten of hij het land, 
dat het armste is van heel Cen
traal-Amerika, werkelijk de weg 
van hervormingen en demokrati
zering kan opsturen. 

Nicaragua houdt geen verkiezin· 
gen vóór 1984. De sandinistische 
leiders zeggen dat het volk "met 
zijn bloed" heeft gestemd door in 
1979 het diktatonale regime van 
Somoza, die het land bestuurde 
alsof het geheel zijn privé-eigen
dom was (een groot deel ervan 
was dat ook), omver te werpen. In 
Panama ten slotte zullen in datzelf
de jaar verkiezingen plaatsvinden. 

H.O. 

Honderd dagen nadat hij triom· 
fantelijk aan het bewind kwam 
heeft Andreas Papandreoe aan 
het hoofd van zijn socialistische 
regering zijn autoriteit stevig ge· 
vestigd. Maar dat is wel gebeurd 
ten koste van het uitstellen of 
afzwakken van de meeste van 
zijn verkiezingsbeloften. 
Degenen die na de overwinning 
van Papandreoes PASOK (Pan
helleense Socialistische Bewe
ging) op 18 oktober jl. een snelle 
instorting voorspelden van de 
eerste socialistische regering 
die in Athene ooit aan de macht 
kwam sinds de oprichting van de 
Griekse staat in 1832 hebben 
zich lelijk vergist 
Papandreoe heeft zich een handig 
tacticus getoond en beperkte zich 
tot nog toe voomarnelijk tot het 
beheer van de erfenis die de kon
servalieve regering hem naliet 
Zijn meest spectaculaire verkie
zingsbeloften zoals nationalizaties 
en een herziening van Grieken
lands status in de NAVO en de EG 
heeft hij voorlopig onder de koren
maat geplaatst 
Dat omzichtige optreden heeft 
naar het schijnt het behoudsgezin
de kiespubliek gerustgesteld en 
een vlotte machtsoverdracht en 
werking van de instellingen moge
lijk gemaakt Eén van die instellin
gen is het presidentschap dat over 
grote bevoegdheden beschikt Pa
pandreoe moet er rekening mee 
houden dat president Konstantijn 
Karamanlis, die bij de Grieken een 
groot prestige geniet, heel wat 
meer naar rechts staat dan hijzelf. 
Het kwam er voor de nieuwe 
premier op aan niet in botsing te 
komen met de president 
Vandaar dat het door Andreas 
aangekondigde "socialisme op zijn 
Grieks" nog steeds in het stadium 
van de plannen verkeert Een paar 
hervormingen hebben al plaatsge
vonden. Zo is de kiesgerechtigde 
leeftijd verlaagd tot achttien jaar, is 
de oude censuur op boeken, films 
en liedjes afgeschaft en heeft de 
regering de hand uitgestoken naar 
de leden van het kommunistische 
verzetsleger van de tweede we
reldoorlog die tot nog toe niet naar 
hun land mochten terugkeren. 

Lastige partner 
De regering heeft ook al een 
wetsontwerp opgesteld over de 
invoering van het burgerlijk huwe
lijk, maar de Griekse ortodoxe 
kerk, die een ware staat binnen de 
staat vormt, voert opnieuw een 
hardnekkig verzet tegen deze her
vorming die nog steeds niet aan 
het parlement is voorgelegd. 
Strukturele hervormingen zijn wel 
aangekondigd maar nog niet uitge
voerd. Papandreoe, die o.m. een 
inflatie van tussen de 25 en 30 t.h. 
te bestrijden krijgt, heeft de jong
ste drie maand vooral geprobeerd 
het patronaat gerust te stellen en 
tot medewerking met de regering 
te bewegen, en dat offensief 
schijnt vruchten af te werpen. Te 
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De eerste honderd dag~ 
van Andreas Pa~andreoe ' 

meer daar de jongste tijd nog 
weinig gesproken wordt over de 
nationalizatie (gezien de slechte 
reputatie die de ambtenarij en 
staatsbedrijven in Griekenland te
recht hebben spreekt Papandreoe 
van ,.socializatie") van de cement-. 
kunstmest- en scheepsbouwbe
drijven. 
Wel is de regering begonnen om 
de logge, overbemande adminis
tratie af te slanken. In Athene 
werd aangekondigd dat tiendui
zend ambtenaren, die hun benoe
ming alleen te danken haddan aan 
de in Griekenland traditioneel toe
gepaste vriendjespolitiek. zullen 
worden ontslagen. 
Terwijl de kerk halsstarrig elke 
hervorming aanvecht die gaat in 
de richting van een scheiding van 
kerk en staat is er nog een andere 
macht waarmee Papandreoe re
kening moet houden, nl. het leger 
dat behoudsgezind en pro-NA VO 
is. De PASOK-regering heeft de 
strijdkrachten al op alle mogelijke 
manieren gerustgesteld, o.m. door 
een verhoging van de militaire 
uitgaven en het oprichten van een 
eigen. ook op de uitvoer gerichte. 
wapenindustrie aan te kondigen. 
Het plan om de militaire dienst
plicht, nu 24 maanden, te verkor
ten is anderzijds op de lange baan 
geschoven. En Griekenland is 
noch uit de NAVO noch uit de ge-

Voor elke 5.000 frank aan· 
groei op uw spaarboekje, 

integreerde militaire struktuur van 
de NAVO gestapt 
Niettemin zijn de meest opvallen
de veranderingen in de eerste 
honderd dagen van Papandreoe 
op het gebied van de buitenlandse 
politiek opgetreden. De PASOK
leider had verklaard dat hij zijn 
buitenlandse beleid zou vestigen 
op het gegeven dat Griekenland 
een Balkan-land en een Middel
lands Zée-land is dat goede be
trekkingen na moet streven met 
alle oeverstaten van die zee. Na 
zijn ambtsaanvaarding gaf de soci
alistische premier zijn buitenlands 
beleid een pro-Arabische ombui
ging. De leider van de Palestijnse 
Bevrijdingsorganizatie (PLO) Y as
ser Arafat werd plechtig in Athene 
ontvangen en de PLO-vertegen
woordiging in die stad kreeg de di
plomatieke status. 
Wat de NAVO betreft. die bij vele 
Grieken onpopulair is wegens de 
destijds verleende steun aan het 
kolonelsregime. stuurde Papan
dreoe een taktische koers tussen 
de verwachtingen die zijn verkie
zingscampagne had gewekt en 
meer praktische ,.real-politieke" 
overwegingen. 
Zo maakte hij de NA VO-bondge
noten in december jl. het leven 
lastig op de ministerkonferentie 
door aan te dringen op een zinne
tje in het slotcommuniqué dat 

ES-rekening (dat is het spaarboekje 
met reken inguitt reksels), schoolspaar· 
boekje of woonspaarboekje biJ de ASLK kriJgt u 
een waardebon van 20 frank voor een kosteloze dee lneming aan de Lotto . 

Griekenland, zonder namen te 
noemen, NAVO-garanties zou 
toezeggen tegen zijn erfvijand 
Turkije, lid van hetzelfde bondge
nootschap. Maar van uittreding uit 
de militaire organizatie sprak hij 
met geen woord. 
Hetzelfde patroon geldt voor de 
EG waarvoor • .Andreas" tijdens 
zijn campagne evenmin veel goe
de woorden over had. Grieken
land wordt een lastige partner 
maar blijft een partner. Van een re
ferendum over uittreding uit de EG 
is geen sprake meer. Trouwens. 
voor een dergelijk referendum 
zou Karamanlis zijn toestemming 
moeten geven en het was juist de 
president die destijds als premier 
op snelle toetreding tot de EG 
aanstuurde. Papandreoe zal wel 
aandringen op een herziening van 
enkele voorwaarden. o.m. de prij
zen voor zuidelijke produkten als 
olijfolie. En het feit dat staatsekre
taris Fotilas bruusk ontslagen 
werd omdat hij in Brussel mee een 
EG-verklaring over Polen onderte
kende, die volgens Papandreoe 
zijn instrukties te buiten ging, toont 
dat de premier binnen de EG aan 
de Griekse diplomatieke bewe
gingsvrijheid blijft vasthouden. 
Dat doet hij evengoed in de 
NAVO waar Griekenland op de 
buitengewone ministerkonferentie 
over Polen van begin dit jaar voor-

suirfN oe ........ , 
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behoud maakte bij verschillende 
paragrafen van het slotcommuni
qué en dat voorbehoud daarin ook 
liet registreren. 

Maar ondertussen blijft Grieken
land lid van beide organizaties, en 
ook over de sluiting van de vier 
Amerikaanse basissen in Grieken
land is het stil geworden. Onder
handelingen daarover met Wash
ington zijn nog steeds niet begon
nen. Ook op dit punt, zo menen 
waarnemers, wil Andreas van zijn 
beloften destijds en het verzet 
tegen die basissen gebruik maken, 
niet om ze te laten sluiten, maar 

.. · ~ 
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om van Washington betere voor
waarden te bedingen, bij voor
beeld in grotere Amerikaanse 
steun tegenover Turkije. 
In de eerste honderd dagen dat hij 
premier was toonde Papandreoe 
zich zowel binnen- als buitenlands 
een behendig tacticus die zonder 
veel moeite verkiezingsretoriek 
opzij schoof voor wat hij als realis
tischer belangen beschouwde. En 
die tot nog toe niet gekonfron
teerd werd met fel protest van zijn 
basis wegens het onbepaald uit
stellen van een hele reeks beloof
de hervormingen. 

H. Oosterhuys 

26 JUni. • Op uw spaaraangroei tussen 1 mei en 31 Juli 1982 kriJgt u vanaf 1 augustus waar
debons voor deelneming aan de Lotto-trekkmgen van 11, 18 en 25 september. 
Met aangroei wordt bedoeld het verschil tussen stortingen en terugbetalingen. 

Waar? U kunt in elk contactpunt van de ASLK terecht om te sparen, een spaarrekening te 
openen, uw waardebons en uw Lottoformulier op te halen. U kunt er ook het volledig regle
ment raadplegen 

Wie kan meedoen? Elke particulier die een spaarboekje of een spaarrekening heeft bij de 
ASLK of die er een opent. In uw belang : Hoe meer u spaart, hoe meer waardebons u kriJgt. Hoe vlugger u stort, hoe 

vanaf 1 me1 waardebons waarmee u kunt deelnemen aan de Lotto-trekking van 12, 19 en Wanneer? •mOp de aangeroel va tn uw·spaasrgeld !pussen 1afebruaren .en 30 apnnl 1982 kn]gtb u s·mup~~-rr~~~e:d~s~fus;~e;':,:;:;:,I"Ss zo vluglmog•liJk'" w ·~~~ASLK 

4 FEBRUARI 1982 
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,,Naar Oostland willen 
wij rijden" 

Maandag 25 januari 1982 is het dan toch zover 
voor het 3de Vlaams-Nationaal Hulpkonvooi. Tot op 
de laatste minuut ontbrak het visum. Geduldig 
aandringen had wonderen verricht op de Poolse 
ambassade. Op een wip van tijd werden bij Paul 
Peeters in Kapelle-op-den-Bos welgeteld 40.333 
vleescolli's geladen en dan Herentwaarts, waar een 
hele garage vol kleding en eetwaren in de buik van 
de 4 m hoge en 15 m lange koelwagen verdween. In 
het stof, op de flank van deze Volvoreus, schreven 
Goedeles vingertjes .,Papa gaat naar Polen"!! Wie 
kon vermoeden dat deze onschuldige zin 600 km 
verder een Oostduitse doeanebeambte geïrriteerd 
en boos zou doen reageren_? Van alle tot hiertoe 
ontmoete doeane· en politiedienstkloppers blijken 
de Oostduitsers en de Spaanse tot de meest 
ijverige te behoren. En wat bij de Poolse beambten 
'n glimlach en kollaborerende mildheid verwekt -
nl. Lieves meegegeven chocoladetabletten en Pol 
Peeters' leverpastei - doet deze doktrinevreters 
argwanend kijken. Je moet het maar weten! En dat 
wist John Visser, onze door de Poolse wol 
geverfde vrachtvoerder uit het Zuidhollandse 
Bodengraven. Een juweel van 'n man, hoog 
verheven op zijn stuurstoel zal hij - elegant in de 
kleertjes - onze vracht zonder een enkele 
hapering naar de drie beslemmingsplaatsen in 
West-Polen loodsen. 

De cowboys van de au
tosnelweg 
Zowat 1 00 uren zullen we tijd, 
warmte, eten, hoop en ervaring 
delen. Daar groeit vriendschap uit, 
dat merk je op 't eerste zicht 

Polen is voor John Visser niet 
onbekend; reeds jaren geleden 
vond hij er voor zijn Vlaardingse 
firma de weg naar koel- en pakhui
zen om fruit, groenten en vlees 
naar de Westeuropese markten te 
voeren. Hij kent de psychologie en 
het optreden van de 5 verschillen
de soorten doeaneposten die wij 
voorbij moeten. In zijn stuurkajuit 
heerst hij niet alleen over 't stuur
wiel maar ook over een hele koffer 
boord- en vrachtdokumenten. En 
met meer dan een mondvol Pools 
en een charmerend optreden 
wordt hij onze ware reisleider. Zo 
heb ik tijdens die dagen een voor 
mij onbekende autowegwereld le
ren kennen, waar bewuste en fiere 
transportlui, mekaar broederlijk en 
ruiterlijk inlichten over het weer, 
het laden en lossen, de doeaneku
ren, de eet- en ovemachtingsmo
gelijkheden. Vanop een afstand 
herkennen ze mekaar en wisselen 
met toeter en lichtstoten méér dan 
één volzin tegen 80 km per uur 
met 20 ton goederen achter je 
aan... doe het hen maar na. En 
betonwetend brei je de uren pra
tend doorheen het motorgeruis 
aan mekaar. Zo groelde een stuk 
broederschap en informatie, onze 
Poolse opdracht en de Vlaamse 
gemeenschap ten bate. 

Frankfurt-aan-de-Oder 
Hierbij bereiken wij de Oder-Neis
segrens met de Warthegouw, van 
waaruit miljoenen Duitstaligen 
westwaarts gejaagd werden in de 
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verfoeilijkste ontvolkingstocht van 
de 2de wereldoorlog. Dit is dan 
het moerassengebied van Küstrin, 
Kostrzyn waar Oder en Warthe 
samenvloeien en waar de Sovjet
generaal Rokossovsky van Poolse 
afkomst zijn .. slag van de modder" 
zal winnen samen met de Witrus-

Honger?! 
Hoe is het mogelijk dat een cen
traal en toegankelijk gelegen land
bouwland zoals Polen hongert? 

De meterslange aanschuivende 
winkelende vrouwen en mannen 
zijn er echter dagelijks de levende 
getuigen van. In de hotelkamer 
vonden wij 3 blaadjes wc-papier, 
1 I 4 stuk zeep en 's morgens een 
erg beperkt .. inleverontbijt" ... Maar 
anderzijds rijden ·al jarenlang tien
tallen reuze-vrachtwagens vanuit 
Polen west- en oostwaarts. Diep
gevroren paardevlees, wild en ge
vogelte; erwten, wortelen, spruit
kolen, schorseneren bereiken zo 
- beneden onze kostprijs - de 
Westerse markten. Wie herinnert 
zich nog de Poolse aardappelleve
ring van voor enkele jaren! Is het 
niet hemeltergend dat de EG, de 
Poolse staat 8.000 ton betoelaagd 
rundsv.lees aanbood, waar meer 
dan de helft van onze vleesver~ 
werkende bedrijven draaien op 
.. Pools vlees"? 
Ter gelegenheid van ons NOS
gesprek kon de EEG-woordvoer
der noch cijfers, noch verklaringen 
hierover bezorgen... Ik weet wel 
dat de Poolse schuldrekening in 

sische generaal Zjoekov, die Po
sen (Poznan) en Schneidemühl 
(PilaJ innam. Vanuit het Zuiden 
verovert maarschalk Koniev, de 
kozak-cowboy van het Rode Le
ger, in januari 1945 Krakau, Kata
witz en Czestochowa. Dit is dus 
het gemartelde land, waar men in 
44-45 geen tijd had om de doden 
te begraven. 

Vredig in de kou, geen wapens of 
lawaai, ligt Polen ... te slapen? Her 
en der pinkelt een lamp. Voor 
ieder belangrijk plaatsje bivakken 
een troepje soldaten rond een 
open vuur, dikwijls met een tank 
erbij en verder ,,'n koppel" milicia's 
met een personenwagen. Maar 
het vrijgeleide en de chocolade 
doen wonderen. 

Gorzow lijkt uitgestorven in hel 
putje van de nacht; de milicia leidl 
ons met flikkerlicht in de verlaten 
straten naar Komisja Charytatyw· 
na, een groot gebouw, wat later 
een soort pastorie voor de hele 
dekenij blijkt te zijn. Het Volvo 
gedaver en ons aanbellen slaagl 
er niet in enig leven in dat grauwe 
grote gebouw te krijgen en braaf· 
jes loodst dezelfde milicia on!: 
naar het grote Stilonhotel, waar 2 
soldaten in de hal de weinige 
personen in de gaten houden. Eli· 
sabeth blijkt de ontvangstdame te 
heten die in 'n keurig Duits ons 
wegwijs maakt in de werkelijk 
krap gemeten hotelverzorging. En 
's morgens worden we uiterst 
dankbaar opgevangen door een 
Franssprekende Zuster Ursulinne 
die met moederlijke hand de hulp
verlening leidt voor de streek van 
Gorzow. 

het Westen gestegen is tot 27 
miljard dollar en dat de bange 
bankiers vrezen voor de terugbe
taling. 
Vandaar dat deze groep de Pooi
se deviezenverwerving via rende
rende Poolse uitvoer aanmoedigt 
en zelfs .. de instelling van een 
autoritaire regering" - zo heet 
een staatsgreep dan! ..._ de enige 
oplossing vindt voor de terugbeta
ling van de schuldenlast?! Maar er 
zijn toch grenzen aan deze poke
rende handelaars-moraal. Het 
wordt hoog tijd dat de officiële 
hulpverlening door de volksverte
genwoordiging gekonditioneerd 
wordt : 
e Herziening van de in- en uit
voermogelijkheden, wat meteen 
een bescherming biedt voor de 
eigen produktie. 
e De officiële goederengiften 
geschieden slechts mits toezicht 
op de bedeling. 
e Aan de hulpverlening moeten 
struktuurveranderende maatre
gelen verbonden worden zoals 
het opheffen van de staat van 
beleg, het vrijlaten der gevange
nen, de persvrijheid, enz. 

De Po/en-zendingen van het Vlaams-Nationale Hulpfonds komen bij die 
gezinnen terecht die de volksnationale steun waarderen ... 

Tientallen mensen staan voor de 
toegangsdeur nieuwsgierig en 
vragend bij mekaar gedrumd. De 
milicia braafjes op een nabije af
stand, ziet toe. ledereen heeft wat 
te vertellen. Beetje bij beetje in
dentificeer je het onwezenlijke 
van dit Pools samenleven. 

Zonder veel moeite ontladen ver
schillende straatgangers de kledij-
pakketten naar de voorraadruim
te, achterin een gore binnenplaats, 
waar alles netjes per soort op 
ouderwetse rekken wordt gerang
schikt Tientallen paren vragende 
kinderogen kijken naar het ge
sjouw ... En vermits de benzinele
vering meer dan op de bon is, 
vraagt Moeder Overste liefjes of 
we zelf een deel van de lading 
160 km verder kunnen brengen 
naar de Parafia Rzynsko - Katolie
ka te Pila ... En voor John Visser is 
niets te veel... enkel zullen de lage 
spoorwegviadukten de 4 m hoge 
Volvo de weg versperren. Op een 
akrobatische wijze dan de zijwe
gen op, vragend - draaiend - terug
kerend... Gelukkig dat het dooit, 
dat er geen tegenliggers zijn en 
dat John... Pools spreekt en zijn 
vak kent! De hele katecheseklas 
van Pila is blij om met vele armen 
en handen "ketting te vormen" en 
het 2de deel te ontladen. Onder
tussen bouwen we hoop en 
vriendschap op met vele Polen, 
die Vlaanderen danken voor dit 
eerste hulpkonvooi dat hen na 
13.12.1981 bereikt.. 

Posen - Poznan 
Nog vóór de nacht valt en de mist 
de stad dreigt op te slokken berei
ken we Poznan, waar Paul van 
Ostayen best zijn "Bezette Stad" 
zou kunnen her-leven. Bij het ont
waken blijkt echter het leven er 

vlotter te verlopen dan in de klei
nere steden, de trams zitten over
vol, de taxi's rijden, iedereen haast 
zich voorbij. Enkel de lange rijen 
kopers, de moeë, ernstige gezich
ten en de vele gesprekken die je 
voert, doen je anders beseffen. 

Groenten laden 
Het is ijzig koud geworden; de 
wind waait uit het Oosten en ge
durende een hele namiddag zullen 
wij met draaiende motor aan een 
reusachtig staatsvrieshuis worte
len en spruitkolen laden. Dit cy
nisch spel van .. vreemde devie
zen" en "uithongeringspolitiek 
maakt je woedend ... Binnen enkele 
dagen eten we in het Westen 
diepgevroren Poolse kwaliteits
groenten, beterkoop naar de Be
neluxlanden gehaald dan onze 
tuinders en landbouwers ze leve
ren kunnen ... Intussen groeien de 
EEG-voedselovenschotten. Je be
sluit de minister te interpelleren 
maar je voelt je eigenlijk toch 

1 
machteloos. In de verte merk ik 
hoe de tientallen arbeidsters en 
arbeiders bij het verlaten van de 
vrieshal stevig onderzocht wor
den, of ze niets meenamen. 
Kraaien pikken onze kaaskorsten 
voor mekaar weg. En hop ... daar rij
den wij weer! Het is sneeuwweer. 
Aan de Poolse grens vlot het goed 
maar de DDR-grenswacht be
trouwt het niet Met een speur
hond wordt de lading gekeurd; de 
stuurkajuit uitgespit en ondergete
kende mag mee... alles uitladen, 
lijfonderzoek ... zonder humor ... An
derhalf uur duurt het! En wij die 
dachten dat die ijzige koude hun 
dienstijver zou getemperd heb- • 
ben! Je bent blij dat je in Helm
stedt naar huis kunt bellen ... 

Willy Kuijpers 
Kamerlid 
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Poolse 
vlakte 

Deze naam betekent in feite 
hetzelfde als "Nederland" nl. 
vlakte. Deze Middeneurope
se landbouwvlakte werd in 
de geschiedenis zowel vanuit 
het Oosten - door de Rus
sen - als vanuit het Westen 
- door de Pruisen - geko
lonizeerd. 
Met zijn 311.700 km2 is Polen 
1 0 maal groter dan België 
(30.519 km2). Vlaanderen -
Brussel inbegrepen! - past 
er met zijn 13.673 km2 wel 23 
keren in! Polen is eerder dun 
bevolkt, want er leven zowat 
36 miljoen Polen wat slechts 
6 keer de Vlaamse bevolking 
betekent 
De geschiedenis van Polen 
wordt beheerst door het geo
politiek imperialisme van zijn 
buren. Na Napoleons val 
werd Polen in 1815 door het 
Kongres van Wenen ver
deeld tussen Pruisen, Rus
land en Oostenrijk. De volk
sopstanden in elk van deze 
bezette gebieden getuigen 
- net zoals in Ierland, Bas
kenland en Zuid-Tirol - van 
een bewuste volksnationale 
geest 

Na de 1 ste W.O., afgesloten 
door het beruchte vredesver
drag van Versailias in 1919, 
zal Polen opnieuw onafhan
kelijk worden_ voor slechts 
20 jaar. Inderdaad, von Rib
bentrop voor Nazi-Duitsland 
en Molotov voor de Sovjet
unie sloten in 1939 een ak
koord om deze "gouden laag
vlakte" onder mekaar op te 
delen. Op 1 september 1939 
marcheerden de Hitler-legers 
Polen binnen en de Sovjet
unie bezette Oost-Polen. 
Groot-Brittannië en Frankrijk 
verklaarden Duitsland daarop 
de oorlog; W.O. 11 - die zes 
jaar zou duren - was begon
nen. 

Op 11 februari 1945 zouden 
de drie grote mogendheden 
bij monde van Franklin Roo
sevelt - die twee maanden 
later zou sterven - Jozef 
Stalin en Winston Churchill 
- na 8 werkdagen - aan de 
Zwarte Zee, in het oude zo
merpaleis van Tsaar Nikolaa
s 11, op 3 km van Jalta, de 
wereld herverdelen. 

In dit verdrag werd Polen 
"een ruk naar het Westen" 
opgeschoven. Zodoende be
hield de Sovjetunie de door 
haar veroverde oostelijke 
Poolse gebiedsdelen en wer
den miljoenen Duitstalige Hei
matvertriebenen vanuit Oost
Pruisen, Pommeren, Silezië 
enz... naar het Westen 
gejaagd. 

Deze uittocht is een der pijn
lijkste bladzijden uit de 2de 
W.O., te vergelijken met de 
Joodse of Armeense volke
renmoord. 

De Sovjetunie behield aldus 
een gebiedsuitbreiding, die 
voor Duitsland en West-Po
len o.a. de oorlogsverklaring 
inhield en die Duitsland dub
bel zou betalen met de af
stand van Pommeren, Oost
Pruisen en Silezië. 
Rare wije om vrede te stich
ten! 

Dank. 
Het Vlaams-Nationaal Hulpfonds dankt de vele milde gevers 
die voor ± 8 miljoen frank goederen bezorgden. Ze vonden, in 
samenwerking met Caritas Catholica, dankbare bestemmelin
gen te Katowice, Poznan, Gorzow, Pila enz ... 
In het biezonder danken wij de autovoerders Karel Bauwens 
<Aarschot), John Visser <Bodegraven), de mede-organizato
ren Raymond De Koninck (Dilbeek>, Hugo Noé (Boutersem) 
en Guido Sijs <Winksele). 
Grote goederengiften mochten wij ontvangen vanwege Jos 
De Geest (Hove), Oostpriesterhulp CTongerlo) en in het 
biezonder van senator Paul Peeters (Kapelle-op-den-Bos). 
En we gaan door! De Dominikanergemeenschap uit Poznan 
vraagt hulpgoederen; we hebben de mogelijkheid om goed
koop 20 ton blikgroenten te verzenden. 
Maar ook deze operatie zal meer dan 100.000 fr. kosten. Daar
om: help ons helpen via het Vlaams Nationaal Hulpfonds vzw, 
Brussel 435-0271501-78 met vermelding Polen-aktie. 

®WARSCHAU 

0 L EN 

•Krakau 

1: ·: · :1 Door Polen geannexeerd Duits gebied 

B Door de Sovjetunie geannexeerd Pools gebied 

-Door de 

Brug tussen West en Oost 
Polen vormt de belangrijk
ste satellietstaat voor de 
Sovjetunie; ook de meest 
roerige. Reeds in 1956 revol
teerden in Poznan de arbei
ders tegen het regime; dan 
volgden de stakingen van 
1970, 1976 - waarbij Go
mulka van het toneel ver
dween - en de augustus
stakingen van 1980, waaruit 
Solidariteit groeide. 
Maar Polen betekent meer 
voor de Sovjetunie: 
- de grootste voedsel- en 
energiebevoorrader; 
- de grootste luchtmacht
faktor in het Warschaupakt; 
- de vitale weg- en spoor
verkeersverblnding tussen 
haar en de DDR, de trouw
ste en best renderende va
zal; vanuit de Poolse Oost
zeehavens Stettin, Danzig 
(GdanslcJ en Gdynia vertrek
ken de olie- en militaire be
voorradingspijpleidingen 
voor Tsjechoslovak/je en de 
DDR: 

~ het telex- en telefoon
knooppunt voor Midden-Eu
ropa en de verbinding naar 
het westelijk Sovjet-kom
mando in Legnitz (Legnica) 
in de buurt van Breslaw 
lWroclowJ en de Sovjet-een
heden in de DDR en 
Tsjechoslo vak/je. 
In Polen leeh een bloeiend 
volks-gestruktureerd alter
natief leven binnen: 
- de Katolieke Kerk met 
tientallen verenigingen; 
- de universitaire gemeen
schappen van Warschau, 
Bres/au, Krakau, Lub/in - in 
samenwerking met de KU 
Leuven, Lodz en Tarun; 

- een bloeiend nationalis
tisch gedragen kultureel en 
sportief openbaar leven; 
- de vakbeweging Solidari
teit, KOR enz.. 

Deze mensen moeten wij 
metterdaad steunen; alleen 
vanuit hen kan stap-na-stap 
meer demokratie groeien. 

JALTA - De Konferentie van de Krim - Potsdam 
Tussen 28 november en 1 december 1943 werd in Teheran 
(Iran) de Jalta-topontmoeting voorbereid, Roosevelt stelde 
eerst Schotland als ontmoetingsplaats voor, zowat "op gelijke 
afstand van Moskou en Washington". Maar Stalin verkoos 
voor zijn prestige de Krim, het Biarritz van de Tsaren, met zijn 
uitzonderlijk klimaat, wat ook de ziekelijke Roosevelt plezierde. 
Bijna dag op dag zijn de Jalta-akkoorden 37 jaar oud - en niet 
nagekomen, wat Polen betreft 
Het is niet meer dan gepast deze tekst te citeren omdat 
tenslotte KOR, Solidariteit en de Kerk de uitwerking van deze 
akkoordtekst willen bewerkstelligen! 
,.Ten gevolge van de totale bevrijding van dit land 
door bet Bode Leger is een nieuwe situatie ontstaan. 
Deze maakt de vorming nodig van een voorlopige 
Poolse regering op een bredere basis dan mogelijk 
was vóór de recente bevrijding van de westelijke ge
bieden van Polen. De voorlopige regering die op bet 
ogenblik in Polen functioneert. zal dus dienen te wor
den gereorganizeerd op een bredere demokratiscbe 
basis; zodat ze de demokraüsche leiders in Polen zelf 
omvat en zij die zich in het buitenland bevinden. Deze 
nieuwe regering zal beten voorlopige Poolse rege
ring van nationale eenheid. 
De beren Molotov, Harriman en sir A. Clark Kerr 
worden gemachtigd een commissie te vormen om 
eerst in Moskou de leden van de huidige voorlopige 
regering van Polen en de andere Poolse demokrati
scbe leiders te raadplegen, met bet oog op de reorga
nizatie van de huidige regering volgens de bovenge
noemde beginselen. De voorlopige Poolse regering 
van nationale eenheid zal overgaan tot vrije en 
ongedwongen verkiezingen, zodra dit mogelijk zal 
zijn, op basis van het algemeen kiesrecht en van de 

geheime stemming. Alle demokraüsche en anti-nazi 
partijen zullen het recht hebben aan deze verkiezin
gen deel te nemen en kandidaten te stellen. 

Wanneer een voorlopige Poolse regering van natio
nale eenbeid volgens bovenstaande beginselen zal 
zijn gevormd, zullen de regering van de USSR die 
momenteel diplomatieke betrekkingen onderhoudt 
met de huidige voorlopige regering van Polen, de re
gering van bet Verenigd Koninkrijk en de regering 
van de Verenigde Staten van Amerika diplomatieke 
betrekkin:gen aanknopen met de nieuwe voorlopige 
Poolse regering van nationale eenbeid en zullen 
daarmee gezanten uitwisselen, w1er rapporten bun 
regeringen in staat zullen stenen zich op de hoogte te 
houden van de situatie in Polen. 

De drie regeringsleiders zijn van mening dat de 
oostelijke grens van Polen de Curzon-linie moet 
volgen met, in bepaalde streken, enige rectificaties 
van vijf tot acht kilometer ten gunste van Polen. Zij 
erkennen dat Polen een belangrijke terreinwinst in 
bet noorden en bet westen zal moeten genieten. Zij 
zijn van mening dat de voorlopige Poolse regering 
van nationale eenbeid zal moeten worden geraad
pleegd over de omvang van deze terreinwinst en dat 
de uiteindelijke westelijke grens van Polen dus niet 
voor de vredeskonferentie kan worden vastgesteld." 

6 maanden later, op 2 augustus 1945, bekrachtigden de 
toenmalige geallieerden deze akkoorden te Potsdam, de 
vroegere hoofdstad van het Pruisische Brandenburg. En 
tevens breidden zij de Jalta-akkoorden voor Polen uit met de 
grensbepaling in het Westen: Duitsland verliest al de gebieden 
ten oosten van de Oder en de Neisse, die Pools worden. 
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12 TV-programma's I~J. 
---------:-----------rr~ 

BRT1 
10.30 Prinselijk huwelijk. - 14.00 
Open school. - 16.00 De hond in 
het kegelspel <film). 18.00 Ti-ta
tovenaar (fJ. - 18.05 De ongebro
ken pijl (f.). - 1825 Sneeuwwitje 
en rozenbrood. - 19.45 Nieuws. 
- 20.10 Slisse en Cesar (f.). -
20.50 Terloops. - 21 .35 De Blau
we bestelwagen (f ilm). - 23.05 
Nieuws. 

NED 1 

15.30 Nieuws. - 15.32 Bolke de 
beer. - 15.40 Winter (strip). -
15.50 Snuitje (fJ. - 16.05 Te klein 
in een grote wereld (tv-film). -
16.55 De gevangene (jeugdfilm). 
- 18.58 Nieuws. - 19.00 De 
Frank Kramer show. - 20.15 Ga
lactica CSf-0. - 21 .00 Yes, minister 
(fJ. - 21 .37 Nieuws. - 21 .55 
Sport op zaterdag. - 22.50 Moord 
of verbeelding (thriller). - 23.50 
Algemene loterij Nederland. -
0.00 Nieuws. 

NED 2 

18.35 Sesamstraat - 18.50 Toe
ristische tips. - 18.59 De lieverd
jes van Grange Hili (fJ. - 1925 
Kerkbuurt - 20.00 Nieuws. -
2027 T edshow. - 22.00 Rebel 
voor de vrijheid (f.). - 22.50 Hier 
en nu. - 2320 Hier en nu/Studio 
Sport - 23.55 Nieuws. - 0.05 
Studio Sport extra 

RTB1 

19.30 Nieuws. - 19.55 De blauwe 
reiger (dokJ. - 20.30 Pour lámour 
du risque (film). - 22.05 EK Kunst
schaatsen in Lyon. - 22.50 
Nieuws. 

ARD 

20.00 Nieuws. - 20.15 Sturrn im 
Wasserglas (volkstoneeO. - 21 .45 
Nieuws. - 22.05 Wider den tieri
schen Ernst (over karnaval>. -
23.35 Uebhaber und andere Frem
de (film). 

ZDF 

12.00 Programma-overzicht 
16.00 Boomer, der Streuner. 
19.00 Nieuws. - 19.30 Der lange 
Treek (fJ.- 20.15 Wetten, dass ... ? 
(show). - 21 .55 Nieuws. - 22.00 
Das aktuelle Sport-Studio. - 23.15 
Schliessfach 763 (toneel). - 0.45 
Nieuws. 

D3 

19.55 Gewestelijke aktualiteiten. -
20.00 Nieuws. - 20.15 Serie over 
muziek. - 21 .15 Vor 40 Jahren 
(dokJ. - 21 .45 Abgründe der Lei
denschaft (film). - 23.1 0 Rockpa
last - 0.1 0 Nieuws. 

LUX 
19.00 Nieuws. - 19.30 Flash-back 
(spel). - 20.00 Huit ça suffit (f.). -
21 .00 Rien ne sert de courir (film). 
- 22.30 Un grand amour de Beet
hoven (film>. 

F 1 

20.00 Nieuws. - 20.35 Droit de 
réponse. - 22.05 Dallas CD. -
22.55 7/7 Le magazine de la sernai
ne Gnfo). - 23.55 Nieuws. 

A2 

20.00 Nieuws. - 20.35 Champs 
Elysées (variété). - 21 .40 Des 
chiffres et des lettres (kwis>. -
23.15 Nieuws. 

F3 

1920 Gewestelijke aktualiteiten. -
20.00 Les jeux de 20 heures (spel>. 
- 20.30 On sort ce soir (variété). 
- 22.30 Nieuws. 
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BRT 1 
9.15 Loon naar werken? (Open 
school>. - 9.45 T elegym. - 1 0.00 
Eucharistieviering vanuit Duffel. -
11.00 Konfrontatie (debat>. -
12.00 Nieuws voor gehoorgestoor
den (tot 12.30). - 14.30 Voor boer 
en tuinder (Open school>. - 15.00 
De drie haren van de duivel (jeugd
film). - 16.30 Europese kampioen
schappen kunstrijden op de 
schaats (reportage). - 17.30 We
reldkampioenschap handbal (re
portage). - 18.00 Ti-ta-tovenaar 
(fJ. - 18.05 Leven ... en laten leven 
(kwis). - 19.45 Nieuws. - 20.00 
Sportweekend. - 20.30 De wach
ters van de tower (opera>. - 22.15 
Jef Lannoo: de goedheid die ge
neest (portret>. - 23.00 Nieuws. 

NED. 1 

19.00 Nieuws. - 19.05 Mickey en 
Donald. - 19.30 (dok.>. - 20.15 
De show van Henk en Sylvia (va
riété). - 21 .00 TV-privé. - 22.00 
Vanishing arrny (Britse tv-film). -
2320 Nieuws. 

NED. 2 

12.00 Het Capitool Gnfo). - 15.30 
Nieuws. - 15.35 The restless 
breed (wester).- 16.30 Carambo
le. - 17.05 Studio Sport 1. - 17.35 
Sprekershoek. - 17.50 Gelet op 
Europa - 1820 Op zicht (kunst
magazine). - 18.45 Sesamstraat 
- 19.00 Studio Sport 2. - 20.00 
Nieuws. - 20.10 Panoramiek. -
20.45 Sean en Raffy (fJ. - 21 .30 
Kid Creole and the Coconuts 
(show). - 21 .55 Verplicht werken 
CD. - 22.45 BGTV. - 23.15 
Nieuws. 

ATB 1 
12.00 Faire Ie point (debat>. -
13.00 Nieuws. - 14.30 L'affaire 
Pétain (dok.). - 19.30 Nieuws. -
20.00 Zygomaticorama (variété). 
- 21 .10 Le comiaud (film). -
2220 Nieuws. 

ARD 

20.00 Nieuws. - 20.15 Tatort (f.). 
- 21.40 Die Krimminalpolizei Rät 
- 21 .45 Nieuws. - 21.50 E.K. 
kunstschaatsen in Lyon. - 23.15 
Nieuws. 

ZDF 

2020 Alles über Eva (film). - 22.40 
Nieuws. - 22.55 Gioacchino Ros
sini (portret). - 2320 Nieuws. 

D3 

19.55 Gewestelijke aktualiteiten. -
20.00 Nieuws. - 20.15 Die Denk
mäler nuhen nun in Ewigkeit (dok.). 
- 21 .00 Auslandsstudio. - 21 .45 
Kolder-kamavalprogramma 
22.30 Mireille Mathieu 111 (show). -
23.1 0 Experimente. 23.20 
Nieuws. 

LUX. 
19.30 Filmmagazine. - 20.00 Secti
on 4 (fJ. - 21 .00 Fraulein Doktor 
(film). 

F 1 

1525 Sports dimanche (sportre
portages>. - 19.30 Dieren op de 
Falk.lanc:H!ilanden (dok.). - 20.00 
Nieuws. - 20.35 Belfagor Ie mag
nifique (film). - 22.15 Sportuitsla
gen. 

A2 

9.55 Skiën. - 20.00 Nieuws. -
20.35 La grande roue Cshow). -
21 .40 Aux Arts! citoyens! Ckunst>. 
- 2225 Datzelfde lichaam waar ik 
van houd (dok.). - 23.15 Nieuws. 

F 3 

20.00 Benny Hili Chumor). - 20.30 
Haute curiosité (dok.). - 21.25 
Nieuws. - 21 .40 L'invité de FR 3 
(Pierre Jansen>. - 23.35 Cinérna 
de minuit (kortfilm). 

BRT 1 
14.00 Schooltelevisie. - 18.00 Ti
ta-tovenaar (strip). - 18.05 Se
samstraat - 1820 Klein, klein 
kleutertje. - 18.35 Mohadjirin 
(open school>. - 19.05 Popeye 
(strip). - 19.1 0 Rwanda (dok.>. -
1922 Uitzending door derden (on
derneming). - 19.45 Nieuws. -
20.15 Nelson (f.). - 21.05 Sport
show. - 21 .50 Ommekaar (een 
wijkgezondheidscentrum). 
22.30 Nieuws. 

NED 1 

18.58 Nieuws. - 19.00 Het wonder 
der natuur (wilde honden>. - 19.25 
Superstart 1981 . - 2025 Mensen 
zoals jij en ik CD. - 21 .15 Hier 
Frankrijk, hier Jan Bnusse. - 21.37 
Nieuws. - 21 .55 Driester Cinfo). -
22.55 Socutera. - 23.10 Nieuws. 

NED 2 

18.35 Sesamstraat 18.50 
Jeugdjournaal. - 18.59 Captain 
Caveman (f.). - 19.10 Tarzan, 
heerser van de jungle (f.). - 19.33 
Zeg 'ns aaa (fJ. - 20.00 Nieuws. 
- 20.27 Achter het nieuws. -
21 .10 Malu, een vrouw (fJ.- 22.00 
Koning klant - 2225 Pisa (info). 
- 22.35 Sonja op maandag. 
23.40 Nieuws. 

ATB 1 
19.30 Nieuws. - 19.55 La mer 
promise (tv-film). - 23.00 Nieuws. 

ARD 

20.00 Nieuws. - 20.15 Das Kran
kenhaus am Rande der Stadt (f.). 

- 21 .15 Kontraste. - 22.00 lm
mergrün (show). - 22.30 Tages
themen. - 23.00 Die Achtzehnjäri
ghen (film). - 0.45 Nieuws. 

ZDF 

21 .00 Heute-Joumal. - 21.20 Der 
Aufstand (film). - 22.55 Zeugen 
des Jahrhunderts (dok.>. - 23.55 
Nieuws. 

D3 

19.45 Gewestelijke aktualiteiten. -
20.00 Nieuws. - 20.15 Yvonne, die 
Burgunderprinzessin (toneel>. -
22.15 Die Hunde vom Sinaï (dok.). 
23.35 Nieuws. 

LUX. 
20.00 La croisiére s'amuse (f.). -
21 .00 Le ciel sur la tête (film). 

F 1 

20.00 Nieuws. - 20.35 Robots en 
mensen (wetenschappelijk magazi
ne). - 21 .35 Les zozos (film). 

A2 

20.00 Nieuws. - 20.35 Emmenez
moi au théàtre (toneel>. - 23.15 
Nieuws. 

F3 

20.00 Les jeux de 20 heures (spel). 
- 20.30 lis sont fous ces sorciers 
(film>. - 22.10 Nieuws. 

BRT 
14.00 Schooltelevisie. - 18.00 Ti
Ta-Tovenaar. - 18.05 Sesam
straat - 18.35 Loon naar werken? 
(open school) - 19.07 Uitzending 
door derden (protestants>. -
19.45 Nieuws. - 20.15 Hitring 
(show). - 21.10 V.S.O.: gelijke 
kansen voor iedereen. - 22.00 I.Q. 
(kwis>. - 22.30 Nieuws. 

BRT 2 
19.00 Het leven op een zeilboot 
(reportage). - 19.45 Nieuws. -
20.15 Knipoog (tips).- 20.45 Jane 

Austen in Manhattan (film). -
22.35 Bonjour la France (Franse 
les> 

NED 1 

1 0.00 Schooltelevisie. - 19.00 EO
kinderkrant - 19.30 Nationale par
ken (dok.>. - 20.10 Klankkleur 
(show). - 20.30 "Wie de school
jeugd heeft .. " - 21 .37 Nieuws. -
21 .55 Den Haag vandaag. - 22.10 
Moliére (f). - 23.10 Nieuws. 

NED 2 

18.35 Sesamstraat 18.50 
Jeugdjournaal. - 18.59 Avro's top
pop. - 1925 Er waren twee ko
ningskinderen (f). - 20.00 Nieuws. 
- 20.27 Carré show. - 21 .20 
Babbelonië (woordenspel>. 
21.55 Dallas m.- 22.45 Televizier 
magazine. - 23.25 De toestand in 
de wereld. - 23.30 Honderd be
roemde schilderijen (dok>. - 23.45 
Nieuws. 

ATB 1 
19.00 Waalse gewestelijke aktuali
teiten. - 19.30 Nieuws. - 19.55 Le 
chef de familie m. - 20.50 Au nom 

de la loi (rechtskundig advies). -
21 .50 Refrains du monde (volksmu
ziek>. - 22.45 Nieuws. 

ATB 2 
20.55 Le dibbouk (film) 

ARD 

20.00 Nieuws. - 20.15 Sylvia Vret
hammar (show). - 21.00 Report 
Cinfo). - 21 .45 Dallas (f). - 22.30 
Tagesthemen (dok>. - 23.00 Die 
alte Kunst Böhmens. - 23.45 
Nieuws. 

ZDF 

19.00 Nieuws. 19.30 Der 
schwarze Abt (film). - 21 .00 Heu
te-Joumal. - 2120 Het Rijn- en 
Roergebied (reportage). 

D3 

19.45 Gewestelijke aktualiteiten. -
20.00 Nieuws. - 20.15 Computer 
auf 4 Rädem. - 21.00 Klimbim 
(satire). - 21 .45 Galerie. - 22.30 
Vergiftigingen (dok>. - 23.00 
Nieuws. 

ZA TERDAG (6 febr) - In de weekendfilm 
De blauwe bestelwagen <Death car on the freeway) zit
ten enkele typische Amerikaanse toestanden die wij 
hier niet kennen: mijlenlange eenzame autostrada's, 
pijlrecht door dorre vlakten of slingerend door woeste 
dreigende bergen, moderne cowboys per truck of per 
auto, overdonderende aangepaste countrymuziek, snel
wegmisdaad, sensatiezoekende tv-stations, enz. In deze 
film ontdekt de tv-medewerkster Janette Clausen dat er 
enig verband moet bestaan tussen een reeks ongeluk
ken op de snelweg naar Los Angeles, waarbij telkens 
jonge aantrekkelijke vrouwen die alleen in de auto za
gen om zijn gekomen. Zij probeert de puzzel op te 
lossen. In de rolverdeling komen enkele bekende namen 
voor: George Hamilton, Peter Graves, Dinah Shore, enz. 
(BRD. - Wie zin heeft in een portie fijnzinnige Britse 
humor en nog wat op wil steken van de politieke zeden 
op hoog niveau in Engeland moet kijken naar Yes, Minis
ter. een komische Britse reeks die speelt in de hoge 
politieke middens van Engeland. Het lievelingsprogram
ma van de Britse eersteminister, Lady Thatcher (Ned. I/ 
KRO). - Het Duitse karnaval wordt geschraagd door 
enkele jaarlijks terugkerende gebeurtenissen die in het 
karnavalsleven van Duitsland als instituten worden 
beschouwd en daaruit niet meer weg te denken zijn. 
Vanavond komt op Duitsland I een reportage vanzo'n 
gebeurtenis: de karnavalszitting in Stuttgart o.l.v. een 
"buutreedner". De uitzending heeft als titel: Wider den 
tierischen Emst En dat spreekt voor zich. 

A2 

z 0 N DAG a febr) - Tommy Steelespeelt de 
hoofdrol in de komische opera van Gilbert en Suilivan 
De wachters van de Tower<The Yeoman of the Guard). 
Kol. Fairfax werd door een familielid die uit is op het fa
miliebezit, beschuldigd van toverij en opgesloten in de 
Tower. De dochter van een sergeant is verliefd op Fair
fax. Samen met haar vader beraamt zij een plan om de 
gevangene te verlossen. Ondertussen heeft Fairfax een 
eigen plan beraamd. En dat zint Elsie Maynard, het liefje 
van Jack Point <Tommy Steele) <BRD. Hierna volgt een 
portret van Jef Lannoo, een pater Salesiaan die zich in 
België inzet voor probleemjongeren en tijdens zijn 
vakantie zich het lot aantrekt van kinderen in de 
sloppenbuurten op Ha1li. - Het omzeggens onafschei
delijke duo Sylvia de Leur en Henk Molenberg brengen 
op Ned. I <Tros) hun eigen show. Dat er nogal wat 
afgelachen~al worden, staat vast Later op de avond 
vertoont de Tros een dramatische Britse tv-film die als 
het ware uit de realiteit is gegrepen: Vanishing Anrny, 
die speelt in militaire kringen. Hij werd trouwens 
geschreven door ex-militair Robert Holles. De schuchte
re en introverte Schotse beroepsmilitair Girling trouwt 
met de al oudere verpleegster Morga. Het pasgetrouw
de stel neemt zijn intrek in de legerkwartieren waar de 
soldatengezinnen zijn ondergebracht Morag vindt hier 
haar draai niet en haar gedrag hindert de promotiekan
sen van haar man. Zij stelt hem voor de keus: 
vertrekken of scheiden. Girling kiest voor een legercar
rière. Morga houdt voet bij stuk en trapt het af. Girling 
bevordert en wordt naar Iertand gestuurd. Hier raakt hij 

eenAnnA•~k~~~r,~l~nl~ 

Robert Powell, Ann 
film is de jacht op 
van de beroemde 
Pierre, de drijvende 
toneelgroep weet via een 
het manuskript en hij wil 
gen in zijn eigen, heel 
kaapster op de kust: 
school... - Of Johan 
woorden als met de bal 
hij samen met o.a. de 
in het gastpanel zit 
reeks Honderd hF!I"OeJrnd,P.I 

dokumentaires 
tedere "Het joodse 
<Ned. 11/ AVRO). 



TV-programma's 

- 18.53 Le 
- 19.00 Nieuws. 

Le coffre-fort (speD. -
L'homme qui valait trois mii
CSF-0. - 21 .00 Casino royale 

BRT 1 

NED. 2 
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Nieuws. - 20.35 Les mer
i de l'information (info). -

La nouvelle malle des lndes 
22.30 L'aventure des plantes 

. - 23.00 Nieuws. 

15.30 Open school. - 17.30 T rian
gelklub. - 18.00 Ti-ta-tovenaar. -
18.05 Sesamstraat. - 18.20 Po
peye. - 18.30 Buck Rogers CSF-f J. 
- 19.17 Uitzending door derden 
(CVP). - 19.45 Nieuws. - 20.15 
Arnold (fJ. - 20.40 Gekke mensen 
(toneeD. - 23.00 Nieuws. 

18.35 Sesamstraat. 19.50 
Jeugdjournaal. - 18.59 Weekend 
(fJ. - 19.25 Kenmerk (info). -
20.00 Nieuws. - 20.27 Socutera 
(info). - 20.32 Dynasty (fJ. -
21.15 Motorsportgala - 22.35 
Taxi (fJ. - 23.02 Teleac. - 23.37 
Nieuws. 

ATB 1 

19.00 Waalse gewestelijke aktuali
teiten. - 19.30 Nieuws. - 19.55 
Risquons tout (kwis). - 20.45 La 
bonne étoile (variété). - 22.00 
Arts-magazine (Léon Spilliaert). -
22.30 Nieuws. BRT 2 

19.00 Ontdek Amerika (reportage). 
- 19.25 Popeye. - 19.45 Nieuws. ARD 

- 20.15 De kapelaan van Tours 20.00 Nieuws. - 20.15 Ein Fall von 
Zuneigung (tv-film). - 21 .45 Debat 
over radio- en tv-begrotingen. 
22.30 T agesthemen. 

(tv-film). - 21 .55 Wereldbeker 
handbal (Oostenrijk- België). 

NED. 1 

Gewestelijke aktualiteiten. -
Regionaal programma. -

Les jeux de 20 heures (speD. 
La grande illusion (film). -

Nieuws. 

15.30 Avro's kinderbios. - 19.59 
Nieuws. - 19.00 Van gewest tot 
gewest. - 19.50 Politieke partijen. 
- 20.00 leder speelt zijn rol (fJ. -
20.52 Cinévisie. - 21 .37 Nieuws. 
- 21.55 Den Haag vandaag. -
22.1 0 Studio Sport. - 22.40 
Nieuws. 

ZDF 

21.00 Heute-Journal. - 21 .20 Die 
Profis (fJ. - 22.10 Einander ver
stehen - miteinander leben. -
22.15 Babyvoeding in de derde 
wereld. - 22.45 Wie man sein 
leben lebt - 0.00 Nieuws. 

G (8 febr.) - De gezondheidszorg 
gekonfronteerd met verschillende pro
aan de tijd. Die problemen moeten 

krijgen. Een poging in die zin in 
h<>iri"r""nt~• een centrum dat het eng-

In Ommekaar (BRD kan men 
'n wijkgezondheidscentrum. -

geteisterd door de plaag onder de 
"hnli.c.-.. ..,: het spijbelen. Het wegblijven 

sociale en gezinsproblemen mee 
en druggebruik. In .. Driester" wordt 
aan een initiatief in Amsterdam waar 

voor spijbelaars open is. 

G (9 febr.) - Het onderwijs is in Bel
hangijzer en omstreden onderwerp 
onderwijsminister wil op een of an

r::~ruiP.•rinc1P.n aanbrengen. Zowat tien jaar 
het te hebben gevonden: het Ver

Onderwijs <VSO), met als doelstel
demokratizering van het onderwijs". 
ondertussen gerealizeerd? In .,Kijk 

geprobeerd hierop een antwoord te vin
Knipoog (BRT 11) is helemaal gewijd aan 

In de reeks .,betere" films die op 
gegr~oepeer·d onder de noemer .. Filmtri

Manhatten aan de beurt. Het is 
film van James lvory (1980), met 

Ann Daxter e.a. Het onderwerp van de 
op het manuskript van een jeugdwerk 

Engelse schrijfster Jane Austen. 
vende kracht achter een alternatieve 
~et via een miljonair de hand te leggen op 
: en hij wil het stuk met zijn groep bren
,, heel aparte interpretatie. Maar er is een 
::Ie kust: een aktrice uit de klassieke 
lf Johan Cruijff zo behendig is met 
et de bal kan hij tonen in Babelonië, waar 
o.a. de tennisster Marianne van de T orre 
el zit <Ned. 11/ AVRO). - In de kleurrijke 
I beroemde schilderijen (een Britse reeks 
. over beroemde schilderijen) wordt de 
>dse bruidje" van Rembrandt besproken 
1). 

WOENSDAG (10 febr.)- In Gekke men
sen, het blijspel van Alan Ayckbourn, dat vanavond 
door BRT I wordt gebracht krijgt men de tweede keer 
de kans (het werd al eerder uitgezonden door Ned./ 
TROS) om in de keuken te gaan kijken van drie 
echtparen op kerstavond. Die echtparen worden ge
speeld door Jules Royaards/Ronny Biersma, Hugo 
Metsers/Carola Gijsbers en Gerard Cox/Pieuni Touw. 
De auteur, Alan Eyckbourn zit vanaf zijn zestiende in de 
toneelwereld. Hij is akteur, technicus, regisseur, schrij
ver en eigenaar van een eigen teatertje. Zijn persona
ges zijn alledaagse, gewone mensen met hun alledaag
se problemen, die hij niet uit laat lopen in drama's maar 
wel in komische verwikkelingen en chaos... - De 
motorsportliefhebbers kunnen hun hart ophalen, één 
uur en twintig minuten lang, wat 'n luxe! Veronica (Ned. 
11) zendt beelden uit van het Motorsportgala, een unieke 
motorsportgebeurtenis die werd georganizeerd in de 
Sporthal Ahoy in Rotterdam. Het programma bstaat uit 
een aantal spektakulaire onderdelen als sprint. motor
bal!, speedway, enz ... 

DONDERDAG (11 febrJ - Vanavond 
heeft BRT 11 het interesesantste tv-aanbod. De avond 
begint met het jongerenmagazine Een vinger in de pap, 
waarin mentaal-gehandicapte tieners centraal staan. In 
de reeks interessante tv-produkties Drie sterren wor
den twee programma's uitgezonden: eerst een Franse 
dokumentaire over de drugparadijzen Thailand en India, 
met interviews met dealers, smokkelaars, en gevangen 
drug handelaars. Titel van de dokumentaire: Reis naar de 
Hel. Die weinig opmonterende dokumentaire wordt 
gevolgd door een luchtiger produktie : de Zweedse 
inzending voor het Festival van Montreux 1981 : Ladie's 
choice, een show rond beroemde Zweedse vrouwen, 
als Hjördis Petterson, Lill Lindfors e.a. <Bekroond met de 
Zilveren Roos van Montreux 1981 ). - De KRO-rubriek 
over Derde-wereld-zaken De Ver van m'n bed show 
van vanavond is gewijd aan de Verenigde Arabische 
Emiraten <Ned. ID. 

VRIJDAG (12 febr.) - A star is bom in de 
versie van Frank Pierson (1976) die vanavond op BRT I 
komt is de derde verfilming van het verhaal (1937 met 
Fredric Marchen Janet Gaynor; 1954 met Judy Garland 
en James Mason). De hoofdrollen in deze versie 
worden gespeeld door Barbra Streisand en Kris Kristof
ferson. Het is een ijzersterk gegeven dat best een reëel 
feit kan zijn : het echtpaar in de showbusiness waarbij 
de ster van de vrouw steeds hoger rijst. terwijl de car
rière van de man onstuitbaar naar beneden gaat 
Ondertussen zit in de film ook een stuk dokumentaire: 
-even gaan neuzen achter de schermen van de showbu
siness. - De verwikkelingen in de families T ate en 
CampbeU in de te gekke reeks Soap nemen enorme 
proporties aan. Waar blijven ze't halen, zou men zo zeg
gen ... <Ned. 11/TROS). 

D3 

19.45 Gewestelijke aktuaiiteiten. -
20.00 Nieuws. - 20.15 Gesprek
ken en ontmoetingen. - 21.45 De 
Scilly-eilanden (reportage). 
22.15 Chotard & Co (film). - 23.35 
Nieuws. 

LUX. 

19.00 Hit-parade. - 21 .00 La dili
gence vers I'Ouest (western). -
22.50 Kultureel en artistiek magazi
ne. 

TF 1 

20.00 Nieuws. - 20.35 Gala du loto 
(variété). - 21 .35 L'orchestre des 
jeunes de I'Europe. - 22.35 La part 
de vérité. - 23.30 Nieuws. 

A2 

20.00 Nieuws. - 20.35 Chroniques 
martiennes (fJ. - 22.15 Muzikaal 
magazine. - 23.15 Nieuws. 

F3 

19.20 Gewestelijke aktualiteiten. -
19.40 Regionaal programma. -
20.00 Les jeux de 20 heures (speD. 
- 20.30 Comme un roseau (tv
film). - 22.00 Nieuws. 
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BRT 1 

14.00 Schooltelevisie. - 18.00 Ti
ta-tovenaar. - 18.05 Sesamstraat 
- 18.35 Dieren uit het groene 
woud (strip). - 19.00 Popeye 
(strip). - 19.12 Uitzending voor 
derden (PVV). - 19.45 Nieuws. -
20.10 Wit-rood-goud (kwis). -
20.50 Panorama. - 21.40 Dallas m. 
- 22.30 Sporttribune. - 23.00 
Nieuws. 

BRT 2 

19.00 Vinger in de pap. - 19.45 
Nieuws. - 20.10 Reis naar de hel 
(dok). - 21.10 Ladies' choice 
(show). - 21.40 Premiére. 

NED 1 

18.58 Nieuws. - 19.00 Bij de India
nen (strip). - 19.08 Op volle toe
ren. - 20.00 Derrick CO. - 21 .00 
Kieskeurig (konsumentenrubriek), 
- 21 .37 Nieuws. - 21 .55 Den 
Haag vandaag. - 22.1 0 De school
bank Onfo). - 22.45 Nieuws. 

NED 2 

18.35 Sesamstraat. 18.50 
Jeugdjournaal. - 18.59 De Mup
pet show. - 19.25 Dubbelpion CO. 
- 20.00 Nieuws. - 20.27 De 
Sullivans (f). - 20.55 Brandpunt 
- 21.30 De nieuwe Canadezen (f). 
- 22.25 De ver van m'n bed show. 
- 23.25 Dwars (over jongeren). -
23.45 Nieuws. 

ATB 1 

19.00 Waalse gewestelijke aktuali
teiten. - 19.30 Nieuws. - 19.55 
Kleine handelszaken en grote wer
ken (de werken langs de Leopold 
11-laan te Brussel). - 20.20 Les 
sept mercenaires (western). -
22.00 Le carrousel aux images. -
23.15 Nieuws. 

ATB 2 

20.00 De Sahara. - 21 .00 Echan
ges de jeunes solistes francopho
nes. - 22.00 Open university (Re
portage). 

ARD 
20.00 Nieuws. - 20.15 Pro und 
contra (debat). - 21 .00 Das kleine 
Kino ander Ecke (dok). - 22.00 Le 
grand gogo (cirkus). - 22.30 Ta
gesthemen. - 23.00 Koncert. 

ZDF 

19.30 Leise flehen meine Lieder 
(poëzie). - 21.00 Heute-journal. -

21.20 Ungarische Bürger fragen 
Hans-Dietrich Genscher. - 22.35 
Er und ich ITV-speD. - 0.00 
Nieuws. 

D3 

19.45 Gewestelijke aktualiteiten. -
20.00 Nieuws. - 20.15 Die ver
kaufte Braut (Operafilm). - 21 .30 
Markt- 22.15 Hinter den Schlag
zeilen (Reportage). 23.00 
Nieuws. 

LUX 
19.58 Nieuws. - 20.00 Dallas m. 
- 21 .00 A vous de choisir. Le 
passé simple of Ghengis Khan. 

F 1 

20.00 Nieuws. - 20.35 Julien Fan
tanes m. - 22.05 Een reis door
heen Mexico (dok). - 23.00 
Nieuws. 

A2 

20.00 Nieuws. - 20.35 Situations 
'82 (info). - 21.40 Les enfants du 
rock (variété). - 23.15 Nieuws. 

F3 

20.00 Les jeux de 20 heures (spel). 
- 20.30 Le soleil de l'lle de Päques 
(fiktiefilm). - 22.30 Nieuws. 

BRT 1 
18.00 Ti-ta-tovenaar (fJ. - 18.20 
Klein, klein kleutertje. - 18.35 Ie
van met suikerziekte (Open 
SchooD. - 19.07 Het vrije woord. 
- 19.45 Nieuws. - 20.15 Een ster 
is geboren (liefdesfilm). - 22.25 
Prof Hednrik Brugmans (portret>. 
- 23.15 Nieuws. 

BRT 2 

19.00 Dag aan dag. - 19.30 Ueve 
plantjes (Info). - 19.45 Nieuws. -
20.15 Ontsnappingsroute (fJ. -
21 .05 TV-touché (satire). - 21.30 
Jazz-music. 

NED 1 

18.58 Nieuws. - 19.:00 Slakkie en 
puntmuts (f J. - 19.05 Minivoetbal. 
- 19.25 StedenspeL - 21 .00 Mini
voetbalshow. - 21 .37 Nieuws. -
21 .55 Je bent op straat niet meer 
veilig (reportage). - 22.45 Tot be
sluit (meditatie). - 22.55 Verweer 
en verweer (toneeD. - 23.55 
Nieuws. 

NED 2 

18.35 Sesamstraat 18.50 
Jeugdjournaal. - 18.59 Familie
kwartet (kwis). - 19.25 Banana 
split - 20.00 Nieuws. - 20.27 De 
Mounties show. - 22.10 Aktua TV. 
- 22.55 Soap (fJ. - 23.25 Nieuws. 

ATB 1 

19.00 Waalse gewestelijke aktuali
teiten. - 19.30 Nieuws. - 19.55 A 
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Kris Kristofferson en een do
minante Barbra Streisand in A 
star is born van Frank Pierson 
(1976). <Vrijdag, 20 u. 15, 
BRT1J 

suivre ... Onfo). - 21 .15 Quai des 
brumes (film). - 22.45 Nieuws. 

ATB 2 

19.55 L'adieu aux as (fJ. - 20.50 
Vendredi-sports. - 22.00 Tele-toe
risme. 

ARD 
20.00 Nieuws. - 20.15 Vor Son
nen Untergang. - 22.00 Ekonomi
sche rubriek. - 22.30 T agesthe
men. - 23.00 T atort (fJ. - 0.25 
Nieuws. 

ZDF 

19.00 Nieuws. - 19.30 Auslands
journal. - 21 .15 Das Geheimnis 
der Witwenvögel (dokJ. - 22.00 
Heute journal. - 22.20 Aspekte 
(kultuur). - 22.50 SPort am Frei
tag. - 23.20 Einer von uns beiden. 
- 1.00 Nieuws. 

D3 

19.45 Gewestelijke aktiviteiten. -
20.00 Nieuws. - 20.15 Landes
spiegeL - 21.30 Gott und die Welt 
- 22.00 Das Ucht der Gerechten 
(fJ. - 22.55 Theodor Fontane. 
(portret>. - 23.25 Nieuws. 

LUX 
19.58 Nieuws. - 20.00 Chips (fJ. 
- 21 .00 Ma chérie (film). - 22.30 
Automobielmagazine. 

F 1 

20.00 Nieuws. - 20.35 L'lntrus (tv
film). - 21 .55 Reis doorheen Mexi
co (dokJ. - 22.50 Nieuws. 

A2 

20.00 Nieuws. - 20.35 Le chef de 
familie (fJ. - 21 .35 Apostrophes. 
- 22.55 Nieuws. - 23.05 Falbalas. 

F 3 

19.20 Gewestelijke aktualiteiten. -
19.40 Regionaal programma. -
20.30 Le nouveau vendredi (Repor
tage). - 21.30 Le Rhin_ eet arbre 
superbe (film>. - 22.55 Nieuws. 

Plaats
aanbieding 
Oe N.V. HAMBURG-MANNHEI
MER, Steenweg op Brussel 126 
te 1810 Wemmel (tel. 02-
479.2028), heeft nog betrekkin
gen vrij voor dynamische jonge 
mensen, bediendenkontrakt 
Schrijven aan de heer Omar 
Waegeman, inspekteur-gene
raal. 
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Tweede manifestatie bij de herdenking van ... 

Het Plakkaat van Verlatinge ( 1 5 81 ) 
Op 12 december 11. werd te Brus
sel een akademische zitting ge
houden waarop de uitvaardiging 
van het Plakkaat van Verlatinga 
(1581) vanuit historisch oogpunt 
werd herdacht 
Het komitee dat deze herdenking 
organizeert heeft van meet af aan 
op het standpunt gestaan, dat een 
gebeurtenis van 400 jaar geleden, 
hoe bepalend zij ook moge ge
weest zijn voor het verdere lot van 
ons volk in Nederland en Vlaande
ren, slechts op een zinvolle wijze 
kan herdacht worden wanneer 

Tesissen 
omtrent de 

staatsstruktuur 
van de 

Lage Landen 

hiermee duidelijk een brug kan 
gelegd worden naar de problema
tiek van onze eigen tijd. 

Geklemd tussen en gebonden aan 
industriële en militaire grootmach
ten, terwijl een rationele blik op de 
Derde Wereld aanzienlijk wordt 
vertroebeld door een achterhaal
de konkurrentiezucht, leeft Europa 
in een begrijpelijke vrees voor een 
nucleaire wereldoorlog, die in eer
ste instantie op zijn gebied zal 
uitgevochten worden. 

In dat laat-kapitalistische Europa 
liggen twee koninkrijkjes naast el
kaar, door geografische, histori
sche, ekonomische, sociaal-politie
ke en kulturele omstandigheden 
gedwongen om in verregaande 
mate dezelfde weg te gaan. 

In datzelfde Europa, dat om soort
gelijke redenen, maar dan op bre
dere schaal, pretendeert zich te 
willen verenigen, spreken de ko
ninkrijkjes met een geïsoleerde, 
zwakke stem die doorgaans verlo
ren gaat tussen het zware gebrom 
van de traditionele Europese 
"grootmachten". Als zij al eens een 
zinnig voorstel formuleren, met be
trekking tot die wereldproblemen 
van eerste orde, nl. de handhaving 
van de vrede en het bestrijden van 
de honger in het Zuidelijk Half
rond, worden de koninkrijkjes nau
welijks gehoord en halen ze zeker 
niet de voorpagina's van de Euro
pese kranten. 

Dat kan ook geen verwondering 
wekken, want doortastendheid is 
nu niet direkt het kenmerk van de 
politiek in de Lage Landen. Al 
meer dan dertig jaar worstelen 
Nederland en België-Luxemburg 
met het tot stand brengen van een 
ekonomische unie. Decennia-lan
ge palavers hebben dan wel een 
versoepeling meegebracht van 
bepaalde doeaneformaliteiten, 
maar een echte unie met een 
geïntegreerde ekonomische poli
tiek en bv. een gemeenschappelij· 
ke munt is nog lang niet in zicht 

De samenspraak over de water· 
wegen en de zeehavens zit in het 
slop, de ruimtelijke ordening en de 
milieuproblemen wachten blijvend 
op· een oplossing, het zo dringen
de energiedebat wordt steeds 
maar uitgesteld. De kulturele inte
gratie tussen Nederland en Vlaan
deren gaat weliswaar mondjes-
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maat vooruit, maar is in feite het 
stadium van de wensdromen nog 
niet werkelijk ontgroeid. 

Kan het echt niet anders? Kan de 
ganse Nederlandse kultuurge
meenschap van Noord en Zuid, 
liever nog de Benelux ("wij laten 
de Walen niet los'') geen sterkere. 
want verenigde positie gaan inne
men in het Europese kader? Kun
nen onze landen zich met een 
gemeenschappelijke politiek niet 
mede aan de kant scharen van 
hen die willen dat Europa de wer
kelijk urgente en op wereldvlak 
levensnoodzakelijke problemen 
doeltreffend aanpakt? 

Het kan inderdaad allemaal, als het 
roer resoluut wordt omgegooid, 
als de burenruzies worden verge
ten en de "stammentwisten" wor
den achterwege gelaten. Ligt het 
dan niet voor de hand, dat de 
omvorming van de Belgische staat 
kansen op een fundamentele 
koerswijziging inhoudt? 

Archief en Museum van Vlaams 
Kultuurleven, Minderbroeders
straat 22, 2000 Antwerpen. 
Zaterdag 6 februari '82 (aan
vang 14 u. 30). 

14 u. 30 Inleidend woord: Prof. 
Dr. H. Balthazar, Rijksuniversiteit 
Gent, Voorzitter van de Raad van 
Beheer van de BAT. 

14 u. 45 Een Vlaams-nationaal 
standpunt: Minister Hugo 
Schiltz, Minister van Begroting 
en Financiën in de Vlaamse Deel
regering. 

15 u. 15 Een stem van de Vlaam
se Socialisten: Prof. Dr. W. Cale
waert, gewezen minister. 

15 u. 45Tee/Koffiepauze. 

16 u. 15 Een standpunt van de 

Eerste elpee 

Vlaamse Liberalen: Mevr. Lu
cienne Herman-Michielsen, se
nator. 

16 u. 45 Een Noordnederlandse 
visie op de "verlatinge" van de 
traditionele Belgische politiek: 
de heer Henk Waltmans, lid van 
de Tweede Kamer voor de PPR, 
oud-Europarlementslid. 

17 u. 15 Napraten bij een glaasje, 
tot 18 u. 

Inschrijvingen 
Inschrijving door overschrijving van 
300 BF of 20 fl voor deelname in de 
kosten (konferentiemap met tekst van 
de Akte van Verlatinga in originele 
versie en in hedendaags Nederlands -
vert. F. van Steenkiste, samenvatting 
van de wetenschappelijke en politieke 
referaten, koffie en/ of tee) op A.S.LK.
bankrekening 001-0079426-59 van de 
OS-VUB. Triomflaan 7/11, B-1160 
Brussel. 
Dit bedrag geldt ook voor de slotmani-

Johan en de fluwelen streling: 
Voor het muzikale lenteoffensief 
start is het ook het moment om 
nog even een nieuwe eigen pro
duktie o~der de naald te nemen. 

Want het Antwerpse kwintet "Jo
han en de Fluwelen Streling" 
heeft een eerste langspeler inge
groefd. De groep bestaat uit con
servatorium-studenten die vroe
ger in verscheidene samenstel
lingen samenspeelden. Aan cel
list Yvo Vereist vroegen we ons 
iets meer over het ontstaan te 

-vertellen. 

"De groep is samengebracht in 
oktober '80 om tijdens het 
BAT-televisieprogramma .,Leven 
en laten leven" als muzikaal inter
mezzo te fungeren. Producer Fre
derickx verzon de naam, en 
sedert treden we dan om de 
veertien dagen voor het natuur
programma op zondagnamiddag 
op. Inmiddels is de studietijd 
voor de meesten van ons wel 
voorbij." 

- Een eerste elpee is uit, opge
nomen in Steurbout-studio te 
Gent Zijn jullie tevreden, en was 
dit het opzet? 

.. Het repertoire op de plaat geeft 
weer waar we stonden zowat een 

klein jaar geleden, bij de opname 
op 4 mei van vorig jaar. Inmiddels 
staan we muzikaal veel verder, en 
is de drummer ook helemaal inge
werkt De opnamen geven weer 
wat we ervan verwachtten, hoe
wel het kwalitatief misschien nog 
iets beter kon omdat de plaat op 
één dag is opgenomen. Maar dat 
was een financiële kwestie. Wat 
meer tijd had nog beter resultaat 
kunnen geven." 

- Bij het beluisteren van de 
plaat valt de verscheidenheid op 
inzake keuze van nummers. Was 
dit ook de bedoeling? 

.. Het repertoire is in de dans- en 
Brasserie-stijl van vroeger, met 
hierbij zowat een-derde salonmu
ziek, zoals ondermeer "Piroshka': 
dat naar de zigeunermuziek gaat 

Dus lichte klassieke muziek, die in 
deze bewerking geschikt is voor 
het televisieprogramma." 

De plaat is ~ten heuse luister
schijf geworden, van retro-inslag, 
en zal als stemmingsmuziek en 
.,easy listening" zeker voldoen. 

En vakmanschap en fijne bewer
kingen zijn dé troeven voor een 
volwaardig produkt van bij ons. 

De groep trad vorig jaar ook 
.,live" op, en er zijn besprekingen 
hieromtrent, maar nog geen defi
nitieve data vastgelegd. Langs 
pianist Johan Truy, die momen
teel voor de televisie is vervan
gen, kan kontakt worden opgeno-

WIES MOENS 

In WIJ nr. 4 wordt onder de titel Groet 
aan Wies Moens, gezegd dat deze 84-
jarige banneling in 1944 naar Neder
land uitweek. Dit is historisch niet 
helemaal juist; trouwens waar zouden 
de Vlamingen in 1944 in Nederland 
terecht zijn gekomen? 
Wies Moens zelf verhaalt zijn lotgeval
len na september 1944 in nr. 12 van 
..Ten huize van... door Joos Florquin. 
(blz. 53-57>. .Begin september ben ik 
naar een majoor van het Belgisch leger 
gegaan om hem te vragen: Moet ik 
hier blijven? Hij gaf mij de raad voor de 
eerste dagen weg te gaan, want je kon 
nooit weten wat gekke dingen ze 
zouden uithalen. .. enz.~ 
De dichter verbleef o.m. bij Antoon 
Van de Velde, Arthur de Bruyne, ke-

festatie van de Plakkaatherdenking op 
zaterdag 27 maart 1982 in het Vlaams 
Kultureel Centrum aan de Brakke 
Grond te Amsterdam, waar op een 
studiedag de uitspraken van de histo
risch-wetenschappelijke en de politie
ke referaten ter diskussie staan. 

Inschrijvingen voor deze studiedag, 
met vermelding of men gebruik wil 
maken van het gemeenschappelijk 
busvervoer vanuit Gent/ Antwerpen: 
"Plakkaat van Verlatinge", Coupure 
168, 9000 Gent 

men. Zijn adres: Pacificatiestraat 
34, te 2000 Antwerpen. Telefoon 
031-16.12.70. De plaat van Johan 
en de Fluwelen Streling ver
scheen op Philips, in stereo. 

Sergius 

nunnik Jan Bemaerts (later tot een 
Paar jaar gevangenis veroordeeld, om
dat hij "incivieken" had geholpen), ver
der nog in Antwerpen en het Brussel
se. Waar hij emstig ziek werd, en hij 
werd dan in 1948 door Nederlandse 
vrienden naar Nederland gebracht 
Ook hier werd Wies Moens niet on
middellijk als een uitwijkeling behan
deld; hij vloog nog voor een vijftal 
maanden naar de celbarakken van 
Scheveningen. Vrijgelaten kreeg hij 
eerst geen verblijfsvergunning en 
moest zich nog geruime tijd driemaal 
per week op het politiebureau melden. 
Tot hij een paspoort kreeg van staten
loze en slechts in 1950 aan de slag kon 
gaan als vrij leraar Nederlands. 

J.V.D. St·Martens-Latem 
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Publiciteit 
In Nijlen zijn Roland Liboton en Paul De Brauwer nog maar eens na
tionaal kampioen veldrijden geworden. Eerstgenoemde won bij de 
profs in de spurt tegen de zevenendertigjarige Bert Vermeire en de 
jonge Johan Ghyllebert. Het pleit niet voor de ontwikkeling van het 
veldrijden dat de bewonderenswaardige Bert Vermeire nog altijd bij 
de allerbesten behoort. In het kampioenschap voor de beroepsren
ners zetten overigens slechts zestien deelnemers aan. Het bewijst 
overduidelijk dat slechts weinigen .,brood" zien in deze ondankbare 
discipline waarin de weliswaar zegevierende Liboton de aanvankelij
ke verwachtingen - voor twee seizoenen scheen hij voorbestemd 
om jarenlang de beste ter wereld te zijn_ - toch maar moeilijk inlost 

Bij de amateurs meldden zich wel 
negentig deelnemers maar geen 
nieuwe beloften. Negentig deelne
mers is normaal in een land waarin 
iedere bewoner één en de mees
ten twee fietsen hebben... Minder 
normaal is evenwel dat zo'n uitge
breid veld slechts uitzonderlijk een 
nieuwe belofte aflevert. Het be
wijst dat slechts weinigen de 
krachtenslopende inspanningen 
kunnen (of willen) blijven opbren
gen. In de gegeven omstandighe
den verwondert niemand zich nog 
over het derde sukses van Paul 
De Brauwer. Hij is al jarenlang een 
gevaarlijke tegenstander voor de 
beste beroepsrenners. In het Fran
se Lanarvily, waar de wereldkam
pioenschappen worden gehou
den, kan de "amateur" uit Wette
ren erg dicht eindigen. 

Belangrijker evenwel dan deze be
denkingen was dat de televisiekij
ker zondag verstoken bleef van 
beelden van het nationaal kam
pioenschap. De voorziene samen
vatting werd in extremis geannu
leerd wegens "overdadige publici
teit". Navraag leerde ons dat er te
veel publiciteit op het parkoers 
voorkwam. Volgens de televisie 
was afgesproken dat enkel aan de 
aankomst publiciteitsborden 
mochten worden geplaatst Van 
de kant van de organizatoren 
werd vernomen dat zij niet kon
den beletten dat "onderweg" publi
citaire spandoeken werden ont
vouwen ... 

Zowel het een als het ander kan 
waar zijn. Het ligt niet in onze 
bedoeling partij te kiezen in dit 
geschil. Vast staat enkel dat de 
wielersport ademt uit de mond van 
sponsors die altijd en overal hun 
zin willen krijgen. Botsingen zijn 
bijgevolg onvermijdelijk. Maar 
daar gaat het ons niet om. Wel 
hadden wij graag vernomen welke 
normen door de televisie worden 
aangelegd om uit te maken of 
publiciteit wel of niet toelaatbaar 
of beeldbuisrijp is. Wie de vraag 
stelt krijgt een eerder ontwijkend 
antwoord. Dat is ook begrijpelijk 
voor wie geregeld naar de sport
uitzendingen van de BRT-televisie 
kijkt. Er valt gewoon geen touw 
aan vast te knopen. Men voetbalt 
in stadions die van hoog tot laag 
en in de lengte en de breedte 
volhangen met reclamebood
schappen. Er bestaat nagenoeg 
geen zaalsport of de publiciteit 
beheerst mede het beeld. En heeft 
de lezer al ooit eens naar de 
uitzendingen van het autosport
(?)gebeuren in Zolder gekeken. 

Je vindt nog amper een piloot of 
een wagen onder de veelkleurige 
publicitaire stickers en op het cir
cuit zelf wemelt het van de recla
me. En de namen van jumping
paarden dan? Nooit van "Moët & 
Chandon" gehoord? Wij wel. En 
zo zouden we nog lang kunnen 
doorgaan. Duidelijk is dat er geen 
vastomlijnde, wel omschreven 
richtlijnen omtrent publiciteit bij 
sportgebeurtenissen bestaan. Er 
bestaan desbetreffend geen wet-

Van zondag af worden in 
België de wereldkampioen
schappen handbal in groep 
C gehouden. In Hoboken, 
Eupen, Lebbeke, Brussel, 
Neerpelt en Luik zullen de 
kleintjes van de handbal
sport hun kampioenschap 
betwisten. Voor de beste 
onder hen zit er een promo
tie naar de B-reeks aan vast 
Hoor je daarbij dan ben je al 
handballend de kinder
schoenen ontgroeid. Het is 
verre van zeker dat België 
kortelings naar die midden
groep oprukt. De Belgische 
selektie bereidt zich zorg
vuldig op het als promotie
campagne aangeziene kam
pioenschap voor. Maar in de 
laatste oefenwedstrijd te
gen een Poolse selektie, be
staande uit in ons land spe
lende Polen, werd met dui-

ten of reglementen. Alles berust 
op interpretatie en die verschilt 
nogal naar gelang de omstandig
heden. 
In Nederland bestond een gelijk
aardige toestand die uiteindelijk 
tot excessen leidde. Toen greep 
de minister van CAM in. Wij vra
gen ons af wat de voogdijoverheid 
over de Belgische "publicitaire si· 
tuatie" denkt? Want de aandachti· 
ge kijker zal ook al hebben opge· 
merkt dat er nog een verschi 
bestaat in de desbetreffende be· 
naderingswijze van BRT en RTBF 
Waarop wacht de volksvertegen· 
woordiging eigenlijk om klaarheic 
daaromtrent te vragen. Destijd~ 
werd een kommissie opgericht d'e 
naar misbruiken in bedoelde sek-

tor moest zoeken. Men vond uiter
aard niets. Het zou misschien nutti
ger zijn geweest indien de heren, 
bijgestaan door bevoegde perso
nen terzake, een codex hadden 
uitgewerkt waarop men in alle 
omstandigheden zou kunnen te
rugvallen. Op die manier had men 
kunnen beletten dat kleinere spor
ten zich gedupeerd voelen en dat 
organizatoren pas in laatste in
stantie met hen .. volkomen vreem
de gevaren" gekonfronteerd wor
den. Niets stemt in de gegeven 
omstandigheden meer onbehaag
lijk dan het gevoel door een be
paalde "interpretatie" financieel -
want daar komt het voor al de be
trokkenen op aan - benadeeld te 
worden ... 

WK als promotie ___ __ 
delijke t2- tl cijfers verlo
ren. Het verschil tussen de 
top en het Belgisch handbal 
is wellicht onoverbrugbaar 
groot In Duitsland, Dene
marken en in het Oostblok 
wordt deze sport op profes
sionele basis beoefend en 
lokt zij duizenden toeschou
wers. 

Het handbal kwam in België 
na de oorlog voorzichtig van 
de grond. Aanvankelijk werd 
er in open lucht en op een 
(voetba/Jveld gespeeld. Na
dien • verkleinde" het spel in 
de zaal en werd het aantal 
spelers verminderd. 

Handbal floreerde destijds in 
Wallonië. De Waalse klubs 
bevolkten in grote mate de 
hoogste afdeling en Flema"ffe 
was destijds een ijzersterke 
kampioen. Toch werd de op-

gang van het Vlaamse hand
bal toen al voorbereid. Sinds 
enkele jaren regeren Sasja, 
Neerpelt Avanti Lebbeke en 
Mechelen met vaste hand het 
nationaal handbalgebeuren. 
De in de hoogste afdeling 
zeldzamer wordende Waalse 
klubs vechten nu vrijwel alle 
teggen de degradatie. 

Internationaal telt het Bel
gisch handbal (nog ?J niet 
mee. In de internationale klub
kompetities schieten onze 
vertegenwoordigers regel
matig tekort tegen de sterke 
profs maar dit mag de sport
liefhebber geen reden zijn 
om het komende landentor
nooi te negeren. Het is overi
gens de eerste maal dat een 
kompetitie van soortgelijke 
omvang de handbalbond 
wordt toevertrouwd. 

Tussentijdse 
aanwinsten 

Toen Sporting Anderlecht op de 
laatste dag van 1980 Juan Loza
no van de Washington Di plomats 
overnam en zich daarvoor aan
zienlijk versterkte voor de terug
ronde van het kampioenschap 
uitten zich kritische stemmen. 
Robert Goethals, nu trainer bij 
het nog steeds verbazende AA 
Gent maar toen schipper naast 
God bij de SK Beveren, sprak 
zelfs van kompetitievervalsing. 
Er was nochtans niets onregel
matig gebeurd. De gebeurtenis
sen in december 1981 hebben dit 
overvloedig aangetoond. In de 
eerste klasse was er geen klub 
die zichzelf respekteerde of ze 
poogde in de laatste dagen van 
het jaar nog maar een extra
buitenlander aan te trekken. Een 
zwerm "witte merels" streek op 
onze voetbalvelden neer. Met de
gradatie bedreigde klubs voelen 
zich plots sterker en ontgooche
lende topploegen als Anderlecht 
(met Jovanic) en Standard (met 
Botteron) achten zich op slag 
gewapend om alsnog met kans 
op sukses de beslissende maan
den tegemoet te gaan. 

Wij zijn zo vrij onze schouders op 
te halen voor de nieuwste mode
golf. Eigenlijk werden er alleen 
maar spelers aangetrokken die 
binnen hun vroegere klub moeilijk 
of zelf helemaal niet aan bod kwa
men. Op zichzelf is dat geen goed 
teken. Want wij kennen geen prof
voetbal bedrijvende klub die tus
sentijds haar betere spelers laat 
vertrekken. Reisinger en Benfeld 
van Bayern München kunnen 
voor het sukkelende KV Meche
len best een versterking beteke
nen maar daarom zij zij nog geen 
topvoetballers die het aangezicht 
van de kompetitie zullen verande
ren. Hooguit kunnen zij onderaan 
de rangschikking meer spanning 
waarborgen, wat op zichzelf na
tuurlijk al een verdienste inhoudt 
Jovanic en Botteron zijn nuttige 
spelers zonder meer maar geen 
van beiden zal Anderlecht of Stan
dard stuurvast naar de titel kun
nen voeren. Zo zouden we kun
nen doorgaan want de tussentijd
se transferaktiviteiten beperken 
zich natuurlijk niet tot de geciteer
de klubs. Wij willen er enkel op wij
zen dat klubs andermaal de prooi 
dreigen te worden van gehaaide 
managers en makelaars. 
De aangeboden en als nieuwe 
goeden aangeprezen spelers he
ten immers "goedkoop" te zijn. In 
de gegeven omstandigheden la
ten de door de resultaten in het 
nauw gedreven bestuurders zich 
nog gemakkelijker dan gewoonlijk 
tot riskante transakties verleiden. 
Het volstaat bijgevolg dat de be
trokken spelers een doelpunt ma
ken of behoorlijk presteren opdat 
de luidste lofzangen worden aan
geheven. Maar in voetbal worden 
de rekeningen op de lange termijn 
aangeboden. Pas op het einde 
wordt de winst en verlies-balans 
opgemaakt Pas dan mag worden 
gezegd of de bedoelde spelers al 
dan niet voor de kentering -
want dat is toch het opzet van die 
transfers - hebben kunnen zor
gen. In dit verband zijn wij scep
tisch. Al kan het principe van de 
vrije transfermarkt in het profvoet
bal moeilijk worden aangevochten. 
In Engeland kunnen het ganse jaar 
door spelers van de ene naar de 
andere klub overstappen. Voor 
zover wij weten heeft zich daar 
nog nooit een klub "tussentijds" 
kampioen kunnen kopen. Waarom 
zou het bij ons dan anders zijn? 

4 FEBRUARI 1982 
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Met de taalklachtenbus tot in... Zwitserland 
De Vaste Kommissie voor Taaltoe
zicht heeft een klacht onderzocht te
gen de gemeenten De Panne, Koksij
de, Nieuwpoort en Oostende die in 
Paris Match uitsluitend publiciteit 
maakten in het Frans. De VKT heeft 
deze klacht onderzocht en heeft ze 
gegrond bevonden in die zin dat het de 
gemeenten vrij staat in het buitenland 
in het Frans propaganda te voeren 
doch met dien verstande dat de bena
mingen van de diensten steeds in het 
Nederlands dienen gesteld te worden. 
Wat de opname betreft van de open
bare diensten in het telefoonboek, 
deze moeten in het Nederlands taalge
bied uitsluitend in het Nederlands op
genomen worden. 
Ten slotte oordeelde de VKT dat wan
neer gemeenten of plaatselijke dien
sten van Brussel hoofdstad berichten 
en mededelingen aan het publiek ver
strekken zij dit moeten doen in de 
twee talen, ook wanneer die berichten 
naar de pers gestuurd worden. De 
bladen zijn evenwel niet verplicht elk 

bericht tegelijkertijd in het Frans en in 
het Nederlands op te nemen. Daarom 
oordeelt de VKT dat tegelijkertijd een 
Franstalige brief naar een Franstalig 
blad en een Nederlandstalige brief 
naar een Nederlandstalig blad moet 
gestuurd worden om een verspreiding 
van de berichten te bereiken. 

* * * 
Wij wensen nog een nakomertje te 
publiceren van de vorige regering in 
verband met de toepassing van de 
taalwetten. Het is gekend dat in Leu
ven - en wij hebben dit aangeklaagd 
- folders werden verspreid in meer
dere talen doch dat anderzijds in Ko
men de folders alleen werden ver
spreid in de Franse taal. Dit werd door 
de toenmalige minister van Ekonomi
sche Zaken Willy Claes toegegeven 
en hij trof de nodige maatregelen om 
de burgemeester er toe aan te zetten 
de nodige schikkingen te nemen. 
Zo ziet men dat in zuiver ééntalige 
Vlaamse gemeenten twee en meertali
ge folders worden verspreid (Leuven) 

Ik ben geen "kerstekind"! 

,,Onze voorzitter is 
• 11 ,,graag gez1en 

De aktie .,Een cadeau voor Vic Anciaux"begint vruchten af te werpen. 
Dagelijks ontvangen wij tientallen geschenken voor Vic Anciaux in de 
vorm van nieuwe abonnementen voor .,Wij". Vic A'nciaux is een graag 
geziene figuur! 

Volgende week publiceren wij een eerste lijst van .,milde schenkers ~ 

Uw naam prijkt er ook bij_ als u ons snel een nieuw abonnement toe
zendt_ 
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en dat anderzijds in faciliteitengemeen
ten er ééntalig Franse folders worden 
verspreid hoewel de wet verplicht van 
meertalige folders te verspreiden. 
Het ging hier om de volkstelling. T y
pisch Belgisch. 

* * * 
Wij hebben aangeklaagd dat de firma 
Vandemoortele uit Izegem folders en 
tweetalige publiciteit heeft verspreid in 
de Vlaamse gemeente Vilvoorde. Wij 
krijgen een sarkastisch antwoord van 
de algemeen direkteur die zegt dat de 
firma zich niet zozeer door de bestaan
de taalwetten laat leiden doch door de 
taal van de streek. Wij leiden daaruit af 
dat de firma Vandemoortele de streek 
van Vilvoorde beschouwt als een 
streek die niet behoort tot het Neder
lands taalgebied. Wel is waar zegt hij 
dat het hem spijt dat door een zuiver 
menselijke vergissing in de organizatie 
van de gemeente-verdeling de betrok
ken publiciteit werd verspreid in Vii
voorde ... 

* * * 
Herhaalde malen hebben wij aan de 
kaak gesteld dat de gemeente St.
Lambrechts-Woluwe met Franstalig 
briefhoofd Franstalige brieven stuurt 
aan Vlaamse inwoners van de ge
meente. De schepenen loochenen dit 
en zeggen dat de brieven alleen aan 
Franstaligen werden verstuurd hoewel 
wij over het bewijs van het tegendeel 
beschikken. Busquin die anders zo 
vlug is om de Vlamingen te tarten heeft 
hier op 26 maart de vice-goeverneur 
belast met een onderzoek. 

* * * 
Er bestaat nog steeds in Ronse een 
Franstalige verpleegstersschool die 
steeds maar uitbreiding neemt. Minis
ter Busquin noemde dit geen uitbrei
ding maar een omschakeling van het 
type 2 naar het type 1. Hij schijnt niet 
te weten dat er alleen maar in de 
faciliteitengemeenten, gelegen in het 
Nederlands taalgebied, Franstalig on
derwijs mag gegeven worden in het la
ger onderwijs onder wel bepaalde 
voorwaarden en wat het technisch 
onderwijs betreft onder de voorwaar
den, wanneer kinderen om gezond
heidsredenen hun woonplaats moeten 
verlaten en voor kinderen die didakti
sche oefeningen volgen in een stad 
waar een universiteit is gelegen. 
Niettemin heeft minister Busquin in het 
Staatsblad van 2 oktober 76 in uitvoe
ring van artikel 7,2° de Franstalige 
ve.-pleegstersschool erkend door een 
KB na overleg in de ministerraad. Dit 
KB werd in extenso gepubliceerd. Dit 
gold voor het schooljaar 1975-1976. 
Hieruit blijkt zeer duidelijk dat er wel 
een uitbreiding is gebeurd. Wat de 
schooljaren 1976 tot 1981 betreft 
heeft de minister geantwoord dat hij 
een KB zou nemen om de toestand te 
regularizeren. Zo ziet men dat men in 
België onregelmatige toestanden regu
larizeert. 

* * * 
Enkele weken geleden schreven wij 
een brief naar de afvaardiging van het 
Nationaal Verkeersbureau in Brussel 
om te protesteren tegen het feit dat de 
internationale treinen die van Zwitser
land naar België reden met bestem
ming Brussel alleen maar de borden 
"Bruxelles" droegen. 
Wij kregen een antwoord waarbij ge
meld werd dat bij de Zwitserse spoor
wegen zou aangedrongen worden. Nu 
ontvangen wij een brief van hetzelfde 

Nationaal Verkeersbureau waarbij zij 
met genoegen meedelen dat de Zwit
serse spoorwegen er voortaan zullen 
voor zorgen en reeds de nodige schik
kingen hebben getroffen om voortaan 
op de internationale treinen alle ver
meldingen op de reisborden en de 
raambiljetten tweetalig te maken voor 
de treinen die naar Brussel rijden. 
Krijgt men in een federalistisch be
stuurd land vlugger voldoening dan in 
een unitair land zoals België? 

* * * 

aangemaand om voor de diensten van 
de Nationale Loterij taalkaders in te 
dienen. Deed hij dit niet dan zouden 
alle benoemingen nietig zijn. Onze in
formaties zijn nochtans zo dat er bij 
ontstentenis van taalkaders benoemin
gen zijn gebeurd. De minister van 
Financiën, De Clercq, deelt ons thans 
mee dat er een nieuw ontwerp van 
taaltrapbesluit en taalkaderbesluit aan 
de VKT werd overgelegd. Hij ·ant
woordt evenwel niet op de vraag wat 
hij zal doen met de benoemingen die 
zijn geschied bij ontstentenis van taal

De Vaste Kommissie voor Taaltoe
zicht had de minister van Financiën 

kaders. Rob Vandezande, 

"WIJ"-abonnementenslag 
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1. Jan Caudron, Aalst .............................. . 
2. Willy Cuijpers, Herent .... .. .......... .. ...... .. 
3. Erik Vandewalle, Izegem ...................... .. 
4. Jef Vincx, Erps-Kwerps ........................ . 
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13. Lieve Favoreel, Lauwe . .. .. .. .. .. . . . ......... . . . 
14. Frans Kuijpers. Schilde .. .. .. ...... . .. . ..... . ... . 

Johan Van Coppenolle, St.-Truiden . ... .. . . . . .. . 
Volksunie Wommelgem . ... . ... .. ........ .. .... . 

17. Oktaaf Meyntjens, Burcht ......... .. ........... . 
Jan Van Dooren, St.-Martens-Latem . ..... . . .. . . 
Volksunie Zedelgem .. . . .. .. .. .. .......... . . . . . . 

20. Achiel Goderis, Oostduinkerke . .. . . . . . . . ....... . 
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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. IAdvJ 
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Geel, op vrijdag 12. maart 1982 

12de Kem~isch Songfestival 
en 2de S~ortkwis voor klubs 
Het sukses van het Kempisch Song
festival gedurende de 11 voorgaan
de jaren is zo overweldigend ge
weest dat dit festival in gouden 
letters in het Grote Show-biss-boek 
zal worden bijgeschreven. 
Verschillende winnaars van dit festi
val behoren nu tot onze vedetten, zijn 
.. blijvers" geworden. Toen het Kem
pisch Songfestival 11 jaar geleden 
van start ging was het meteen raak. 
De zangeres Mieke was immers de 
eerste laureaat Later volgde Ua Lin
da, Eddy Smets, Marleen e.a. 

Het Kempisch Songfestival heeft in 
de loop der jaren nauwelijks iets van 
zijn frisheid ingeboet Het festival is le
vendiger dan ooit 

Drie reeksen 

van de mensen achter de schermen 
die er elk jaar op bedacht zijn iets 
nieuws te bedenken. 
Dit jaar is er bijvoorbeeld de mede
werking van Joe Harris, die het voor
zitterschap van de jury zal waarne
men. 

Schiftingen 
De schiftingen behoren tot het taken
pakket van dit Kempisch Songfesti
val. Vrijdag 26 februari te Westmeer
beek. Vrijdag 5 maart te Houtvenne. 

Vrijdag 12 maart te Geel Dan
cing Carmen, Molsesteenweg. 
Vrijdag 19 maart finaleavond te 
ltegem bij Joe Harris. Sportkwis. 
Het experiment met de sportkwis 
voor klubs is vorig jaar zo'n groot 
sukses geworden dat we dit jaar de 
tweede uitgave mogen beleven. In 
elke gemeente waar het Kempisch 

Songfestival neerstrijkt zullen 4 plaat
selijke sportklubs het tegen elkaar 
opnemen, waarvan de winnaar naar 
de finale gaat 

Geelse inrichting 
in handen van 
VU Geel 

De Volksunieafdeling Geel, zoekt 
voor haar schiftingsavond op vrijdag 
12 maart in dancing Carmen te Geel 
zanger of zanggroep welke GRATIS 
een gastoptreden wil verzorgen. <Wij 
zijn bereid om reiskosten hiervoor te 
betalen). Dringend kontakt opnemen 
met VU-voorzitter Peeters André, 
Goorkens 4. 2440 Geel. Tel. : 014-
58.97.36 of 58.58.79 (na 19 uur). Ande
re kandidaten welke aan het Kem
pisch Songfestival willen deelnemen. 
schrijven naar het sekretariaat van 
het 12e Kempisch Songfestival, Jozef 
Wuyts, Stationsstraat 102 te 3171 
Westmeerbeek. Tel. 016-69.94.34. 

Dit jaar is er opnieuw een veelheid 
aan promotiekansen. Er zijn drie reek
sen: Juniors tot 14 jaar. Beloften 
vanaf 14 tot 18 jaar. Seniors vanaf 18 
jaar en ouder. De winnaar<res) wordt 
een optreden aangeboden in het 
schitterende vakantieoord TEN-BEL 
op T enerife, met bovenop een verblijf 
van 14 dagen aldaar. Alle kosten: reis, 
horel, enz. zijn uiteraard allemaal gra
tis. Bij de reeks beloften is er even
eens een optreden op TEN-BEL met 
een verblijf van 8 dagen. Bovendien is 
er een prachtig salon te winnen ter 
waarde van 40.000 fr. Het redelijk 
geheim van deze suksesorganizatie 
moet men zoeken in de werkkracht 

Senator Luyten sprak te 
0.-L.-Vr.- Waver 
over de Vlaamse Beweging 

"WIJ"' -kolportage 
te Ekeren 
Op zondag 7 februari e.k. zullen we het 
weekblad "Wij" van de Volksunie ver
kopen in verscheidene straten in Eke
ren. Vrijwilligers worden gevraagd om 
aan deze aktie deel te nemen. Bijeen
komst om 1 0 u. 45. Leerhoekslaan 3 te 
Ekeren. Hartelijk welkom! 

<V.TJ 

Op uitnodiging van de Berthouders
kring Katelijne en Waver hield senator 
Walter Luyten vorige dinsdag in de 
zaal Sportlokaal te 0.-L-Waver een 
eerste voordracht over de Vlaamse 
Beweging, onder de titel .. Van het 
Vlaanderen van gisteren naar het Eu
ropa van morgen". 
Voor een talrijk opgekomen publiek 
schetste hij op een onderhoudende 
wijze de hoogte- en dieptepunten van 
de geschiedenis van het Vlaamse volk. 
Hij begon met te zeggen dat het voor 
een buitenlander onbegrijpelijk is dat 
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een meerderheid in een land verdrukt 
kan worden. In zijn verder betoog 
zette hij dan uiteen hoe dat met het 
Vlaamse volk toch is kunnen gebeu
ren. 
Aan de hoogstaande beschaving die 
Vlaanderen in de middeleeuwen ken
merkte - in de letterkunde, muziek, 
schilder- en bouwkunst b.v. bracht 
Vlaanderen toen kunstenaars van we
reldformaat voort - werd een einde 
gemaakt door de Tachtigjarige Oorlog 
tegen Span!e De Vlaamse intellektue
le elite week uit naar Nederland: in de 
17de eeuw vormden de Vlamingen in 
Amsterdam 30 % van de bevolking, in 
Rotterdam 40 % en in Leiden zelfs 
67 %. Van dan af begint de lijdensweg 
van Vlaanderen, dat bij het ene vredes
verdrag na het andere door de grote 
mogendheden als wisselmunt over de 
diplomatieke tafels wordt geschoven 
en door de achtereenvolgende bezet
ters dom en arm wordt gehouden. 
Toen in de 19de eeuw in andere 
Europese landen, Duitsland o.a., het 
nationalisme de kop opstak, werd dat 
streven hier bij ons onderdrukt door 
Napoleon. Deze plaatste op alle ver
antwoordelijke posten betrouwbare 
Fransen. 
Het zijn o.a. deze laatsten die, samen 
met de Walen en de Fransgezinde 
Brusselse burgerij, het verzet organi
zeren dat zal leiden tot de onafhanke
lijkheid van 1830 en de verdere ver
fransing en verknechting van Vlaande
ren. Typisch hiervoor noemde spreker 
een uitspraak van minister Rogier dat 
de Vlamingen maar, als gastarbeiders, 
naar Wallonië moesten gaan werken, 
waar ook de Vlaamse vrouwen als 
dienstmeiden werk konden vinden. 
Het prinsenvolk der Oude Nederlan
den verviel tot een treurig, krachteloos 
ras, zoals beschreven door Julius 
Vuylsteke in zijn gedicht .. Het Vlaamse 
volk". Maar stilaan kwam ook het ver
zet van de Vlamingen op gang. Vollof 
sprak de senator in dit verband over 
de Vlaamse Beweging, o.l.v. Jan Frans 
Willems. en over de IJzersoldaten. 
Hij eindigde zijn levendige voordracht. 
doorspekt met humoristische en 
schrijnende anekdoten, met erop te 
wijzen dat al bij al de Vlamingen een 
taai ras zijn dat van ver is teruggeko
men. Wat perspeklieven open voor de 
toekomst 
Over die toekomst houdt senator Luy· 
ten dan zijn tweede voordracht voor 
de Barthouderskring op dinsdag 2 
maart om 20 u. 30 in het parochiecen· 
trum van de Elzestraat. St-Katelijne
Waver. 

V.d. Wit 

AN~ERPEN ~ 
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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. T umhoutse
baan. Org.: VU-Vrouwen arr. Antwerpen. 2de onderwerp: Z ijn 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 Klauweert 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. lnschrij· 
ven bij bestuurs- en qemeenteraadsleden. 

13 EDEGEM: Eikenavond in .Drie Eiken", ingericht door VNSE. 
13 HERENTALS: Vlaamse Balnacht in zaal De Vlier om 20 u. Orkest: 

El Capuccinos met zangeres. 
13 HOBOKEN: VU-bal met tombola in zaal Nieuwe Spiegel om 

20 u. 30, Kioskplaats 56. 
Disco-bar: Den Blauwvoet Inkom 100 fr. 

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

17 BRECHT: jaarlijks VU-bal om 20 u. in zaai.Modeme", Dorpstraat 
St-Lenaarts. 

18 WOMMELGEM: gespreksavond .Vrijmoedige ontmoeting" met 
Nelly Maes, om 20 u. 15 in zaal Den Klauwaert. Inkom gratis. 

20 DEURNE: 20 u. zaal .Trefpunt", Turnhoutsebaan in Deurne, TAK
verjaardagsfuif. Inkom: 39 fr. Platenruiter: Mark. Verrassing om 
24 u. 

21 WOMMELGEM: dienstbetoon van Bart Vandermoere van 11 tot 
12 u. in Den Klauwaert. Juridisch advies voor allen. 

26 WOMMELGEM: biljartwedstrijd .Ineens af" (top-biljart) om 20 u. 
in Den Klauwaert. lnr.: VU. 

27 EDEGEM: kaartavond om 20 u. 15 in Drie Eiken. lnr.: VNSE. 
27 ST.-KATELIJNE-WAVER: 17e Vlaams dansfeest met Joe Harris, 

om 21 u. in de parochiezaal, Elzestraat Voorverkoop: 80 fr. lnkom: 
100 fr. 

27 LAAKDAL: VU.fedenfeest met mosselen of koude schotel. In 
zaal De Valk te Eindhout Disco-bar. 

27 HULSHOUT-HOUTVENNE-WESTMEERBEEK: 11de VU-bal in 
parochiezaal te Hulshout vanaf 20 u. 30. Orkest: VV Sextet In
kom: 80 fr. 

28 WOMMELGEM: voetbal VV De Zwaan-VK Den Klauwaert. 
Vertrek aan Den Klauwaart om 12 u. Inl. in lokaal. 

29 WOMMELGEM: voetbal Schilde-Voetbalklub Den Klauwaert. 
Vertrek aan Den Klauwaert. Inl. lokaal. 

VU-Willebroek verruimde bestuur 
De VU-deelafdeling van Willebroek 
heeft op 15 december haar bestuur 
hernieuwd. Mede na de suksesvolle 
acht november-verkiezingen lag het 
voor de hand dat het VU-bestuur sterk 
verruimd en uitgebreid zou worden. 
De vele nieuwe gezichten in de VU
ploeg vormen dan ook het sprekend 
bewijs van de VU-vooruitgang te Wille
broek. Samen met de VU-afdeling uit 
Blaasveld, Heindonk en Tisselt zal het 
nieuwe VU-bestuur de gemeente
raadsverkiezingen van oktober 1982 
aanpakken. 
Het VU-afdelingsbestuur ziet er als 
volgt uit: Wiltried Leemans. voorzitter: 
Pierre De Smedt. ondervoorzitter; 
Noël De Rycke, ondervoorzitter; Jo
han Van Unthout. sekretaris; Georges 

Sierpleister 
op gevels? 

Alle vochtisolaties 

ATHOS p.v.b.a 

Eikenstraat 212, Reet 
Tel. 031-88.64.68 

Ook ruwbouw & 
sleutel op de deur 

Arens. penningmeester; Flor Cools, 
propaganda; Jan Heyvaert. propagan
da; Aloys Spiessens, organizatie; 
Raoul Goossens en Michel T ersago, 
bestuursleden. 

Gewestelijke 
IJzerbedevaartavond 
te St.-Kat-Waver 

Deze avond zal plaatsvinden op 
dinsdag 16 februari 1982 om 20 u. 15 
te St-Katelijne-Waver in het parochie
centrum van de Elzestraat CCiémen
ceaustraat, naast de kerk>. 
Programma: 
1. Vertoning van de prachtige kleuren
films van de jongste IJzerbedevaarten. 
2. Optreden van de gekende voor
drachtkunstenaar Francis Verdoodt 
met de mooiste IJzerbedevaartbind· 
teksten van Anton Van Wilderode. 
3. Toespraak door Paul Daels. voorzit· 
ter van het IJzerbedevaartkomitee, 
over het grote belang van de IJzerba
devaarten en over het tema van de vol
gende bedevaart: .. Welvaart in eigen 
handen!". 
In de feestzaal wordt daarenboven 
een boeiende tentoonstelling ingericht 
van de moo1ste IJzerbedevaartaffi
ches. 
Deelname 1n de kosten : 50 fr. per 
persoon. 
Toegangskaarten verkrijgbaar bij de 
leden van de werkgroep en in boek
handel Salvator, Befterstraat 5 te Me
chelen 
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VUJO-Groot Halle drukt stadsbestuur 
met de neus op de Zennestank 
Ooit, lang geleden kronkelde zich doorheen Halle een pittoreske, heldere 
rivier: de Zenne. Nu is het Zennewater sterk verontreinigd, het is biologisch 
dood. Dit is wel geen verbazingwekkende onthulling voor de mensen die in de 
Zennevallei leven. ledere Hallenaar zal al eens tegen wil en dank gekonfron
teerd zijn geweest met de eigenaardige geur die het .water" met de regelmaat 
van de klok verspreidt en allen hebben we al het rijke kleurengamma waarmee 
deze waterloop zich pleegt te tooien, gaande van giftgroen naar roestbruin, 
kunnen .bewonderen". 

Het Halse rioolwater wordt ongezui
verd en ongekontroleerd in de Zenne 
geloosd. Nochtans zijn de 100% na
tionale subsidies voor een waterzuive
ringsstation toegekend, maar het 
stadsbestuur neemt geen enkel initia
tief. De Zenne is dan ook een open. 
stinkende riool geworden, hoe kan het 
anders. Bij de minste wateroverlast 

krijgt het kanaal Brussel-Charleroi bo
vendien het giftige Zennewater te slik
ken. Een paar keer reeds is Halle de 
droevige eer te beurt gevallen in het 
nieuws te komen wegens massale 
vissterfte op de vaart. 

Voor VWO
Groot Halle was dit alles de aanleiding 
om in het kader van haar tema .. Groot-
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De VTB-vakantiebrochures 
1982 zijn uit! 

Er is de 
Zomerbrochure, 
zowel voor groeps- als 

voor privé-reizen, en de 

Brochure 
"Vakantiewoningen ': 

Hoofdkantoor : 
St. -Jakobsmarkt 45 - 4 7 
2000 Antwerpen 
Tel. 031/34.34.34 "' c 

ë 
Kantoren te Aalst. Bree. Brugge. Brussei.Demze. Genk. Gent. Hasselt. " 
Herentals. leper, KortnJk, Leuven, Lier, Mechelen. Oostende. Roeselare, ~ 
Smt-Ntklaas. Stnt-Trutden. Turnhout. Vtlvoorde. !!: 

r--------------~, 
1 Graag krijg ik de gratis brochure WIJ 1 
1 D 'Zomervakanties' 1 
1 D 'Huur vakantiewoningen' I 
1 toegestuurd. I 
I Naam : I 
I Adres : .................. I 
~ Postnummer: . ......... ........ ~ 
I Plaats : .. .. . ... . ........ ............ .... ........ I 

Bon terug te sturen naar : 
I VfB, St.- Jakcbsmarkt 45 - 4 7, 2000 Antwerpen I 
L---------------~ 

4 FEBRUARI 1982 

Halle groen en Vlaams", een aktie te 
voeren. 

Zwavel en rook 
Een half uur voor de jongste gemeen
teraadszitting had voorzitter Mark De
mesmaeker de VUJO-kern laten post
vatten aan de pui van het stadhuis, met 
leeuwevlag en met de in het oog 
springende borden .. Groot-Halle groen 
en Vlaams". Toen de Halse gemeente
vaderen toekwamen, werd hen een 
fles autentiek Zennewater en een rot
te vis, opgeschept uit het smerige 
vaartwater aangeboden. Enkel de SP
en VU-oppositieleden namen de 
VUJO-.. geschenken" aan. In de raads
zaal stalden zij de flessen vies grijzig 
Zennevocht voor zich uit. 
In een pamflet werd de bedoeling van 
deze symbolische aktie duidelijk ge
maakt. Er werden geen doekjes ge
wonden om de schrijnende realiteit in 
Halle: met de adviestukties van de 
diverse raden wordt geen rekening 
gehouden. Kommissie en stuurgroe
pen worden politiek gemanipuleerd. 
Dat de luchtvervuiling in de Halse 
binnenstad bijwijlen zeer groot is, toon
den begin januari nog de meettoestel
len voor zwavel en rook: ze schakel
den zichzelf uit door tilt te slaan. Het 
Zennewater is verontreinigd door fe
caliën, rottende voedselresten. orga
nisch afvalwater, roest. kiezel, wasmid
delen, meststoffen, zware metalen. in
secticiden, herbiciden. motoroliën en 
aromatische koolwaterstoffen. Milieu
vervuilende bedrijven in de Halse stad 
mogen grote hoeveelheden brandbare 
en ontplofbare chemische produkten 
opstapelen. Voorts eisten de Volks
uniejongeren in hun pamflet dat nu 
eindelijk wordt gehandeld: .. Wij willen 
niet vastlopen in de faze van het 
inzicht. De ..faze van het willen" is 
belangrijker: de problemen werden 
omgezet in taken. En met uw hulp zal 
deze faze na de gemeenteraadsver
kiezingen uitmonden in de ..faze van 
het doen": geef de Volksuniejongeren 
een kans beleidsdaden te stellen." 
.Drie jaar geleden gaf de kulturele raad 
een adsvies aan het stadsbestuur inza
ke ruimtelijke ordening. Wij sluiten ons 
aan bij hun besluit van toen: ofwel 
bouwt men Halle uit tot een dyl"ami
sc~e. mensvriendelijke stad ofwel 
wordt Halle overgeleverd aan de ver
krotting en de ontvolking." 
De VUJO-kern van Groot Halle oogst
te met haar aktie heel wat sympatie bij 
de nieuwsgierige voorbijgangers. 
Namens de VUJO-kern van Groot
Halle, lgor De Groot, Bruno Janssen, 
Mario Van Wijnsberghe, Mark De
mesmaeker. 

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 (natio
naal>, gewestelijk of plaatselijk 
vlak, die belang stellen in de 
mogelijkheid speciale toelagen 
(1 0.000 tot 1 00.000 fr J te ontvan
gen, kunnen hiervoor kontakt op
nemen met J.M. Van Dooren, 
Moeistr. 48, 9830 St.-Martens
Latem (tel. 091-82.38.54). (3 post
zegels van 9 fr. bijvoegen voor 
administratieve kosten) 

VUJO tegen Franstalige 
partijvoorzitters 
De Volksuniejongeren zijn veront
waardigd over de nieuwe imperialisti
sche uitspraken van de Franstalige 
partijvoorzitters in verband met de 
begrenzing van de Brusselse agglome
ratie. 
VUJO ziet hierin een bevestiging van 
geruchten dat Franstalige regeringsle
den de zopas goedgekeurde volmach
tenwet zullen misbruiken om voorstel
len te doen om de Brusselse olievlek te 
doen uitbreiden. 
VUJO herhaalt haar standpunt dat in 
het verleden al te veel Vlaamse grond 
en Vlaamse mensen opgeofferd wer
den aan de francofone hebzucht en 
dat bijgevolg de grenzen van het Brus
sels gewest definitief vastliggen. 

VUJO .kondigt aan een basismanifest 
aan alle jongerenorganizaties van de 
Vlaamse politieke partijen te laten ge
worden en een gezamenlijk aktieplat
fonm op te stellen met alle Vlaams-na
tionale aktiegroepen om alzo tot een 
gezamenlijk standpunt te komen als 
tegengewicht voor de Franstalige arro
gantie. 
VUJO oordeelt daarenboven dat de 
Vlaamse raad dringend bijeen moet 
komen om haar standpunt over de 
grenzen van Brussel bekend te maken. 

Joris Roets, 
nationaal voorzitter 

Luk Van Biesen, 
nationaal politiek sekretaris 

Konflikt geschorst 
Onder impuls van Vic An
ciaux keurde de Vlaamse 
Raad een motie goed, waar
door een voorstel van de
kreet van de Franse Ge
meenschapsraad "tot betoe
laging van Franstalige in
stellingen buiten de Fransta
lige gemeenschap • 
geschorst wordt. 

De behandeling van het aan
gevochten voorstel, dat bij-
voorbeeld zou toelaten 
Franstalige scholen in 

Vlaanderen officieel te sub
sidiëren, wordt dus tijdelijk 
geblokkeerd in afwachting 
dat via politiek overleg een 
oplossing voor het geschil 
gevonden wordt Tijdens zijn 
tussenkomst liet de VU
voorzitter reeds duidelijk 
blijken dat die oplossing 
slechts in één richting kan 
gezocht worden: dat de 
Franse gemeenschap de ei
gen problemen aanpakt en 
zich niet bemoeit met Vlaan
deren! 

DE BRUSSELPOORT 

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

LOTTO - TOTO - BELGISCHE P.M.U. 
DAGBLADEN- TIJDSCHRIFTEN- ROOKWAREN 
SCHOOLBENODIGDHEDEN - BOEKEN 

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

door oud-senator M. Van Haegendoren. Om 20 uur in zaal Onze 
Kring, Dworpsastraat 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 Roelandsveldcentrum 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. lnkom: 80 fr. Voor
verkoop : 60 fr. 

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

6 KEERBERGEN: Achtste Vlaamse Nacht van Keerbergen, om 
20 u. 30 in zaal Club, Keerbergen-centrum. lnr.: VU-Keerbergen. 

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

9 WEMMEL: gespreksavond over .. De faciliteiten", om 20 u. 15 in 
het Hooghuis, met o.a. Richard Peeters, Luc Vanden Bergheen 
Jozef De Schutter. 

13 GLABBEEK: 11de Vlaamse bal in parochiecentrum Bunsbeek. In
kom 50 fr. 

15 LEUVEN: Corsika-avond met Corsikaanse volksmuziek Blauw
putter-folk. Toespraak door kamerlid Willy Kuijpers. om 20 u. 30 in 
zaal Vlaamse Leergangen. Org. : VUJO-KUL. 
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VUJO vergast Grimbergse 
gemeentevaderen op taartfestijn 

Vrijdag 29 januari 1982. VUJO Grim
bergen liet weer van zich horen. 
In december 1981 had burgemeester 
Mensalt <CVP> z'n tweede lustrum als 
burgemeester gevierd, en VUJO 
meende ook z'n duit in het zakje te 
moeten doen. Daarom trok VUJO met 
enkele jongeren naar de gemeente
raadszitting van 29 januari... niet met 
lege handen, zo is VUJO niet, maar 
met twee grote taarten, die ze de 
burgemeester aanboden. Maar, zo is 
de VUJO, daar bleef het niet bij. VUJO 
overhandigde ook een pamflet met z'n 
wensen aan de gemeenteraadsleden: 
meer aandacht voor het groen en 
Vlaams karakter van Grimbergen. De 
taart zou de burgemeester en zijn 
raadsleden van de meerderheid moe
ten inspireren om meer positieve din
gen te realizeren. 
Waarom moet Grimbergen groen en 
Vlaams blijven? Grimbergen ligt aan 
de grens van het korrupte en vervuilde 
Brussel. Wat leert de realiteit? Het 
groen wordt langzaam opgepeuzeld 
door huizen, onnodige infrastruktuur, 
wegen, en ga zo maar door. De rech-

ten van de Vlamingen worden ver
kracht door hautaine frankofonen die 
nog altijd denken dat Frans spreken 
hét van hét is. 
Het wordt, zo menen de VUJO, dan 
ook eens tijd dat meer dan enkele 

Aanbevolen huizen 

Carrosserie-

schilderwerken 

Victor De Keyser 
Daalstraat 76 

1852 GRIMBERGEN
BEIGEM 

Tel. 02-269.37.02 

Ook verkoop van 
tweedehandswagens 

PVBA DAMA 
Stationsstraat 107 
9540 BURST ERPE-MERE 

Vloeren -

Open haarden 

rel. 053-62.37.65 

- Lood-. zink- en rootingwer
ken 
- Sanitaire installaties 
- Herstellingen en nieuwbouw 

Jan MESTDAGH 
Korte Welvaart 25 
2850 Keerbergen 
Tvl. 015-23.38.87. 

(;t\ n VIDEO-MASTER 

~UI PVBA 

TECHNICUS 
MARC UYTDEWILGEN 

TV- en VIDEO-SPECIALIST 
Tel. 16.34.16. 

Generaal Lemanstraat 29 
2000 ANTWERPEN 

TEL 014-21.12.07. 
FAAlKINSTRAAT 20, 

HERENTALS. 

Meubelmagazijnen 
DE KLEINE WINST 
IC Noel. 
i\ntwerpstr,1:1t 164-177 

Stijlmeubelen + kleinmeubelen. 
[d Cl:.cssclllililll 50-52 
alle moderne meubelen. 
T('i 031 881316 
Meer dan 3.000 m2 toonzalen. 
's Maandags gesloten. 

De Roover
Vanwesemael 

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

Magazijn : 
Mechelsebaan 52, 2850 
Keerberg en. 

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

Boekhouding - fiskaliteit en venootschapsstichtingen. 
Over het ganse land 
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raadsleden de handen uit de mouwen 
gaan steken. Of zijn alleen populariteit 
en de zitpenningen belangrijk? Zo 
gaan we anders allemaal binnen de 
kortste tijd de dieperik in. 
VUJO kondigde aan nauwlettend toe 
te zien op wat de gemeenteraad van 
Grimbergen zou maken, en zou daarbij 
niet even .. taart-lief' blijven als nu: de 
tijd van sullig ja-knikken is voorgoed 
voorbij. 
Na de gemeenteraad, die een bewo
gen verloop kende, kregen alle aanwe
zigen een stukje taart aangeboden. 
Maar de Franstalige raadsleden uiter
aard niet 

VU-Ichtegem 
vierde 
Cyriel Derynck 
Zaterdag jl. 16 januari, is onze vriend 
en erevoorzitter Cyriel Derynck 85 
geworden. En juist op dezelfde dag 
heeft het afd. bestuur eraan gehouden, 
op deze voor ons allen, en voor hem in 
het biezonder heuglijke verjaardag, er 
dan ook maar een gezellig onderonsje 
van te maken. En dat is het dan ook 
geworden. 
In de gastvrije woning van Hugo·en Si
monne Martens, was de tafel feestelijk 
gedekt met lekker gebak, geurende 
koffie en heerlijke wijn. 
En toen Cyriel dan zijn verjaardagsge
schenk in ontvangst mocht nemen <het 
boek 50 jaar Vlaams idealisme) leek 
het voor hem wel een beetje van het 
goede te veel, en duurde het dan ook 
een tijdje vooraleer hij goed en wel be
danken kon. Want alvast zal Cyriel op 
dat ogenblik gedacht hebben aan de 
vele Vlaams-nationale strijdgenoten en 
vrienden die hem in de loop der jaren 
ontvallen zijn. Denken we aan Jeroom 
Leuridan, waar Cyriel het nog zo dik
wijls over heeft, en aan zijn en ons aller 
vriend Maurits Dekeyser. Om maar 
deze twee te noemen. 
De lelijke werkelijkheid zien, en toch 
voortwerken, voor een toekomst die 
schoner moet zijn ... Vaak ontgoocheld, 
soms bedrogen, dikwijls in de steek 
gelaten, maar nooit ontmoedigd. Zo 
was Cyriel, en zo zal hij ook wel blijven. 
Nogmaals van harte gefeliciteerd Cy
riel. En nu op naar je 90ste verjaardag! 
En wij hopen dat wij er dan nog allen 
mogen bij zijn. 

M.H. 

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 Grambergen is de ere
gast 
U kan inschrijven voor deze avond bij 
Jos Sleurs. Lettelbroeklaan 1, St.-De
nijs-Westrem, telefoonnummer 
22.52.57. 

VUJO- studentenwerking ook te Gent 
1982, 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 11 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! 

VU-Stekene aan tafel met kamerlid Verniers 
Het bestuur van de VU-Groot-Stekene 
nodigt alle leden en sympatizanten uit 
op het 1 ste mosselfeest dat plaats
heeft op vrijdag 5 februari 1982 in de 
feestzaal: ,,'t Straatje" Heistraat 66, 
Stekene. 

79.91.59); Georges Sturtewagen, Hei
kant 40. 
Voor Kemzeke bij: Lutgarde Mels, 
Voorhout 5, (79.77.07) en Eddy Van 
Kerkhove, Jef van Durmeiaan 1 0. 

Voor Klein-Sinaai: Jozef De Leenheer, 
Kloosterstraat 76, <091-46.92.77) en 
Marc Van Den Eynde, Abdijstraat 27, 
<091-46.98.20>. 

Als eregast is uitgenodigd: mr Jan 
Verniers, volksvertegenwoordiger 
voor het Land van Waas. De spijskaart 
ziet er als volgt uit. men heeft de keuze 
tussen: .. Mosselen met brood of frie
ten, of halve haan met koude schotel 
met brood of frieten". Prijs per deelne
mer: 200 fr. (één konsumptie inbegre
pen). 

Inschrijven tot zaterdag 30 januari 
1982. 

Welkom 
Siegfried Men kan inschrijven bij de volgende 

bestuursleden. Voor Stekene bij: Al
fons Dhollander, Potaarde 13, (tel. 
79.72.82); Freddy Merckx, Preekeke
plein 3, (79.79.21); Arnoud Heyse, St
Jozeflaan 37, (79.72.08): Paul Baert, 
Nieuwdorp 13, <79.73.29); Ivo De 
Cock, Nachtegaalstraat 70, <79.78.68); 
Benny Mels, Nieuwdorp 16 A, (tel. 

Op 26 januari 1982 werd in de familie 
Gilbert en Myriam Vanoverschelde
Louage, A. Scheuremanspark 13, 8021 
Loppem, Siegfried geboren. Welkom 
aan dit broertje van Jürgen en Hanne
lore. 

I 

OOST-VLAANDEREN 
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 Metsensere en 
mandatarissen om 21 u. 30 in zaal Verbroedering. 

6 GERAARDSBERGEN: eetmaal VU. In .. De Vlasschaard", Gentse
steenweg, Hemelveerdegem. Van 17 tot 22 u. 

7 GERAARDSBERGEN: ,.De Vlasschaard". Van 11 tot 15 u. en van 
17 tot 20 u. 

8 SCHOONAARDE: 6de kleinkunstavond met Miel Cools. Voor
verkoop: 80 en 100 fr. Inkom: 120 fr. lnr.: OF. 

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

12 BEVEREN: Voordrachtavond door R. 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. 

20 DENDERWINDEKE: mossel- en biefstukfestijn van VU-afdelin
gen Denderwindekeen Lieferinge, vanaf 18 u. In zaal: Parochie
zaal Centrum te Denderwindeke. Ook op zondag 21 februari van 
11 u. 30 tot 14 u. 30. 

21 OUDENAARDE: grote wafelbak in zaal van het Brouwershuis, 
Krekelput 14. Vanaf 15 u. Org.: Vlaamse Vriendenkring Ouden
aarde. 

26 NEVELE: jaarlijkse visavond in zaal Boerenhof, Markt Vanaf 20 u. 
Gelegenheidstoaspraak door VU-fraktievoorzitter Frans Baert 

LIMBURG 
FEBRUARI 
12 LOMMEL: Vlaamse zangavond in zaal .. De Mulder" in Stations

straatinkom gratis. Voor 100 fr. = 7 pinten. lnr.: VUJO-Lommel. 

Programma verjonging-Bree 
De Breese Volksunieafdeling is op 
zoek naar de progr~mma's van andere 
afdelingen, zoals zij voorgesteld wor
den met de komende gemeenteraads
verkiezingen of zoals zij geprezen
teerd werden in 1976. In ruil daarvoor 
heeft VU-Bree nog enige eksemplaren 
ter beschikking van het programma 
van haar politieke zustervereniging 
.. Verjonging", het programma waar
mee Jaak Gabriëls in 1976 de burge-

meestersjerp verwierf en de daarop
volgende jaren ook daadwerkelijk uit
voerde. 

Deze uitwisseling van ideeën gebeurt 
via Jaak Geussens, Thijsstraat 5 te 
3690 Bree, tel. 011-46.17.76. Program
ma's uit alle delen van Vlaanderen zijn 
welkom, maar het is zaak om snel te 
zijn. De beschikbare eksemplaren zijn 
niet onuitputbaar. 
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lepel & vork ... 
BANKETBAKKERIJ 

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

Fijn gebak · suikerwaren 
ijstaarten. 

Restaurant 

KAPELLEKESHOEF 

Kapelstraat 1 
TONGERLO-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 GROSBENDONK 

Tel. 014-51 .21 .48 

Sluitingsdag maandagavond en 
dinsdag. 

Lokaal ·T SCHUURKE· 

Oude Graanmarkt 25 

1 000 BRUSSEL 
Tel. 02-513.25.64 

Waar Vlamingen THUIS zijn. 

~andelaars ... 
... 1;elfstandigen (enz.) 
voor uw publicitaire bood 
schap in "WIJ" neem kon 
takt met 
Karel SEVERS (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 ZA TERDAG 
18 UUR 
JAN PAUWELS
DESRAUWER 

FEESTZAAL 
·EDELWEISS· 

Vossemberg 13, 1981 VOSSEM 

Tel. 02-767.45.76 

Alle feestelijkheden 
Mogelijkheid tot huren 

van bestekken 

SPECIALIST VOOR 
AL UW FEESTEN 

S Verzorgde keuken 
Demokmllsche priJzen 
U1tgclczen dienstbetoon 

K<~~se lstecnweg 38 
2760 Nl)lnn Tel 031/8 1884 1 

Europ Supermarkt 
Winderickxplein 

Alsemberg 

(Huis van vertrouwen) 

lepel & vork ... 

LINDENHOVE 
Bellestraat 49 

1970 HEKELGEM 

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

Tel. 053-66.87.40 

Dortmunder 
Thier Braü-hoven 
Tervuursevest 60, LEUVEN. Tel.: 016-
22.86.72. 
Kon. Astridlaan 85, KONTICH. Tel.: 
031-57.30.32. 
Nieuw Brugstraat 28, BRUSSEL Tel. : 
02-218.74.89. 
Brugse Baan 1, Hulste. Tel.: 056· 
71.15.36. 

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

VOEDING "DE POLDER" 
Polderstraat 12 

8458 Oostduinkerke 

Specialiteit: 
dagvers fruit en groenten 

Dubbele Valois-zegels 
aan alle leden 

lndustnele 
brood- en b anketba"kenJ 

RoomiJS 

Wi1fried BLANCQUAERT 

Grote Kouter 47 
UITBERGEN 

Tel. og1-67.5712 

9328 SCHOONAARDE 
Oude Brugstraat 16 
052-42.32.46 

JAARLIJKS VERLOF 
DECEMBER 

EETHUIS -
FEESTZAAL INGRID 

Olenseweg 41, WESTERLO 
(Voortkapell 

tel. 014/21 .36.96 

Alle feesten 
Specialiteiten 

Beauvoordse specialiteit 
Pannekoeken en wafels 

Mevrouw 

Pauwelyn~ Duquesne 

Wulveringemstraat 18 
8486 BEAUVOORDE 
te l. 058/29 94.91 

Gesloten: vritdag. behalve in setzoen 

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 - stpelhUis 

Menenstraat 376 
WEVELGEM 

Tel 056-41 2922 
056-41 .81 .68 

Invoer Bourgondië- en Bordeauxwijnen. 
Alle grote wij11en 

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.,),. ](AT (Fi 
J. .· ~ . .. r J, ~ l) 

UW KOFFIEHUIS 
Het Kolf1ChU1s der 
Dt~nderstrcck 

SPECIALITEIT 
van WAFELS 
en IJSROOM 

Kattestraat 20, AALST 

Banketbakkerij 
ANTWERPIA 

Geraardsbergs·~straat 38 
9300 AALST 

Dr. Van De Per•P.Iei 51 
BORGERHOUT 

Maurits GOSSYE 
Tel. 053 -21 35.33 

HOF TEN DALE 

Kleine maaltijden, vergaderin
gen, familiebijeenkomsten. 

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

Café Het Vlaams Huis 
BiJ Jef Meys-Cypers 

SteenweÇJ op Wijchmaal 59 

PEER 

Tel. 011-79.70.84 

Kom és binnen waar Vlamingen 
thuis zijn 

Steeds welkom in 

KREKELHOF 

Drankhuts met sfeer 

Drie 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 verzo'\9en al uw feesten. 

't Is een specialiteit 

zoek hem op bij uw slager 

of toespijswinkel 

.. De Beauvoordse pastei" 

't Is de lichtste verteerbare 

Welkom 

IN DE GROENE POORT 

Dorpsstraat 31 , 1686 Gooik 
Tel. 02-532.54.81 

Lokaal van de Volksunie 

Tower Bridge .eten botaniek, 
Op 5 min. van Heizelpark. 

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

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

Koningsstraat 328 
1 030 Brussel 

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

restaurant, fijne keuken, 
gevarieerde wijnkaart, 

stijvoile salons, grote tuin 

4 FEBRUARI 1982 
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Uitgebluste CVP-SP koalitie 

Drie gemeenteraadszittingen op één week tijd te Oostende 
Vorige week vrijdag startte, met 
meer dan een uur vertraging (we
gens het konklaaf van de meerder· 
heidspartijen), de eerste zitting van 
de Oostendse gemeenteraad met de 
eedaflegging van ons nieuw VU
gemeenteraadslid Bernedetie Van 
Coillie, die Herman Ponette opvolgt. 
Op het voorstel van het Schepen
kollege om de belasting op de vuil· 
niszakken te verhogen naar 1450 fr., 
in ruil voor een vermindering van de 
verkoopprijs van dito zakken van 10 
naar 5 fr. werd door de burgemees
ter een amendement, ingediend door 
de CVP, voorgelezen ; een ongewo
ne manier van werken. 
Na drie uur debatteren, waarbij de 
tussenkomst van nieuwkomer Berna
dette Van Coillie werd opgemerkt. 
werd voor de eerste keer, naar mijn 
mening althans. het Schepenkollege 
in de minderheid gesteld door haar ei
gen meerderheid. .. Is dit meer dan een 
teken aan de wand dat de reus op le
men voeten de ineenstorting nabij 
is?", aldus Kris Lambert. De innerlijke 
verscheurdheid van het Schepenkol
lege en van de minderheid, die de laat
ste maanden zo dikwijls werd aange
voeld, is nu openbaar geworden. 
De rest van deze eerste, woelige 
zitting. bleef, afgezien van de scherpe 
vragen i.v.m. de lpan-ruil en de daar
over gehouden persconferentie door 
de burgemeester, beperkt tot een 
aantal goed te keuren leningen. Stilte 
voor de storm aangezien vijf dagen la
ter het grote begrotingsdebat 1982 
moest aanvangen. 
Dit debat werd gekenmerkt door een 
letargische gelatenheid vanwege de 
meerderheidspartijen tegenover de 
grote financiële put van 640 miljoen 
frank die de Oostendse begroting 
vertoont 

Bedenkelijke 
CURO-brief 

Dit deficit is, volgens de frakties van 
CVP en SP, te wijten aan de huidige 
ekonomische konjunktuur ... De bevol
king moet leren .. beter leven", in der
gelijke tijden". Het is dan ook een 
wanhoopsbegroting, waarbij genoeg 
redenen worden gevonden, om al
weer een aantal prestigieuze projek
ten als besparingsmaalregelen te la
ten goedkeuren. waardoor het totaal 
der uitgaven voor 1982 om en bij de 
drie miljard frank bedraagt 
Onze eigen oppositie was echter niet 
mals voor deze afgedane, vermoeide 
meerderheidskoalitie. 
De opgemerkte tussenkomst van 
fraktieleider Kris Lambert was voor
namelijk gericht tegen de prestigieuze 
en grootschalige projekten, tegen het 
algemeen wanbeleid en wanbeheer 
tegen de kortzichtigheid van de geno
men beslissingen. tegen de ondoor
zichtigheid van de verschillende 
stadsdiensten, tegen het persoonlijk 
belang dat het algemeen belang over
schaduwt. 
Inzake toerisme hekelde Mark Van
hecke het feit dat de eens goede 

ZOElK.ERt:JE 
• Jonge man, 31 jaar, van be
roep kelner, zoekt dringend een 
passende betrekking. Voor in
lichtingen zich wenden : 0. Van 
Ooteghem, senator, Armand 
Lonquestraat 31 , 9219 Gentbrug
ge, tel. 091 -30.72.87. 

• 39-jarige man, vertegenwoor
diger in papierwaren, zoekt we
gens vooropzeg einde mei een 
passende betrekking. Voor in
lichtingen zich wenden : 0 . Van 
Ooteghem, senator, Armand 
Lonquestraat 31, 9219 Gentbrug
ge, tel. 091 -30.72.87. 

• Een 56-jarige werkloze aktie· 
ve Vlaming zoekt een betrekking. 
(aktief bestuurslid van enkele 
verenigingen in zijn gemeente). 
Hij heeft een 31 -jarige ervaring 
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doelstellingen van PTO zijn verguisc 
tot beperkte en ondoeltreffende pro
motie van onze stad. De resultater 
van deze promotie zijn niet navenant 
met de kosten. 
Andere opgemerkte tussenkomst 
was die van Jaak Vandemeulebrou
cke. Zoals gewoonlijk, aan de hand 
van een tot in de puntjes bestudeerd 
verslag, werd de Oostendse politiek 
inzake het stedelijk onderwijs de 
grond ingeboord. De schepen voor 
onderwijs kon niet meer vluchten. 
Deze begroting toont aan dat vele 
kansen onbenut werden om drastisch 
te besparen. dat er een te grote 
aandacht was voor het secundair 
onderwijs. Een mogelijkheid tot over
heveling van het stedelijk secundair 
onderwijs naar het rijksonderwijs, 
werd dan, voor de eerste maal in 11 
jaar, door Schepen Laridon toegege
ven. 
Enige deining ontstond toen Jaak 
Vandemeulebroucke uitpakte met 
een brief van het CURO aan verschil
lende gelijkgerichte onderwijsmen
sen. Bedenkelijke praktijken die nu 
worden gebruikt door diegenen die 
vroeger als boswachters de SP-stro
pers te lijf gif!gen. 
Omstreeks middernacht zag het er
naar uit dat het elan van deze woelige 
zittingen was verdwenen. Evenwel 
ontstond nog tumult toen de meer
derheidspartijen, inzake urbanizatie, 
elkaar alweer in de haren zaten. Don
derdag 27 januari om 3 u. 30 in de 
morgen konden de gemeenteraadsle
den naar huis. De begroting '82 was 
goedgekeurd, zoals elk jaar maar met 
dit verschil dat het de laatste begro
ting is geworden van die uitgebluste 
koalitie. 

Philippe GODSSENS 

Daar dokter Herman PONETTE, sedert 1 januari 1977 VU-gemeenteraadslid te Oostende, in het Stedelijk Ziekenhuis Hen
drik Serruys werd aangesteld, diende hij als gemeenteraadslid ontslag te nemen. 

De eerste opvolger, Reddy DE MEY, verbonden aan de nieuwsdienst van de BRT kon uit hoofde van zijn beroep de 
opvolging niet aanvaarden. Zo werd mevr. Bemadette VAN COILLIE-THYSEN de opvolgster van dr PONETTE Het nieuwe 
gemeenteraadslid werd in 1940 te Tongeren geboren. Zij was gedurende zeven jaar werkzaam in het onderwijs CT ongeren 
en KinsjasaJ. Was jaren lang bestuurslid van de KA V. zetelt als wijkraadslid voor de VU in de wijkraad Centrum· Wes~ is be
stuurslid van de VU-afdeling Oostende-Centrum. Zij stelde zich ook kandidaat voor de provincieraadsverkiezingen in 1978 
en in 1981. 

lzegem-Emelgem-Kachtem en lngelmunster: 

Paul Van Grombergen vinnig 
Vlaams-Waalse tweespalt 

over 
op 5 februari 

De ontmoeting met de VU in Izegem heeft een stevige traditie. Nieuw is dat de 
Izegemse en de lngelmunsterse afdelingen dit voor het eerst samen organize
ren. Op de uitnodiging staan de namen van Paul Van Grembergen, VU-fraktie
leider in de Vlaamse Raad, die voor de hoofdschotel zorgt, Firmin Debusseré, 
kersvers VU-senator, en Geert Bourgeois, VU-fraktieleider in de Izegemse 
gemeenteraad. Beide laatsten zorgen voor een kortere toesrraak, of het voor
en nagerecht. 

Paul Van Grembergen, een vinnig en 
humoristisch spreker, behandelt een 
aantal brandend aktuele vragen. Zoals 
daar zijn : de verdere miljardenstroom 
naar het Waalse staal. De politiek van 
twee maten en twee gewichten van de 
centrale regering. al naar gelang het 
om Vlaamse of om Waalse bedrijven 
gaat De inleveringspolitiek. De 

als bediende in een textielbedrijf. 
Naam en adres te bekomen op 
het Algemeen sekretariaat tel. 
02/219.49.30. 

GeKend Vlaams Huis te Brus
sel vraagt dringend 

UITBATER cMtvJ 

bij voorkeur met gezin ; 
goede verdienste; 

aangenaam en 
afwisselend werk. 

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

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

groeiende Vlaams-Waalse tweespalt. 
tot in vakbonds- en patroonsorganiza
ties toe. De alom opduikende en 
groeiende wil, om vooral op ekono
misch gebied tot een duidelijke schei
ding en afbakening te komen tussen 
Vlaanderen en Wallonië. De strubbelin
gen in de Vlaamse deelregering, enz. 
Tweede gastspreker is Firmin Debus-

Oostende danst 
Om het nieuwe jaar op een goede 
milnier te starten, en met het vooruit
zicht op de belangrijke dagen in okto
ber a.s. organizeert Oostende Cen
trum zijn jaarlijks groot VolksuniebaL 
Alleman, jong en oud zijn uitgenodigd 
om samen met de Oostendse afdelin
gen te genieten van de feestroes. Dit 
bal gaat door in de feestzalen Herten
dale en Sonorite, leperstraat te Oost
ende, alwaar disco Sonorite, met Terry 
Lanka en Didier van Oostende ons ten 
dans begeleiden. 
ledereen wordt dan ook verwacht op 
zaterdag 6 februari 1982 vanaf 
20 u. 30. 
Rond middernacht wordt dan ook de 
trekking van de reuzentombola ver
wacht, met fantatische prijzen. 
Kaarten in voorverkoop (80 fr.) zijn 
verknjgbaar bij alle bestuursleden van 
Oostende-centrum en in het Oostends 
Trefcentrum, Peter Benoitstraat 58 te 
8400 Oostende. 's Avonds is er nog 
mogelijkheid om kaarten te kopen, 
evenwel dan aan 1 00 fr. 

seré, rechtstreeks tot VU-senator ver
kozen op 8 november 1981. In de 
nationale politiek is hij nieuw, maar op 
lokaal vlak, als burgemeester van Le
degem, heeft hij zijn sporen al ver
diend. Hij staat bekend als een doordu
wer en werker. Zijn korte toespraak 
geeft hij de titel mee .. Een nieuw 
geluid". 

tief VU-bestuur, verdient ruime aan
dacht. 
Tot de gasten behoren ook, VU-volks
vertegenwoordiger Lode Van Biervliet, 
arrondissementeel bestuur en raad, en 
de plaatselijke mandatarissen. Zoals 
gebruikelijk is er gelegenheid tot een 
babbeltje met bestuur en sprekers. 
Dus ook een gelegenheid om bekende 
en nog niet bekende gezichten te zien. Men kijkt ook met belangstelling uit 

naar de toespraak van Geert Bour
geois over .. Het Izegems gemeentelijk 
beleid en de g~meenteraadsverkiezin
gen". Izegem is de tweede grootste 
gemeente van het arrondissement. 
Wat de VU hier verwoordt en verde
digt, in een stad met een biezonder ak-

Deze ontmoeting met de VU heeft 
plaats op vrijdag 5 februari om 20 u .. in 
zaal Century, Nederweg 24, in Izegem. 
De toegang is gratis. Ook van buiten 
lzegem-Emelgem-Kachtem en lngel
munster is iedereen vanzelfsprekend 
welkom. 

-~ 

WEST-VLAANDEREN ) 
FEBRUARI 

5 IZEGEM-INGELMUNSTER: ontmoeting met de VU. Gastspre
kers: Paul Van Grembergen, Firmin Debussere en Geert Bour
geois. Om 20 u. in zaal Century, Nederweg 24 te Izegem. Organi· 
zatie : VU-besturen lngelmunster en lzegem-Emelgem-Kachtem. 

6 OOSTENDE-CENTRUM : Jaarlijks groot VU-bal om 20 u. 30. 
Voorverkoop: 80 fr. in Oostende Trefcentrum, Peter Benoitstraat 
58. 

6 IZEGEM: wandeling naar De Wante, o.l.v. Wilfried Lagae. Vertrek 
om 13 u. 30 aan het Vlaams Huis. Organizatie: Wandelklub 
Vlaams Huis. 

13 HARELBEKE-BAVIKHOVE-HULSTE: jaarlijks VU-feest met 
mosselen of Vlaamse karbonaden. Prijs: 350 fr. In zaal De Zwaan 
te Stasegem. 

15 IZEGEM : gespreksavond over jeugdproblemen. Leiding : me
vrouw Meeuws. Om 20 u. in het Vlaams Huis. Organizatie: FVV. 

17 IZEGEM : .. Liberalisme in Europees perspektief", door prof. A. 
Verhulst Derde voordracht in de reeks .. Izegemse gesprekken". 
Om 20 u. in de bar van het Muziekauditorium, Kruisstraat 15 (let 
wel : woensdag 17 februariD. Organizatie : VSVK. 
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Aanbevolen huizen 

PVBA VAN IMPE & Zonen 
Steen- en marmerhouwerij 

Brdstraat 41 
HAALTEAT 

Tel . 053-21 22.48 

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

KEUKENS - SANITAIR 
VERWARMING 

VAN OER CRUYS 
Assesteenweg 65. TERNAT 

Tel. 582.14.41 
Toonzaal alle dagen open 

van 9-19 u. Zondag gesloten. 

PVBA J. BORREMANS-COCK 
& KINDEREN 

Algemene Bouwondernemingen 

Gcnt scstr~~t 238 
9500 GERI\1\RDSOERGEN 

T cl 054 41 25 89 

W11 bouwen voor u sleutel op de deur. 

MATRASSEN PLA TIE AU 
Alle maten. alle soorten. ook medika
le en anti-allergische matrassen. 

Platteau·Ltevens. Portugeesstra;.t 9. 
1780 Teralfene 
Tel 053-66 74 56 

Veerle Van den Berghe, Groen· 
straat 3, Heketgem, 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 lesse~ 

Wit houten meubelen in Aalst, Groenstraat 200. 

VERVOER-VERHUIZINGEN 

Laadruimte van 30 tot 50 m3 

VECOVEN Jozef 
Haneveldlaan 47. 1850 Gnmbergen 

Tel 02-2681402 

Dames en heren. in uw belang 
wendt u voor uw 

SCHILDER-BEHANGWERKEN 

en VLOERBEKLEDINGEN 

tot mannen van het vak 

AOOlF CLAES EN ZONEN 
Kerkweg 8. 1760 Roosdaai-Stn1tem 

Tel 054-33.37.56 

Zaadhandel 

PVBA DE MOOR-LATEUR 
PELGRIM 9 
9258 SCHELDEWINDEKE 

Alles voor land- en tuinbouw. 

Tel. 09 I -62.51.42. 

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

JEF THIJS 

ALLE 

VERZEKERINGEN 

KONING LEOPOLDLAAN 1 

3180 WESTERLO 

TEL 014-54.48.07 

DROOGKUIS . WASSERIJ 

BEDRIJFSKLEDIJ ST -PI ETER 

Kollegestraat 33. 2400 MOL 
014-311376 

DE CRAEN ROM pvba 
Molenstraat 78 
NIEUWENRODE 
Tel. 015-71.1240 

Verwarming - stoom - sanitair. 
Alle herstellingen. 

Sparen. lenen, verzekeringen, 
dienstbetoon 

FONS PRINSEN 
Groep ARGENTA 
Tel. 02-569.09.14 

02-569.11.17 

NV Reinigingswerken 

PEETERMANS 

Onderhoud en restauratie 
gebouwen. 

WIJnegematraat 40 
2220 Wommelgem 

Tel 031-53 95 30 en 53 75 75 

MEUBELEN MOENS 
Markt 28 
TERNAT 
Tel 58210 55 

Specialist primitief -
stijlmeubelen en modern 

.... 6~~~ 
,~~..,".-, 

44e( -~~C Hand- & 
0~~ 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 053-2172.12 

KLEDING LENOERS 

Sult O.Hlll,hlllStrtlllt 41 
WOMMELGEM 
r cl 031 53 70 39 

Dames-. heren· en ktnderkledtng. 

GELD 
onmiddellijk te bekomen 

bij Frans VAN MOORTER 

Vijfhuizen 6, ERPE 

Tel. 053-21.29.11 
053-2127.57. 

ESOX 
STAN PHILIPS 

Groothandel Hengelsport 

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

5) ~1~~10 
02-428.69.84 

- Industriële fotografie 
- Mode/architektuur 
- Huweliiksreportages. 

Leon Theodorstraat 36. 
1090 Brussel 

nïärc * 
devriese 
bar. ruzetteldan ~6c hrugge 
050/35 14 04 . 
baan brugge-kortriJk 

ANTIEKZAAK 
Marcel Asselman 

Rol/ebeekstraat 45, 
1000 Brussel Tel.: 511.61.33 

Privé: 569.03.18 

Aankoop en verkoop van Hollandse. 
Lwkse en V/.1.1mse meubelen van de 
1lde en 18de eeuw 
Ku11stvoorwerpen 

PVBA BEAT 
Assesteenweg 101 , Ternat 

Tel. 02-582.13.12 

,VERDELER VOLKSWAç;EN-AUDI 

Wij bouwen voor u ... 
- sleutel op de deur 
- en .. zonder problemen 

ALGEMEEN BOUWBEDRIJF 

Van d. Branden pvba 
Wuitenslaan 39, 9160 Hamme 

Tel. 052-47.88.09 

Gratis voorstudie en prijsofferte 

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

Oe Vos Luc 
Centraleweg 27 

2260 Nijlen 
Tel. 031-81.77.06 

Gratie prijeoHerte 

DURASON-KEUKENS 

FIRMA SONCK GEBR. 

FRANSSENS OPTIEK: 

I 
Stlhouette 
Marwitz 
Rodenstock 

Hcrcnt.>lscb.Mn 340 
Deurne Z T cl 21 08 96 

Kerkstraat 44 Antwerpen 
Tel 3565 75 

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

..... TIE rnm 1 flll 
!i::::.NKERKE 1 !in, 1 e nlfiU 

uitgebrelde keus bemeubelde willa's- appart. - en studio's 
In alle prilsklassen allesinbegrepen 

LEDPOLO II·LAAII212 
1451 OOSTDUINKERKE 
TEL. 051151.2&.29 
WOENSDAG GESLOTEN 

vraag gratis katalogus met foto's 

PVBA G. BRUNEEL TOONZAAL 
·DEN DUVEL·BANKELINDEWEG 1 

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

openhaarden e Gasradiatoren 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 
Schilderijen, spiegels. etsen, enz. 

- Alle inlijstingen op maat (Hout en aluminium) 

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 

Tandheelkundtg Laboratorium 
VAN QER KLEIJN 

Chazallaan 83 
1030 Brussel CScha.1rbcekl 

02 -734 06 43 
Na 18 u 4254642 

De prijsbrel<er Georges DE RAS pvba 
Aut ocars . autobus 
ce remontewagens 

begrafen •sondernem tng van het goede meubel 

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

Hoogstraat 20 

LEDE 

Tel 053-213636 
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"De man van de Frontroutepenning 
en andere medailles en postzegels" 

WINKSELE - Een postzegel ma
ken. Medailles ontwerpen en af
drukken. Munten slaan. Gedenk
penningen. Hoe doe je dat? Hoe 
kom je daartoe? Wie doet zulks? 
In ons land zijn er een paar 
tientallen professionele graveurs 
aan het werk. Maar het zijn 
slechts enkele topgraveurs die 
postzegels mogen en kunnen 
maken. Medailles en munten. 
Slechts een kleine tiental kunnen 
zowel het een als het andere. 
Slechts 5 meester-graveurs heb
ben de eer en het genoegen 
postzegels te graveren. Eén van 
deze zonderlingen is Paul Huy
brechts, een dertigjarige Leuve
naar. Hij heeft internationale re
putatie, en begint na een kleine 
tien jaar professioneel werk nu 
ook bij ons behoorlijke waarde
ring te krijgen. Hij is een telg van 
de wereldberoemde Zwitserse 
medailleur Huguenin. Op zijn ak
tief noteren we medailles voor 
onder meer de Marnixring, de 
Vlaamse Raad, 150 jáar Reken
hof, de Ivo Van Damme medaille. 
Toeristische postzegelgravures 
over Tongerlo, Zottegem, de 
Praalgraven te Brugge_ 
En dan penningen, ontzagwek
kend veel penningen, over "Halle 
Karnaval", de Frontroute, de 
Blankaert, het Manneke uit de 
Mane, de Diksmuidse Boterkoe, 
Gistel, Geraardsbergen, Breen
donk, Spel zonder grenzen. 
Momenteel werkt hij alweer aan 
een reeks van zes postzegels, 
waarbij hij onder meer samen
werkt met de Hasseltse kartoe
nist Steven_ 
Graveur, en zeker artistiek gra
veur, is geen alledaags beroep. 
Je moet er een kunstenaar met 
bijzonder verfijnde gaven voor 
zijn. 

Paul Huybrechts: .. ·t Ja, hoe be
gin je aan zoiets. In feite moet ik 
toegeven dat ik het beroep van va
der overgenomen heb. Niet hele
maal evenwel, hij was direkteur 
van het Hoger Instituut voor Uur
werkmakers. Het verfijnd frutse
len zit wel duidelijk in de familie. 
Van jongsaf aan was ik voortdu
rend aan het tekenen en module
ren. Beide begaafdheden zijn on
afscheidelijk verbonden met een 
degelijk graveur. Ik volgde aller
eerst 6 jaar lang avondlessen aan 
de akademie voor Schone Kun-
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sten. Onderhand was ik ook al een 
verstokt filatelist geworden. Het 
vlakgraveren gaf mij niet helemaal 
voldoening. Ik wou de hoogste top 
in dit métier bereiken: postzegels 
maken, medailles, munten. 
Oe Brusselse heraldist René Oes
camps was een bijzonder goede 
leermeester voor mij. Om nog 
beter te kunnen liep ik twee jaar 
school in de Duitse Pforzheimer 
Kunstschule en bij de befaamde 
Zwitserse medailleur Huguenin. 
Behalve graveerkunst bracht ik uit 

mansbedrijfje commercieel be
hoorlijk begint te draaien. Maar, 
heb je naam gemaakt, dan maak je 
een goede kans om als vaste 
waarde te overleven. Oe eerste 
jaren zijn evenwel bikkelhard. 

Het presteren zonder direkte op
drachten. Oe aanschaf van de 
dure apparatuur. Maar, wie niet 
waagt, niet wint ... " 

- Graveren is een verzamel
naam voor nogal uiteenlopende 
kunstvormen_ 

Paul Huybrechts: .. Zeer zeker. 
eerbiedigen. Krijg je een lineaire 
tekening (tekening met lijntjes) 
dan bestaat de graveerkunst erin, . 
na een fotografische verkleining, 
de tekening op de plaat over te 
brengen. Meer werk kruipt er in 
een postzegel-aanmaak als je 
moet vertrekken van een penseel
tekening bijvoorbeeld. Deze moet 
dan eerst in een lijntjestekening 
omgezet worden. Een graveerder 
slaagt slechts in zijn opdracht als 
hij een kombinatie maakt van artis-

Meestergraveur Paul Huybrechts: 
Zwitserland ook mijn vrouw Moni
que Jobin mee naar Leuven. .. " 

"100 matrijskes" 
- Hoe begin je dan te werken 
als graveerder? 
Paul Huybrechts: ..In '74 kwam ik 
terug als totaal onbekende gra
veerder in dit kleine wereldje mijn 
opwachting maken om behoorlijke 
opdrachten te krijgen. Daar gaat 
inderdaad nogal wat tijd over. Je 
neemt deel aan wedstrijden, je 
maakt je bekend bij de gekende 
grote klanten. Zoals de PTT Het 
duurt alles bij mekaar toch wel een 
koppel jaren vooraleer het een-

Om te beginnen zijn er bij de 
federatie van graveurs zo'n 60 
leden die machinaal werken, ter
wijl er nog 20 .. met-de-hand" gra
veren. 
Oe meeste zijn gespecializeerd in 
heraldiek en diepdruk. Graveurs 
die zowel het ene als het andere 
aankunnen lopen er niet dik rond; 
er zijn er hooguit een tiental 
Vandaag is het ook voor mij nog 
steeds zo dat niet altijd de artistie
ke opdracht de meest rendabele 
is. Dat werk kombineer je dan 
maar met commerciële gravure
werk, zoals het maken van naam
platen. 

Precies dat commercieel werk 
doen er velen, maar de artistieke 
kreaties liggen in handen van zeer 
weinigen. Ikzelf zoek zoveel moge
lijk opdrachten voor penninggra
vures, medailles en postzegels. 
Precies dit gravurewerk is tijdop
slokkend, maar ik heb er de mees
te voldoening aan. Een probleem 
in dat geval blijft het respekteren 
van de leveringstermijnen. Een 
postzegel maken vergt toch wel 
zon honderd tot 150 uren minu
tieus werk. Het komt er vooral op 
aan de tekentechnieken van de 
ontwerper bij het gravurewerk te 

tie. En daarbij moet het dan, zoals 
reeds gezegd, niet zelden allemaal 
snel afgewikkeld worden. Voor 
het graveren van medailles ge
beurt het meer dan een keer dat je 
amper zes weken de tijd krijgt 
Dan zeg je het vaste-klok werk 
vaarwel en kruip je opeenvolgen
de halve etmalen in je werkka
mer." 

- Dit beroep is professioneel 
leefbaar? 
Pa ui Huybrechts: .. Voor de nabije 
toekomst stellen zich wel een aan
tal zware problemen. Er duiken 
nieuwe graveermachines op die 
computerbestuurd werken en de 
bijhorende miljoenen-investering 
vergen. Dit enorm werkstuk kan 
nauwelijks één graveerder van bij 
ons zich permitteren. Anderzijds 
duikt in ons vak ook de mogelijk
heid van de laserstraaltechnieken 
op. Dergelijke procédés zijn trou
wens al fel ontwikkeld. Vooral in 
Duitsland. Maar behalve het pro
bleem van de dure centen is er het 
probleem van het chemische afval. 
Een gevaar voor ons vak is bij
voorbeeld dat men bankbiljetten 
totaal chemisch zou gaan grave
ren. 
Een andere zaak is dat er in ons 

tieke kreatie en technische presta
land voor de dag van morgen nog 
werkplaats vrij is voor nog een 
paar graveurs méér dan er van
daag werkzaam zijn. Ik meen dat 
vooral de artistiek gemsp1reerde 
graveurs de toekomst voor zich 
blijven houden. " 

Alleen reeds vorig jaar graveer
de Paul Huybrechts zo'n 30 pen
ningen. Zijn primeur was "de Lo
venaar". Huybrechts maakte on
miskenbaar ook vooral naam met 
zijn Ivo Van Damme-medaille. 

De kollektie van zijn zelfgemaakt 
werk is zonder meer indrukwek
kend. 

Bij gelegenheid van zijn hon
derdste matrijsgravure voor de 
aanmaak van penningen geeft 
Paul Huybrechts een bijzondere 
penning uit, de "1 00 matrijskes" 
genaamd. Die zullen ongetwijfeld 
de internationale weg van de 
verwoede verzamelaars vinden. 
(hds) 

Vriendenkring 
Sinds de uitgifte van de "Lovenaar" 
realizeerde meestergraveur Paul 
Huybrechts 50 van deze gemeente
en/of gedenkpenningen, wat neer
komt op 100 matrijsgravures. Bij 
deze gelegenheid wordt een pracht
penning uiigegeen met op de voorzij
de het portret van de kunstenaar, op 
de keerzijde de afbeelding van een 
matrijs, de titels van de belangrijkste 
gegraveerde penningen, en de bena
ming "100 MATRIJSKES", dit alles 
omringd door een lauwerkrans. 
Beschrijving en kwaliteit: !11 35 mm, 
dikte 2 mm, gewicht ± 17 g. 
Oplage: Uitvoering in ALPACCA 
(nieuwzilver), strikt beperkt tot 3.000 
stuks. 
Uitvoering in ZILVER 925/000 in 
PROOFKWALITEIT <onderwerp mat 
op blinkend veld en speciaal behan
deld tegen oxydatie), gewicht ± 20 g, 
strikt beperkt tot 200 stuks. 
Uitvoering in EDELBRONS: wordt 
uitsluitend aangemaakt voor de le
den van de "Vriendenkring Paul Huy
brechts", en strikt beperkt tot het 
ledenaantal in 1982. 
Uitgihe : vanaf 15 maart 1982, en 
zolang de voorraad strekt De pen
ningen worden geleverd in plastic
zakjes. 
Prijs: in ALPACCA uitvoering : 150 fr. 
stuk; in ZILVER 925/000 PROOF: 
1.900 fr. stuk; in EDELBRONS gepati
neerd: GRATIS bij inschrijving 
.. Vriendenkring". 
Bestellingen kunnen gedaan worden 
door middel van het bestelformulier, 
te zenden aan M. JOB IN, Warotstraat 
26 bis, 3009 WINKSELE (tel. 016-
48.91.07) en door storting van het 
bedrag + eventueel portkosten op 
bankrekening nr. 001-1165829-62 van 
M. JOB IN. Na ontvangst van de beta
ling zullen wij zo spoedig mogelijk de 
verzending verzorgen, ofwel kan 
deze worden afgehaald aan onze 
stand op de INTERNATIONALE 
RUILBEURS van Leuven, op 1 mei 
1982 <Tuinbouwschool, Mechelse 
Vest, Leuven). 
Door storting van 350 fr. op rek. 001-
1165829-62 van M. Jobin, 3009 Wink
sele, kan u lid worden van de .. Vrien
denkring Paul Huybrechts~ U ont
vangt hiervoor de speciale versie 
van de penning "100 matrijskes" in 
edelbrons, al de door P. Huybrechts 
gegraveerd postzegels in 1982 (min. 
6 stuks), op speciale folder en onder
tekend door de kunstenaar, een origi
nele lidkaart in blinddruk waarmee u 
10% korting krijgt op speciale pen
ningaanbiedingen, een driemaande
lijks informatieblad met artikels over 
grafische en andere kunstenaars, uit
nodigingen op tentoonstellingen, 
enz_ 


