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Charlatans ondereen 
Morgen vrijdag viert de regering MartCi.s-V haar eerste 
verjaardag. Het zal beslist geen triomfantelijke viering wor
den. De euforie in de regeringspartijen een jaar geleden is 
totaal verzwonden. Ten overstaan van het mager bilan na 
twaalf maanden is de tijd van wederzijdse verwijten en 
beschuldigingen aangebroken. Een der warmste gangma
kers destijds van een samengaan met de liberalen, CVP-Jon-
gerenvoorzitter Erik Van Rompuy, heeft deze dagen zijn 
ontgoocheling over de daken geschreeuwd. De door hem ge
citeerde cijfers over de daling van de koopkracht, de verho
ging van de fiskale en para-fiskale druk, de stijging van de 
staatsschuld liegen er niet om. Van Rompuy heeft altijd de 
gave gehad, in te spelen op de onlustgevoelens die leven in de 
achterban van zijn partij. Als hij de liberale koalitiepartners 
begrotingscharlatans noemt en als hij zjn eigen eerste minis
ter rekent bij de verbrande lieden die geen morele basis heb
ben om een soberheidsbeleid op te vorderen, dan heeft men 
zo ongeveer het beeld van de morbiede stemming die heerst 
aan de basis in de CVP. 
De keiharde kritiek van Van Rompuy is volkomen terecht. 
Minder terecht en oprecht is zijn bewering, dat de exclusieve 
schuld voor het falen van Martens-V bij de liberalen ligt. 
Ondanks de permanente onmin waarin hij sinds jaren met 
Martens leeft en die hem — nu zoals vroeger — kritiek doet 
spuiten op de eerste minister, pleit hij zijn eigen partij vrij 
van schuld in het debacle. Ook onder de vorige regering deed 
hij dat: toen heette de exclusieve schuld bij de socialisten te 
liggen. 
Het is nogal potsierlijk te horen beweren dat de grootste par
tij van het land, die permanent aan de macht is, die even 
permanent de eerste ministers en de voornaamste portefeuil
les levert vrijuit zou gaan. Het tegendeel is waar: de kwalen 
van het land worden goeddeels veroorzaakt door typische 
CVP-PSC-ziekten: de machtsgeilheid, de onoprechtheid, de 
stuurloosheid, het platte opportunisme, de cynische verloo
chening van een hoogdravende etiek en van het eigen 
programma. 
De wijze waarop het Partijbestuur van de CVP het staaldos-
sier vorige dinsdag behandeld heeft, is een zoveelste school
voorbeeld van onoprechtheid en stuurloosheid. Argeloze 
CVP-zielen zullen wellicht de indruk hebben opgedaan, dat 
hun Partijbestuur eindelijk klare taal heeft gesproken. Maar 
wié het standpunt van de Twee Kerkenstraat grondig leest 
tegen de achtergrond van de feiten, kan alleen maar grinni
ken of vloeken. De CVP bestaat het te verklaren dat het staal-
plan-Claes volledig moet worden uitgevoerd en dat, indien dit 
plan wordt overschreden, de gewesten maximaal de financië
le verantwoordelijkheid moeten opnemen. De CVP bevestigt 
overigens met mondjesmaat, dat de nationale sektoren moe
ten geregionalizeerd worden. 
Wat betekent zo'n verklaring, op de keper beschouwd? Het 
standpunt over de regionalizering is slechts de bevestiging 
van een oud kongresbesluit, dat sindsdien volkomen dode let
ter is gebleven. En dat staalplan-Claes is reeds herhaaldelijk 
overschreden, zonder dat de CVP kikte. Het werd overschre
ven bij de omzetting in kapitaal van de Cockerill-Sambre-
schulden op lange termijn. Het werd opnieuw overschreden 
bij het verlenen van staatsgarantie op de bankkredieten. En 
het werd ten derde male overschreden verleden week vrijdag, 
toen de regering de kapitaalsverhoging van 5 miljard goed
keurde. Vijf miljard die, hoe dan ook, vers geld voor Cocke-
rill-Sambre betekenen en een verdoken verhoging van de en
veloppe van 22 miljard. 
De CVP doet denken aan de spreekwoordelijke lafaard die, 
met één been reeds op de stoep, het achtergebleven kroegvolk 
toeroept hou me tegen of ik doe ongelukken. 
We laten de woordkeuze voor hem, maar we zullen Van Rom
puy beslist niet tegenspreken wanneer hij Verhofstadt en De 
Clercq charlatans noemt. Doch een Eyskens, die de schroot
hopen aan Samber en Maas met bladgoud belegt en die dan 
zijn Vlaams nummertje opvoert rond de eindejaarspremies: 
is zo'n CVP'er géén charlatan? 

(tvo) 

Foto van de week 

7,1 miljard vers geld voor Cockeril l-Sambre: zo besliste op een biezondere kabinetszitting Martens V. 
Waarvan 1,6 miljard reeds moet dienen voor uitbetaling van 13de en 14de maand. En ook nog meer dan 1 
miljard zal gemobolizeerd worden voor de uitbetalingen van 15de en 15de-en-een-halve maand voor hoge
re kaders en direkt ieleden. Inmiddels rrioet Nobels Peelman nog de eerste frank zien van de beloofde 200 
miljoen. 

Brusselse Assemblee: een flop 
Begin deze week is een overleg tussen Vlaamse en Franstalige Brus
selse parlementsleden grandioos mislukt. Op uitnodiging van PRL'er 
Henrion zou dinsdag een „Assemblee des parlementaires Bruxellois -
Vergadering van Brusselse parlementsleden" plaatsgrijpen in de 
Senaat. 
De bedoeling zou geweest zijn „achter gesloten deuren" gezamenlijk, 
en vri jbl i jvend, opnieuw te zoeken naar een oplossing van het onver
minderd onopgeloste probleem-Brussel. 
De poging daartoe is grandioos mislukt door de afwezigheid van de 
uitgenodigde Vlaamse parlementsleden met de opmerkelijke uitzon
dering van P W e r mevrouw Annemie Neyts-Uyttebroeck die als 
Vlaamse staatssekretaris in de Brusselse regering er toch aan hield 
de „Assemblee Bruxellois'' aktief bij te wonen. 
Alleen reeds het feit dat de uitiio- pokeren zijn tegen het FDF dat 
diging voor de assemblee uitging 
van PRL'er Henrion moest voor de 
Brusselse Vlaamse politici vol
doende reden geven om op zijn 
minst zeer achterdochtig te zijn. 
Toch bleken sommigen, zoals 
NCC-voorzitter en CVP-senator 
Weckx, bereidheid te vertonen 
aan dat overleg deel te nemen. 
Zelfs nog nadat vla het agent
schap Beige v̂ ras uitgelekt dat bij 
de Franstalige partijen een pre
akkoord was IJerelkt voor een 
programma voor het Brussels ge
west. Hoewel enerzijds het FDF 
na de vonge verkiezingen wat in 
mineur Is beginnen zingen, kan 
met ontkend worden dat de be
langrijkste punten uit het franko-
foon akkoord door het FDF geïn
spireerd zijn. De reden zal wel zijn 
dat de traditionele frankofone par
tijen gezamenlijk zwaar aan het 

men voorgoed de wind uit de 
zeilen wil nemen. 
In dat pre-akkoord werd alweer 
gewag gemaakt van een wijziging 
van de grenzen van het Brussels 
gewest na een referendum. 
Bijkomend zijn deze partijen eens
gezind om de Vlamingen In Brus
sel nog dieper in hun minderheids
positie te duwen door hen een 
statuut toe te kennen „naar analo
gie van dat van de Franstaligen in 
de randgemeenten" 
En bevestigen zij de gezamenlijke 
politieke wil om Brussel als vol
waardig derde gewest uit te bou
wen door een volwaardig Brus
sels parlement en dito regering te 
installeren. 

Wat zouden Vlaamse parlements
leden in een gezamenlijke assem
blee met dezelfde frankofone poli

tici overleg plegen op basis van 
dergelijke uitgangspunten...? 

Toch bleken alvast Vlaamse 
CVPers, socialisten (Lydia De 
Pauw), en PVVers aanvankelijk 
bereid op de uitnodiging van 
PRL'er Henrion in te gaan. 

Tot plots bleek dat de assemblee 
van Brusselse parlementsleden 
ook zou vervoegd worden door 
onder meer FDFer Clerfayt uit 
Sint-Geneslus-Rode die een fer
vent voorstander blijft van aan
hechting van Vlaamse randge
meenten bij het Brussels gewest._ 
Het werd de grote taktische fout 
van de frankofone Brusselaars om 
de Vlaamse uitgenodigde tx>llticl in 
de val te kunnen laten lopen. Inder
daad, voordien bleken tot en met 
voorzitter Weckx van de Neder
landse Kultuurkommissie wel iets 
te voelen voor een „gesprek on
der Brusselaars over de proble
men van het hoofdstedelijk ge
bied". Die Vlaamse politici van de 
traditionele partijen blijken plots 
geen heil meer te zien in een 
onderhandeling van de gehele 
Vlaamse gemeenschap met de 
Franstaligen over de staatkundige 
en sociaal-ekonomische toekomst 
van het gevvesf Brussel. 

Zacht uitgedrukt: dit is een zeer 
vreemde houding. 

(hds) 

file:///Jlaams


m 
OOK DE VU? 

Wanneer worden de VU-mandatans-
sen terug de harde wroeters van ons 
par lemenf Mandatarissen, zoals Wim 
Jonssen zaliger die met het grootst 
aantal aanwezigheden en het grootst 
aantal interpellates, al de andere par
tijen konden overtroeven, bestaan he
laas ook in de VU met meer. 
Ik dacht dat de VU anders was dan de 
andere part i jen ' Ik vergis me want ook 
ZIJ zijn de grote afwezigen in het 
parlement 
Indien de Volksunie is of wordt zoals 
de anderen kan men in de toekomst 
wel eens weer voor de andere partij 
kiezen I 

J.G., Bree 

DE WILDE
VAN OOTEGHEM (1) 

In het verslag over het debat „De 
Wilde-Van Ooteghem" („Wij" van 
25 nov '82) wordt de „ontmoeting" De 
Wilde-Van Ooteghem door uw mede
werker „een debat" geheten Ik heb de 
hele avond meegemaakt Van enig 
debat tussen die twee heren kan ik, 
noch enige toehoorder gewagen Nie
mand weet trouwens waarom daar op 
het podium een „moderator' zat 
Vóór de pauze werd 113 minuten 
gesproken Oswald Van Ooteghem 
16-17 minuten met gewone vraagstel
ling De rest 113'— 17' = 96' was voor 
De Wilde Deze heeft daar lekker 
gebruik van gemaakt om voor zijn 
persoonlijke winkel te pleiten Zijn mar
telaarschap bij de BRT als slachtoffer 
van zijn „beroepsijver" verhalend, be
reikte hij de demagogische climax met 
de bewering, dat hij de grote ekonomi-
sche kollaboratie, de repressie en 
vooral de magistratuur van tijdens de 
oorlog zal „aanpakken"! Wie gelooft 
d a t ' De klap op de vuurpijl kwam toen 
hij verklaarde „Ik ben ook voor een 
zelfstandig Vlaanderen" Daarmee was 
het publiek dan goed gelijmd 
Na 152 jaar soortgelijk gelijm met alle 
belgicistische mooipratenj heeft de 
massa blijkbaar nog weinig geleerd zo 
ja had zij hem uitgejouwd Toen M De 
Wilde het had over zijn werkwijze bij 
interviews, bewerend dat aan niemand 
vragen gesteld zijn voor de TV, die niet 
lang en grondig waren besproken en 
voorgelegd, werd het mij te bar Ik heb 
dan onderbroken en gezegd „dat hebt 
u met mij wél gedaan" Ik dacht aan an
dere „geïnterviewden" als pater Arts, 
Maurits Naessens enz 
Uw medewerker beweert, dat ik als 
„ex-leider van de Lt De Windekring 
door een oud-kollega met de neus op 
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een aantal minder fraaie details werd 
gedrukt Uw steller heeft kennelijk 
slechts oor langs eén kant Dat doet in 
het VU-blad biezonder onfris aan Mijn 
repliek op die „details", die zeker met 
zo onfns zijn als uw medewerker het 
wil voorstellen, was „op de man af" De 
Wilde heeft mij trouwens moeten be
amen Diezelfde oud-kollega is mij na 
„Mijn antwoord aan Maurice De Wilde" 
op 25 november vriendelijk de hand 
komen drukken De Wilde was uitge
nodigd voor „mijn antwoord", maar 
stuurde zijn kat Er was zoveel volk als 
op 12 nov Uw verslaggever heet mijn 
tussenkomst van 12 nov „een poging 
tot hetze" De opwerping van R Mat-
theyssens, die De Wilde in zijn hemd 
zette, was dan zeker wel „echte" het
z e ' 

Zielig doet het citaat van De Wilde 
aan „een zeer kleine minderheid zwar
ten" 552000 dossiers in 1944-45, de 
méér dan 300000 vnjwillige arbeiders 
voor Duitsland met meegeteld, lijkt mij 
met zo mm Ook dat behoort tot de 
„Geschiedenis" En aan wie heeft de 
VU haar opgang en haar bijval te 
danken gehad en n o g ' 
Ik betreur zeer diep. dat ik, die jaren
lang de Vlaamse Aktie- en Kultuurge-
meenschap vanaf de aanvang, meer 
dan twintig jaar geleden, meemaakte 
en steunde nu dergelijk kortzichtig 
geleuter in „Wij" moet lezen Ik betreur 
nog méér, dat de VL A en K -gemeen
schap zich heeft willen lenen tot het 
komedievertoon van 12 november 
Dat had blijkbaar tot doel de man, die 
het VI nationalisme naar het leven 
staat, ten minste voor „aanvaard" en in 
de gunst van uw achterban te bren
gen, op geraffineerd sluwe wijze 

H. Verreydl, Antwerpen 

DE WILDE
VAN OOTEGHEM (2) 

Het verslag van de ontmoeting De 
Wilde-Van Ooteghem in „Wij" van 
25 nov II heeft mij teleurgesteld Indien 
De Wilde de oorzaken van de kollabo
ratie uit de doeken wil doen dan moet 
hij veel verder terug gaan in het verle
den Hl) mag ook met zo lichtgeraakt 
zijn wanneer iemand, die het meege
maakt heeft, het met hem met eens is 
Nu IS hij een splijtzwam in de rangen 
van de Vlaams-Nationalisten Hij heeft 
steeds de mond vol over de groten die 
de kleine man misleid hebben Wie zijn 
die g ro ten ' Diegenen die de plaats 
durfden innemen van (de heldhaftige 
patriotten) die op de vlucht sloegen en 
hun volk in de steek l ie ten ' Zij die 
zorgden dat hun medeburgers, vol
gens de normen van die donkere 
oorlogsjaren, redelijk behandeld wer
d e n ' ZIJ en hun voorgangers die zich 
hebben ingespannen, zodat alle Vla
mingen — ook Maurice De Wilde — 
hun studies in hun eigen taal konden 
vol tooien ' 

Wie zijn de k le inen' De Oostfronters, 
die De Wilde zo aan zijn hart koester t ' 
Een deel waren idealisten die het fla-
mingantisme van huis uit hadden mee
gekregen Een ander deel deed het om 
hun gezinstoestand wat te verbeteren 
De ovengen waren jongens die hun 
dorst naar avontuur wilden lessen 
Juist zoals diegenen die jaren later 
naar Korea vertrokken zijn en door P 
Spaak ..de bloem van de Belgische 

jeugd" werden genoemd De eerste 
soort heeft zelfs geen recht op een 
symbolisch kerkhof, de tweede soort 
waren helden Ook de opstandelingen 
van 1830. zouden indien hun opzet 
mislukt was landverraders geweest 
zijn U mag ook niet vergeten dat zij die 
het monopolie van het humanisme 
bezitten — de mannen van het vader
land IS mijn portemonnee — steeds 
geweigerd hebben over amnestie te 
spreken en dat de gulzigste zwarten-
vreters een onderhoud met De Wilde 
hebben geweigerd zonder dat daar 
veel uitleg is over verstrekt 

J.V.d.H., Antwerpen 

VLAAMS WITLOOF 

In verband met de ..Zure oprisping van 
de Brabantse Gom" in ..Wij" van 9 dec 
II lees ik dat de Gom meent dat de in
voering van de benaming ..Witloof" in 
de andere talen ook reeds een goed 
promotie-etiket zou zijn voor het ..Bel
gische" witloof" De naam ..Witloof" 
werd reeds opgenomen in de Nou
veau Petit Larousse lllustré. uitgave 
1939, (dus zo'n goede 43 jaar geleden), 
waar we op biz 1107 lezen „Witloof, 
n f , Vanéte de chicorèe dite aussi 
chicorée de Bruxeles, et qui, par étiole-
ment, fournit l'endive et la barbe-de-ca-
pucin" 
Mijn „zure opnsping"! Ik ben een en al 
verwondering dat de Gom dit met 
weet 

H.D., Wilr i jk 

RED.' De Gom kent allicht het gebruik van 
de benaming witlof, wittloof en dergelijke. 
in andere talen, maar stelt uitdrukkelijk de 
vraag naar het gebruik van een witloof-
promotieëtikettering internationaal, als ge
volg van een reglementering. 

JUSTITIE SPLITSEN 

Reeds lang verdedig ik de stelling dat 
het Mimstene van Justitie zou moeten 
worden gesplitst Een unitair ministerie 
van Justitie zal in een federale staat 
steeds voor moeilijkheden en konflik-
ten zorgen 
Dit IS nu al het geval Zie het geval Hap
part Geen enkele Waalse rechtbank 
wil of durft Happart veroordelen 
Daarenboven is de wijze waarop onze 
magistraten worden benoemd of be
vorderd met demokratisch en zelfs 
ongrondwettelijk De politici en zij al
leen benoemen oppermachtig Dit is in 
stnjd met de scheiding van de mach
ten 
Nu de grondwet toch mot worden 
gewijzigd moet men ook van de gele
genheid gebruik maken om eindelijk 
Justitite te splitsen en ook om een 
einde te stellen aan de ongrondwette
lijke benoemingen 
Het weze ook nog vermeld dat het Bel
gisch „benoemingssysteem" enig is in 
West-Europa 

Mr. M.D.B„ Noorderwijk 

Wi| ontvangen graag brieven van 
onze lezers als ze ondertekend zijn 
Naamloze brieven gaan de scheur
mand in evenals scheld- en smaad-
brieven De andere publiceren wi | 
naargelang er plaats beschikbaar is 
Wi | behouden ons dan ook het recht 
voor brieven in te korten en pers
klaar te maken zonder de essentie 
van de inhoud te veranderen 
De opinie vertolkt in een lezersbrief 
ts niet noodzakelijk de onze 

De redaktie 

Deze week in 

HAALT COCKERILL 
1983? 

De Waalse staalreus Cockerill-
Sambre beleeft nu echt beslissende 
dagen. Knack peilde de stemming, niet 
alleen in de ateliers en in het Luikse 
bekken, maar ook in de Brusselse Wet
straat. Haalt Cockerill 1983? En, zo ja, 
wat blijft er dan nog van over? 
Rond de kachel 

U hebt ze wellicht ook al gehoord, 
de stcx)kverhalen. Iedereen heeft er im
mers de mond van vol hoe hij zo goed
koop mogelijk de winter zal proberen 
door te komen. Stoken wij ons dezer 
(jagen echt arm? En wat is nu het 
goedkoopste? Hout, steenkool of 
toch stookolie? 
Champagne! 

Straks parelt de champagne weer 
in onze glazen. Hoe is het toch zo ge
komen dat champagne zo'n feesteüjke 
drank is geworden? Waar komt hij van
daan, hoe wordt hij gemaakt? Alles 
over champagne, deze week in Knack. 
Op Vlaamse wegen 

Als het van Verkeersminister 
De Croo afhangt, wordt rijden op onze 

wegen binnenkort helemaal anders. 
De minister wil immers niet alleen het 
rij-el^amen goedkoper maken, hij heeft 
nog wel meer voor ons in petto. 
Pop-poll 

Vindt u dat de ministers hun werk 
dit jaar goed hebben gedaan? Of bent u 
eerder van oordeel dan de oppositie een 
pluim verdient? Of gaat uw voorkeur 
toch uit naar een nijver, maar minder 
bekend parlementslid dat veeleer lokaal 
aktief is? Nog drie weken lang kan u 
Knack's politicus van het jaar mee 
helpen kiezen, en nog een prijs winnen 
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Mensen 

Neyts speelt mee 

In de Brusselse gewestregering 
zetelt een Vlaamse staatssekre-
taris de liberale Annemie Neyts-
Uyttebroeck Ze houdt er het 
gezelschap van PSC-er me
vrouw Goor en PRL-minister De-
muyter 
Na haar anti-Egmont kruistocht 
zou men van mevrouw Neyts op 
zijn minst kunnen verwachten 
dat zij niet alleen een kleine 
Vlaamse stem in deze gewestre
gering laat horen maar ook nog 
een klein beetje de Vlaamse be
langen behartigt 
Nu blijkt evenwel dat zij eraan 
gehouden heeft aktief deel te 
nemen aan een „Assemblee" van 
Brusselse parlementsleden waar 
alle Vlaamse parlementsleden 
wegbleven uit protest tegen het 
feit dat ook met-Brusselse ver-
kozenen uit het randgebied hier
op werden uitgenodigd 
Ook uit protest tegen het feit dat 
men via deze Assemblee alweer 
aan het pogen is Brussel tot een 

volwaardig derde gewest uit te 
bouwen, en bijkomend de fameu
ze olievlek te laten uitbreiden. 
PVV-er mevrouw Neyts ziet er 
geen voldoende reden in om met 
haar gezag als Vlaams staatsse-
kretans dwars te gaan liggen. 

Gokker 
Van Rompuy 
CVP-jongerenvoorzitter Ene Van 
Rompuy blijft zijn rol van „enfant 
terrible" met hardnekkigheid spe
len 
In een interview met „Het Belang 
van Limburg" deed hij een zware 
uitval tegen de huidige regeer-
ploeg waarbij hij het had over 
onder meer ,het zoveelste bedrog 
van de Vlamingen" en de „begro
ting van '83 die een waar politiek 
schandaal is" 

In een adem voegt Van Rompuy 
er aan toe in de regering alleen 
nog te kunnen rekenen op Mark 
Eyskens 
Van Rompuy is geen naïeve kerel 
en zal behoorlijk ingewijd zijn inza
ke het coulissengevecht dat bij 
voorbeeld blijft voortduren tussen 
Eyskens en Gaston Geens 
Daarbij gaat het met om federali-

zering of regionalizenng van be
voegdheden maar vooral om 
machtsverdeling 

Mark Eyskens is trouwens een 
van de laatste CVP-excellenties 
die zich aan het bekeren is to t , re-
gionalist" 

De uitval van Ene Van Rompuy 
toont dan ook duidelijk aan dat 
deze onverminderd op meer dan 
een paard aan het wedden is 

Deze week dit... 
Omstandigheden hebben 
meegebracht dat ik deze week 
weinig vergadenngen heb 
voorgezeten Des te meer kon 
ik luisteren naar wat een aantal 
mensen op het hart ligt In de 
gezelligheid van de woonkamer, 
of aan de toog van een 
feestavond ten voordele van de 
plaatselijke jeugdbeweging, 
komen de tongen los de 
arbeiders fier op zijn technische 
bekwaamheden de bediende of 
het kaderlid die met zijn 
verantwoordelijkheid geen loopje 
neemt en de kleine ondernemer, 
blij om een uurtje verpozen na 
de stnjd-om-het-hoofd-boven-
water-te-houden 
Hun zorgen hebben eigen 
kenmerken, verschillend van 
mekaar Ze zijn elk op hun 
waarde te schatten, te begrijpen 
en te respekteren Toch lopen 
ze met parallel naast elkaar, 
zonder raakpunten Wel 
integendeel, de onderscheiden 
zorgenlijnen konvergeren Ze 
lopen maar een 
gemeenschappelijk punt waar 
de grote vraag wordt gesteld 
hoe geraken we uit de puf? 
Zoals uit de meeste 
opiniepeilingen leren we uit 
dergelijke gesprekken met veel 
meer dan hetgeen we in feite al 
weten En wat we trouwens 
vanuit de Vlaams-nationale 
krachtlijnen, reeds lang 
vooropstellen we zitten allemaal 
in dezelfde boot' We ontkomen 
maar de storm, als we samen 
roeien 

Al degenen die hun brood 
verdienen en een stukje bezit 

verwerven uit dagdagelijkse 
arbeid Samen bovendien 
bezorgd om de medemensen 
die wegens leeftijd, ziekte, 
gebrek aan werk of wat dan 
ook definitief of tijdelijk met in 
aanmerking komen voor een 
ekonomisch-produktieve taak 
Samen ook met de nuttige 
werkers in het „non-profit" 
sociaal-kulturele leven Niet 
tegen elkaar in een steriele 
klassenstrijd Maar samen i De 
bestaande belangenverschillen 
moeten met over boord worden 
geworpen Dit ware 
onrealistische utopie We 
moeten ze bewust onder ogen 
nemen Ze zijn echter zonder 
konflikten op te lossen, in het 
volle besef van het 
gemeenschappelijk belang Pas 
als de arbeider samen met de 
zelfstandige of met de 
bestuurder van het industrieel 
bedrijf de handen in mekaar 
slaan kan ook het groot-kapitaal 
gedwongen worden uit zijn pijp 
te komen 

De naamloze kapitalist verhoogt 
zijn inkomen door de arbeid van 
anderen Hij is geen idealist Ik 
betreur het gebrek aan 
gemeenschapszin in deze voor 
mij ongekende wereld Onze 
oproep voor meer sociale 
verantwoordelijkheid zal deze lui 
met beroeren Wel de 
eendrachtige inspanning van al 
wie het arbeidsdeel levert in het 
ekonomisch proces 
Het is hoge tijd dat het 
kaderpersoneel ten volle inziet, 
welke belangrijke rol het kan en 
moet spelen in de huidige 

evolutie ZIJ moeten ervan 
bewust zijn dat hun plaats aan 
de gesprekstafel leeg staat langs 
de werknemerskant De 
revaluatie van de 
bednjfsdemokratie met een 
struktureel medebeheer en 
participatie door al wie 
inspanningen levert, wacht op 
hun inzet 
Ook de vakbonden staan voor 
een uitdaging De vertikale 
sociaal-ekonomische opdeling 
van de gemeenschap in 
werkgevers en werknemers was 
in de strijd voor rechtvaardige 
herverdeling meer dan nuttig Dit 
konfliktmodel is echter 
achterhaald Het bestaan van de 
syndikaten wordt door mij 
geenszins in vraag gesteld Nog 
steeds hebben zij hun rol te 
vervullen Toch zijn zij 
hoognodig toe aan een 
herziening van hun opdrachten 
De horizontale belangen per 
bedrijfsentiteit komen meer dan 
ooit aan bod 
Alle gegevens wijzen erop dat 
de consensus-gedachte in 
Vlaanderen gedragen wordt 
door oen brede onderstroom 
In wens vadertje Debunne en 
papa Houthuys een spoedig en 
voorspoedig pensioen Ik hoop 
dat hun opvolgers zullen 
beseffen, dat de Vlaamse kaart 
troef IS en moet uitgespeeld 
worden Hoe rapper, hoe liever 

Wederwoord 
aan Swaelen 
Zoals WIJ U vorige week reeds 
berichtten hield de CVP op 
4 december jongstleden een 

„open partijdag over het media
beleid' In zijn slottoespraak 
heeft voorzitter Swaelen uitvoe

rig kritiek geuit op de „BRT-
objektiviteit' Behalve uw week
blad, reageerde de „Bond van 
radio- en tv-iournalisten vzw" 
gisteren ook met een open brief 
aan Frank Swaelen De vele loze 
beweringen uit het demagogisch 
gewouwel van de CVP-president 
worden op een kordate wijze 
tegengesproken en weerlegd. 

„Het IS gebruikelijk geworden, 
mi/ntieer de voorzitter, om ten 
aanzien van de BRT-benchtge-
ving bil voorkeur vage beschul
digingen te uiten. U maakt daar
op geen uitzondering „Velen 
hebben de indruk' dat „sommi
gen" zich niet aan de ob/ectivi-
teitsverplichting houden. Geen 
namen, geen feiten', schrijft het 
bestuur Zij wijzen er verder op 
dat alles wat voor mikro of came
ra wordt uitgesproken eerst 
dient goedgekeurd door perso
nen die stuk voor stuk het ver
trouwen gekregen hebben van 
de BRT-raad van beheer. En wie 
bekleedt daar de helft (50 % ) van 
de mandaten^ Juist, diezelfde 
CVP. 

Swaelen maakte dus eigenlijk 
zijn eigen partijvertegenwoordi
gers hopeloos belachelijk-

Vic ANCIAUX 

Schijnheilige Tindemans 
Op 5 november vroeg VU-kamer-
lid Willy Kuijpers aan minister 
van Buitenlandse Betrekkingen 
Leo Tindemans welke motieven 
België ertoe leidden het Rode 
Khmerregime in Kambodja te er
kennen Dit „regime" vermoordde 
zomaar eventjes 3000.000 Kam-
bodjanen 
Het antwoord van Tindemans il
lustreert ten voeten uit de laffe 
struisvogelpolitiek van het Bel
gisch buitenlands beleid „België 
erkent slechts staten en geen 
regeringen of regimes, hetgeen 
natuurli/k uitsluit dat ons land 
een fraktie van de koalitie-rege-
ring van Demokratisch Kampu
chea, namelijk de Rode Khmers, 
zou erkennen'. 
Ons gezegende land erkent dus 
enkel staten Wat de regeringen 
van deze staten allemaal uitspo
ken, zal Tindemans en Co een 
zorg zijn. 
Als een witgekalkt graf. uitwen

dig rein_ Kristus zou, eventjes 
maar, op d'aarde moeten terug 
komen Het was immers diezelf
de Tindemans die ooit zei: „Over 
kernraketten staat mets geschre
ven in het evangelie'-
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m Kommentaar 

Vorig weekend trad sekretaris Derieuw van de Vlaamse Intergewestelijke van het A B W zeer volgzaam in 
het voetspoor van nationale leider Debunne met een zware uitval tegen het ACV dat hij op zijn beurt van 
dubbelzinnigheid beschuldigde. Maar hij maakte vooral ophef met een onverholen pleidooi voor een door
gedreven regionalizering van het sociaal-ekonomisch beleid. Evenwel hoedde hij zich ervoor grote potten 
te breken door ook defensief te stellen dat het beginsel van de nationale solidariteit — wat dat ook nog 
mag betekenen? — te handhaven, (foto Belga) 

Verloochening 
Camilla Paulus, voorzitter van 
het Liberaal Vlaams Verbond, 
stelde gisteren dat de „PW het 
moeilijk heeft om haar eigen 
principes trouw te blijven'. Hij 
had het o.m. over het gebrek aan 
Vlaams bewustzijn van zijn partij 
sinds de P W in een regerings-
koalitie stapte en sprak van het 
afwezig zijn van enige „volksver-
bondenheid". Bovendien waar
schuwde deze vooraanstaande 
liberaal de PW-minis ters dat de 
gebruikte verkiezingsslogan: 
„Meer geld voor U, minder voor 
de staat' een monument van on
waarheid dreigt te worden! Hij 
verwees hiervoor naar de recen
te BTW-verhogingen. 
Eindelijk durft een kroongetuige 
uit de P W de vinger op de 
wonde te leggen: als regerings
partij heeft de P W haar basis
principes over boord gegooid. En 
de verkiezingsbeloften waren 
dus pure volksverlakkerij. 

Geen 
onderzoeks-
kommissie 
Er is veel te doen geweest over 
de hoogdringende behandeling 
van het wetsvoorstel van CVP'er 
Vanden Brande inzake regionali
zering van de nationale sektoren. 
Op dezelfde kamerzitting werd 
evenwel ook de hoogdringend
heid gevraagd voor het wets
voorstel van Vic Anciaux „tot 

oprichting van een parlementaire 
onderzoekskommissie over de 
uitvoering van het staalplan'. 

Het zal wel geen verwondering 
wekken dat de CVP tegenstem
de, evenals PSC, PS, PRL. 

Maar ook de KP stemde daarmee 
niet in_ en ook de groene Jon
gens van Ecolo bleken geen be
hoefte te hebben aan een indrin
gend onderzoek door de volks
vertegenwoordiging over de uit
voering van het staalplan! 

Blote cijfers... 
Momenteel wordt zwaar gegoo
cheld met cijfers om aan te tonen 
dat Vlaanderen allesbehalve zou 
misdeeld zijn inzake steun aan 
bedrijven die behoren tot de vijf 
nationaal gehouden industriële 
sektoren 

Met cijfergegoochel door exper-
ten kan men inderdaad elkeen — 
tot en met ministers — een rad 
voor de ogen draaien Maar er zijn 
ook de blote cijfers die nog niet in 
statsitieken gemanipuleerd ziin 

Het magazine „Trends" stipte zo 
aan dat uit officiële overheidscij-
fers blijkt dat Wallonië via staats
waarborgen, overheidsparticipa-
ties en zogeheten konverteerbare 
participerende obligaties in de pe
riode van 70 tot '81 ongeveer 150 
miljard frank heeft opgestreken, 
terwijl Vlaanderen zich met amper 
25 miljard moest gelukkig achten 

... verloren 
banen 
Nu kan deze miljardenstroom 
naar het zuiden van het land 
allesbehalve verantwoord wor
den op basis van de werkloos
heid in de nationale sektoren. 
Immers, de voor vier-vijfden 
Vlaamse textiel- en konfektienij-
verheid werd immers veel erger 
getroffen door de krisis dan het 
Waalse staal. 
In de textiel daalde, zo stipt 
„Trends" nog aan, tijdens die elf 

jaar het aantal werknemers van 
213.843 naar 111.519, terwijl in 
het staal de tewerkstelling daal
de van 59.868 naar 44.152. Bij de 
Vlaamse scheepsbouw en 
scheepsherstelling gingen nog 
een 2.300 banen verloren. 

PVV-Jongeren 
pro Happart! 
Het onmogelijke is gebeurd' Een 
Vlaamse C) politieke partij (of al
thans een deel ervan) heeft zich 
uitgesproken voor de benoeming 
van bendeleider Happart tot bur
gemeester van het Vlaamse Voe
ren. Ondanks de eenpang goed
gekeurde motie van de hele 
Vlaamse Raad, ondanks het ver
zet van tientallen Vlaamse vereni
gingen en aktiekomitees, ondanks 
de bewezen terreurdaden van 
Happart, hebben de PVV-jonge-
ren van Hasselt verklaard volledig 
akkoord te gaan met de benoe
ming tot burgervader van diezelf
de José Happart Aan de hand van 
de loze argumentatie „in naam van 
de demokratie" plachten zij dit te 
rechtvaardigen 
Deze rabiaat anti-Vlaamse hou
ding IS gevaarlijk, omdat deze wel 
eens de voorbode zou kunnen zijn 
van een totale „koerswijziging" in 
deze zaak van de „grote" PVV. 

Leugenachtig 
Men mag de mensen toch niet 
voor idioten houden Deze indruk 
kregen wij toen wij voor een paar 
dagen op de beeldbuis de com
mercieel goed verzorgde promo
tiestunt konden bewonderen 
over „Bouw een huis met hon
derdduizenden franken steun van 
de Vlaamse Gemeenschap" 
Vele honderden jonge mensen 
zitten hopeloos in de knoei door 
het feit dat de beloofde bouwpre-
mie na méér dan een jaar wachten 
nog steeds niet aan hen werd 
uitgekeerd Duizenden aanvragen 
inzake huisvesting blijven onbe

handeld liggen De ware schuldige 
hiervoor is de nationale regering, 
die haar verplichtingen ten over
staan van de Vlaamse regering 
niet nakomt I De beloftes in ver
band met het schenken van dota
ties worden door de roomsblauwe 
koalitie Martens V niet nageko
men 
W I J vragen niks liever dan een 
herleving van de bouwsektor en 
juichen het subsidieren van onder
nemende gezinnen toe Maar, dan 
moet het unitaire kabinet zijn 
woord houden 

Inbel 
Volksvertegenwoordiger Frans 
Baert heeft, na afloop van het 
partijbestuur, verklaard dat de 
VU zich kant tegen het „Inbel-
schandaal", de „vernieuwde" 
r i jksvoorl ichtingsdienst Een 
aantal mensen van de nationale 
regering goochelen immers met 
het idee om dit „Belgisch Insti
tuut voor Voorlichting en Doku-
mentatie'terug nieuw leven in te 
blazen. Lou De Clerck, hardnek
kig CVP'er en persman van Wil-
fried Martens, zou de toekomsti
ge direkteur-generaal van „Inbel" 
worden. 
De hele geschiedenis is on-be
grijpelijk. Jarenlang werd be
weerd dat „Inbel" hoe dan ook 
moest verdwijnen. Nu wordt zo
maar eventjes een kwart miljard 
voor apparatuur en nog eens 150 
miljoen frank voor personeel vr i j 
gemaakt om die „Inbel" te herop
richten. 

In onze reeds bedreigde de
mokratie moeten wij zeer huive
rig staan tegen de uitbouw van 
een Belgische Rijksvoorlich
tingsdienst, die reeds op voor
hand kompleet gepolitizeerd is 
en zal optreden als een heus 
machtsapparaat. 

Max, van de Wildiers'en 
„Van vader op zoon": in de volksmond geldt deze 
uitdrukking als een soort waarmerk voor degelijk
heid, vasthoudendheid en rechtlijnigheid. Degelijk, 
vasthoudend en rechtlijnig zijn de Wildiersen altijd 
geweest, van vader op zoon. 

Vader Wildiers, Emiel, die midden de vijftiger jaren 
gestorven is, was een Vlaams-nationaal politicus 
„avant la lettre". Samen met zijn kollega-advokaat 
Emiel Schiltz — de oom van de huidige minister 
Schiltz — stond hij in de Meetingparti j, de verre 
Antwerpse voorloper van het politiek Vlaams-
nationalisme. In tegenstelling tot vele Vlaamsge
zinden aan het einde van vorige eeuw waren 
intellektuelen zoals Schiltz en Wildiers geen louter 
kultuur-flaminganten, maar gaven ze blijk van wat 
vandaag breedlopig „sociale bewogenheid" zou 
heten: de ene zowel als de andere had enge 
kontakten met het Daensisme. 

We doen de veelzijdige Emiel Wildiers eigenlijk 
onrecht aan, wanneer we uit zijn rijkgevulde loop
baan slechts een paar markante feiten memoreren. 
Hij was de eerste advokaat die voor de Antwerpse 
Rechtbank van Koophandel in het Nederlands 
pleitte. Vóór de eerste wereldoorlog bezorgde hij 
een opgemerkte repliek op Destrées Brief aan de 
Koning. Na de eerste wereldoorlog was hij een van 
de eerste Vlaams-nationalisten die in de Antwerp
se gemeenteraad binnentrokken. 
Zijn zoon Frans en Max zullen aan die intocht in de 
gemeenteraad wel persoonlijke herinneringen 
hebben: ze waren op dat ogenblik aankomende 
jongelui 

De jongste van de twee, Frans, volgde niet alleen 
de politieke maar ook de professionele voetspo
ren van de vader. Vlaams-nationalist en advokaat. 
In de dertiger jaren werd hij voor het VNV 
provincieraadslid en schepen te Schoten. Onder 
de oorlog bekleedde hij het ambt van provincie-
goeverneur, wat hem na de bevrijding gevangenis 
en veroordeling be.forgde. 

De oudere broer Max, eigenlijk Norbert-Maximili-
aan, koos een totaal andere loopbaan, hij werd pa
ter-kapucijn. Na les gegeven te hebben aan het se
minarie van zijn orde te Izegem, werd hij overge

plaatst naar het klooster te Leuven. Zijn Leuvense 
tijd was gewijd aan studie en aan velerlei aktivitei-
ten op het kulturele vlak, in de Vlaamse Beweging. 
Later, in de bezonkenheid van het aalmoezenier
schap van een klooster te St.-Job-in-'t-Goor, wierp 
hij zich op de studie van het werk van Teilhard de 
Chardin. Hij geldt vandaag op wereldvlak als dé 
Teilhard-deskundige bij uitstek; zijn boek over de 
Franse jezuïet is in een dozijn talen vertaald. Max 
Wildiers doceerde jarenlang aan de University of 
San Francisco in de Verenigde Staten, en aan de 
Engelstalige afdeling van de teologische fakulteit 
te Leuven. 
Zijn hele leven lang en tot op onze dagen is Max 
Wildiers een rechtlijnige Vlaams-nationalist geble
ven. Als knaap heeft hij Herman van den Reeck 
zien neerschieten. Na de tweede wereldoorlog 
was Rij de toeverlaat en de vriend-in-nood voor de 
vervolgden en gehetzten. In het Brussel van de re
pressiejaren stichtte hij de Zilvermeeuwtjes, de 
eerste na-oorlogse nationalistische jeugdbewe
ging. Hij kreeg last — hoe kon het anders in dat 
Belgié-van-toen? — met het bisdom. Maar hij ging 
kaarsrecht verder de weg die hij gekozen had. 
Om dat rijke leven, boordebol apostolaat en 
Vlaams-natlonale geestdrift, werd Max Wildiers 
verleden zondag te Kortrijk gehuldigd. Hij ontving 
er in de feestzaal van het stadhuis de André De-
medtsprljs van de Kortrijkse Marnixring, uit de 
handen van José De Schaepmeester. 
Een hoogst verdiende hulde, waarbij „Wij" ons 
graag en van harte aansluiten^ 
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Sociaal-ekonomisch M^ 
Die vijftiende maand bij Cockerill-Sambre is ten volle verdiend... 

Hallucinant solidariteits-gepoker..! 
„De interprofessionele syndi-
kale aktie die U in gemeen
schappelijk front op het SCK-
Mol voert is heel zonderling. 
Daar waar sommigen, in weer
wil van hun persoonlijke belan
gen, strijden om te vermijden 
dat verdeeldheid zou gezaaid 
worden onder de arbeiders, 
hebt u — zeer egoïstisch — 
ervoor gekozen om uw vrien
den en kameraden te bestrijden 
ten einde beter uw eigen voor
rechten te verdedigen en te 
beschermen. Zodoende keert U 
de rug toe aan de noodzakelij
ke solidariteit die, meer dan 
ooit in deze tijd van strijd, de 
arbeiders moet verenigen. (-) U 
hebt verkozen gemene zaak te 
maken met een regering die 
noch rust noch duur heeft om 
de ekonomische toekomst van 
Vlaanderen op te bouwen ten 
koste van Wallonië-" 

Met deze en nog veel andere 
striemende bewoordingen heb
ben vakbondsmilitanten van 
het National Instituut voor Ra
dio-elementen in het Waalse 
Fleurus zich in een open brief 
malkontent opgesteld tegen
over hun „kollega's" van het 
kerncentrum in Mol dat sinds 
geruime ti jd met een drastische 
afbouw is bedreigd. 
Solidariteit! 

Er Is in ons land de voorbije 
twee-drie jaren geen woord in 
de sociaal-ekonomische én fxjli-
tieke wereld zo misbruikt als „de 
solidariteit". 
Solidariteit tussen Vlaamse en 
Waalse arbeiders. Solidariteit 
met de werklozen van diegenen 
die nog het geluk hebben te 
werken. Solidariteit vanweg die
genen die in één bedrijf nog 
behoorlijke wedden trekken met 
diegeneu die én onderbetaald 
worden én bedreigd worden met 
afdankingen in het geval de 
werknemers gezamenlijk geen 
eenzijdige inlevenngsinspanning 
opbrengen zonder stevige waar
borgen voor tewerkstellings-be-
vorderende initiatieven vanwege 
de werkgevers... 
Solidariteit van diegenen die nog 
een belastbaar inkomen hebben 
met diegenen die een beroep 
moeten doen op inkomens-ver-
vangende sociale uitkeringen. 
Solidanteit van winstgevende 
ekonomische sektoren met uit
zichtloos-verlieslatende, verou
derde en miljarden-verkwisten
de avondland-bedrijvigheden... 
Uiteindelijk wordt er vooral 
zwaar gegokt op solidariteit van 
gedupeerden met diegenen die 
het lef hebben om inleverings-
eisen te stellen van de kant van 
die goedwillige onfortuinlijke 
werkers. 

Dit laatste heeft zeker betrek
king op het hierboven geciteer
de verwijt dn hun open brieO van 
de Waalse Fleurus-syndikalisten 
jegens de SCK Mol-werkne-
mers die maand na maand hun 
bedrijf alsmaar meer zien ont
mantelen, precies ten bate van 
verhoogde werkzaamheden in 
Wallonië. 
Ze IS ook geldig — die fameuze 
gepredikte solidariteit in verband 
met de inleverings-eisen bij bij
voorbeeld Sidmar-Gent om de 
zogeheten „Belgische" staalnij-
verheid van de totale ondergang 
te redden. 
Terwijl onderhand voldoende is 
geweten dat uitgerekend in het 
miljarden-verlieslatend Waalse 
Cockerill-Sambre men én de 
hoogste lonen uitbetaalt van alle 
staalbekkens in België en ook 
nog de jongste dagen het be
richt werd bevestigd dat meer 
dan anderhalf miljard frank (pre
cies 1,6) extra-overheidssubsidie 
die voor redding van het bedrijf 

' wordt toegestoken dezer dagen 
alleen maar moet dienen om 
voor arbeiders en bedienden — 
maar vooral voor hogere kader
leden — én een dertiende én 
een veertiende én ook een vijf
tiende tot een halve zestiende 
maand extra-premie uit te ke
ren...! 
Waarbij geen duizenden en zelfs 

Terwijl miljarden frank en duizenden uren politieke energie verkwist worden aan wat in de jaren '90 tot 
industriële archeologie zal blijken verworden te zijn, raast de derde industriële revolutie met toenemende 
kracht over onze gewesten. Zo moeten we vandaag vaststellen dat bij voorbeeld bij de Philips-vestiging in 
Leuven (foto), als gevolg van verregaande automatizering, op enkele jaren ti jds 1.800 mensen werden 
afgedankt-

Nobels... speelbal 
De regering-Martens heeft beslist 
7,1 miljard vers geld uit te keren 
aan Cockerill-Sambre. Inmiddels 
wacht het Vlaamse metaalkon-
struktiebedrijf Nobels-Peelman 
nog immer op de beloofde 2(K) 
miljoen frank om na nieuwjaar nog 

te overleven en heeft onder meer 
Mark Eyskens meegeholpen de 
werking te bevriezen van het 
Fonds voor Industriël Vernieuwing 
vanwaar Nobels-Peelman ook 
zeer spoedig 400 miljoen beloofde 
injektiegelden verwacht. 

Nu Cockerill-Sambre weer ettelij
ke miljarden binnen gereven heeft 
moet er geen tekeningetje ge
maakt worden om te beseffen dat 
de Waalse ministers nu allesbehal
ve gehaast zijn om het dossier van 
het Vlaamse konstruktiebedrijf 
een spoedbehandeling te geven. 

geen honderden, maar vooral 
enkele tientallen bestuursleden 
van dit sinds jaren zinkend schip, 
in het kader van subsidie aan 
bedrijven-in-nood, van enkele 
honderdduizenden tot anderhalf 
miljoen frank extra aan einde
jaarspremie opstrijken. 
Ekonomieminister Mark Eyskens 
heeft na ophefmakende berich
ten desbetreffend dan ook niet 
anders gekund dan aan de direk-
tie van Cockerill-Sambre „het 
verzoek" te richten om dergelij
ke fabuleuze eindejaarspremie 
in een schabouwelijk verliesla
tend bedrijf toch niet uit te keren. 
Het was niets meer dan een 
verzoek! 

Terwijl inmiddels aan Vlaamse 
ondernemingen-in-moeilijkheden 
nogal wat inleveringseisen van 
een ander kaliber werden ge
steld. 
Solidariteit! 
Zo zijn de Cockerill-Yards 
scheepswerven reeds een flinke 
poos geleden op de fles gegaan 
en toevertrouwd aan kuratele 
h>ehandeling. Omdat zo werd of
ficieel gesteld, de vakbonden 
niet bereidwillig genoeg werden 
gevonden om in te stemmen met 
de loonmindenngseisen vanwe
ge de minister van ekonomische 
zaken. 

Mammoet 
En Fabelta-Zwijnaarde... En No-
bels-Peelman_.? 
Solidariteit! 
Nog een voorbeeld nodig in ver
band met de potverterende poli
tiek in het Waalse gewest? 
Terwijl de Vlaamse regering 
slechts mits zware eisen uitein
delijk op de valreep de beslissing 
nam om het toekomstkrachtige 
metaalkonstruktiebedrijf Nobels-
Peelman nog enige kansen te 
gunnen voert de Waalse ge
westregering een duidelijk ande
re politiek. 
Zo werd vorige week beslist 
bijna 300 miljoen uit te trekken 
voor de heropening van de fa
briek voor zinkelektrolyse 
Prayon in Ehein. 
Dit bedrijf werd vorig jaar geslo
ten, In industriekringen wordt 
vandaag opgemerkt dat die her
opening volkomen onzinnig is 
omdat precies de zinkmarkt 
reeds in een diepe krisis ver
keert... 
Maar dat deert de Waalse rege
ring hoegenaamd niet. Als eind 
volgend jaar dit bedrijf dan weer 
dwingend dient gesloten te wor
den, dan kan de Waalse regering 
ook allicht met dit dossier weer 
pleiten voor kompensaties, voor 
solidariteit... 
Uiteindelijk wordt er momenteel 
vooral met het mes-op>-de-keel 
een volmachtenbeleid ofjge-
drongen om de gedwongen soli
dariteit van de ondernemende 
werknemers en werkgevers met 
de geldverspillende staatsmam-
moet te bewerkstelligen. 
PDG's zoals die van Cockerill-
Sambre spelen het uiteindelijk 
alleen maar klaar om dat pKDtver-
terende Sfjelletje, in hun voor
deel, met de nationale overheid 
mee te spelen. En waarom zou
den ze zulks niet doen, zolang 

I het hen toegelaten wordt..? En 

waarom zouden ze ook niet zo 
zwaar gokken dat als de faillis-
sementscijfers geprezenteerd 
worden, alweer anderen ervoor 
moeten opdraaien..? 
Solidariteit nietwaar! Tot en met 
die van het ACV met het FGTB... 
Die van het VEV met de Waalse 
UWE-patroonsorganizatie-. 
Die van Wilfried Martens en Eys
kens met Gol. 

Plus 80 miljard 
rode cijfers 

Aan alle gegok komt een eind. 
Ook aan die van de regering 
Martens V. 
Moet Wilfried Martens nu echt 
uit de mond van partijgenoot Eric 
Van Rompuy vernemen dat „de 
begroting voor '83 een politiek 
schandaal is, en de regering 
reeds volgende maand 30 mil
jard nieuwe inkomsten zal nnoe-
ten vinden... Dat bijvoorljeeld de 
afroming van de kinderbijslag 
alleen maar dient om buitenland
se schulden af te lossen en om 
jaaHijks aan 80 miljard intresten 
te betalen..?" 
Op het gebied van de solidan-
teits-preken is Martens V nu wel 
veruit zijn laatste latijn aan het 
verkwisten. 
Wie loontrekkend in de nijver
heid is kan elders dan in rege-
ringsmededelingen lezen dat in 
een jjeriode van één jaar met 
tien-procent inflatie zijn bruto-
loon slechts steeg met 5,6 pro
cent 
En wie sociale uitkeringen als 
voornaamste inkomsten noteert 
weet nog veel meer van de 
striemende inleveringseisen. 
Inmiddels blijven regerings- en 
VBO-leiders onverminderd soli
dair in hun preken over nog 
bijkomende koopkrachtvermin
dering in de niet-kapitaalkrachti-
ge gezinnen. 
En, het dient hier zeker niet 
onvermeld gelaten te worden: 
ook ondernemende Vlaamse 
werkgevers blijven op hün hon
ger zitten inzake passende over-
heidshulpjea 
Solidariteit! 
Om nu eindelijk behooriijk te 
gaan saneren in de overheidsuit
gaven vraagt de regering weldra 
een verienging van de bijzondre 
volmachten vooral wat de finan-
ciewet (of begrotingsuitvoering) 
betreft 
Zulks betekent dat Martens V 
een vol jaar lang zelf in gebreke 
is gebleven inzake begrotingsbe
leid en de aan andere instanties 
én aan de bevolking op>gelegde 
drastische bezuinigingseisen. 

Eén jaar volmachtenbeleid 
heeft ons uiteindelijk dit resultaat 
opgeleverd: van de 200 miljard 
voorziene tekorten op de „lopen
de begroting" tellen we er nu 
(zonder de extra-spookmiljarden 
die blijven OfKJuiken) nagenoeg 
280 miljard rode cijfers. 
Wie nog de moed en de kracht 
heeft om te werken en te onder
nemen, die zal morgen nog meer 
„solidariteit" dienen op te bren
gen met miljardenverkwistende 
PDG's zoals Martens V er één 
bij uitstek is. 
Of, hoelang gat dit hallucinante 
solidariteitsgepoker nog geduld 
worden..? (hds) 
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Het begint allemaal met een ontmoe
ting tussen Paul Van Grembergen, 
Verhaegen, Van Elewyck en De Grè-
ve; de vier fraktievoorzitters van de 
Vlaamse Raad. Gespreksonderwerp: 
een voorstel van resolutie waarin de 
centrale wetgever gehekeld wordt 
voor de laksheid om 38 jaar na de fei
ten nog geen amnestie-maatregelen 
uitgevaardigd te hebben en waarbij 
de Vlaamse Raad in afwachting van 
eigen konkrete maatregelen een mo
rele amnestie uitspreekt 

De ontmoeting levert niets op. De VU-
fraktie neemt dan zelf het initiatief. 
Heel verrassend wordt het voorstel 
ontvankelijk verklaard, meer zelfs de 
hoogdringendheid aanvaard. Dat leklt 
tot een aantal incidentea P W en SP 
voelen zKh verschalkt beschddigen 
de VU van een putsch. Dat anernaal 
dinsdagnamiddag. 

Woensdagvoormiddag reeds wordt 
het voorstel In kommissie behandekJ. 's 
Namiddags vinden immers de stem
mingen plaats en gezien de hoogdrin-
gendheid-

Na wat over en weer gescherm met 
vormelijkheden en proceduretwisten, 
komt de bespreking ten gronde. Ver
zet van SP en PW. Een laatste ver
zoek om begrip vanwege Paul Van 

Grembergen: heeft Rik Boel, gewezen 
voorzitter van de Vlaamse Raad, niet 
ooit gezegd tijdens een 11 juli-viering 
dat Vlaanderen sinds lang een streep 
heeft getrokken onder deze pijnlijke 
herinneringen? Vlaanderen, met uit
zondering dus van de verkozenen? 
Het gesprek vtot weer. Maar nu is er 
verzet van de CVP: die paragraaf over 
het in gebreke blijven van de centrale 
regering. Van die regering is de CVP 
steeds lid van geweest maar eigenlijk 
is het haar fout niet dat er niets is on
dernomen. „Er was steeds een Waals 
veto". Enig begrip voor deze tesis, 
zodat de alinea geschrapt wordt 

En dan komt de laatste zin: het vette
nen van morele amnestie. Na wat 
diskussie wordt die als volgt herschre
ven: de Vlaamse Raad drukt de politie
ke wil uit om tot een algemene verzoe
ning te komen. 

Ondanks dat alles kan gesteW worden 
dat de VU-fraktie de andere Vlaamse 
partijen gedwongen heeft tot een 
prachtig gebaar; de wil om tot verzoe
ning te komen en de aankondiging van 
konkrete maatregelen om de sociaal 
onaanvaardbare gevolgen van de oor
logsgebeurtenissen weg te werken 
Kerstmis 1982 zal dan toch niet hele
maal onopgemerkt vooHjijgaan. 

Nationale ekonomische sektoren: 

Vlaanderen krijgt zijn inbreng niet terug! 
In een goed georchestreerde perscampagne 
wou men verleden week de Vlaamse publieke 
opinie laten geloven dat Vlaanderen en Wallo
nië een rechtmatig aandeel kregen bij de 
verdeling van de kredieten voor de 5 nationale 
sektoren. De cijfers 60 '/o voor Vlaanderen en 
40 % voor Wallonië werden in grote opmaak 
getiteld. 
Zowel gemeenschapsminister Hugo Schiltz in 
een toespraak voor de Alumni te Leuven als 
voorzitter Vic Anciaux tijdens het vragenuur 
in de Kamer, donderdag 1.1. prikten deze proef
ballonnen meteen door. 
Aanleiding tot deze persberichten was een 
nota van minister Maystadt met cijfers die be
trekking hebben op vooruitzichten tot in 1985, 
waarbij men er vooral rekening moet mee 
houden dat tussenkomsten i.v.m. het Waalse 
staal (105 miljard) reeds gebeurd zijn, terwijl 
de tussenkomsten, bv. voor het textiel in 
Vlaanderen (22 miljard) nog te verwachten 
zijn. (tabel 1) 

Tabel 1 
Regionale verdeling van de kredieten voor 
de nationale ekonomische sektoren — Tus
senkomsten tot 1985 (in miljoenen) 

Sektoren 

Staal 
Scheeps 
bouw 
Textiel 
Steenkool 

Totaal 

Walbnië 

105.627 

5.613 
3.207 

114.447 
40,45 o/o 

Vlaanderen 

40534 

39.426 
22.452 
66.009 

168.421 
5954 «/o 

Rijk 

146.161 

39.426 
28.065 
69.216 

282.868 
100 o/o 

Minister Hugo Schiltz wees meteen op het 
merkwaardige feit dat wel geregionalizeerde 
cijfers worden gegeven i.v.m. de geplande 
tussenkomsten tot 1985, maar niet voor wat 
betreft de reële cijfers van 1982 en '83 en dat 
er ook geen gegevens werden vrijgegeven, 
per regio, van de bedragen die reeds werden 
besteed aan de diverse tussenkomsten in de 
nationale sektoren. (Tabel 2) 

Tabel 2 
Tussenkomsten voor 1982 en 1983. 

Sektoren 

Staal 
Scheeps
bouw 
Textiel 
Steenkool 

Totaal 

1982 
(raming) 

24366,4 

525,0 
10.750,0 
8365,0 

44.006,4 

1983 
(vooruitzichten) 

13.809,0 

475,0 
7500,0 
7.634,0 

29.418,0 

Hij wees erop dat het nog belangrijker is te 
weten dat de aangehaalde cijfers enkel hande
len over direkte tussenkomsten, maar geen 
melding maken van de verieende staatswaar
borgen, onder meer op de leningen bij de pri-
vé-banken. Uit centrale regeringskringen kon
den we immers vernemen dat Wallonië voor 
150 miljard waarborgen heeft ontvangen, te
genover 25 miljard voor Vlaanderen. 
Tijdens het vragenuurtje in de Kamer verleden 
week donderdag ondervroeg VU-voorzitter 
Vic Anciaux de eerste minister i.v.m. de hoger 
vermelde tabellen. Eerste minister Martens 
moest publiek op de tribune toegeven dat de 
cijfers vrijgegeven door minister Maystadt 
waardeloos waren en inderdaad geen reke
ning hielden met de lasten uit het verieden, 
noch met de staatswaarborg, noch met de par
ticipaties en andere vormen van staatstussen-
komsten. 

Wanneer wij een vlugge optelsom maken van 
de toegekende kredieten die er zouden komen 
volgens tabel 1 en de reeds verieende staats
waarborgen komen we tot gans andere ver
houdingen, nl.: 
264 miljard voor Wallonië of 57,5 o/o; 
195 miljard voor Vhanderen of 425 o/o. 
Wanneer we rekening houden met het veriies 
aan werkplaatsen in de nationale sektoren 
over de periode '70-'81, komt men tot nog gro
tere distorties (zie tabel 3). 
Deze tabel leert ons onmiddellijk dat het 
aantal werkplaatsen in de textielsektor met 
102315 eenheden daalde; terwijl in het staal 

Tabel 3 

Staal 
Textiel 
Konfektie 
Steenkool 
Scheeps
bouw 
Herstelling 

Holglas 

1970 

59.686 

213334 
39.217 

9.923 

1981 

44.152 

111519 
21.174 

7.690 

Verschil 

- 15534 

-102315 
- ia043 

- 2233 

Geen gegevens omdat er 
slechts 1 bedrijf is. 

slechts 15534 werkplaatsen verioren gingen. 
Iedereen weet dat deze werkplaatsen in de 
textielsektor vooral in Vlaanderen verioren 
gingen. 
Ondertussen is echter ook de evolutie in de 
scheepsbouw, die alleen in Vlaanderen gele
gen is, nog sterk verslecht wegens het faillis-'' 
sement van Cockerill-Yards te Hoboken. 
Vandaag zijn er in de sektor van de scheeps
bouw nog slechts 3.900 werknemers tegen
over 5.636 op 1 januari '82. Het is hierbij niet 
onbelangrijk te onderstrepen dat naast de 
recente regeringsmaatregelen van het week
einde (waarbij aan Cockerill-Sambre nog ex
tra 5 miljard werd toegespeeld door omzetting 
van kredieten in kapitaal waardoor de balans
situatie verbetert) er eveneens de jongste 5 
maanden voor 215 miljard kredieten met 

staatswaarborg aan het Waalse staal werden 
goedgekeurd op basis van het fameuze KB 50 
in het kader van de volmachtenwet (Dit KB 50 
werd door de Raad van State ongunstig 
geadvizeerd; de Vlaamse Executieve heeft 
thans tegen de beslissingen in het kader van 
dit KB om vernietiging verzocht bij de Raad 
van State). 
Hoe men het ook voorstelt één zaak is 
duidelijk voor iedereen; binnen het kader van 
de unitaire staat is geen industriële politiek 
meer mogelijk op basis van gezonde bedrijfs-
ekonomische grondslagen. De door ons reeds 
lang geëiste splitsing van de nationale ekono
mische sektoren moet thans dringend worden 
doorgevoerd. De gegevens zijn bekend, de 
standpunten van de partijen eveneens! 
De meeste partijen hebben zich immers in 
kongressen en verklaringen ondubbelzinnig 
uitgesproken voor de regionalizering; de fun
damentele vraag is dan ook waarom de regio
nalizering wordt tegengehouden. 
Wij kijken benieuwd uit naar de reakties van 
de verschillende partijen bij de bespreking 
van het wetsvoorstel-Van den Brande voor de 
splitsing. 

Vlaanderen zal er echter nauwkeurig dienen 
op toe te zien dat de overheveling van deze 
sektoren naar de gewesten gepaard gaat met 
de noodzakelijke financiële middelen. Hier
voor moet het stelsel van de ristorno's ruim 
toegepast worden en daarenboven dienen alle 
instrumenten van het industrieel beleid, zoals 
de steun aan de prototypes, de instrumenten 
van het toegepast wetenschappelijk onder
zoek onmiddellijk en zonder uitzondering 
overgeheveld worden. Onze eis tot splitsing 
van de financiële instellingen zoals de ASLK, 
de NMKN, Het Gemeentekrediet enz. dient in 
dit kader opnieuw in alle duidelijkheid gesteld. 
Op de drempel van een nieuwe tijd moet 
Vlaanderen dringend in staat worden gesteld 
zijn eigen weg te gaan, zowel sociaal als 
ekonomisch. 
Talrijke nieuwe technieken en technologieën 
die de maatschappij van morgen een ander 
uitzicht zullen geven doen thans hun intrede; 
Vlaanderen mag deze trein niet missen. 

André Geens 
Lid van het Partijbestuur 
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Het staal in een stroomversnelling 
Het was een drukke parlementaire week. Met vooral zeer Ijverige VU-
frakties. Frans Baert bij de huurwet Dezelfde Frans Baert en Raf 
Declercq bij Justitie. Daan Vervaet bij PTT. Neliy Maes, Walter Luyten 
en Hektor de Bruyne bij ontwikkelingssamenwerking. Michel Capoen, 
Guido Van In en Nelly Maes bij ekonomische zaken. Voeg daarbij 
nog de vragen en interpellaties van Nelly Maes, Rik Vandekerckhove, 
Paul Peeters, Willy Desaeyere, Jaak Gabriels, Franz Vansteenkiste, 
Germain De Rouck- Te veel voor deze enkele bladzijde. De stille 
kerstperiode laat echter een inhaalmaneuver toe. 
Centraal in Kamer en Senaat stond evenwel het staaldossier, met de 
wetsvoorstellen van Vic Anciaux en de CVP'er Van den Brande, de in
terpellatie van Willy Desaeyere en het betoog van Michel Capoen. 

Vooreerst de halvering van de 
Waalse staalindustrie. De zoge
naamde plannen Claes I, Qaes II 
en Vandestrick I zijn de naam 
„plan" niet waardig. Zij zijn slechts 
een akteren van de bestaande 
situatie, gekoppeki aan al te opti
mistische prognoses. Het door
hakken van de knoop kan niet 
langer op de lange baian gescho
ven worden. 

En daarmede belanden we bij 

/ 

/ 

7 "-A 

Het begon allemaal met het voor
stel van de algemene voorzitter 
om een onderzoekskommissie op 
te richten.' Die zou de uitvoering 
van het staalplan van naderbij 
moeten opvolgen. Het voorstel 
werd aangenomen, maar een drin
gende behandeling verworpen. 
Dat werd wel ingewilligd bij het 
wetsvoorstel van Wan den Brande 
dat voorziet in de splitsing van de 
nog vijf unitaire bedrijfssektoren. 
Waaronder dus het staal. Vlaamse 
en Waalse socialisten stemden 
samen met de Volksunie voor; de 
Waalse liberalen en de PSC stem
den tegen. Minder duidelijk is eens 
te meer de houding van de CVP. 
Zij stemde wel voor een vlugge 
bespreking, maar zo eenvoudig 
liggen de kaarten niet Dubbelzin
nige Blanckaert verwoordde het 
als volgt: „In ieder geval verzet de 
CVP zich tegen een overhaaste 
beslissing, ook al spreekt zij zich 
uit voor de urgentie". Niet ten 
onrechte merkte Frans Baert op 
dat Vlaanderen niet langer ge
diend IS met eenjederalizerende 
lippendienst". Een goede verstaan
der heeft maar één woord nodig! 
Feit Is dat het staaldossier in een 
verrassende koersversnelling is 
terechtgekomen. Voor de dro
mers van een terugkeer naar de 
goeie ouwe unitaire tijd wordt het 
nu wei lastig nog langer kat en 
muis te spelen. 

Het hele ataakk>ssier werd daarna 
nog eens grondig uit de doeken 
gedaan door Limburger Willy De
saeyere. Hij ging daarbij uit van 
een Vlaams eisenprogramma, dat 
zijns inziens vijf essentiële punten 
omvat 

P-Sprokkels 
• De VU-Kamerfraktie heeft 
mede ingestemd met de verlen
ging van de tijdelijke huishuurwet
geving. Zonder geestdrift even
wel, aldus Frans Baert die pleitte 
voor een definitieve wet waarbij 
rekening zou gehouden worden... 
met de werkelijke belangen van 
huurder en verhuurder Deze zijn 
niet noodzakelijk tegengesteld. 

• Bij de begroting van Justitie 
schetste de fraktievoorzitter het 
drama van de enorme achterstand 
bij de rechtbanken. Dat komt de 
rechtszekerheid en het vertrou
wen van de rechtzoekenden 
geenszins ten goede. Met wat 
lapmiddelen kan dit struktureel 
probleem met verholpen worden. 

• Zijn kollega Raf Declercq han
delde over het gevangeniswezen. 

het tweede punt: die sanering en 
halvering mogen geen voorwend
sel worden voor nieuwe subsidies 
Het oxjet bij de 22 miljard blijven 
die uitgetrokken zijn tot eind 19851 
Waarom zouden de Waalse bazen 
het wat zuiniger gaan doen, als de 

In Nederland fieeft men op ftet 
vlak drie opties vooropgesteki: 
een menselijke tenuitvoerlegging 
van de detentie, beperking van de 
schadelijke gevolgen ervan en 
voorbereiding van gedetineerden 
op hun vrijlating. Alle drie toetst hij 
ze aan de Belgische situatie. Met 
een ontgoochelend resultaat 
(Meer daarover op biz 28). 

• Daan Vervaet greep de PTT-
begroting aan om te pleiten voor 
een fierwaardering van de sociale 
funktie van de postbode. 

• Niet minder dan drie leden van 
de VU-Senaatsfraktie kwamen 
tussen bij de begroting van ont
wikkelingssamenwerking. Hektor 
De Bruyne ging nader in op de 
taak van het Internationaal Fonds 
voor Landbouwontwikkeling. Wal
ter Luyten van zip kant drong aan 
op meer druk om de vrijlating van 
de 13 Zaïrese pariementairen te 
bekomen. Tot stof ging Nelly 
Maes nader in op een drietal 

regering toch alles bijp)ast? De 
derde eis vergt weinig kommen-
taar: een splitsing van deze indus
triële sektor. De unitaire solidariteit 
speelt zo al vokk>erKle via de 
dotaties en de centrale ministeries 
Willen de Walen nog wat extra aan 
hun staal gunnen, dan uit hun zak! 

Daarmede moet dan ook een eind 
komen aan het feit dat de Vlaannse 
staalindustrie meegesleurd wordt 
in de val van de Waalse bedrijven. 

Het lineair opleggen van produk-
tiequota's fnuikt Sidmar en ALZ in 
hun groei. Tot sk)t ging Desaeyere 
nog in op de zware inleveringsof-
fers die overal gevraagd worden, 
behalve blijkbaar in de Waalse 
staalindustrie. Tussen 1978 en 
1980 bijvoortteeld stegen de 
reeds hoge Luikse tonen met 25 
t h , in Gent met slechts 21 th. 

Een besluit werd treffend gefor
muleerd door Michel Cèpoen: 
J-let beleid in de vijf unitaire sekto
ren van de industrie verwekt met 
de dag meer ergenis in Vlaande
ren. Het is geenszins toekomstge
richt en shrpt vrijwel aUe beschik-, 
bare mkidislen op. Bovendien 
¥imrdt Vlaanderen schromeKjk be-
nadeeki. De Vlaamse textielnijver-
fiekj alleen reeds heeft meer 
werkhzen dan er ooit arbeiders in 
het Wa^se staal hebben gewerkt 
Hoe vlugger geregionalizeerd, foe 
vlugger die sektoren uit de sfeer 
van politiek opbod en cfKintage 
komen!". 

kritieken op onze ontwikkdingssa-
menwerking: de neo-kok)nialisti-
scf}e verhoudingen, het Franstalig 
overwKht en het affairistisch ka
rakter 

# Naar aanleiding van een inter
pellatie over de vestiging van 
kerncentrales te Chooz drukten 
Nelly Maes en Rik Vandekerck
hove hun huiver uit bij de gedacft-
te dat het nucleair park eens te 
meer zal uitbreiden. Bovendien 
brengt de overkapaciteit die aldus 
zal ontstaan, de Limburgse steen-
koolcentrale in gevaar 

• Tof stof besprak de Senaat 
ook nog de begroting van Ekono
mische Zaken — de VU-inzichten 
werden verwoord door Michel 
Capoen, Guido Van In en Nelly 
Maes — en interpelleerde Nelly 
Maes over de afbakening van de 
ontwikkelingszones. Volgende 
weken komen we daarop uitge
breid terug. 

,,L'industrie 
de la faim" 
Al kerstboter gekocht? Hebben 
uw zoon of dochter bij het 
voorbije Sinterklaasfeest op 
school ook een paar appeltjes 
gekregen van Zwarte Piet? 
Welnu, weet dan dit: die boter 
en die appels, ze komen alle
maal van een berg! 
Op minder dan zeven jaar tijds 
heeft dit kleine land 225 miljoen 
kilogram landbouwprodukten 
verkwanseld! Wegens overpro-
duktie. Een kwestie van de prij
zen niet te laten ineenstorten. 
Zowat 180 miljoen kilogram 
kwam het vee ten goede, 31,7 
miljoen kilogram werd platge-
waist en, o ja, bijna 4 miljoen 
kilogram werd gratis bedeeld 
aan bejaardenhuizen, scholen 
en dies meer. 

Nog een paar voorbeelden? Dit 
jaar was er een EEG.-over-
schot van 1,4 miljoen ton appe
len. Oplossing: alle appelen 
met een doorsnede van minder 
dan 60 mm uit de handel nemen 
en tot moes bulldozeren. Maar 
zo brutaal zijn we nu ook weer 
niet dat we niet een paar dui
zend ton laten verwerken tot 
sap voor de kleine peuters en 
kleuters. 
Of dit: in 1973 heeft de Europe
se Gemeenschap gemeend de 
kalveren te moeten vetmesten 
met- een miljoen ton melkpoe
der. In de visserijsektor, de 
voedingsnijverheid of de land
bouw, overal bestaan er vrij 
recent „bergen": de boterberg, 
de melkberg, de graanberg_ 

Dat beeld van miljoenen kilo
grammen fruit en groenten die 
met bulldozers vernietigd wor
den. Daartegenover het beeld 
van uitgehongerde en onder
voede mensen. De wereld van 
1982! Absurd, beschamend en 
verontwaardigd is zowat de 

woordenschat die Paul Peeters 
hanteerde om deze „ekonomie" 
af te schilderen. Het in stand 
houden van ^'industrie de la 
faim', waarover Joseph Collins 
het heeft in zijn boek. De wes
terse wereld of „La grande 
bouffe'. 
Eén enkel simpel vraagje stelde 
Paul Peeters hierover aan de 
bevoegde staatssekretaris De 
Keersmaeker: „Is daar nu echt 
niets aan te doen?" Antwoord: 
„Weinig elastische vraag, prij
zen op peil houden- Ook ik 
betreur- maar het is het enige 
middel om een redelijke voed
selvoorziening te koppelen aan 
een fatsoenlijk inkomen voor 
de producenten'. 
En dan staat er netjes gedrukt: 
„(Applaus bij de meerderheid)'. 
Het doet ons terugdenken aan 
die eerste zin van Nelly Maes' 
tussenkomst bij ontwikkelings
samenwerking: „Weet nu dan 
dat uw stem door niemand 
wordt gehoord, zolang gij sta
melend bidt of bedelt bij de 
poort'. 
Al kerstboter gekocht? 

16 DECEMBER 1982 



« M P •P 

8 m Onze wereld 

Italiës „Bulgaarse konnektie": 
een spionage- en smokkelroman 

De jongste onthullingen over de „Bulgaarse konnektie' in 
Italië doen eens te meer aan een spannende spionageroman 
denken. Aanslagen en plannen voor aanslagen, drug- en wa
pensmokkel, geen enkel element ontbreekt, tenzij seks 
voorlopig, maar wat niet is kan nog altijd komen-
De spanning tussen Italië en Bulgarije werd eind vorige 
week geïllustreerd door het feit dat beide landen hun 
ambassadeur in eikaars hoofdstad terugriepen, „voor nor
male konsultaties". 

Reden voor de spanning: Italiaan
se ambtenaren en vooral de pers 
hebben gezegd dat Bulgaarse 
agenten een rol speelden in de 
voorbereiding van de aanslag, op 
13 mei vorig jaar, op paus Joannes 
Paulus. Een aanslag die gepleegd 
werd door de Turk Mehmet AU 
Agga die nu in een Italiaanse ge
vangenis zijn straf uitzit Boven
dien, zo zegden Italiaanse recher
cheurs onlangs, is een speciale 
onderzoeksgroep van oordeel dat 
Bulgaarse agenten ook gepro
beerd hebben een aanslag te laten 
plegen op de Poolse vakbondslei
der Lech Walesa toen die in janua
ri vorig jaar Italië bezocht en op 
het Vatikaan door de (Poolse) 
Paus ontvangen werd. Vandaar 
spekulaties dat de Bulgaarse ge
heime dienst zou geprobeerd heb
ben, al of niet in opdracht van de 
Sovjet-KGB, om de sociale gisting 
in Polen tot stilstand te brengen 
door de twee mensen uit te scha
kelen die het grootste moreel ge
zag bij de Poolse bevolking genie
ten. 

De beschuldigingen inzake de mo
gelijke Bulgaarse betrokkenheid 
bij een aanslag, en plannen voor 
een andere aanslag, spruiten voor
al voort uit verklaringen van Ali 
Agga en van een Italiaanse vak-
bondsfunktionaris. Luigi Scriccio-
lo, die in februari van dit jaar 
aangehouden werd en sinds 1976 
voor de Bulgaarse geheime dienst 
zou hebben gewerkt 

Ali Agga, die aanvankelijk volhield 
dat hij zijn aanslag op de paus he
lemaal alleen had gepland en uit-
qevoerd, begon In mei jl. die ver
klaringen te herzien. Hij noemde 
evenwel niet alleen Bulgaarse 
medeplichtigen, o.w. een beambte 

van het kantoor in Rome van de 
Bulgaarse luchtvaartmaatschappij 
Sergei Ivanov Antonov, die door 
de Italiaanse ptolitie werd aange
houden. Maar ook een heel ande
re „konnektie" met een spilfiguur in 
een netwerk van wapen- en drug
smokkel, de Turkse onderwereld
leider Bechir Celenk, en leden van 
uiterst-rechtse Turks-nationalisti-
sche groepen zoals de „Grijzen 
Wolven", die met name in West-
Duitsland over een goed georgani-
zeerd netwerk beschikken. In dat 
land zijn trouwens al twee Turken 
aangehouden wegens medeplich
tigheid met Ali Agga. 
De Turkse „fieetvader" Bechir Ce
lenk werd vorige week... in Bulga
rije aangehouden. De man die een 
spilfiguur is in een bloeiende 
smokkelhandel van wapens en 
verdovende middelen tussen het 
Nabije Oosten en West-Europa, 
een handel die In grote mate Turk
se vrachtwagens o.m. door Turkije 
en Bulgarije transiteert voelde na 
de militaire staatsgreep van de
cember 1980 in zijn land de grond 
te heet onder de voeten worden, 
en verdween. Toen al werd ge
zegd dat hij zich In Bulgarije be
vond en dat Is nu bevestigd door 
de mededeling van de Bulgaarse 
autoriteiten dat hij in Sofia aange
houden Is. Er Is een onderzoek 
aan de gang, zo werd gezegd, 
naar zijn betrokkenheid bij de aan
slag op de paus. 

Volgens wat bekend is van de 
verklaringen die Ali Agga sinds 
mei jl. aflegde hielp Bechir Celenk, 
die kon rekenen op de bescher
ming van tal van hoge, omgekoch
te Turkse ambtenaren, hem In 
1980 ontsnappen uit de Turkse 
gevangenis waar hij een straf uit

zat wegens de moord op een 
journalist Celenk hielp hem naar 
Bulganje vluchten waar Agga eni
ge tijd In een luxueus hotel In Sofia 
verbleef. 

Anderzijds bracht All Agga ook 
enkele Bulgaarse vertegenwoordi
gers In Rome in het gedrang. Niet 

diens bezoek aan Italië. Hij zou aan 
de Bulgaren ook informatie over 
Solidarnosc hebben doorgege
ven. Volgens rechercheurs heb
ben Bulgaarse agenten aan Scnc-
cloli gevraagd gebruik te maken 
van zijn kontakten met de Rode 
Brigades om een aanslag op Wa
lesa te laten uitvoeren toen die In 
Italië was. Dat plan mislukte, aldus 
die bronnen, omdat de Rode Bri
gades weigerden met de Bulgaren 
samen te werken. Onrwiat bij Scric-
cloll's arrestatie bleek dat hij vele 
reizen in vliegtuigen van de Bul
gaarse luchtvaartmaatschappij ge
maakt had, werd toen al het kan
toor van Antonov onderzocht 

alleen Antonov, de beambte van 
de Bulgaarse luchtvaartmaat
schappij, maar ook een kassier 
van de Bulgaarse ambassade, Te-
odorov Aivazov, en de sekretaris 
van de militaire attaché, Vassiliev 
Kolev. Die laatste twee keerden 
de jongste tijd naar Bulgarije te
rug. 
Antonovs naam viel ook al In ver
band met het onderzoek naar de 
aktiviteiten van de vakbondsfunk-
tionans LuIgi Scricciolo, die In fe
bruari werd aangehouden op be
schuldiging van medeplichtigheid 
aan de ontvoering door de Rode 
Bngades van de Amenkaanse 
NAVO-generaal James Dozier. 
De generaal werd op 17 decem
ber jl. in noord-ltallë ontvoerd en 
op 28 januari door de Italiaanse 
politie bevrijd. Scricciolo, zo werd 
gezegd, werkte al sinds 1976 voor 
de Bulgaarse geheime diensten en 
zou daaraan de „verhoren" van 
Dozier door ondervragers van de 
Rode Brigades hebben doorge
speeld. Anderzijds was hij ook een 
van de voornaamste kontaktmen-
sen in de Italiaanse vakbondswe
reld van het Poolse Solidarnosc 
en begeleidde hij Walesa tijdens 

Bulgaarse „konnekties" duiken 
dus in verschillende verbanden 
op. Maar Inmiddels hebben zowel 
Italiaanse regeringsleden als ande
re bronnen gewaarschuwd voor-
overhaaste konklusies inzake Bul
gaarse betrokkenheid bij de aan
slag op de paus of plannen voor 
een aanslag op Walesa. De aanwij
zingen berusten tot nog toe Im
mers vnjwel uitsluitend uit de ver
klaringen van Ali Agga en Scric
ciolo. Zo bestaan er grote twijfels 
of Antonov, een tamelijk onbe
langrijke figuur, wel een sleutelrol 
kan gesfjeeld hebben. De verden
kingen tegen de ambassade-kas
sier Aivazov berusten niet op har
de gegevens, maar op het feit dat 
All Agga diens appartement en 
auto kon beschrijven en zijn gehei
me telefoonnummer kende. Bulga
rije heeft al die aanklachten ont
kend, gezegd dat het onzin was te 
denken dat de genaamde Bulgaar
se vertegenwoordigers met All 
Agga komplotteerden „omdat ze 
geen enkele gemeenschappelijke 
taal hadden waarin ze zich ver
staanbaar konden maken", en aan
gevoerd dat de Bulgaren in kwes
tie met zovele maanden na de 

aanslag op de paus In Italië zouden 
gebleven zijn als ze werkelijk 
medeplichtig waren. 
Van hun kant zegden ook hoge 
ambtenaren van het Westduitse 
ministene van Binnenlandse Za
ken onlangs dat ze heel wat harde
re bewijzen willen zien vóór ze 
geloven in een officiële Bulgaarse 
medeplichtigheid aan de aanslag 
op de paus. 

Die ambtenaren, die zich grote 
zorgen maken over de toename 
van de aanvoer van heroïne naar 
de Bondsrepubliek, geloven wel in 
een op zijn minst passieve mede
werking van Bulganje en de uitge
breide handel in wapens en drugs 
die tussen Libanon en West-Euro
pa plaatsvindt een handel waar
van onlangs ook In nccrd-ltalië een 
belangrijk net werd opgerold. „De 
Bulgaarse autoriteiten, die hun 
land zeer strak kontroleren, weten 
zeer goed wat zich in de Turkse 
smokkelkamions bevindt Maar ze 
laten begaan, mits betaling, omdat 
ze aldus een gemakkelijke bron 
aan harde deviezen hebben", al
dus die ambtenaren. Dat Is ook het 
oordeel van de Turkse journalist 
Ugur Mumcu, van de centrum
linkse krant „Cumhuriyet" die 
sinds 1975 al In artikels en een 
boek dat een ware bestseller 
werd onthullingen publiceerde 
over de Internationale handel van 
de Turkse onderwereld In drugs 
en wapens. Volgens de journalist 
veriiep die handel voor een groot 
deel via Bulgarije (naast andere 
kanalen zoals Synë en Grieken
land) en lieten de Bulgaarse doua
ne-autoriteiten begaan mits beta
ling van „een kommissie van 12 tot 
15 th . op de smokkelwaar". 

De voornaamste band tussen Ali 
Agga en Bulgarije is dus voor het 
ogenblik de Turkse „peetvader" 
Celenk die in dat land een toe
vlucht vond toen hij Turkije niet 
veilig genoeg meer oordeelde en 
daar nu gevangen zit Heeft Bulga
rije „slechts" te maken met smok-
keloperaties op grote schaal of 
speelde het ook een rol In de 
voorbereiding van aanslagen In 
Italië? Het onderzoek, een waar 
feuilleton dat elke week nieuwe 
afleveringen brengt is volop aan 
de gang. Maar het Is bekend dat in 
dergelijke zaken, om het even 
waar te wereld, het publiek slechts 
het tipje van de ijsberg te zien 
krijgt, en de duistere wereld van 
agenten, spionnen en geheime 
komplotten goeddeels verborgen 
blijft. 

H. Oosterhuys 

Wordt wapenwedloop ook voor Amerika te duur? 
President Reagan heeft de Amerikaanse be
volking opgeroepen hem te steunen in zijn 
strijd om de produktie van de nieuwe 1<onti-
nentale MX-raket toch door het Kongres te 
krijgen. In een ophefmakende beslissing be
sloot vorige week een meerderheid in het 
Huis van Afgevaardigden, waarbij zich ook 
tientallen leden van Reagans Republikeinse 
partij aansloten, om uit de defensiebegroting 
de vele miljarden te schrappen die bedoeld 
waren voor de produktie van de eerste vijf 
MX-raketten. 

Volgens Reagan zijn de honderd nieuwe MX-
raketten, die hij niet zonder cynisme „vredes
bewaarders" (peacekeepers) noemt er abso
luut nodig. Volgens hem kunnen de huidige op 
het land gebaseerde Amerikaanse interkonti-
nentale raketten, de Minuteman, in hun silo's 
worden uitgeschakeld door een „first strike" 
van de zware, en zeer precies geworden, 
interkontinentale raketten van de Sovjetunie. 
Daardoor is Amerika's nucleaire afschrikking 
ongeloofwaardig geworden en is het bewape-

Reagan zet strijd om MX-raket verder 
ningsevenwicht en dus de vrede in gevaar, al
dus in een notedop de redenering van Reagan. 
Vandaar dat hij honderd uiterst moderne, 
trefzekere MX-raketten wil opstellen, en dat in 
een „bundel" („dense pack") op een klein 
gebied In de staat Wyoming. Op die manier 
zouden de raketten In teorie onkwetsbaar zijn 
voor een „first strike". Immers, aldus nog 
steeds de teorie, om ze uit te schakelen zou de 
tegenstander er een dicht salvo raketten moe
ten op afvuren en de eerste binnenkomende 
raket die explodeeri zou zoveel radlo-aktief 
afval vrijmaken dat haar „gezellen" erdoor 
onschadelijk zouden worden gemaakt een 
fenomeen dat In het vakjargon „broeder
moord" heet 

Een deel van het verzet in het Huis van 
Afgevaardigden is ingegeven door het feit dat 
heel wat mensen, onder wie enkele topleiders 
van het leger, helemaal niet overtuigd zijn van 
de waarde van de „dense pack"-opstelllng. 

Reagan heeft al gezegd dat hij daarover nog 
wil praten, als eerst alvast maar de produktie 
van de MX begint Maar dat is niet de enige 
reden voor de afwijzing. 
De enorme kosten van het projekt zijn ook al 
moeilijk te slikken voor vele volksvertegen
woordigers die binnen een kleine twee jaar 
moeten herverkozen worden en van hun kie
zers steeds meer klachten horen over de hoge 
werkloosheid en de pijnlijk aankomende be
snoeiingen op de, toch al schaars toegemeten, 
sociale uitkeringen. 
Bovendien geloven vele leden van het Kon-
gre£ niet dat de geloofwaardigheid van de 
Amerikaanse nucleair-strategische afschrik
king in gevaar Is. Vooreerst berekenden ex-
perten dat de huidige op land gebaseerde 
interkontinentale raketten van de VS nooit In 
één Sovjet-voltreffer kunnen worden uitge
schakeld. En zelfs als dat het geval was, zo 
zegden ze, houdt de Amerikaanse president 

zoveel atoomraketten op onderzeeërs over 
(slechts een derde van Amerika's strategische 
kernmacht bestaat uit op het land gebaseerde 
raketten, tegen 72 th. voor de Sovjetunie) dat 
hij de Sovjetunie zo'n vernietigende vergel
ding kan toebrengen dat geen enkele Sovjet
leider die bij zijn verstand is tot een „first stri
ke" tegen Amerika zou kunnen besluiten. 
Zowel om redenen van Internationale veilig
heid als om de enorme kosten die ermee 
gepaard zouden gaan schrikken heel wat 
Kongresleden ervoor terug het starisein voor 
een nieuwe faze In de bewapeningswedloop te 
geven. 

De wapenwedloop wordt zo duur dat hij 
vrijwel niet meer te betalen Is. Zou dat het klei
ne lichtpuntje zijn dat een vertraging in die 
race laat verhopen? Het recente besluit van 
het Huls van Afgevaardigden is een teken In 
die richting. Maar Reagan heeft zijn laatste 
woord nog niet gezegd en de senaat moet nog 
over de MX stemmen. 

H.O. 
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Leefmilieu m 

Rupel-Chemie koopt 42 ha stort 
•k De aktiegroep Leefmilieu Rupelstreel< is nog steeds niet te 
sprel<en over de afloop van de openbare verkoop van 42 ha 
kleiputten en -gronden langs de Bosstraat te Boom-Rumst op 7 
december jl. Op een ogenblik dat de ministers Akkermans en Lens-
sens en de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (D.V.AM) 
de kandidaat-kopers bezweren dat zij in het betrokken gebied nooit 
zullen mogen storten, laat de overheid toe dat de NV Prayon Rupel-
Chemie, 21 ha kleiputten kan aankopen aan de spotprijs van 32 fr./ 
m2. 
De leefmilieugroep stelt bitter vast dat de g^meentebesturen van 
Boom en Rumst, noch het provinciebestuur van Antwerpen, noch de 
GOM, noch OVAM of de Vlaamse deelregering, geen 10 miljoen 
klaar hadden om deze verkoop onmogelijk te maken. Het ging uit
eindelijk om een bedrag van 6.400.000 fr. 
De aktiegroep meent nu dat door middel van een spoedprocedure 
Rupel Chemie dient te worden onteigend van de pas aangekochte 
putten en gronden, waar zoals voorzien in het Gewestplan-
Antwerpen, de bosbouw-bestemming kan verwezenlijkt worden. 

Deze foto is uitgerekend tien jaar oud. Veel is er in de Rupelstreel< niet veranderd, ondanks li jvige 
rapporten en hartverscheurende verklaringen. 

Rupelstreek (nog) niet gezond 
De jongste weken heeft het saneringsplan voor stortgebieden in de 
Rupelstreek, bekendgemaakt op 3 november jongstleden door Jan 
Lenssens, gemeenschapsminister van Leefmilieu, Waterbeleid en 
Onderwijs heelwat rakties uitgelokt. De betrokken minister steunt 
daarbij op de voortellen var* de Openbare Vlaamse Afvalmaatschap-
pij, die via het jongste Vlaamse Afvaldekreet de gigantische opdracht 
kreeg, het al te lang aanslepende afvalprobleem in Vlaanderen op te 
lossen. Voorwaar dit is geen gemakkelijke opdracht 

Anderzijds is het wantrouwen en 
de kritiek te begrijpen van de 
milieuverenigingen en meer be
paald van de aktiegroep Leefmi
lieu Rupelstreek, die nu al een-
decennium lang in de woestijn 
predikt en al haar inspanningen 
om de streek een andere bestem
ming te geven, dan de vuilnisbak 
van Noord en Zuid, telkens weer 
op de lange baan ziet geschoven. 
Daarbij komt nog de bedreiging 
van een aantal aktieve kontestan-
ten met hoge boetes, omwille van 
hun zgn. onwettige „handelingen", 
terwijl de echte verantwoordelij
ken voor een soort moderne wel-
zijnskriminaliteit ongemoeid wor
den gelaten. Twee maten en twee 
gewichten dus, waardoor in dit 
land fundamentele oplossingen 
alsmaar moeilijker worden. 

S to r te l lende 
De ruim vijftigduizend inwoners uit 
Hemiksem, Schelle, Niel, Boom en 
Rumst leven al jaren in de krisis. 

Sedert de teloorgang van de 
steenbakkerijen in de Rupelstreek 
werden de uitgegraven kleiputten 
als stortplaats gebruikt voor aller
lei afval. Momenteel zijn er nog 
een vijftiental, goed voor ruim 
300.000 ton huisvuilnis per jaar, 
500.000 ton gips, meer dan 
600.000 m3 vliegas (waarvan 
tweederden uit Nederland), onge
veer 50.000 mS asbestcementaf-
val en nog eens 45.000 mS bouw
en sloopafval. Het storten kan aan 
het huidige tempo nog gedurende 
tien jaar worden voortgezet. Dan 
zullen alle putten, met stortvergun-
ning, opgevuld zijn. 

De Openbare Vlaamse Afvalmaat-
schappij (OVAM) wil de stort
plaatsen in de Rupelstreek sane
ren, hun aantal verminderen, de 
verkeershinder beperken en de 
samenwerking met de struktuur-
planning bevorderen. 

Toekomst 
Praktische gevolgen zijn dus te 
verwachten en kunnen als volgt 
worden samengevat Het stort te 
Rumst-Terhagen, gebruikt door de 
NV Etemit de stad Antwerpen en 
Rupelchemie wordt groene zone 
en dit binnen de drie jaar. Tijdens 
de overgangsperiode mag nog 
worden gestort, maar slechts on
der strenge voorwaarden. De fir
ma's Rupelchemie en Etemit die 
op tal van plaatsen storten, zullen 
in overleg met O V A M alternatie
ven zoeken, die via de waterwe

gen bereikbaar zijn. O V A M zal 
bovendien zelf een zgn. model-
stort uitbaten op een nog te bepa
len plaats. Het OTL-stort te Rumst 
blijft behouden, wegens zijn „goe
de" ligging en hoge restkapaciteit 
Bovendien worden een aantal put
ten als reservegebied aangewe
zen o.m. te Rumst Niel en Schelle. 
Ten slotte worden enkele andere 
putten te Terhagen, Boom, Niel en 
Hemiksem volgestort waarna ze 
een nabestemming krijgen. 

Wantrouwen 
Dit overheidsplan om definitief af 
te rekenen met de stortellende in 
de Rupelstreek werd door de 
plaatselijke milieuverenigingen bie-
zonder kritisch en met veel wan
trouwen onthaald. Deze houding 
is te begrijp>en omdat de situatie 
op korte termijn weinig zal veran
deren. Zo mag het wegens over

tredingen beruchte OTL-stort te 
Rumst zelfs uitbreiden, terwijl de 
bestemming van de Boomse klei
putten onduidelijk blijft 
Na de jongste ontdekking van een 
derde en zeer ernstig gif schandaal 
in Nederland, met name te Goude
rak en de recente storting van 
giftige modder, afkomstig van 
onze noorderburen, in een oude 
zandgroeve in het Waalse Hannut 
is waakzaamheid geboden. Het 
Aktiekomitee Leefmilieu Rupel
streek wijst dan ook terecht op 
het ontbreken van bilaterale ak
koorden met Nederland ter zake. 
Een klap op de vuurpijl is ongetwij
feld de aanmaning die enkele ak-
tievoerders tegen het transport 
van gipsatval te Humst zopas ont
vingen, om een schadevergoeding 
te betalen van bijna een half mil
joen frank. Dit is niet van aard om 
een klimaat te scheppen van op
bouwende samenwerking. 

O V A M van haar kant wijst op een 
aantal voorwaarden nodig om tot 
resultaten te komen. Zo moet de 
spekulatie op toekomstige stort-

,Als we de oceanen schoon willen houden zullen 

we de vissen stemrecht moeten geven. 

•k In een dringend verzoek 
vraagt VU-kamerlid Kuijpers 
dat de Belgische regering in 
navolging van Nederland het 
radio-aktief tijdelijk boven
gronds op te slaan. En dat onze 
havens niet meer zouden ge
bruikt worden voor de overslag 
van radio-aktief afval. 

•k De sociale dienst van het 
OCMW van Bree bracht een 
negende Info-krant onder de ti
tel „Geld lenen en verkopers
praktijken: kijk uitr Uit het 
voorwoord: „Mensen sluiten 
veel te gemakkelijk leningen af. 
Zo treffen we soms gezinnen 
aan met 4 of 5 persoonlijke 
leningen. Maandelijks dient er 
dan zoveel afbetaald te worden, 
dat bijna het ganse gezinsinko
men er door wordt opgeslorpt 
Er lopéii tegenwoordig veel 
„haaien" rond die het er alleen 
maar om te doen is om een 
lening te verkopen. Het interes

seert hen geen sikkepit als dat 
gezin daar achteraf mee in de 
problemen zi t f De brochure 
vermeldt naast tal van bereke
ningen van maandelijkse afbe
talingen voorbeelden van „vui
le" praktijken bij het aansmeren 

van allerhande leningen. Een 
aantal waar gebeurde droevige 
verhalen leren in welke situa
ties te gulle geldopnemers kun
nen geraken- (Sociale dienst -
Bree, P. Lambertusstr. 5 A/2 -
3690 Bree. 011/46.43.31). 

•k De Vlaamse Jeugdbond 
voor Natuurstudie en Milieube
houd „Natuur 2000" bestaat vijf
tien jaar Ter gelegenheid daar-

(L Willems) 

van wordt van 26 tot en met 30 
december as in het Provinciaal 
Vormingscentrum te Oostmalle 
een jubileumkongres gehouden 
voor alle belangstellende jon
geren tussen 12 en 25. Dit kon-
gres zal geheel in het teken 
staan van de natuurstudie en 
van het natuurbehoud in Vlaan
deren. Naast de vertoning van 
meerdere natuurfilms, dia-voor
drachten door ervaren natuur
kenners worden er een aantal 
keuze-exkursies georganizeerd. 
De opening van het kongres 
heeft plaats op zondag 26 de
cember om 15 uur. Kostprijs 
incL logies, maaltijden, exkur-
sies en de rest van het pro
gramma: 750 fr. voor leden, 
1.000 fr. voor niet-leden. Storten 
op rek 414-9091971-33 van Na
tuur 2000, Antwerpen. Meer in
lichtingen: VJN „Natuur 2000", 
Bervoetstraat 33, 2000 Antwer
pen, teL 03/231,26.04 - 03/ 
23^73.79. 

plaatsen onmiddellijk ophouden 
en zijn er alternatieven nodig o.m. 
voor het afval afkomstig uit Neder
land, gips- en asbestcennentafval, 
evenals voor vloeiljaar afval en 
slib. Inzake gevaarlijk chemisch 
afval (het zgn. probleemafval) 
moet een verwerkingsinstallatie 
worden gebouwd en een stort ter 
beschikking zijn, desnoods in een 
andere regio. 
Kortom, een nieuwe aanp)ak is de 
enige manier om uit het slop te ge
raken. Maar, het is normaal dat de 
milieuverenigingen konkrete waar
borgen eisen. Ze zijn al te lang 
misleid door p)olitici, die zich lieten 
lijmen door lobby's, die van nature 
uit weinig oog hebben voor socia
le en milieuwaarden. 

Vuiltje In de lucht en_ 
in het water 

Het rapport dat minister Lenssens 
aan de pers overhandigde is ook 
weinig bemoedigend voor de 
lucht- en waterkwaliteit in de Ru
pelstreek. De Rupel, die in de 
vorige eeuw nog een gezonde 
rivier was, is nu een open riool, 
met een waterkwaliteit die meer 
dan alarmerend i& Deze bevaar
bare waterloop wordt „gevoed" 
door de Grote en Kleine Nete, de 
Dijle en de Zenne, die stuk voor 
stuk ook ofjen riolen zijn. Samen 
brengen ze een verontreinigende 
belasting mee van bijna drie mil
joen inwoners-ekwivalent De 
plaatselijke industrie zorgt voor 
het toemaatje van_. één miljoen 
inwoners-ekwivalent! 

De luchtkwaliteit is evenmin om 
over naar huis te schrijven. De 
steenbakkerijen en de chemische 
nijverheid te Willebroek zorgen 
bijna permanent voor zeer sterke 
reukhinder in de omgeving. We
gens de krisis en het aanbrengen 
van technische voorzieningen is 
de milieubelasting van de bak-
ovens verminderd Anderzijds dra
gen de scheikundige fabrieken, 
met o.m. hun stikstofverbindingen, 
gedragen door zuidwestenwin
den, nog steeds in belangrijke 
mate bij tot een luchtkwaliteit die 
anno 1982 niet langer aanvaard
baar is. 

Dit alles toont aan dat een efficiënt 
milieubeleid ongetwijfeld prioritair 
moet zijn. De Vlaamse deelrege
ring heeft nog maar weinig tijd om 
dit in te zien en ernaar te handelen. 

Wim Wellens 
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NTG-produktie „Belgische Cirque Beige" 

Een 
„Vlaamse Beweging 

op de planken 

m Vlaamse Beweging 

f f 

„Wij brengen voor U de geschie
denis van de Vlaamse Beweging 
in een oude circustent, waarmee 
wij heel Vlaanderen „af-trekken'. 
L) Vlaanderens lief en leed door 
de eeuwen heen', zegt een ouder 
geworden koning Boudewijn in 
het jaar 2000. Akteur Ivo Pauwels 
speelt deze koninklijke rol on
weerstaanbaar sterk: houding, 
taal en zelfs het typisch „schuin 
houden van hoofd" (eigenheden 
van de vorst) worden feil loos 
geïmiteerd. Maar ook de andere 
NTG-beroepsakteurs zoals Jef 
Demedts (in een magistrale 
Bormsvertolking), Herman Coes-
sens (als Frans Van Cauwelaert), 
Hugo Van den Berghe (als Staf 
de Clercq), Cyriel van Gent (o.a. 
als kardinaal Van Roey) en Nolle 
Versyp (in de rol van de „wijze" 
Hendrik Elias) geven in de „Bel
gische Cirque Beige'een glans-
prestatie weg. 

De wervelwind, van hoogst ern
stige debatten (gerekonstrueerd 
door historische studies), afge
wisseld met knotsgekke lach-
scènes (die al evenzeer de wer
kelijkheid illustreren), die over de 
toneeltoeschouwers waait is 
voor Vlaams-nationalisten soms 
als een storm vol emotie en 
woede, maar vaak ook als een 
zachte bries van eerlijke recht
vaardiging. 
Vorige week brachten wij een 
vraaggesprek met de auteurs 
van dit meesterwerk (liefst 7 uur, 
nooit-vervelend, teater). 

Reeds een kwartier vóór aanvang 
van het eerste deel valt er voor de 
aanwezigen iets te beleven: een 
leeuw, met hanestaart, maakt veel 
misbaar in een kooi tegen een 
achtergronddecor van een tricolo
re circustent terwijl op een ver-
hoogje een wanordelijk blazend 
orkest geluiden verkoopt. Circus-
gasten lopen slordig over het po
dium... 

Derde iJzertoren-
Dan begint het die leeuw „veran
dert" in klown August, het toon
beeld van de goedzakse (lompe) 
Vlaming en die als tegenspeler de 
welopgevoede, fransdolle Pierrot 
kri jgt 
In amper 10 minuten tijd worden 
Julius Caesar, Jan Breydel en 
diens trawant Pieter, de Sansku-
lotten, Bonaparte en Willem I ten 
tonele gevoerd Roi Baudouin, ko
ning met pensioen, heeft in 1997 
het plan opgevat om zijn buiten
verblijf te Motnl „waar ons handel
tje in vislijnen niet meer draaide", 
vaarwel te zeggen Ondanks de 
realizatie van de Vlaamse en 
Waalse republiek, en het protekto-
raat Brussel, wil hij de gemeen
schap kond doen over de rijke 
geschiedenis van de Vlaamse ont-
voogdingsstnjd. „En, op het einde 
van de voorstelling is er een omha

ling ter financiering van de derde 
IJzertoren". 
Jakob Kats poogt het domme 
Vlaamse werkvolk in 1839 bewust 
te maken en, door middel van 
straattoneel, het proletariaat op te 
zetten tegen de rijken, de fransdol
le bourgeoisie en de verdrukken
de kerkelijke overheid. „Onwe
tendheid is de grootste onvrijheid. 
CJ Hoe kan men zijn volk bemin
nen en terzelfdertijd de taal van dit 
volk verachten?", schreeuwt Kats 
het uit 
Wij zijn getuigen van een heetge
bakerde diskussie onder de letter
kundigen Conscience, De Laet en 
Van Rijswijck, gevolgd door een 
zitting van het kongres van de 
taaikommissie in 1841. De te brave 
Edward Coremans in het parle
ment een flamingantische opris
ping in een konservatief-katoliek 
kollege (een duidelijke verwijzing 
naar Albrecht Rodenbachs „groo-
te stooringhe"), en de eerste ak-
ties van de jonge dokter Borms 
brengen ons bij het uitbreken van 
de eerste wereldbrand. Uiteraard 
ontbreekt de bekende oproep van 
de „koning-soldaat" met: „Vlamin
gen, gedenkt de slag der Gulden 
Sporen". De waanzin van die oor
log en de tragiek achter het Uzer-
front worden bijna voelbaar ge
bracht Hierbij maakte de regis
seur handig gebruik van licht- en 
klankeffekten. 

De diskussies over het Aktivisme 
in bezet en met-bezet gebied wor
den lang uitgesponnen en zelfs de 
nooit totaal opgeloste affaire van 
de „sublieme deserteurs" worden 

„Roi Baudouin", circusdirekteur, brengt de fijngemanierde en frankofone Pierrot en de volkse, openhartige 
August tot bedaren. 

„Belgische 
Cirque Beige" 
van Wa l t e r M o e r e m a n s en 
Frans R e d a n t 

De „Belgische Cirque Beige. Patriot
tische Revue Patriotique' speelt In 
het Nederlands Toneel Gent Sint-
Baafsplein 17, 9000 Gent Telefoon 
voor het bespreken van plaatsen: 
091-25.32.08, vanaf 12u. 
Het stuk bestaat uit twee delen, 
maar wordt in één stuk door ge
speeld, onderbroken door een lange 
pauze: op zaterdag 8 januari vanaf 
18 u. 30. Deel 1 speelt men ook op 
17, 18, 20, 23, 28 dec. en 2, 3, 6 jan. 
vanaf 20 u. En deel 2 op 16,19,21,26, 
27,30 dec. en 4,7 jan„ ook vanaf 20 u. 
Er worden reisvoorstellingen gehou
den in de Brugse stadsschouwburg 
op dinsdag en woensdag 11 en 12 
januari, in het Kultureel Centrum van 
Hasselt op zaterdag 15 januari en in 
het Kultureel Centrum van Strom-
beek-Bever op 20, 21 en 22 januari. 

behandeld. Hendrik Borgignon 
was immers één van de advizeurs 
voor de schrijvers van deze „re
vue". 
Het naoorlogse proces tegen de 
aktivist Borms wordt eerst fnvool, 
nadien bloedernstig geakteerd 
Het getuigenis van Roza de Guch-
tenaere grijpt aan: „Het volk kent 
zijn ware vrienden pas wanneer zij 
dood zijn!" 
Telkens wordt alles luchtig, ver
teerbaar gemaakt door de inter
mezzo's van de beide klowns en 
van (ook een klown*?) circusdirek
teur Boudewijn „Wij hebben alle
maal gekollaboreerd en beroep 
gedaan op een vreemde mogend
heid. Al was het maar om ons 
nageslacht te verzekeren...". 

Eeuwige verdeeldheid» 

Het tweede deel vat aan met de 
langdurige uitbeelding van de 10-
jaar lange opsluiting van Borms. 
Tot aan de suksesrijke verkiezing 
van 1928. 
Een zwak moment in het stuk is de 
uittekening van de politieke situa
tie tijdens het interbellum enkel 
het VNV wordt „behandeld" Dit 
was, weliswaar, de belangrijkste 

NTG-direkteur Jef Demedts in een meesterlijke vertolking van de, hier nog, jonge dr Borms. Een rol hem op 
het lijf geschreven 

emanatie van de politieke vleugel 
van het Vlaams-nationalisme, maar 
dit neemt met weg dat ook het 
Verdinaso van Joris Van Severen 
een niet te verwaarlozen groep 
vormde Belanghebbend is even
wel de verwijzing naar de eeuwi
ge, onmachtveroorzakende, ver
deeldheid van en in die Vlaamse 
ontvoogdingsstnjd. 

Executie Borms 
De meer dan dubieuze rol van 
Kerk en Hof, de duistere banden 
tussen het opkomende fascisme 
en het kapitaal, de wandaden van 
het nazisme, enz worden met de 
nodige kntische zin behandeld op 
de scène. De ruzie onder staken
de arbeiders verwijst pijnlijk sterk 
naar hedendaagse feiten De 
spooktreinen, volgepropt met 
„staatsgevaarlijke" personen (o.m. 
nationalisten), en de uiterst laffe 
houding van de „Londense rege
ring" worden naast de kollaboratie 
geplaatst En aldus keihard aan de 
kaak gesteld. Mede door enkele 
decorhandigheidjes kan men de 
Oostfrontscène biezonder ge
slaagd noemen Maar het sluitstuk 
(en orgelpunt) blijft ongetwijfeld 
de executie van de kreupel-zieke 
Borms. Dit wordt toneeltechnisch 
feilloos uitgevoerd Zo goed, dat 
men het écht zou wanen. Ook de 
uitvoering van de ongelooflijk hy-
poknete repressieprocessen ma
ken van de „Belgische Cirque Bel-
ge" een buiten-gewoon teater-
spektakel. 

Circus 

Wel jammer dat men het doek 
in 1945 laat vallen Best misschien 
anders zou het stuk wellicht wel 
10 uur geduurd hebben . 
Nooit probeerden de schnjvers en 
makers van dit toneel dingen echt 
te rechtvaardigen, maar zij wijzen 
terecht op een hoop zaken die 
nooit gezegd (mogen) worden De 
Belgische Staat is wel degelijk een 
heuse „cirque" alhoewel de uit
spattingen door dit „on-ding" ge
pleegd met altijd kluchtig zijn 
Deze toneelschepping is door ie
dereen te smaken, zowel door de 
nog levende tijdsgenoot als door 
de jongere, door de historicus en 
de leek Wij kunnen alleen maar 
hopen dat vele burgers uit dit 
leuke land dit stuk gaan bekijken 
Want de geschiedenis herhaalt 
zich maar dan telkens weer op 
een andere manier . (pvdd) 
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Eindejaarsfeesten, en 
je wil de mooiste zijn 
Dat kan ! Natuurlijk met één 
van die elegante avondjurken 
of feestkleedjes van 

f 

Je vindt er besijst de feestjurk 
die het beste bij uw persoon
lijkheid past, want de 
keus is enorm bij Succes 
Kleding Meyers. 
En de prijzen ? Echte 
SKM-prijzen, dus 
uiterst voordelig W 
en interessant 

Ook voor heren 
biedt 

een enorme 
keus smokings 
in zwart of 
marineblauw, 
klassieke of 
moderne snit. 
Alle mogelijke 
maten 

l ^ ^ ' V / e . 
8 o p ' " "/o -^ i 

T-
SUCCES KLEDING MEYERS 

BOOMSESTEENXA^EG 3 5 - A A R T S E L A A R 
MEESTER-KLEERMAKER SINDS 1870 

OPEN : alle werkdagen van 9 tot 19 uur - vrijdag koopjesavond tot 21 uur — zaterdag van 9 tot 18 uur 
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12 m Reportage 

Met welk Doel wordt kernpark uitgebreid? 
Doel ligt In vogelvlucht op amper 15 km van de Antwerpse Zoo en de 
feeëriek — met elektrische lampjes — verlichte Meir. Langsheen de 
Scheldebocht en over het slingerende wegennet, doorheen het 
uitgestrekte havengebied bedraagt de afstand evenwel 33 km. Het is 
een druilerige vrijdag, en ook daardoor bieden die vruchtbare polders 
een trieste aanblik, onder een loden hemeldak. Het weidse panorama 
wordt geschonden (of getekend) door ontelbare schoorsteenpijpen 
en tientallen metalen afvoerbuizen, reuzengrote ajuinvormige bollen 
en prefabrikaten-hangars. Het vlakke zicht van het Verdronken Land 
van Saeftinge wordt aan de einder gedomineerd door de 170 meter 
hoge koeltorens. 

Het luchtruim vult zich met de 
aanhoudende dampwolken van 
de kerncentrales van Doel. En 
onmiddellijk dient dit „misver
stand" gebannen, het zijn niet die 
indrukwekkende en vreemdsoor
tige mastodontentorens die „ge
vaarlijk zijn"; deze spuwen dood
gewone stoom, zoals een door
deweekse kooksfabriek Wél die 
koepelachtige bijgebouwtjes. 
Daar zit „het goedje" in._ „In de 
mate dat men van „gevaar" kan 
spreken, nietwaar!", voegt de pu-
blic-relationman De Vos er haas
tig aan toe. 
De gemeente Doel of wat daar
van overblijft, biedt een desolate 
indruk: enkele boerderijen en 
bergen bieten langsheen de be
tonnen baan verraden menselijk 
en natuurlijk leven De plaatselij
ke windmolen, een restant van 
een eeuwenoud verleden, steekt 
schril af tegen de hypermoderne 
en energieke atoomsplijters. 
Het privaat domein van de „KCD" 
(Kerncentrale Doel) is meters
hoog omheind en wordt bewaakt 
met behulp van de modernste 
snufjes en het leger Werknemers 
en leveranciers worden telkens 
weer aan een uiterst strenge kon-
trole onderworpen De snodaard 
die een inbraakpoging uitvoert 
wordt na een verwittigingsschot, 
onverbiddellijk neergeknald Daar 
staan de militaire overheid en de 
rijkswacht borg voor 

Eurochemic open...!? 
W I J worden op biezonder hartelij
ke wijze ontvangen De heren P 
De Vos (verantwoordelijke voor 
de relaties met de pers), Vervoort 
(burgerlijk ingenieur en milieu-des-
kundige) en zijn medewerker Bap
tist, zijn onze attente gidsen tij
dens de voormiddag Direkteur 
van Doel I en II, de heer Claus 
Huys, vervoegt ons 's middags 
P De Vos vertelt entoesiast en 
overtuigd, zoals het een public 
relation-man past „In tegenstel
ling tot de kerncentrale van 
Chooz ondervinden wij hier geen 
tegenstand of kontestatie van
wege de plaatselijke bevolking. 
De paar honderd inwoners van 
Doel zijn ons genegen. Na een ja
renlange uittocht, ten gevolge 

van een flater van een bouwstop 
— die gelukkig na 10 jaar weer 
werd opgeheven — komen hier 
eindelijk opnieuw mensen wo
nen! Vooral middenstanders 
(restaurants, wasserijen-.) die er 
goed bil varen. Wij zijn het niet, 
die het dorpje hebben kapot ge-
maaktr 
De bouw van Doel I werd aange
vat in 1965 en werd operationeel 
in 74 Doel II en III traden geduren
de de daaropvolgende jaren in 
werking en Doel IV is reeds voor 
80 t h klaar 
Na de gebruikelijke koffie volgt 
een verhelderende uiteenzetting 
over het pnnciep en de werking 
van zon veelbesproken en ge
vreesde kerncentrale De h Ver
voort onderwijst ons, scheikundi
ge leken, op een vlotte wijze 
Begrippen zoals „veiligheid", 
„goedkoper", „toekomstgericht", 
„milieuvriendelijk".- kruiden zijn 
rustig betoog 
„Een centrale zoals Doel IV werkt 
met een brandstofreservoir van 
80 ton uranium. Elk jaar moet 
zowat een derde hiervan worden 
vervangen. De weggenomen 
hoeveelheid gaat dan naar een 
opwerkingsfabriek, zoals deze 
van La Hague of het nu (jammer
lijk) gesloten Eurochemic van 

Een on-gesplitst, en dus ongevaar
lijk, stukje uranium in de vorm van 
een medisch pastilletje ntselt door 
onze handen Is dit nu de brand
stof van de toekomst of van de 
toekomstige holocaust? 
De milieu-deskundige onwijkt het 
pollutieprobleem hoegenaamd 
met met overdonderende vergelij
kingen wordt ons voorgehouden 
hoeveel „vuiler" stookolie en 
steenkool wel zijn Alhoewel hij er 
met in slaagt een sluitend ant
woord te formuleren op de ham
vraag van het afvalprobleem. En 
over het feit dat de kosten voor 
verwerking van het radio-aktieve 
afval nu grotendeels door de staat 
worden gedragen, zwijgt men wij
selijk 

Gehelmd, met een toegangskaart
je op de borst gespeld, genieten 
WIJ van een rondleiding op de werf 
van Doel IV Fotograferen is uit 
den boze en de werkende centra
les worden met bezocht Toch is 
een bezoek aan een in-opbouw-
zijnde-kerncentrale razend inte
ressant De metersdikke muren 
zijn bestand tegen de klap van een 
neerstortend vliegtuig, beweert 
men Wij wandelen ongehinderd 
van de „koude" naar de „warme" 
zone Binnen afzienbare tijd is dit 
gebied uitsluitend toegankelijk in 
speciale, astronautachtige pak
ken en dan ook nog maar voor 
slechts enkele ogenblikken werk 
voor de „jumpers". 
Het wetenschappelijk zenuwcen
trum, de kontrolekamer, zal per
manent bemand worden door drie 
personen, daarin geassisteerd 
door twee computers Het bedie
ningssysteem IS dnemaal bevei
ligd 
Stilaan begrijpen wij hoe het komt 

Twee WU-redakteurs werden op hun 
reportagetocht in het kernpark van 
Doel voortreffelijk begeleid door drie 
EBES-woordvoerders. En, naderhand 
ook te woord gestaan door direkteur 
Huys van Doel 1 en 2. Zij blikten nieu
we inzichten én ook enkele opmerke
lijke wetenswaardigheden in-
Dat fotograferen van Doel-installaties 
ons niet werd toegestaan om redenen 
van veiligheidsoverwegingen inzake 
industriële spionage" en even later 
blauwdrukken van Doel IV (na het 
stelen van een auto van ingenieur 
Vandenstock uit Denderhoutem) in 
Aalst op straat verspreid werden bij-
eengescharreld door een rijkswacht
patrouille^ doet alleszins torenhoge 
vragen rijzen omtrent de vermeende 
sluitende veiligheids voorzieningen 
om en rond de kerncentrales. 

gevaarlijk „iets", dat bovendien 
toelaat elektriciteit te maken 
Rond kernenergie hangt een akeli
ge geheimzinnigheid Deze ge
waarwording wordt versterkt 
wanneer men denkt aan de militai
re beveiliging en de ijzige stilte 
rond al of met gebeurde „ongeval
len" en „lekken". 

Doel-direkteur Claus Huys: 

Ik weet wat angst is 
ii 

II 

Dessel. Daar haalt men er pluto
nium en het direkt bruikbare 
„Uranium 235" uit'- Over de im
mense gevaren van zo'n opwer
kingsfabrieken voor mens en om
geving wordt met uitgeweid 
Tijdens de geïllustreerde toe
spraak wordt het duidelijk dat zeer 
veel afhangt van de zogeheten 
„regelstaven". Deze moeten de 
kernreaktor op gang houden, en 
zo nodig uitdoven 

dat de bouw van een kerncentrale 
8 tot 10 jaar duurt en liefst 
40 000 miljoen frank kost, „waar
van 40 t.h. aan veiligheidsuitrus-
tingen" voegt de direktie er graag 
aan toe Een vreemd gevoel over
valt ons bij het neerkijken op de 
plaats waar de reaktor is inge-
plaatst denken wij onwillekeurig 
aan het feit dat straks deze ruimte 
wordt gevuld met iets onzicht
baars, iets reukloos maar een erg 

„Nochtans komen hier jaarlijks 
meer dan 20.000 bezoekers", stelt 
de h De Vos Elke bezoeker is ge
houden zijn identiteitskaartnum-
mer vooraf door te geven Dit zal 
wel met zijn om op je verjaardag 
een kadootje te sturen 

Werklozen 
in reaktor? 

Tijdens de lunch hebben wij een 
breedvoerig gesprek met de di
rekteur van Doel I en II, de heer 
Claus Huys Een volle veertiger, 
met een bijna Engels gevoel voor 
humor 
Wij: Hoeveel mensen werken er in 
de kerncentrales van Doel"? 
Dir. Huys: „Laat mij vooraf zeg
gen dat dit reusachtig bedrijf, 
zoals de KCD, organizatorisch 
toch op mensenmaat werd ge
houden. In vast dienstverband 
werken een 600-tal mensen om 
deze drie, straks vier, centrales 
te bedienen. Alles werd opge
splitst in twee eenheden, met 
eigen kader en eigen direktie. Al 
blijven er uiteraard gemeen
schappelijke service-diensten." 

Verbrande 
jumpers... 

Wij: Is het waar dat soms werklo
zen voor een korte duur worden 

aangeworven om gevaarlijke klus
jes op te knappen 7 
Dir. Huys: „Wij beschikken over 
eigen, gespecializeerd personeel 
vooralle werk, ook het „gevaarlij
ke" Maar op piekmomenten, een 
viertal per jaar, moeten wij kort
stondig beroep doen op andere 
werknemers voor de zogeheten 
buitengewone operaties. Zoals U 
wellicht weet mag elke mens 
jaarlijks aan een beperkte dosis 
radio-aktiviteit worden blootge
steld, zonder gevaar te lopen. 
Deze hoeveelheid is, in overleg 
met medici, bij wet bepaald. 
Nu IS het inderdaad zo dat wij 
soms „beroep" doen op mensen 
die, zeer tijdelijk, een werkje op
knappen en die gedurende een 
zeer korte periode een grotere 
dosis radio-aktiviteit opdoen, 
waardoor zij „verbrand" zijn voor 
de rest van het jaar. U moet 
begrijpen dat, indien wij hiervoor 
onze specialisten zouden „op
gebruiken", in bij voorbeeld één 
week tijd, dat zij niet langer 
„bruikbaar" zouden zijn tijdens 
de overige maanden van het jaar 
En het is korrekt te beweren dat 
het vaak eenvoudige werkjes be
treft, waarvoor geen hoogge
schoolde opleiding nodig is. Dit 
werk besteden wij uit aan een 
firma, die ons het nodige perso
neel levert Of wij kiezen uit een 
„grabbeldoos" van arbeiders, 
waarover wij zelf beschikken. Ik 
weet evenwel niet of dit werkzoe
kenden zijn.- Wij hanteren het 
„alara-beginsel": „as low as rea
sonable achievable". Dit bete
kent in werkelijkheid een lagere 
stralingsdosis dan wettelijk toe
gelaten. En ik moet er ook op wij
zen dat elke „jumper" ernstig 
wordt voorbereid en getraind en 
medisch onderzocht wordt Plus 
voorgelicht over de gevaren- en 
niemand wordt ooit verplicht!" 
Wij: Bestaat er een „rampenplan" 
voor Doel 7 

Dir. Huys- „Er bestaat een boek 
met bepalingen en richtlijnen die 
zeggen wat er dient te gebeuren 
indien er iets fout loopt op de 
Antwerpse Linkeroever Want, 
wij zijn niet het enige „gevaarlij
ke" bedri/f in deze omgeving.. Dit 
plan wordt elke tien jaar herzien 
En geregeld worden er grootse 
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oefeningen gehouden; zo hielden 
wij onlangs een 7de grootschali
ge evacuatietraining. Mag ik u er 
verder op attent maken dat er 
nogal wat misverstanden be
staan over de direkte „gevolgen" 
bij een mogelijke kernramp Bij 
een „lek" kan het gevreesde ra-
dio-aktieve jodium-131 vrijko
men. En dit is het gevaarlijkst 
voor zuigelingen: hun schildklie-
ren zijn overgevoelig. Maar, die 
baby's worden slechts getroffen 
langs de voedselketen. Kon-
kreet: de melk afkomstig van 
koeien die bestraald gras gege
ten hebben: dit kan gevaren in
houden. Men heeft dus wel even
tjes de tijd... en gaan lopen is 
zinloos." 

...Op oorlogspad... 
Wij: Toch werd een doeltreffend 
en precies „rampenplan" nooit on
der de bevolking verspreid Alhoe
wel de gedrukte brochures klaar 
liggen 
Huys: „Ik weet ook niet waarom 
dit niet gebeurd is~" 
Wij- De grote Belgische elektrici
teitsproducenten zegden, na de 
feiten in „Three Miles Island", dat 
zoiets nooit kon en kan gebeuren 
in België Is dit z o ' 
Dir. Huys: „Men mag de zaken 
niet zo „zwart-wit* voorstellen. 
Vóór het ongeval in de VS had 
zich in Chooz iets soortgelijks 
voorgedaan. Men heeft deze 
raad in de wind geslagen. Wat 
gebeurd is in Harrisburg is een 
mechanisch-technisch falen, ge
volgd door een opeenstapeling 
van menselijke fouten.." 
Wij: Maar kan zoiets ook hier in 
Doel plaatsvinden'? 
Dir Huys: „-(denkt na) Elke cen
trale wordt konstant bemand 
door drie hooggekwalificeerde 
technici, die daarin bijgestaan 
worden door computers. Maar, 
men moet altijd rekening houden 
met de mogelijkheid van het 
menselijke falen-" 
Wij: Wat gebeurt er indien, door 
welke oorzaak dan ook, deze dne 
sleutelfiguren plots „uitvallen"'? 
Dir Huys: ,,- Dit geval is zeer 
twijfelachtig- maar zelfs dan 
blijft er nog een spelingsmarge 
van 10 minuten-" 
Wij: Hoe streng is zo'n centrale 
beschermd tegen „aanvallen" van
uit de buitenwereW? 
Dir Huys: „Rond het afgesloten 
terrein bevindt het leger zich „op 
oorlogspad". Dit is, juridisch ge
zien, een zeer moeilijke situatie 
in vredestijd. Maar, dit kan ik U 
wel zeggen: het terrein wordt 
uitermate goed beschermd. En 
nieuwe personeelsleden worden 
nauwlettend gekontroleerd." 
Wij: Kommunisten, extremisten 
komen hier dus met binnen"? 
Dir Huys: „Neen. En ik zeg tot 
elke nieuwe werknemer: „De de-
mokratie stopt achter den 
draad"- Iedereen wordt „ge
checkt". 

Wij: Bent U soms bang"? 
Dir Huys: (lange stilte) „Ik zou 
het zo willen uitdrukken: ik ken 
en begrijp heel goed het gevoel 
„angst". Toen ik voor de eerste 
keer in de „warme" zone moest 
jumpen, ja, toen had ik het echt 
wel benauwd. En het zou oneer
lijk zijn te beweren dat het me nu 
tQtaal onverschillig laat Ik heb 
evenwel het volste vertrouwen in 
de waarde en de doeltreffend
heid van de hoge veiligheids
maatregelen, maar ik ben ook 
overtuigd van de minieme kans 
dat er ooit iets kan fout lopen-' 
Wanneer wij de poort van de 
KCD buitenrijden, vallen onze 
ogen op een gammele, bouwvalli
ge schuur die versierd is met de 
gekende zonne-afbeelding en de 
bijhorende slogan „Kernenergie? 
Nee, bedankt"-

Pol Van den Driessche 

Acht plus vijf... is reeds één te veel? 

Mokerslag-argumenten van elektriciens 

Brandstofelementen (uranium) 

in de hand 

DOEL — „De kernenergie zal 
in ons land in '85 instaan voor 
ongeveer 50 procent van de 
elektriciteits voorziening. Voor 
de elektriciens Is er 
daaromtrent geen twijfel. Het is 
nu precies twintig jaar geleden 
dat in Mol de BR-3 reaktor in 
dienst werd genomen. Dat werd 
trouwens onlangs ook gevierd. 
De nucleaire produktie voor 
het elektrisch net kwam 
evenwel in '66 voor goed op 
gang met de kerncentrale van 
Chooz (310 MW). Vanaf 7 4 
rezen de kerncentrales in ons 
land als paddestoelen uit de 
grond: Doel 1 (74 met 390 
MW). Tihange 1 (75 met 870 
MW), Doel 2 (in 75 met 390 
MW), Doel 3 (oktober '82 met 
900 MW), Tihange 2 ('82 met 
900 MW), en voorzien voor 
spoedige ingebruikname in '84: 
Doel 4 (1.000 Megawatt) en 
Tihange 3 (eveneens 1.000 MW). 
In totaal dus reeds acht 
kerncentrales in ons land. 
Inmiddels wordt er door studiebu
reaus, elektnciens en konstruk-
teurs zwaar kontraktueel gegokt 
in verband met de voorgenomen 
bouw van nog eens drie centrales 
in Chooz, en twee in Doel (5 en 6) 

Het heet dat al die nucleaire 
centrales broodnodig zijn om ons 
land minder kwetsbaar te maken 
op het gebied van energiebevoor
rading En ook, om te kunnen 
tegemoetkomen aan de — zij het 
ietwat verminderde — stijging van 
het energieverbruik Zo stellen „de 
elektnciens" Tot '85 houden de 
Belgische energiebedrijven reke
ning met een jaarlijkse groeivoet 
van haast 5 procent voor het 
elektriciteitsverbruik De vermin
dering van onze afhankelijkheid 
van vreemde grondstoffenleve-
ranciers en de blijvende stijging 
van het elektriciteitsverbruik ver
antwoorden aldus tenvolle de 
grootse uitbreiding van het kern
energiepark, aldus nog de elektri
ciens En EBES-direkteur Marcel 
Potemans windt er in een traktaat 
over het aandeel van de kernener
gie in de Belgische energiepolitiek 
bijlange geen doekjes rond „De 
regering zal meer bepaald de 
mogelijke vestigingsplaatsen 
voor nieuwe kerncentrales die
nen aan te wijzen. 
Een realistische aanpak en plan
ning zijn van overwegend belang, 
ondanks de golven van protest 
vanuit de openbare opinie en van 
politieke of andere drukkings-
groepen". 

En of we morgen of overmorgen 
met plots zouden kunnen vaststel
len dat er ettelijke miljarden zijn 
vergooid aan de bouw van een 
overbodige kerncentrale ' 
BIJ onze reportagetocht in Doel 
was direkteur Claes Huys van 
Doel 1 en 2 terzake nogal terug

houdend „Gesteld dat we op een 
bepaald moment die vaststelling 
inderdaad moeten doen, is het 
dan niet méér verantwoord en 
veiliger voor onze energievoor
ziening dat we een kerncentrale 
te veel dan wel één te weinig zou
den hebben-" 

besparen 
voor niets? 
Zulke bedenkingen kan men zich 
blijkbaar nog veroorloven na tien
tallen rapporten omtrent onze 
energievoorziening, decimeters-
hoge verslagen van studiebureaus 
(waaronder de miljoenenverdien-
sten van bij voorbeeld Tractionel) 
en dozijnen mimstenele en parle
mentaire tesissen McKinsey en 
andere bureaus kunnen zich ver
dienstelijk maken met kosten-ba-
tenanalyses voor andere sektoren 
en bednjven, maar precies inzake 
investeringen van de elektriciens 

Dat zijn de twee mokerslagen 
van de elektriciens. 
In de public-relations-map van de 
„Vereniging voor Elektriciteits
bedrijven in België" wordt in gra
fieken aangetoond dat van '73 en 
'79 het energieverbruik in zekere 
landen stabiel bleef Waarbij Bel
gië in het rood als schoolvoor
beeld wordt aangeduid (pagina 
22) 
In dezelfde periode is de stijging 
van het elektnciteitsverbruik in 
ons land eveneens niet bepaald 
een grote uitschieter Wat het stij
gend elektriciteitsverbruik in de 
Westerse landen betreft wordt 
anderzijds ook door direkteur Po
temans dn zijn studie pagina 4) 
onomwonden gesteld „alhoewel 
in '80 men daar ook een stagnatie 
ziet." 
Anderzijds wordt ook de tesis 
ontwikkeld dat bij een vastgestel
de „terugloop van de energie-

Het kemreaktor-„hart" 

worden die goede diensten weinig 
gevraagd en wordt er inderdaad 
stilletjes rekening mee gehouden 
dat plots kan blijken dat de kem-
energievoorziening overdadig uit
gebouwd werd 
Maar zelfs dan is er nog een 
mouw aan te passen 
Immers, zo verklapte ons PR-man 
De Vos haast vertrouwelijk maar 
zonder embargo-zorgen „Wat 
ons door de wetgever vandaag 
uiteindelijk verboden wordt, na
melijk elektriciteit gefabriceerd 
door kerncentrales exporteren, 
zou dan misschien wel sterk kun
nen overwogen worden- En met
een ook alleszins onze handels
balans ten goede komen". 
Waarom zijn we in dit land met 
de exploitatie van kernenergie 
begonnen? 

• Om tegen een redelijke be
taalbare prijs te kunnen tege
moetkomen aan de stijgende 
energie- en vooral elektriciteits
behoeften. 
• En bijkomend ook en vooral, 
om voor de energiebevoorrading 
van een te beperkt aantal buiten
landse leveranciers afhankelijk 
te zijn. 

aangroei het toch zo moeilijk is 
om het aandeel te bepalen van 
wat precies te wijten is aan de 
ekonomische recessie en wat 
aan energie-besparingen is te 
danken" 
Statistici van de elektriciteitsbe
drijven hebben bovenop nog in
dringender konklusies getrokken 
Zelfs als men blijft werk maken 
van een rationeel energieverbruik 
dan levert dit „geenszins een ver
laging van de elektriciteitsvraag" 
op 
En bovendien ook nog als belang
rijke bezuimgingsakties effektief 
resultaat opleveren (bv 40 pro
cent bezuiniging op verwarmings-
kosten door 500000 eigenaars 
van woningen én een terug
schroeven door 2,5 miljoen auto
bezitters van het verbruik tot 6 
liter per 100 kilometer), dan nog 
kunnen zij in eén dag tenietgedaan 
worden door een prijsverhoging 
van de olie met 2 dollar per vat 
In ons gesprek met de heren 
Huys, De Vos en Vervoert werd 
evenwel aangestipt dat men al
vast voor volgend jaar rekening 
dient te houden met een behoor
lijke vermindering van de olie
prijzen-

En of bezuiniging op energiever
bruik toch geen adekwaat middel 
kan zijn voor het afzwakken van 
de energiekrisis die onze ekono-
mie teistert"? 
Impliciet, (maar dan wel zonder 
bravoure) geven de elektriciens 
uiteindelijk toch een positief ant
woord 
„West-Europa is biezonder 
kwetsbaar vermits het energie
verbruik dubbel zo hoog ligt als 
de door de betrokken landen 
voortgebrachte energie" (VEB-
map, pag 21) 

miljarden
robbertjes 
Wat het tweede grote argument 
pro-kernenergie betreft (afhanke
lijkheid van het buitenland inzake 
energiebevoorrading) de elektri
ciens stellen zelf dat „op het eer
ste gezicht de invoer van ura
nium (brandstof voor kernener
gie) geenszins de afhankelijk-
heidsgraad to.v. het buitenland 
wijzigt". 
Die afhankelijkheidsgraad is er 
volgens hen evenwel omdat „voor 
eenzelfde hoeveelheid voortge
brachte elektriciteit men over 
een stock dient te beschikken 
die, voor de steenkool, een mil
joen maal hoger ligt dan voor de 
kernbrandstor. 
Die bewering voor waarheid ne
mend, stellen we vast dat vandaag 
blijkt dat bergen steenkool van 
eigen bodem ongebruikt blijven 
liggen omdat de energiecentrales 
vanuit het buitenland massaal in
voeren 
Anderzijds kan of durft vandaag 
niemand waarborgen dat wat met 
de petroleumprijzen sinds '73 is 
gebeurd door de woekerpolitiek 
van de sjeiks (en de stilletjes-
geinkasseerde fabuleuze olietak-
sen door de Belgische regenngO 
zich met in verhevigde mate 
dreigt te herhalen inzake de prijs 
van het uranium (Voor onze ura-
nium-aanvoer hebben de VS, (Ca
nada en Zuid-Afnka een kwast-
monopolie) 
Als we moeten vaststellen hoe 
vandaag de „nucleaire konstruk-
teurs" een robbertje uitvechten 
voor het in de wacht slepen van 
miljardenorders, dan is het toch 
verre van denkbeeldig dat in de 
komende jaren ook de uranium
leveranciers hun zware prijs zou
den opdringen-
Momenteel is er voor de bouw 
van dne kerncentrales in Chooz 
en voor Doel 5 en 6 een gevecht in 
regel aan de gang tussen Acec, 
Cockenll, Frabncom. Framatone 
(uit Franknjk) en Westinghouse 
Nuclear Vlaamse ingenieurs kun
nen dan wel hun ongenoegen ui
ten over de Franse bouwmetodes 
het blijkt met meteen te verhinde
ren dat precies de Fransen er 
vandaag op uit zijn om én een 50 
procent participatie in de bouw 
van Doel 5 en 6 te veroveren en 
de elektriciteitslevering vanuit 
Chooz tegen een hoge prijs te 
verkopen-! 
Alleen al om zuiver ekonomische 
redenen kunnen en moeten grote 
vraagtekens gesteld blijven ach
ter de opportuniteit van de bouw 
van andermaal vijf nieuwe kern
centrales. Overigens eist de VU 
een moratorium op het in gebruik 
nemen van nieuwe kerncentrales 
en een bouwstop inzake nieuwe 
kernparken. 

Hugo De Schuyteneer 
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14 TV-programma's m 
Zaterdag 

18 DECEMBER 

BRT 
14 30 Open school — 1530 Dag 
aan dag — 1600 Een nacht om 
nooit te vergeten (film) — 1730 
Biljart - 1830 Tik tak - 1835 
Charlie Chaplin - 1855 Dit leuke 
land - 1945 Nieuws - 2010 
Matches - Gala - 21 20 TV-tou-
che — 21 45 Een stelletje bajes
klanten (tv-film) — 2315 Nieuws 

NED 1 
1823 Nieuws - 1828 Teleac -
18 58 Nieuws — 19 00 Frank Buck 
( f j — 2010 De showbizzquiz — 
21 37 Nieuws — 21 55 Tros sport/ 
studio sport — 2250 Nieuws — 
2255 De tiende maand (Televisie
film) 

NED 2 
1835 Sesamstraat — 1850 Toe
ristische tips — 18 57 De minibios 
— 1915 Babbelonie (spel) — 
2000 Nieuws — 2028 Mies — 
21 30 Dallas ( f ) - 2220 Televizier 
magazine — 23 00 De toestand in 
de wereld — 23 05 Avro's sportpa-
norama — 2335 Nieuws 

RTB 
1930 Nieuws — 1955 Le jardin 
extraordinaire — 20 30 Les bouca-
niers (film) - 2215 Inedits -
2250 Nieuws 

TF 1 
1910 D'accord, pas d'accord — 
1920 Gewestelijk nieuws — 1945 
S'il vous plait — 2000 Nieuws -
2035 Droit de reponse - 21 50 
Dallas (f J — 22 45 Aktualiteitenru-
bnek — 2340 Nieuws 

A2 
1910 D'accord, pas d'accord 
(mag) - 1920 Gewestelijk 
nieuws — 1945 Le theatre de 
Bouvard - 20 00 Nieuws - 2035 
Champs-Elysees (Vanete) — 
21 50 La secte des possedes (tv-
film) — 2320 Nieuws 

FR 3 
19 20 Gewestelijk nieuws — 19 40 
Regionaal programma — 1955 II 
etait une fois l'espace — 20 00 Les 
jeux de 20 heures (speD — 2030 
La minute necessaire de monsieur 
Cyclopedic — 20 35 Exercices de 
style (sfjel) — 2210 Nieuws — 
2240 Prélude a la nuit 

ARD 
20 00 Nieuws — 2015 Zum blauen 
Bock (muziek, humor en folklore) 
— 21 45 Nieuws — 22 05 Karawa-
ne der Frauen (film) — 000 
Nieuws 

ZDF 
19 00 Nieuws - 19 30 Querschnit-
te (dokJ - 2015 Jeden Mittwoch 
(komedie) — 2155 Nieuws — 
2200Dasaktuel leSport-Studio -
2315 Mord mit kleinen Fehlern 
(film) - 1 25 Nieuws 

D 3 
2000 Nieuws - 2015 Das Kaba-
rettpodium — 21 45 Konzert fur 
Bangia Desh - 2320 Vor 40 
Jahren — 2345 Nieuws 

LUX 
1900 Nieuws — 1927 Le coffre-
fort (spel) - 1930 Flash-back 
spel - 2000 Chips ( fJ ' - 21 00 
Columbo (f J — 22 30 Monnaie de 
singe (film) 

BRT 1 

1400 Belgische blaasmuziek — 
1430 Lioutyi de wilde (jeugdfilm) 
- 1600 Biljart — 1645 Die goeie 
ouwe tijd (show) — 1745 Biljart 
- 1815TikTak - 1820 Van Pool 
tot Evenaar (Zaïre) — 1945 
Nieuws — 2000 Sportweekend 
- 2030 Het koperen schip (tv-
film) — 21 35 Barok in Vlaanderen 
- 2225 Nieuws 

NED 1 
1825 Nieuws - 1830 Teleac — 
1900 Nieuws — 1905 Mr Merlin 
( f ) - 1930 Countdown (pop) -
2010 Dynasty ( f ) - 21 00 Not the 
nine o'clock news — 21 15 Kaba-
ret „de boom staat al" — 2230 
Magnum ( f ) — 2315 Nieuws 

NED 2 
1815 Sesamstraat - 1830 De 
tweede natuur — 1900 Studio 
Sport — 2000 Nieuws - 2010 
Panoramiek — 2040 Humanis
tisch Verbond — 2045 De witte 
raaf — 21 25 Medea (tragedie) — 
2215 De verbeelding (kunstmagJ 
- 2305 Nieuws 

RTB 
1200 Faire le point - 1300 
Nieuws — 1305 Concertissimo 
- 1350 Spectacle magazine — 
14 30 Palmares (varJ - 15 00 Visa 
pour le monde (Sunname) — 
1650 Histoire des inventions — 
1745 Les schtroumpfs — 1810 
Mobiles — 1840 Sportweekend 
- 1930 Nieuws - 2000 A la 
beige epoque — 21 00 La vallee 
des poupees (tv-film) — 2225 
Nieuws 

TF 1 
2000 Nieuws - 2035 Le retour 
du grand blond (film) - 2150 
Pleins feux — 2235 Les arts du 
feu — 2300 Nieuws 

A 2 
2000 Nieuws - 2035 Bngitte 
Bardot telle quelle - 2135 33 
tours, et puis sen vont — 2305 
Nieuws 

F 3 
18 45 L'echo des bananes — 19 40 
Special Dom/Tom — 2000 Benny 
Hill — 2035 A la recherche du 
temps present — 2135 Korte 
Franse films — 2200 Nieuws — 
2235 Madame Bovary (film) — 
025 Prelude a la nuit 

ARD 
2000 Nieuws - 2030 Europa 
unterm Hakenkreuz — 21 15 
Nieuws — 21 30 Die nackten Klei
den (tv-spel) — 2315 Nieuws 

ZDF 
1900 Nieuws - 2030 Vater -
21 30 Nieuws — 2200 La ceneren-
tola (opera) — 035 Nieuws 

D 3 
2000 Nieuws — 2015 Die unbe-
grenzten moglichkeiten — 21 15 
Melodramen — 2315 Nieuws 

LUX. 

11 00 Konfrontatie - 1200 Voor 
Boer en Tuinder (oF)en school) — 

1930 Cineremo (filmmagJ — 
20 00 Quincy — 21 00 Le maitre et 
Marguente (film) 

Maandag 
DECEMBER 

BRT 1 
1805 Sesamstraat — 1820 Klem, 
klem kleutertje — 1835 Veilig en 
zuinig autonjden (OjDen School) 
— 1905 Home made (wijn Chê-

poggenpohl 
keukens 

Kuchen-Zentrum 
Belgiëlei 66, 
2000 Antwerpen 
Tel 031-300772 

teau Maison) — 19 45 Nieuws — 
2015 Nancy Astor (O - 21 05 
Sportshow — 2150 Wikken en 
wegen — 2230 Nieuws 

NED 1 
1858 Nieuws - 1900 Bandieten 
- 1910 Zuster Luc (film) - 21 37 
Nieuws — 21 55 Rondom tien — 
2245 Praten in het voorhuis — 
2305 Nieuws 

NED 2 
1835 Sesamstraat - 1850 
Jeugdjournaal — 1857 Maja de 
bij — 19 25 De verborgen vallei (f) 
- 2000 Nieuws - 2028 Terug
keer naar Bndeshead — 2125 
Brandpunt in de markt - 2220 
Kussen (Herman van Veen) — 
22 50 Staande blijven tussen hoop 
en vrees — 2300 Nieuws 

RTB 1 
1930 Nieuws 
poucet (film) -

- 1955 Le petit 
2230 Nieuws 

RTB 2 
19 30 Nieuws — 19 55 De memoi-
re de Belges — 20 25 As verts vo
lets — 22 10 Landbouwinformatie 

F 1 
19 20 Gewestelijk nieuws — 19 45 
S'il vous plait — 2000 Nieuws — 
2035 Les dames a la licorne (tv-
f ilm) — 22 00 Un lieu, un regard — 
2305 Les contes pour Noel — 
2315 Nieuws 

A 2 
1850 Des chiffres et des lettres 
(spel) — 1910 D'accord, pas d'ac
cord (magJ — 1920 Gewestelijk 
nieuws — 1945 Le theatre de 
Bouvard - 20 00 Nieuws - 2035 
Le flüte enchantee (opera) — 
2315 Nieuws 

F 3 
2000 Les petits papiers de Noel 
(UniceO — 20 35 Au gui l'an neuf 
(verhalen) — 21 05 Les maries de 
lan II (film) - 2250 Nieuws - ' 
2320 Misi-club 

ARD 
2000 Nieuws - 2015 In Frank-
reich notgelandet — 21 15 Kon
traste — 2200 Der Weihnachts-
mann in Noten (kabareO — 22 30 
Tagesthemen - 2300 Das Dorf 
an der Grenze aV-speD - 030 
Nieuws 

ZDF 
2015 Aus Forschung und Technik 
- 21 00 Heute-Journal - 21 20 
Leben im Winter (TV-spel) — 
23 00 Mem Freund Heinnch Boll — 
000 Nieuws 

D 3 
1945 Gewestelijk nieuws - 2000 
Nieuws — 2015 Wo sie ihre üe-
der singen — 21 15 Unter dem 
Vulkan - 2255 Zd tan Kodaly 
pianomuziek — 2325 Nieuws 

LUX. 
1955 Nieuwsoverzicht - 2000 
LTIe fantastique ( f ) - 21 00 Un 
elephant ga trompe enormement 

Dinsdag 
DECEMBER 

BRT 1 
18 00 Tik tak — 18 05 De smurfen 
- 1830 Guatemala — 1840 Het 
geheim van de Leeuw van Venetië 
(jeugdfilm) — 19 07 Het evangelie 
volgens Frans van Assisi —1945 
Nieuws - 2015 IQ (kwis) -
2040 Videofoon - 2105 Het 
menselijk brem (waanzin) — 21 55 
Roald Dahls verrassende vertellin
gen — 2220 Nieuws 

BRT 2 
19 45 Nieuws — 2015 De nieuwe 
orde 

NED 1 
1858 Nieuws - 1900 D e r kan 

nog meer bij — 1915 De Waltons 
(fJ - 2005 Doelen kerstkoncert 
- 21 37 Nieuws - 21 55 Den 
Haag vandaag — 2210 Op zicht 
— 2225 Klem beginnen (dok) — 
2330 Nieuws 

NED 2 
1835 Sesamstraat — 1850 
Jeugdjournaal — 18 57 Dierenver-
haaltjesland — 1904 Matthew 
Star (Sf-f) - 2000 Nieuws -
20 28 De tv-show (amusemenO — 
21 25 Diamanten (fJ - 2210 Tros 
aktua TV - 2245 Falcon Crest 
( f ) - 2340 Nieuws 

RTB 1 
19 30 Nieuws - 19 55 Shögun (f J 
— 2045 Minute Papillon - 21 45 
Grace a la musique (Schubert) — 
2245 Nieuws 

RTB 2 
1930 Nieuws - 1955 Point de 
mire — 2055 Frangois' ou les 
amours de la belle ferronnière 
(film) 

TF 1 
2000 Nieuws - 2030 D'accord, 
pas d'accord (mag) — 20 35 C'est 
pas le réve ici (tv-film) — 21 35 
Frangois d'Assise selon Joseph 
Delteil — 2305 Les contes pour 
Noel — 2315 Nieuws 

A 2 
1920 Gewestelijk nieuws - 1945 
Le theatre de Bouvard — 2000 
Nieuws — 2030 D'accord, pas 
d'accord (mag) — 2040 Le gue-
pard (film) - 2330 Nieuws 

FR 3 
2035 La derniere sean 
avond) - 2050 L'horr 
colts d'or (film) - , 22 50 L 
re seance — 2335 L'ile . 
(film) - 1 20 Prelude a 

ARD 
2000 Nieuws - 2015 
i c h ' (spel) - 2100 Pane 
21 45 Dallas ( f ) - 2 2 3 0 " 
men — 2300 Eine kleine 
musik — 015 Nieuws 

ZDF 
1900 Nieuws - 1930S 
Sand (film) - 21 00 Het 
nal - 21 20 Wie Polniscl 
Deutschen ' - 2205 Scf 
Ruckschritte'' 

D 3 
19 45 Gewestelijk nieuws 

Z A T E R D A G (18 d e c ) - Emdehjk k o m t er een 
e inde aan Matches, een liedjestoto W i j s ch reven al eer
de r dat de BRT zich met dit p r o g r a m m a o p onvs/ettelijk 
te r re in b e v o n d Ten eers te moed ig t zij het kansspe l aan, 
wan t dat w a s M a t c h e s t o c h w e l en ten t w e e d e w o r d t in 
dit p rog ramma o p o n b e s c h a a m d e wi jze aan publ ici tei t 
gedaan voo r de Nat ionale Loter i j Of f ic ieel heet het dat 
deze laatste af lever ing e e n gala is waaraan alle deelne
m e r s nog eens kollegiaal de ge legenheid kr i jgen o m 
ge ld te ve rd ienen voo r „goede w e r k e n " W o r d t daarmee 
dat de rde pun t bedoe ld w a a r m e e de BRT zich o p on
wet te l i jk te r re in b e w e e g t nl promotie"? — De Week-
endfilm „Een stelletje bajesklanten" ( Immates - A love 
s tory ) , een Amer i kaanse TV-f i lm, w e r d al ee rder o p Ne
der land v e r t o o n d Perry K ing speel t de rol van Roy Mat -
son een man die w e g e n s f raude in de gevangen is te
r ech t komt HIJ k o m t er in kon tak t me t Jean M o u n t (Kate 
Jackson , van o a Char l ie 's Ange l s en de vee lbesp roken 
fi lm „Mak ing Love" ) Het twee ta l sluit v r iendschap Roy 
w o r d t t ewe rkges te l d o p de boekhoud ing van d e gevan
genis HIJ o n t d e k t dat daar iets niet k lopt en dat de 
v rouwe l i j ke d i rek teur El izabeth C r o w n , ko r rup t is 
(BRT) — D e roesthar ige Caro l Burnet t , ons b e k e n d als 
een lolbroek, speel t de d ramat ische rol van D o n Grey , 
e rgens in de veer t ig , a l leenstaand en zwange r van haar 
v r iend die g e t r o u w d is A ls zij bese f t dat zij het gezin 
van haar v r iend dre ig t te vernie len, neemt zij een 
dras t isch besluit Da t alles is te z ien in de TV-f i lm De 
tiende maand (The ten th m o n t h - 1979) gebaseerd o p 
het ge l i jknamige boek van Laura Z H o b s o n ( T r o s / N e d 
1) — A v r o zet v a n a v o n d in het popula i re woordspe l le t je 
Babbelonie t w e e in Neder land e rg popula i re V lamingen 
in het gas tenpane l Rik D e Saede leer en Regine 
C lauwaer t Riks popular i te i t s teeg t i jdens en na de W K -
voetba l to t o n g e k e n d e h o o g t e n in Neder land Ze l fs een 
p latenf i rma zag b r o o d in Riks popular i te i t b o v e n Roos-
daal en zet te enke le f r agmen ten van zi jn repor tages 
( con fe rences vo lgens de Hol landers) o p de plaat Z i jn 
kol lega-in-het-spel, Regine C lauwaer t , noemt de A v r o in 
de bege le idende pers teks t „zi jn l ieve landgenote" 

Z O N D A G (19 d e c ) - W I J kunnen noch de in
houd , n o c h de prezentat ie , n o c h het opze t van p rog ram
ma's als Die goede ouwe tijd p ru imen Da t in d e 
af lever ing van deze namiddag e e n g roo t gedee l te 
gew i j d IS aan de legendar ische muzikale g r o e p „ D e 
Ramblers" , maak t ech te r veel g o e d D a a r o m toch even 
aangehaald (BRT) In de reeks TV- f i lms van e igen 
b o d e m „ M a d e in V laande ren " w o r d t vanavond Het 
koperen schip van Libera Car l ier v e r t o o n d Libera 
Car l ier heef t ons al bedach t me t allerlei soo r ten romans, 
verha len, tonee ls tukken , j e u g d b o e k e n enz D e laatste 
t i jd IS hij ook al een suksesvo l le scenar ioschr i j ver 
g e w o r d e n H e f koperen schip speel t in een mil ieu 
waar in hij z ich thuis voel t het sch ippersmi l ieu Het is 
een g o e d verhaal met sch i t te rende ak teerpres ta t ies van 
de t w e e hoo fd ro lspe le rs Dr ies W i e m e (Ron van Duin) 
en Janine B isschops (Dora van Duin) In de were ld van 
sch ippers , baggers , be rge rs enz w o r d t hard geknok t 
v o o r een opdrach t , en voo rsp raak en t ipgevers zi jn e rg 
be langnjk Z o gee f t de d i rek teur van een baggermaat -
schapp i j een t ip ove r een g e z o n k e n oor logssch ip dat 
moe t w o r d e n g e b o r g e n d o o r aan de berg ingsmaat
schappi j S n o e k Maa r omda t het een zaak is van het mi
nister ie k o m t de berg ing in openba re aanbested ing Het 
k leine fami l iebednj f V a n Duin, waag t het o m in het str i jd
perk te t reden tegen de g ro te be rg ingsmas todon ten 
(BRT) — Tweemaa l kabare t o p Neder land O p N e d 1 
(Veron ica ) Seth Gaaikema met een aangepast kers tka-
baret en o p N e d 2 (Vara) in de reeks merkwaard ige 

p roduk t ies De Witte raaf. de Dui ts 
'30 „ D e Ne lson Revue" 

M A A N D A G (20 dec) - c 
het Nancy Astor nog s teeds best 
met haar k inderen, zowe l met haar 
ee rs te huwel i jk als me t haar As to 
nogal wa t moei l i j kheden (BRT) — 
de af lever ing ove r lenings- en 
kr is ist i jd (BRT) — Zuster Luc (The 
van die zoe tzemer ige f i lms die o p 
kunnen on tb reken in de kers tpeno 
p rog ramma van de Neder landse gi 
zenders N C R V bijt in dit verbam 
pro tes tan tse zender zet „Zus ter 
herhal ing) o p het s che rm In deze 
gerangsch ik te melodramat ische fi 
man (1958), naar het gel i jknamige I 
Hulme, speel t een fr isse Audrey H( 
V laamse zus ter Luc Gabriel le van i 
een B rugse ch i rurg, d r o o m t ervan 
in de v o r m van ve rp leegwerk te g. 
men Haar w e n s w o r d t vo lbracht N 
en novic iaat mag zij ve r t rekken n. 
Haar ge loof in G o d w o r d t vaak a< 
b rach t (Ned 1) 

DINSDAG (21 dec) - Noi 
t r ekken o p Roald Dahls verra 
(BRT 1) In „Hoe s c h o o n was mijn 
Foxley) heef t de suksesvoHe ödvo 
nogal w a t last me t d e hennnermg 
o p de t w e e d e r a n g s Public Schoo 
medeleer l ingen z w a r e vernederir 
gaan O p een dag n e m e n die henn 
v o r m e n aan In Pop-electron zijn T( 
de b l ikvangers (BRT 2) - De N O S 
ons een bee ld kunnen vo rmen var 
gaat aan de Neder landse Kleinkuns 
ginnen — N e d 1) 

WOENSDAG (22 dec) 
TV-spe l De witte leugen van G e r E 
roman van Dol f de Vr ies gaat ov* 
,De w i t te leugen" is een psycho log 
ra f f ineerd in elkaar ges token verh< 
er pas na de d o o d van zijn vrouw 
jarenlang een ve rhoud ing heeft ge 
man D e be langn jks te rollen in de 
d e n ver to lk t doo r Ton Kuy l en Kee 
Ne t op het m o m e n t dat op BRT 1 ( 
het s che rm komt , loopt op BRT 2 « 
t och ook enige aandacht vraagt C 
e lephant man) Dit is een TV-bewe 
way-spe l (met deze l fde akteurs) i 
het toneels tuk van Bernard Pome 
avond te z ien kr i jgen heef t mets te 
Dav id Lynch met o a An thony H( 
met deze l fde titel Toen het toneels 
het toneel k w a m (1979) in Manh 
e n o r m sukses Het verhu isde o n n 
w a y waar het het g roo ts te suks 
w e r d Het s tuk is gebaseerd op w 
J o h n Mer r i ck w e r d gebo ren met c 
gen die w e r d e n t o e g e w e z e n aan c 
levenis die zijn moede r onderg ing t 
maanden van de zwangerschap an 
d o o r een ol i fant Z i jn vader verstoo 
daaren tegen v e r z o r g d e hem met li 
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jrnière sèance (film-
20.50 L'homme aux 

n). - 22.50 La derniè-
- 23.35 Llle au trésor 
O Prélude a la nuit. 

rs. - ' 20.15 Was bin 
- 21.00 Panorama. — 
Cf.). - 22.30 Tagesthe-
0 Eine kleine Schlacht-
15 Nieuws. 

'S. — 19.30 Spuren lm 
- 21.00 Heute - Jour-
Wie Polnisch sind die 
— 22.05 Schritte oder 

stelijk nieuws. — 20.00 

Nieuws. — 20.15 Duke Ellington: 
Mein Vermachtnis (reportage). — 
21.00 Gottseidank verboten! -
21.45 Panorama-Nachfrage. — 
22.30 Elllngtonia (jazz). - 23.30 
Nieuws. 

LUX. 

20.00 Le grand f rere (f) . - 21.00 
L'Odyssèe sous la mer (film). 

Woensdag 
22 DECEMBER 

BRT 1 
18.00 Tik tak. - 18.05 Jukebox. -
18.15 Chips (f) . - 19.00 Home 
made. - 19.45 Nieuws. - 20.15 
Home sweet home (f.). — 20.40 De 
witte leugen (tv-spel). — 21.35 

Koncert: I solisti Veneti en Racido 
Domingo. — 22.10 Nieuws. 

BRT 2 
19.45 Nieuws. - 20.15 De Olifan-
tenman (tv-film). — 21.55 Debat. 

NED. 1 
18.58 Nieuws. — 19.00 Van ge
west tot gewest. — 19.50 Politieke 
partijen. — 20.00 Laat ze maar 
praten. - 21.37 Nieuws. - 21.55 
Den Haag vandaag. — 22.10 Stu
dio Sport. — 22.35 Cinevisie. — 
23.10 Nieuws. 

NED. 2 

18.35 Sesamstraat. - 18.50 
Jeugdjournaal. — 18.57 Ster zon
der hemel (jeugdfilm). — 19.24 
Kenmerk. — 20.00 Nieuws. — 
20.28 Socutera. - 20.33 BGTV. -
21.05 Groucho Marx in „You bet 
your life" (kwis). - 21.30 Gli Occhi, 

af, de Dui tse revue uit d e ja ren 

dec.) — O p pol i t iek vlak gaat 
teeds best voo r de w ind . Maar 
3\ met haar z o o n B o b b y uit haar 
t haar As tor -k inderen, heef t zij 
n. (BRT) — Wikken en wegen, 
nings- en schuldenlast in de 
er Luc (The Nun 's s to ry ) is één 
Inns die o p het programnna niet 
3 kers tper iode, t och niet o p het 
ier landse godsd iens t ig ger ich te 

dit verband de spi ts af. Deze 
et ,-,Zuster Luc" vanavond (in 
m. In deze al bij d e k lassiekers 
mat ische f i lm van Fred Z inne-
i l i jknamige boek van Ka th ryn C. 
ï Aud rey Hepbu rn d e rol van de 
ibrielle van de r Mal , doch te r van 
)omt ervan o m apos to laa tswerk 
gwerk te gaan d o e n in de kolo-
/olbracht. Na enke le ja ren studie 
ï r t rekken naar Belg isch Congo . 
)rdt vaak aan het wanke len ge

lee.) — N o g e v e n de aandacht 
'ahls verrassende vertellingen 
in was mi jn schoo l " (Ga lopp ing 
svoKe ödvokaat Wil l iam Perk ins 
ler inner ing aan zi jn schoo l ja ren 
jbl ic Schoo l , waar hij doo r zi jn 

verneder ingen moes t onder
en die her inner ingen gevaar l i jke 
•ctron zijn TC-Mat Ic en M a d n e s s 
— De N O S zorg t e r voo r dat w i j 
vo rmen van hoe het eraan toe-
,e K le inkunstakademie (.Klein be-

i l l dec.) — Het Neder landse 
n van G e r B e u k e n k a m p naar de 
es gaat ove r huwe l i j kson t rouw. 
1 psycho log ische roman, een ge-
token verhaal ove r een man die 
I zijn v r o u w achter komt dat zij 
ng heeft gehad met een andere 
rollen in de TV-bewerk i ng wor -
Cuyl en Kees Brusse. (BRT 1) — 
: op BRT 1 dit s te rke TV-spel o p 

op BRT 2 een Br i ts TV-spe l dat 
nt vraagt: De Olifant man (The 
>n TV-bewerk ing van het B road-
3 akteurs) dat is gebasee rd o p 
'nard Pomerance . W a t w e van-
ïe f t niets te zien met de fi lm van 
An thony Hopk ins en John Hur t 

het toneelstuk voo r het eers t o p 
9) in Manha t tan w e r d het een 
•huisde onmiddel l i jk naar B road-
j o t s te sukses van het se izoen 
seerd op waar gebeu rde fe i ten: 
j o r e n met g ruwe l i j ke misvormin-
i/ezen aan de beangs t igende be-
onderg ing toen zij in haar laatste 
lerschap angst w e r d aangejaagd 
der ve rs too t te hem. Z i jn moeder 
} hem met l iefde en d e e d het on 

mogel i jke o m hem een enigszins mensel i jk leven t e la
ten leiden. Toen zi jn m o e d e r stierf, hij w a s toen 11 jaar, 
w a s dat de slag van zi jn leven. Na heel wa t miser ie 
neemt Dr. T reves hem onde r zi jn hoede. Dr. T reves 
gebru ik t hem als studiemater iaal voo r zi jn leerl ingen. Hij 
w o r d t zel fs a a n g e w o r v e n d o o r een c i rcus, waar hij zi jn 
m isvormingen aan een z ich ve rgapende massa moe t la
ten zien... 

D O N D E R D A G (23 dec.) - in het jongerenma
gazine Een vinger in de pap speel t het „Speel teater" uit 
Gen t een rol lenspel „Pas maar o p of anders..." (BRT 2) 
— BRT 2 sluit het p rog ramma af me t een l iefdevol por
t re t van t w e e typ ische V laamse do rpen , een uit de 
V laanderens en een uit L imburg : W a n n e g e m en Balen 
(Ge kent de weg en de taal) — He t aktual i te i tenmagazi-
ne Tros Aktua TV (Ned . 1) handel t ove r 25 jaar 
Russ ische ru imtevaar t : een ki jk je achter de sche rmen 
van de Russ ische ru im tevaa r t — N C R V (Ned. 2) 
herhaalt de romant ische musical Jim en Delia (Gi f t of 
the Mag i ) gebasee rd o p het kers tverhaa l van O. Henry 
uit 1906. Een Ierse jongen en een Italiaans meis je ont
m o e t e n elkaar aan b o o r d van e e n sch ip w a a r o p zij naar 
Amer i ka emigreren. D e t w e e a rme jonge mensen d o e n 
he t onmoge l i j ke o m elkaar een ke rs t cadeau te kopen . 
M e t zang d o o r D e b b y B o o n e (doch te r van Pat Boone) , 
J o h n Rubenste in , Peter Graves , J im Backus, Biff 
M c G u i r e , A lan Y o u n g e.a. — Ansichten eines clowns is 
een r o m a n van Heinr ich Boll. In 1975 w e r d naar die 
r o m a n een TV-f i lm gemaak t die vanavond d o o r D.I 
( W D R ) u i tgezonden w o r d t in het kader van een 
e e r b e t o o n aan de auteur Heinr ich Böll die eerg is te ren 
65 jaar w e r d , die 10 jaar ge leden de Nobe lpr i j s voo r 
l i teratuur k reeg en d ie dit jaar to t e rebu rge r van zi jn 
geboor tep laa ts Keu len w e r d u i tgeroepen. D e naar 
ge loo fwaard ighe id en eer l i jkheid z o e k e n d e Hans 
Schn ier b reek t me t zi jn hu ichelacht ige bourgeois- fami-
lie. Hij w o r d t een cyn isch ve rb i t te rde k l own , ge tekend 
d o o r o.a. de z in loze d o o d van zi jn zuster Henr iet te. Z i jn 
k rampach t ig vas thouden aan pr inc iepen met a rmoede 
en een zwerve rsbes taan to t gevo lg , is er ook de 
oorzaak van da t zi jn t oegew i j d lief Mar ia h e m uiteinde
lijk verlaat. Totaal ve ra rmd e n o n t r e d d e r d zoek t hij nog 
eenmaal kon tak t me t zi jn familie... C inef ie len moe ten af
s t e m m e n o p Ned . 2, waar V P R O in haar reeks „C inema 
Pr imeur" de recen te Italiaanse fi lm Gli Occhi, La Bocca 
van M a r c o Bel locchio (1982) draait. 

V R I J D A G (24 dec.) — D e Amer i kanen w a r e n er 
natuurl i jk als de k ippen bi j o m rond het g lamourvo l le 
huwel i jk van de Br i tse pr ins Char les en het liefli jke pop
je uit een m indere s tand, Diana een f i lm te b o u w e n . O f 
de r o m a n c e en het huwel i jk helemaal zo glad ver l iep 
zul len wi j uit deze opperv lakk ige p roduk t ie we l nooi t 
v e r n e m e n (De koninklijke romance van Charles en 
Diana - BRT 1) — D e Engelse auteur D.R. Wi lde schreef 
een d iepmense l i j ke komed ie ove r de st r i jd van een le
venslust ige v r o u w tegen het ouder w o r d e n . Hank 
O n r u s t b e w e r k t e het s tuk voor Tros-TV met de onver
gete l i jke Joseph ine van Gas te ren in de hoo fd ro l (Wat 
doen we met Jenny - BRT 1) — O m in de kers ts feer te 
bl i jven zendt BRT 2 een gospe lmis uit die w o r d t ver
zo rgd doo r o.a. Ray Char les, Donnay Lyn ton ea . 
(Kerstmis in Ettal een zwarte eredienst) — O p Ned . 1 
zet de kato l ieke zender K R O de hele avond in het teken 
van Kerstmis. — D e Va ra zendt een minder piëtei tsvol le 
f i lm uit: de vee ls ter renf i lm De stroman (The Front ) van 
Mar t in Ritt (1976) over de heksen jach t o p ech te en 
v e r m e e n d e kommun is ten en hun eventue le sympat izan-
ten doo r k o m m u n i s t e n w r e t e r M c C a r t h y (Ned . 2). 

la bocca (film). - 23.00 Teleac. -
23.35 Nieuws. 

RTB 1 
19.30 Nieuws. — 20.05 Risquons-
tout (spel). — 21.(X) Chansons a la 
carte (show). — 21.50 Planéte des 
hommes. — 22.45 Nieuws. 

F 1 
19.45 S'll vous plait (mag). - 20.00 
Nieuws. — 20.35 Du grand large 
aux grands lacs (dok). — 22.05 Le 
crime ètait presque parfait (film). — 
23.45 Les contes pour Noël. 

A 2 
19.20 Gewestelijk nieuws. — 19.45 
Le theatre de Bouvard. (mag.). — 
20.00 Nieuws. - 20.35 Concert 
Baroque (tv-film). - 22.10 M. Ba-
ryshnikov on Broadway. — 23.00 
Nieuws. 

F 3 
19.20 Gewestelijk nieuws — 19.40 
Regionaal programma. — 19.55 II 
était une fois l'espace. — 20.00 Les 
petits papiers de Noël. — 20.35 Au 
gui l'an neuf. — 21.05 Leur mot a 
dire. — 21.10 Trompe qui peut (tv-
film). - 22.40 Nieuws. - 23.10 
Banane flambée (jazz). — 23.40 
Prélude a la nuit 

ARD 
20.00 Nieuws. — 20.15 Mister Bur
gess' Tour (tv-spel), — 21.45 Bilder 
aus der Wissenschaft. — 22.30 
Tagesthemen. 

ZDF 
21.25 Die Strassen von San Fran
cisco (f.). — 22.10 Das geht sie an. 
— 22.15 Top Job - Diamantenraub 
in Rio. — 0.00 Nieuws. 

D 3 
19.45 Gewestelijk nieuws. — 20.00 
Nieuws. — 20.15 Sissi - Klischee ei-
ner Kaiserin. — 21.00 Peter Grimes 
(opera). — 23.35 Nieuws. 

LUX 
20.00 Hit-Parade. - 21.00 Filles et 
show business. - 22.35 Portrait 
d'artiste. 

Donderdag 
DECEMBER 

BRT 1 
18.00 Tik Tak. - 18.05 Harold 
Lloyd. - 18.30 Lesse go. - 18.40 
Jukebox. - 19.45 Nieuws. - 20.10 
Cinémanie (filmkwis). — 20.55 Pa
norama. — 21.45 Dallas (fO. — 
22.35 Sporttribune. - 23.05 
Nieuws. 

BRT 2 
19.00 Een vinger in de pap. — 
19.45 Nieuws. - 20.10 Rapport '81. 
- 21.05 Première. - 21.55 Ge 
kent de weg en de taal (dokJ. 

NED 1 

18.58 Nieuws. - 19.00 Op volle 
toeren. - 19.50 Dr. Renz & Co (f). 
- 20.50 Tros Aktua TV-special. -
21.37 Nieuws. - 21.55 Den Haag 
vandaag. — 22.10 De beelden
storm. — 23.35 De vrije gedachte. 
- 23.50 Nieuws. 

NED 2 
18.35 Sesamstraat — 18.50 
Jeugdjournaal. — 18.57 De roze 
panter. — 19.05 De Harold Lloyd 
show. — 19.28 De zevensprong. 
- 20.00 Nieuws. - 20.28 Het 
kerstfeest van Jim en Delia. — 
21.45 Mijn leven op Bamfylde (fJ. 
- 22.35 U zij de glorie (koor). -
23.20 Nieuws. 

RTB 1 
19.30 Nieuws — 19.55 Autant sa-
voir. — 20.20 Inspecteur la Bavure 
(film). — 21.55 Le carrousel aux 
images. — 22.50 Nieuws. 

TF 1 

20.00 Nieuws. — 20.35 Les dames 
a la licorne (tv-film). - 22.05 Une 
fille de provincie (film). — 23.45 Les 
contes pour noël. — 23 55 Nieuws. 

TVEkspres 
De dikste vriend 

vanuwTV. 

A 2 
18.50 Des chiffres et des lettres 
(spel). — 19.10 D'accord, pas d'ac-
cord. — 19.20 Gewestelijk nieuws. 
- 20.00 Nieuws. - 20.35 Magi-
quement votre (ontspanning). — 
21.35 Les enfants du rock. - 22.30 
Special Grace Jones. — 23.00 
Nieuws. 

F 3 
19.20 Gewestelijk nieuws. — 19.40 
Regionaal programma. — 19.55 II 
était une fois l'espace. — 20.00 Les 
petits papiers de Noël. — 20.35 Au 
gui l'an neuf. — 21.05 Leur mot a 
dire. — 21.10 On a vole la cuisse 
de Jupiter (film). — 22.40 Nieuws. 
- 23.10 Marginal? - 0.10 Prélude 
a la nuit 

ARD 
20.00 Nieuws. - 20.18 Deutsche 
Nobelpreistrager fur Literatur 
(Heinrich Boll). - 21.00 Weisst du 
noch...? — 21.30 Familien-bande 
- 22.30 Tagesthemen. - 23.00 
Ansichten eines Clowns (tv-spel). 
— 0.50 Nieuws. 

ZDF 
19.00 Nieuws. — 19.30 Der grosse 
Preis (spel). — 20.50 Die grosse 
Hilfe. — 21.00 Heute-Journal. — 
21.20 Kennzeichen D. - 22.05 
Maikafer Flieg (tv-spel). - 22.55 
Bald ist heilige nacht - 23.20 
Nieuws. 

D 3 
19.45 Gewestelijk nieuws. - 20.00 
Nieuws. — 20.15 Der schatz der 
Sierra Madre. — 22.15 Der Mann, 
der B. Traven war - 23.15 Vor 40 
Jahren. — 23.45 Nieuws. 

LUX 
21.00 Keuze-filmprogramma. Arret 
d'autobus of Appelez-moi, docteur. 

Vrijdag 
DECEMBER | 

BRT 1 
15.30 De leeuw, de heks en de 
kleerkast (tekenfilm). — 17.00 De 
witte berg. — 17.55 Jukebox. — 
18.00 Tik Tak - 18.05 Sesam
straat. — 18.20 Klein, klem kleuter
tje. — 18.35 Brussel in beeld. — 
18.45 Kerstmis in Vlaanderen. — 
19.00 Het vrije woord (Geuzenpnjs 
'82). - 19.45 Nieuws. - 20.05 De 
koninklijke romances van Charles 
en Diana (televisiefilm). — 21.40 
Wat doen we met Jenny (blijspel) 

BRT 2 

2015 De Forsyte Saga (tv-reeks). 
— 20.55 Kerstshow met Joe Das-
sin. — 22.00 Kerstmis in Ettal, een 
zwarte eredienst — 23.10 Kerst-
hallel. — 0.00 Middernachtmis uit 
Amersfoort. 

NED 1 
20.15 Koncert in het Vatikaan. — 
21.37 Nieuws. — 21.55 Kerstmis in 
de Sint-Servaas. — 22.45 Nieuws. 
— 22.55 Kerstnachtviering. — 
23.55 Een bericht van de wilde 
ganzen. — 0.00 Nachtmis. 

NED 2 
18.25 Paspoort- — 18.35 Sesam
straat — 18.50 Jeugdjournaal. — 
18.57 Kreezie, de kraanvogel. — 
19.04 De smurfen. - 19.29 Het 
kerstfeest van de roze panter. — 
20.00 Nieuws. - 20.28 Willem Ruis 
Lotto Show. - 22.00 Achter het 
nieuws. — 22.30 De stroman. — 
0.10 Nieuws. 

RTB 1 
19.35 Nieuws. — 20.00 Le cerveau 
(film). — 21.40 Les fréres Jacques 
(show). — 2240 Princesse de la 
lune. — 23.15 Ray Charles chante 
noël. — 0.00 Nachtmis. 

RTB 2 
19.35 Nieuws. - 20.00 La vie de 
Berlioz (tv-reeks). — 20.55 L'opéra 
des gueux. 

TF 1 
20.00 Nieuws. — 20.35 Formule un. 
- 21.30 Le cygne (film). - 23.15 
Un lieu, un regard. — 0.00 Midder
nachtmis. 

A 2 
20.00 Nieuws. - 20.35 Léplingle 
noire (f). — 21.35 Le grand echi-
quier. — 0.10 Kerstliederen. — 0.35 
L'homme de l'ouest 

F 3 
19.20 Gewestelijk nieuws. — 19.40 
Regionaal programma. — 19.55 II 
était une fois l'espace. — 20.00 Les 
petits papiers de noël. — 20.35 Au 
gui l'an neuf. — 21.05 Leur mot a 
dire. — 21.10 Tous les bonheurs. 
- 22.30 Nieuws. - 23.00 L'hom
me de Rio. — 0.50 Prélude a la nuit 

ARD 
18.50 Die Murmel. - 20.00 
Nieuws. — 20.05 Frau Jenny Trei-
bel (tv-film). - 22.15 Nachtmis. 

ZDF 
19.00 Nieuws. - 19.05 Spuk im 
Spielzeugparadies (kerstverhaaO. 
- 20.00 Der Rote Strumpf (film). 
— 21.30 Evangelische Christves-
per — 22.30 Meister der violine. 

D 3 
2000 Nieuws. — 20.05 Da wieget 
Mana ihr Kind. - 20.50 Hildegard 
von Bingen. Wisse die Wege. Ordo 
virtutum. 

LUX 
19.55 RTL-flash. - 20.00 Variétés 
(show Yves Duteil). - 21.00 La 
vallée du bonheur. — 23.10 Kerst
mis in het klooster van Ettal. — 0.(X) 
Nachtmis. 
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Een resem Vlaamse strips 

Kritisch bekeken 

In het vooruitzicht van de einde-
jaarsfeesten werden weer een 
aardig pakketje strips in de boek
handel gebracht. In deze tijd van 
hoogkonjunktuur van het beeld
verhaal valt op hoezeer de Vlaam
se produktie verschilt van de 
Fransbelgische en buitenlandse 
stripaanbieding. Onze uitgevers 
schuwen nog altijd het volwaardi
ge stripalbum met gekartonneer-
de kaft en ook de vier kleuren
druk. Natuurlijk is een Vlaams 
stripalbum, al dan met ingekleurd 
en met slappe kaft voorzien, stuk
ken goedkoper dan een gekarton-
neerd stripboek en sommige opla
gen liegen er niet om iSuske en 
Wiske: om en bij de 400.000 ek-
semplaren; Jommeke bij de 
300.000 eksemplaren..J, maar het 
heeft ook wat te maken met de 
honkvastheid van onze uitgeverij
en die pas nu de commerciële 
impact van het beeldverhaal willen 
aanvaarden. Wat niet bepaald in 
hun voordeel pleit. Zo kan men 
ook kwalitatief de waarde van de 
Vlaamse stripproduktie oordelen. 

Traditioneel en... 
Het komt ons nog steeds voor dat 
de Vlaamse strip traditioneel ge
bonden blijft aan humor met fami
liale inslag en escapisme onder het 
mom van reizen in tijd en ruimte. 
Ideologie is ver te zoeken of vrij 
goedkoop: striphelden ontmoeten 
bandieten en zorgen ervoor dat 
die worden uitgeschakeld. Zo pri
mair gaat dat er aan toe. En toch 
bezit de traditionele Vlaamse strip 
zijn kwaliteiten, al zijn die eerder 
grafisch en narratief dan ideolo
gisch De enige die er nog in slaagt 
deze drie elementen optimaal te 
benutten is de onverwoestbare 
Willy Vandersteen, althans in zijn 
beste reeks Robert en Bertrand. 
Het is ook de enige reeks waar 
Vandersteen nog zelf aan werkt 

... sociaal 
Van den beginne af heeft Vander
steen aan deze serie een sociale 
draagwijdte gegeven die onze tijd 
helemaal met misstaat en ook het 
jongste album „Als de raven ster
ven" beantwoordt deze stelregel, 
al steekt dit schril af met de rest 
van de Studio Vandersteen-pro-
duktie. Het moet trouwens gezegd 
dat die overige reeksen nu meest
al in handen liggen van handige 
maar daarom niet zo talentrijke 
medewerkers van de oude mees
ter. Jef Broeckx, die de serie „Ro
bert en Bertrand" inkt is b.v. ver
antwoordelijk voor de nu onge
nietbare Bessy-reeks, een zoge
naamd westernverhaal waarbij je 
de stuipen krijgt omwille van de 
banaliteit die er in uitgesmeerd 
word t Van diezelfde Broeckx ver
schijnt bij De Standaard-uitgeverij 
een eigen product, nl. „Dag en 
Heidi" dat als {klnder)strip nog al 
wat last heeft van ongeloofwaar
digheid. Dat schijnt ergerlijk ge
noeg bij Studio Vandersteen 
schering en inslag te zijn, waar 
reeksen zoals „Tits" (in handen 
van Peter Koeken) en „De won
derbare reizen van Jerom" dn han
den van Edward De Rop) ook niet 
zo denderend zijn zowel grafisch 
als inhoudelijk Robert en Ber
trand" uitgezonderd weet de uitg. 
De Standaard ons nog te bekoren 
met de albumreeks van Jean-Pol, 
nl. zijn „Annie en Peter'-reeks die 
net als twee voornoemde series 
bestemd is voor jonge striplezers 
tot 16 jaar. In „De sultan van 
Magdad-AI-Maal" toont deze strip-
auteur zich weer op zijn sterkst 
qua tekening en humor, al zal ook 

hier de inhoud geen kind wakker-
houden. Standvastiger en vaak 
boeiender zijn de albumreeksen 
„Bakelandt" bij uit. Hoste door 
Hector Leemans en vooral „De 
familie Kiekeboe" van Robert Mer-
hottein. Biedt „Bakelandt" ons on

bekommerd avontuur met duiste
re intriges dan brengt Merhottein 
ons met zip 19de album „Bing 
Bong" een savoureuze pastiche 
van het cinematografische mees
terwerk van Schoedsack en Coo
per uit 1931. Je moet dus wel deze 

film kennen om optimaal te genie
ten van sommige gags. Dé blijde 
gebeurtenis van dit jaareinde is 
echter het verschijnen van een 
nieuw album uit de reeks „Bert 
Bibber en Piet Renter", „Zang
kwintet De Lange Asem", door 

•mi^rWÊvawtitttt 
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„Jommeke" van Jef Nijs en „Suske en Wiske" van Willy Vandersteen: de best verkochte Vlaam
se strips. 

Pom (uitg. De Vlijt). Een uiterst 
simpel verhaal waarin vreemd ge
noeg de helden Bibber en Pienter 
zelf niet zo'n grote rol spelen maar 
niettemin een stripverhaal dat met 
veel vakmanschap en talent werd 
gebrouwen en werkelijk een aan
winst is voor de Vlaamse strip. Te 
zien aan de oplage (20.000 ex.) is 
Pom maar een doorsnee bestsel
ler maar wij zijn ervan overtuigd 
dat mits een kleine inspanning 
Pom een reuzencarrière en ver
koop tegemoet gaat! 

Ko Thurn 

Willy Vandersteen (Robert en Bertrand): 
Als 58 fr. 

Studio Vandersteen (Jerom): Storm over 
Rome, Standaard uitg„ 58 fr. 

Studio Vandersteen (Tits): De luchtpiraten. 
Standaard uitg., 40 fr. 

Jean-Pol (Annie en Peter): De sultan van 
Magdad-Al-Maal, Standaard uitg„ 58 fr. 

IHector Leemans (Bakelandt): De prins van 
Oranje, J. Hoste uitg. 

Robert Merhottein (Kielteboe): Bing Bong, 
J. Hoste uitg. 

Pom (Bert Bibber en Piet Pienter): Zang-
Itwintet De Lange Asem, uitg. De Vlijt, 59 fr. 

Vlaamse Staatsprijzen voor Poëzie op plaat 
Op het middagmagazine 
var» BRT 1 vroeg Interview
ster Betty Mellaerts waarom 
nu in 's hemelsnaam Vlaam
se staatsprijzen voor poëzie 
op plaat brengen? 
Herman Bogaert recltant 
van de gedichten: „Een beet
je vreemde geschiedenis. 
Tijdens de testweek in een 
middelbare normaalschool, 
afdeling Nederlands, stelde 
ik vast dat de toekomstige 
neerlandici biezonder wei
nig afwisten van onze he
dendaagse dichters en hun 

poëzie. Om een staaltje te 
noemen: de overgrote meer
derheid kende alleen Van de 
Woestijne, Gezelle en Van 
Ostaijen. 

Ik vond dit eerlijk gezegd 
nogal kras en tijdens een 
avondgesprek met vrienden 
van de WW2 vroeg men mij 
meteen of ik bereid was hier 
iets aan te doen door middel 
van het uitbrengen van een 
langspeelplaat. Ik vroeg wat 
bedenktijd en hapte dan 
toe'. 

De plaat Vlaamse Staatsprijzen 
voor Poëzie die zopas op de markt 
is verschenen is een schot in de 
roos. 
Uit het oeuvre van de driejaarlijk
se staatsprijswinnaars (1945-
1980) werden 31 gedichten gese-
lekteerd. Achtereenvolgens: Karel 
Jonckheere, Maurice Roelants, 
Gaston Burssens, Hubert Van 
Herreweghen, Jos de Haes, Paul 
Snoek, Hugo Claus, René Ver-
beeck, Hugues C. Pemath en An
ton van Wilderode. 
Op de plaat staan vooral menselij
ke tema's, zo konfronteert de A-

Herman Bogaert: de stem geleend 
aan tien Vlaamse dichters... 

Omdat leerlingen 

zo weinig 

van onze 

poëzie afweten. 

kant de luisteraar met de dagelijk
se werkelijkheid, met liefde, pijn en 
erotiek. 
De B-kant stelt de vrouw voor als 
moeder, als bindteken tussen ver
leden, heden en toekomst Ook de 
herfst en het avondland krijgen 
een intense dimensie. 

Het is wel opmerkelijk dat onze 
poëzie in vijfendertig jaar tijd zo 
sterk geëvolueerd is. Bogaerts 
warme stem brengt je op een stille 
winteravond een klein uur geper
ste poëzie van biezonder hoge 
kwaliteit zowel technisch als in
houdelijk. 

WW2 Vlaams 
projektteam 
Het initiatief tot deze uitgave en 
het daaraan gekoppelde risico, ligt 
bij de WW2, een nieuw Vlaams 
projektteam voor kulturele promo

tie. Met de medewerking van de 
Kredietbank en Eufoda werd deze 
plaat in omloop gebracht 

De WW2 gaat er van uit dat niet 
alleen de Vlaamse jeugd maar ook 
de Vlaamse „intelligentsia" rustig 
wat poëzie kan gebruiken en een 
beetje konfrontatie met andere 
dichters dan Van de Woestijne op 
prijs zal stellen. De groepen waar 
zij vooral op mikken zijn de oudere 
tieners en de jongere twens. Bij de 
volwassenen zien ze het vooral 
zitten bij mensen die het woord 
ontspannen uit hun woordenschat 
gebannen hebben. Voor mensen 

zonder tijd. De advertentie hierbij 
spreekt boekdelen. 

De plaat mist haar doel niet: een 
moment van stilte, een zucht van 
rotsen, een mokerslag van een 
bloem. Een rustig ogenblik in de ra
zende draafwereld van vandaag. 

Om anders van te worden. 
Greta ENLO 

Staatsprijzen Poëzie, Eufoda 1075, WW2 
Projeittteam, 360 fr. In de platenhandel. Ook 
te bekomen door overschrijving van 360 fr. 
+ 30 fr. (port) op rekening KB-Dilbeek 426-
2143811-89 met vermelding WW2-Staats-
prijzen. 

UUT JE GAAN 
mé^v*,it>m'm 

P r a a t e e n s niet ove r 
die d i e p g a a n d e v e r a n d e r i n g e n 

in d e samenlev ing , 
l aa t die visie over 

h e t E u r o k o m m u n i s m e 
voor w a t ze is, 

d r a m niet m e e r doo r ove r 
d e over lev ingskansen 

v a n he t n i e u w e m a n a g e m e n t , 
zeg d a g 

t e g e n d e chips e n d e Chinezen, 
e n 

duik e e n s 
e e n half u u r in d e stilte 

v a n V l a a n d e r e n s dichters , 
l aa t j e 's g a a n . . . 

poëzie 

^''andei 'rs van 
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Kleuterboeken 

almaar mooier 

en ernstiger 

Terwijl St.-Maarten en St.-Ni-
klaas bij uitstek speelgoed- en 
snoepbrengers zijn worden de 
eindejaarsfeesten — naast de 
verjaardagen natuurlijk — de 
biezondere gelegenheden om 
kinderen en andere mensen met 
een boek te verlijden. 
Vooral voor kinderen die nog in 
de vertelleeftijd vertoeven kan 
van jaar tot jaar uit een groter 
aanbod gekozen worden Het 
ontbreekt de milde schenker in
derdaad niet aan kwantiteit en 
kwaliteit 

De tijd van de levenloze over
drukken van produkten uit de 
Walt Disney-studlo's of afkook
sels van de weliswaar gerepu
teerde Parijse Hachette-ultgaven 
is voor goed voorbij. Op het 
schoolse vlak is het vooral de 
Goede Pers-Averbode die een 
niet te onderschatten rol heeft 
gespeeld terwijl uitgeverij Lan-
noo te Tielt baanbrekend werk 
heeft verricht ten bate van het 
goede Vlaamse kinderboek In 
het algemeen. 
Het duo Mariette Van Halewijn-
Jakllen Moerman dat aan de 
wieg stond van onvergetelijke 
kleuterbest-sellers als „Gaatjes 
In de hemel" (1978), Jac Linders 
met kabouterverhalen Honkie en 
Ponkle, Oeki-Loeki (met tekenin
gen van Lie) en Marianne Collijn 
met haar hartverovende Bolle-
wangenfien zijn zoveel voorbeel
den van goede kinderliteratuur 
van mensen van bij ons. Wonder
wel gaan tekst en tekening hier 
samen, zo'n kombinatie kan niet 
anders dan een gunstige invloed 
hebben op de kinderverbeelding. 
Het Vlaamse aanbod wordt bo
vendien niet onaardig aangevuld 
met Bovenmoerdijkse produk-
ties. Waren deze vroeger iets te 
Hollands steeds meer en meer 
wordt ook dit kinderboek ook 
voor Vlaamse kinderen geniet
baar 

• • • 
Wie in Vlaanderen best gekend is 
moet zeker Dolf Verroen zijn, 
sinds meer dan twintig jaar hou
den de belevenissen van zijn Sjoe 
(een Afrikaans meisje) en Piet 
(een Hollandse jongen) stand Van 
hem ook kennen we „Mark in het 
park" waarbij het verhaal zich tot 
eén regeltje per bladzijde beperkt 
maar waar de prachtige tekenin
gen van Odilia van Niel verhalen 
op zichzelf zijn Van dezelfde Dolf 
Verroen is het boek „Juf is gek" 
(met illustraties van The Tjong 
Khing) en waarin het verhaaltje 

Kritisch bekeken 

Dan pak ik het kind. 

Ik /c l het op mijn rug. 

^^^^. En .samen k l immen we terug naa r de toren. 

\ 
Hel is gelukt! 

Het kind lacht. 

En ik lach ook. 

O m d a l ik een bos b loemen krijg. 

H m m m m . |[ Jr 

Lekkere ru ikbloemen. 

„Oh. haristikko gued," /.egt Cïijs 
.Je /iet er niks van Is ic nou he-
lemaa' va-.igespi]kcrci"" „Nee 
houi," /eai A>i limmeiridn „Ik 
hch 'm geschroeid Kijk. dit ts 
een spil kei ,.?,-, 

Dic s!a jc met een hamer op /'n 
k.'p, tui ie sast/l? f n d't is een 

>»̂  
Ui t „Gijs en de grote m e n s e n ' graf isch mooi en leerrijk. U i t „Lotje Loo" kinderl i jk spee ls en graf isch n a v e n a n t -

Leg met Kerst 'n kinderboek onder de boom 
„Slim" ons best bevalt Het vertelt 
over een peutermeisje dat om 
enige aandacht van haar ruziënde 
ouders te krijgen een leugentje 
verzint en zo de nodige belang
stelling knjgt 
Van Dolf Verroen en Nannie Kui
per verscheen het verhaal van het 
jongetje Floris „Ben je ook zo'n 
beest''" (met illustraties van Hens 
de Jong) Het boek is ietwat onge
woon opgebouwd Oordeel zelf 
maar „Ben je ook zo'n beest, zo'n 
krokodil, die — als hij boos is — 
bijten wil, zijn bek wijdopen, zijn 
tanden bloot en dan een klap je 
schnkt je dood' 
Ben je ook zo'n beest'!' 
Zon gevaarlijk dier dat denkt Ik 
ben boos op mijn manier" 
Het tweede luik van het verhaaltje 
, Soms IS Floris boos Boos op zijn 
moeder, omdat hij niet snoepen 
mag Boos op zijn vader omdat hij 
met met de hamer mag spelen 
Dan zou hij een krokodil willen zijn 
Een grote krokodil met een hele
boel tanden om zijn vader bang te 
maken en zijn moeder in haar 
been te bijten Maar dat mag ook 
al niet'" 

Nannie Kuiper die wij reeds ken
den van haar suksesvol „Dag Hob
belpaard" en „Barend" pakt nu uit 
met „Lief Stout" waarin zij aan de 

hand van illustraties van Carl Hol
lander kleuters het verschil leert 
tussen beide begrippen waar de
zen in hun jonge leventje nog al 
eens mee gekonfronteerd wor
den 

• • • 
Vanuit het Waalse Chevron stuur
de uitgeverij Hemma ons een aan
tal boekjes die elk een reeks ver
tegenwoordigen 
De overbekende sprookjes „Klem 
Duimpje" en „De mooie slaapster" 
zitten in een sprookjesreeks, „De 
dieren van het bos" is een deeltje 
uit de Denappelkollektie „Allemaal 
katjes" IS een deeltje uit de Regen
boog-reeks, daarin ook een ander 
fotoboekje „Op de boerderij" en 
„Hondenvnendjes" Uit de kollektie 
„De lekkerbekjes" zagen wij het 
wondermooie „Een aardbeientaart 
voor Anneke" 
De hemma-uitgaven zijn telkens 
zeer prachtig geïllustreerd maar 
de teksten doen soms wel een 
beetje ouderwets aan en dat is erg 
treurig in zo'n pareitjes van teke
ning en kleur 

• • • 
Vanwege de uitgeverij Westfries-
land uit Hoorn bereikte ons het 
sprookje „Het huis in het bos", een 
oorspronkelijk Engelstalig verhaal 

Zoek je nog vergeefs een 
nieuwjaarsgeschenk 
voor vrienden? We kun
nen een pracht-suggestie 
doen. De nieuwe LP... 

In 
't midden 
van het 
Gewoel... 
van J e f E i b e r s 
Deze Brusselse militante 
f lamingante zanger pakt 

weer uit met een trits 
pakkende liedjes. 
Zijn teksten zijn verre 
van vrijblijvend. Stuk 
voor stuk begeesterend. 
Te verkrijgen op het al
gemeen VU-sekreta-
riaat. 
350 frank plus 50 frank 
verzendingskosten, (of af 
te halen op een van de 
arrondissementele se-
kretariaten). 
Bestelling mogelijk door 
overschrijving van 
350 fr. plus 50 fr. op reke
ning van vzw VPRTI 
435-0259701-15, Barrika-
denplein 12 te 1000 Brus
sel. 

van Lesley Boorer waann het 
meisje Katie een stel avonturen 
beleeft met lelijke oude dames 
reuzen feeën — een goede en 
een slechte — een kikker-pnns 
Echt een lekker ouderwets maar 
prachtig sprookje dat de schrijf
ster ook zelf illustreerde Het ver
haal besluit koel „Toen rende ze 
(Katie) de heuvel af, naar huis, 
voor de tee" Zo simpel is dat 

• • • 
Van Burny Bos lazen we „Lotje 
Loo en Brompijp, haar geheime 
beer" Eerder zagen wij van deze 
schrijfster een deeltje uit de reeks 
„We maken een ntje", voortreffe
lijk geïllustreerd door Peter Van 
(kampenhout 
Lotje Loo heeft een geheime 
vnend, de beer Brompijp, die 
spnngt op moeilijke ogenblikken 
bij en brengt hulp en raad Een iet
wat ongewoon maar toch aantrek
kelijk verhaal Zelf vinden wij de il
lustraties, door de schrijfster zelf 
gemaakt, met zo fraai, maar waar
schijnlijk oordelen peuters daar 
anders over 

• • • 
Met „Rik, de egelvriend" zagen wij 
een van de meest geslaagde kin
derboeken Helmond en Lannoo 
zijn de uitgevers Margaret Lane is 
de schrijfster en Patricia Casey 
verluchtte op meer dan voortref
felijke wijze Het jongetje Rik 
woont met moeder op een klem 
erf, daar beleeft hij een pak avon
turen met egels die in vergeetput-
ten sukkelen en die hij op een ver
nuftige wijze van de dood red Een 
parel van een boek' 
De geïllustreerde verhaaltjes in 
het Hollandse weekblad „Bobo" 
(Haarlem) worden thans als boek 
uitgegeven „Gijs en de grote men
sen" IS er zo een van Eveneens 
een pracht van een uitgave zowel 
wat de tekst als de illustraties 
betreft Het jongetje Gijs met zijn 
onafscheidelijke rode vrachtwa
gentje ontmoet mensen en toe
standen waarbij en waaruit hij tal 
van wonderlijke dingen leert Zo 
praat hij met een gepensioneerd 
binnenschipper, ontmoet hij de 

postbode, gaat mee uit eten, bakt 
een taart, plant een boom, enz 
Voortreffelijk verteld en geïllus
treerd door Fiel van de Veen Een 
tweede Bobo-boek heet „Me
vrouw Beertje en de gekke bees
ten" Mevrouw m kwestie kan 
prachtig schilderen en vertellen 
over gewone maar vooral onge
wone dieren Mies Bouhuys te
kende voor de vijftien verhaaltjes 
en Francien van Westering de 
knappe illustraties 

• • • 
Totdaar een stapeltje kleuterboe
ken waartussen heelwat bruik
baars voor hen van wie soms 
verlangd wordt een kleuter zoet te 
houden en hem of haar een eindje 
in slaap te helpen 
Kleuterboeken worden van jaar 
tot jaar aantrekkelijker, steeds 
kleurrijker en realistischer geïllus
treerd, soms misschien iets te zo
dat men zich wel kan afvragen of 
de verbeelding van het kind wel 
genoeg geprikkeld wordt Te fraai 
geïllustreerde boeken doen onver
mijdelijk de vraag rijzen voor wel
ke leeftijd het boek nu wel be
stemd IS, daarom lijkt het ons 
zinvol steeds de leeftijden te ver
melden 
— Mark in het park. Dolf Verroen, uitg 
Leopold, 14.90 gulden 
— Juf IS gek. Dolf Verroen, uitg Leopold, 
17,90 gulden 
— Het grote boek van S|oe en Piel, Dolf 
Verroen, uitg Leopold. 17,90 gulden 
— Ben je ook zo'n beest. Dolf Verroen en 
Nannie Kuiper, uitg Leopold, 19,90 gulden 
— Lief Stout. Nannie Kuiper, ui lg Leopold, 
18 90 gulden 
— Dag Hobbelpaard, Nannie Kuiper, uitg 
Leopold, 16.50 gulden 
— Barend. Nannie Kuiper uitg Leopold 
— Klem Duimpie en De mooie slaapster, J 
De Roover, uitg Hemma-Chevron 
— De dieren van het bos, N van der 
Wielen, uitg Hemma-Chevron 
— Een aardbeientaart voor Anneke J De 
Roover, uitg Hemma-Chevron, 129fr 
— Allemaal kat|es. foto-album, uitg Hem
ma-Chevron 100 fr 
— Het huis in het bos. Lesley Boorer, 
Westfriesland-Lannoo, 290 fr 
— Lot|e Loo en Brompijp, Burny Bos en 
Patty de Roo Leopold 
— Rik, de egelvriend Margaret Lane. Hel
mond en Lannoo. 220 fr 
— Gi|S en de grote mensen. Fiel van der 
Veen Boboboek-Haarlem en Spectrum, 
245 fr 
— Mevrouw Beertje en de gekke beesten. 
Mies Bouhuys Boboboek-Haarlem en 
Spectrum 245 fr 

(Medegedeeld) 
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De nieuwe vorm van het oude zeer 
Eindelijk begint men zich in dit land vragen te stellen over de betaal
baarheid van de sport, over het spanningsveld tussen de „betaalde" 
kompetitlesport, de rekreatiesport en de subsidiëringspolitiek — 
voor zover die er nog is — van de overheid, over de financiering van 
prestigeprojekten zoals de uitzending van atleten naar de Olympi
sche Spelen. Onder meer het dertiende Sportakongres, georgani-
zeerd in het weekeinde van 27 november, hield zich uitvoerig met 
deze problematiek bezig. Nagenoeg tegelijkertijd slaakte ook het 
BOIK een noodkreet, al dient men het gejammer van deze (hopelijk) 
laatste unitaristen met het nodige wantrouwen te aanhoren. 

Wij hebben op deze bladzijde al 
vaker gesteld dat de overheid de 
betaalde sport elke subsidie zou 
moeten onthouden. Wanneer 
klubs vinden dat zij hun aktieve 
leden, of het nu topvoetballers, 
atleten, wielrenners of henge
laars zijn, voor de geleverde in
spanningen moeten vergoede-
nen dienen zij zelf voor de nodi
ge fondsen te zorgen. Niets belet 
hen nog de voor de hand liggen
de geldbronnen (sponsoring, re-
klame, eigen organizaties in de 
socio-kulturele sektor) aan te bo
ren. Het Is hun vanzelfsprekende 
opdracht de tering naar de nering 
te zetten. De overheid kan wel 
tussenkomen voor het beschik
baar maken van de nodige instal
laties. Financiële inspanningen 
die dan wel door de gemeen
schap worden gedragen maar 
die normaliter gedeeltelijk, en in 
de beste gevallen zelfs geheel, 
kunnen worden gerekupereerd 
door het heffen van de vermake-
iijkheidsbelasting op de toe
gangsgelden. 

Deze schijnbaar strenge norm 
ligt (zeker) in krisistijden voor de 
hand. Wanneer de bevolking op 
de gekste manieren tot inleveren 
wordt verplicht dient niemand de 
(betalende) sportklubs te ont
zien. Dat zou onredelijk en on
rechtvaardig zijn. De overheid 
zal overigens de nog resterende 
middelen moeten aanwenden om 
haar „scheeF beleid van de jaren 
zestig en zeventig nog enigszins 
te kunnen rechttrekken. En daar
mee zitten we dan bij dat „oude 
zeer". Is het bij voorbeeld niet 
wraakroepend dat het perso
neelsbestand van het Bloso 
noodgedwongen moet worden 
ingekrompen en dat bijgevolg de 
vele dure rijkssportcentra — hoe 
vaak hebben wij niet voor de 
politiek gekleurde (CVP) wild
groei gewaarschuwd? — aan de 
verwaarlozing toe zijn? Hoeveel 
overbodige zwembaden en 
sporthallen bevinden zich vaak 
niet op weinig vierkante kilome
ter? Inzonder de gemeenten met 
een traditioneel CVP-bestuur 
zijn op dit vlak rijk begiftigd. Nu 
pas, nu men aan afslanking toe is, 
wordt hier en daar een verwijten
de vmger uitgestoken... En dan 
nog... 

Terecht stelde men op het Spor
takongres dat de rekreatiesport 
met alle middelen moet worden 
beschermd maar dat men ook in 
deze sektor logische ekonomi-
sche beginselen moet gaan toe
passen Ook een zwembad en 
een sporthal moeten zakelijk 
worden beheerd, wat nog niet wil 
zeggen dqt men de commerciële 
toer op moet en dat winst moet 
worden nagestreefd. Integendeel. 

Olympisch 

komitee zoekt 

100 miljoen... 

Wij zien weinig of geen heil in de 
als mogelijke oplossing voorop
gestelde herprivatizering van de 
rekreatieve sektor. De voordelen 
zouden niet opwegen tegen de 
nadelen. Maar dat men aan een 
totale herdenking van het subsi-
die-beleid toe is ligt voor de 
hand. 
In dit verband voert het BOIK 
aan dat maar 0,07 van het totale 

budget naar de sport gaat. In 
hoever deze cijfers betrouwbaar 
zijn konden wij niet natrekken 
maar dat we op dit vlak hopeloos 
ver achter liggen — van een 
gepland beleid was op de achter
eenvolgende kabinetten van kui
tuur nooit sprake! — bij de ons 
omringende landen staat wel 
vast. Zeker in krisistijden zou 
men er naar moeten streven het 
levensklimaat (de ontspannings
mogelijkheden van de gewone 
man) minstens op peil te houden. 
De bekommernis daartoe schijnt 
evenwel niet aanwezig. 

Het BOIK beweert ook op zoek 
te zijn naar honderd miljoen om 
de deelneming aan de Olympi
sche Spelen van Los Angeles te 
kunnen financieren. De overheid 
mag daar wat ons betreft best 
haar pollen afhouden. Los Ange
les wordt een commerciële hap
pening zonder voorgaande. Men 
heeft voorgerekend dat de uit-
zendingskosten in vergelijking 
met Moskou méér dan verdrie
dubbeld zijn_ De vraag naar de 
zin van dit alles mag nu al luidop 
worden gesteld. Overigens heeft 
het BOIK in het verleden te pas 

Wil dit land ooit nog meedingen in dergelijk groots spektakel, moet het 
miljoenen zoeken

en vooral te onpas bewezen zelf 
geld te kunnen garen. De boycot 
van Moskou werd gewoon gene
geerd en de nodige fondsen wer
den gevonden. Waarom zou het 
nu anders moeten zijn? Overi
gens heeft het BOIK al langer 
vaste sponsors die in ruil voor 
de gewaarborgde televisieuit
zending van sportevenementen 
zoals de Grote Prijs Eddy 
Merckx — ongetwijfeld „de" wie
lerkoers van het jaar — best 
miljoenen op tafel willen leggen. 

Het BOIK- krijgt bovendien ge
daan dat de televisie daarvoor 
zelf ook nog eens betaalt- Dat 
kon zelf Donald Dell, de gesle
pen tennismiljonair (nog) niet 
klaar maken. Alhoewel, waartoe 
lenen de bazen en baasjes van 
de beeldbuis zich nu niet? Ze 
zetelen nu ook al in het ontwikke-
lingskomitee van de Belgische 
sport. Daar zitten ze dan aan tafel 
met de afgevaardigden van de 
sponsors. Om een en ander te re
gelen, zoals dat heet. 

Guy Mathot: na de kunst nu ook de sport... 

Het late gelijk van een kop van jut 
In onze voetbalwereld staat men 
voor niets stil Vorige week werd 
Yves Bare, de (zieke) trainer van 
Seraing, binnen vier dagen ontsla
gen en opnieuw in zijn funktie 
hersteld Het was een lachwek
kende vertoning waarin de Waal
se politicus Guy Mathot — overi
gens zeer vertrouwd met „kunst" 
en „commercie" — de hoofdrol 
opeiste De ondervoorzitter van 
Seraing bleef wijs afwezig wan
neer de raad van beheer besloot 
Bare voor zijn diensten te bedan
ken Mathot, een geslepen dema
goog, wenste de reaktie van pers 
en publiek in te schatten alvorens 
zelf een standpunt in te nemen Ui
teraard ging de Waalse pers ach
ter haar „chouchou" staan Bare, 
een meegaande en vriendelijke 
man die enige speltechnische be
kwaamheid niet mag worden ont
zegd, werd door „ses amis de la 

Yves Bare weg en. terug 

presse ' uiteraard in bescherming 
genomen 

Guy Mathot, maar al te blij de 
aandacht van „andere zaken" te 
kunnen afleiden, wist wat hem te 
doen stond Hij dreigde met ont
slag, wilde de algemene vergade' 
ring bijeen roepen en wenste de 
onbekwaamheid van zijn medebe
stuurders openlijk aan de kaak te 
stellen. 

Uiteraard ging de raad van beheer 
door de knieën Als burgemeester 
van Seraing had Guy Mathot in de 
voorbije jaren ettelijke miljoenen 
in de klub ..doen" pompen Die 
zware hypoteek kan in de huidige 
omstandigheden onmogelijk wor
den afgelost Seraing. dat bij het 
opmaken van de begroting voor 
het eerste jaar hoogste klasse 
gerekend had op een toeschou
wersgemiddelde van om en bij de 
tienduizend, geraakt immers niet 
eens aan zesduizend kijkers per 
wedstrijd Het heet zelfs dat voor 
de match tegen ..leider" Water
schei niet eens tweeduizend Wa
len waren opgekomen en dat de 
supporters van de Limburgse top-
ploeg ruim in de meerderheid wa
ren 

Het IS begrijpelijk dat de beheer
ders in de gegeven omstandighe
den eieren voor hun geld kiezen 
Op het einde van het seizoen, 
wanneer nieuwe gelden zullen 
moeten worden gevonden om de 
tekorten aan te zuiveren, zal men 
immers op Guy Mathot moeten 
terugvallen ..Monsieur Ie Minis-
tre", zo wordt hij in Seraing nog 

steeds genoemd, zal dan mis
schien enkele miljoenen voor Se
raing kunnen rekupereren langs 
het zoveelste staalplan voor Wal
lonië (sic) 

Waarmee wij natuurlijk met heb
ben willen zeggen dat Yves Bare 
ontslagen had moeten worden 
Integendeel Wij geloven niet dat 
een nieuwe trainer een ploeg be
ter of slechter kan maken binnen 
enkele maanden De oefenmees
ters zijn evenwel een dankbare 
schietschijf wanneer op een be
stuursvergadering de geweren 
van de zelfverdediging moeten 
worden gericht 

In dit verband denken wij terug 
aan Ivic De Joegoslaaf van Ander-
lecht wiens ..doodvonnis met uit
stel" al was geveld na enkele 
weken trainerschap in het Astrid-
park. werd in het begin van dit sei
zoen verantwoordelijk gesteld 
voor het falen van Czerniatynski 
(in grote mate) en Vandenbergh 
On mindere mate) De pers vond 
dat de klub nu eindelijk moest 
ingrijpen Men kon immers met 
toelaten dat Ivic nu ook ..onze 
internationals" zou gaan vermoor
den (sportief wel te verstaan) 
Guy Thijs, wakker als geen ander 
wanneer zijn public relations moe
ten worden behartigd, speelde het 
spelletje natuurlijk graag mee 
Maar hij. en de o zo onbevooroor
deelde schrijvelaars. zwijgen nu in 
alle talen Nochtans heeft Paul Van 
Himst de Poolse Waal zo goed als 
afgeschreven voor het absolute 
topvoetbal Toen Ivic voor enkele 

maanden een gelijkaardige opvat
ting suggereerde werd hem mo
numentale onkunde aangemeten 
Met Vandenbergh liggen de zaken 
enigszins anders Ivic bijvoorbieeld 
stelde dat hij geloofde in de toe
komst van de middenvoor uit 
Ramsel Hij meende evenwel dat 
de aanpassing aan wekelijks top
voetbal en vooral de daarbijhoren-
de spanningen, meer tijd zou 
vergen dan algemeen werd aan
genomen Zelfs deze ..veronder
stelling" werd Ivic kwalijk geno
men Maar Paul Van Himst mag nu 
luidop zeggen dat hij Vanden
bergh in Sarajevo ..beter" zou heb
ben vervangen En Guy Thijs ver
kondigt dat Erwin aan de wedstrijd 
tegen Schotland „alvast mag be
ginnen " 

Of het late gelijk van een (Joego
slavische) kop van jut Merkwaar
dig IS wel dat de werkelijke verant
woordelijken al die tijd in de veilige 
beschutting van een bestuurska
mer ongemoeid worden gelaten 
Nietwaar Michel Czerniatynski. 
ekskuseer. Verschueren'^ Voorlo
pig leeft Anderlecht naar buitenuit 
in rozegeur en maneschijn De 
klub heeft nog (financiële) belan
gen in drie kompetities En zolang 
die gevrijwaard blijven heeft nie
mand wat te vrezen De vuile was 
wordt pas buiten gehangen wan
neer de geldelijke nood te scherp 
wordt aangevoeld Yves Bare. 
overigens een voortreffelijk man, 
heeft het alvast aan den lijve on
dervonden Al had hij dan nog het 
geluk dat er een echt ..politicus" in 
zijn bestuur zat 
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Volksunie 

Van Izegem tot Bilzen... 

De VU-macht van 
duizend 
mandatarissen... 
Ook in Bilzen werd de bijeenkomst van de pas-verkozen VU-
gemeentemandatarissen (vanzelfsprekend) een aangenaam sukses. 
Omwille van de opkomst. Omwille ook en vooral van de grote dosis 
informatie die de VVM-leden aangeboden kregen. En omwille van de 
vruchtbare informele kontakten die tijdens de daaropvolgende korte 
receptie werd gelegd Namen en gezichten kregen op deze wijze 
alvast buiten de enge gemeentelijke grenzen konkreter gestalte 

Andermaal, maar met nog meer 
nadruk omdat hij ditmaal in eigen 
provincie het woord kon voeren, 
benadrukte kamerlid-burgemees-
ter Jaak Gabriels uit Bree dat de 
VU-mandatanssen zich ervan be
wust dienen te zijn dat voor hen 
precies na de suksesrijke verkie
zingen het grote vy/erk (vanaf 1 
januari) een aanvang neemt en de 
inspanningen nu ook zes lange 

jaren dienen volgehouden en op
gedreven te worden 

Dat IS een uitermate zware op
dracht of men nu al dan niet als iid 
van de meerderheid, in het sche-
penkollege, als burgemeester, of 
vanuit de oppositie opbouwend 
poogt te werken Op deze Bilzen-
se bijeenkomst (waar Johan Sau-
wens straks de burgemeesters

sjerp opneemt en optrad als gast
heer), diende algemeen voorzitter 
Vic Anciaux wegens ziekte ver
stek te geven Maar zijn bood
schap werd daarom met met min
der kracht naar voor gebracht 
door Jos Truyen, An Giesen-De-
meester en Jaak Gabriels 

VNS-direkteur Gilbert Vanover-
schelde lichtte andermaal de 
struktuur en de werking van de 
Vereniging van Vlaamse Mandata
rissen (VVM) toe 

De slagkracht van de honderden 
verkozen VU-gemeentemandata-
rissen is alvast gebleken op de 
voorbije vijf provinciale bijeen
komsten waarop gezamenlijk met 
minder dan om en bij de 650 
raadsleden aanwezig waren Zij 
kregen vooral de boodschap mee 

„Dat de gemeentelijke mandata
ris geen alleenrijder mag zijn, 
maar in groep — samen met het 
VU-afdelIngsbestuur en de gehe
le werkploeg — de Vlaamsnatio-
nale programmapunten tot in de 
basiscel van onze gemeenschap, 
het gemeentelijk en wijkleven, 
dient uit te dragen en te realize-
ren, wars van persoonlijke eigen
gereide drijverijen-." 

Ook in Bilzen was de opkomst van 
de VU-mandatanssen zeer groot 

net zoals in St-Niklaas waarvan 
wij hier deze nagekomen foto pu
bliceren 

Abonnementenslag '82-'83 
De „WIJ"-top van deze week toont opnieuw enkele merkwaardige 
trends. 
De nek-aan-nek-strijd (Jan Caudron-Rik Haelterman) laat opnieuw de 
traditionele werfkracht van het arr Aalst zien en drijft het puntenaan-
tal almaar de hoogte in. Op het vlak van de afdelingen-wervers gaat 
de strijd onverminderd door. VU-Zwijnaarde komt als nieuweling 
sterk opzetten. Opletten dus! 

TOP 20 
Enk Vandewalle, Izegem (1) 
Anny Lenaerts, Wilnjk (2) 
Paul Cresens, Diest (3) 
Jan Caudron, Aalst (6) 
Jan Van Dooren, St-Martens-Latem 
Rik Haelterman, Denderwindeke (4) 
Firmin De Blieck, Brussel (8) 
VU-Wommelgem (6) 

9 Freddy Baert, De Haan (11) 
Willy Kuijpers, Herent (18) 
Georges Raes, Ledegem (9) 
VU-Zwijnaarde (—) 

13 vu-Essen (9) 

14 Lieve Favoreel, Lauwe (11) 
VU-Antwerpen-Stad (11) 
VU-Kruibeke (11) 
VU-Zedelgem (11) 

18 Guido Dornez, Ingelmunster (—) 
Jozef Verhaeghe, Oostende (16) 

20 Maurits Passchijn, Meise (17) 

(5) 

504 
384 
336 
192 
174 
168 
156 
144 

120 
120 
120 
120 

108 

96 
96 
96 
96 

84 
84 

72 

De rekening voor het gepresteer
de werk of het klem verzuim wordt 
hoe dan ook binnen zes jaar al
weer geprezenteerd 

Op de VU-gemeentemandataris-
sen weegt, na het verkiezingssuk-
ses van 10 oktober j l , een zware 
verantwoordelijkheid om de 
bouwstenen voor een gezonde 
toekomstgerichte Vlaamse staat 
mede aan te brengen Met woor
den, maar vooral met konkrete 
daden 

VNOS 
op 
televisie 

Vandaag om 19u. 17 is er 
een nieuwe Vlaams-nationa-
le uitzending op televisie. 
Ditmaal gaat alle aandacht 
naar het staaldossier. Met 
medewerking van kamerlid 
Willy Desaeyere wordt ge
poogd een zo volledig en 
overzichtelijk mogelijke ont
leding te brengen van dit 
Waalse „Vat zonder bodem". 
Verder zijn er de rubrieken 
„Stovejef vertelt-" en „En 
toch!" 

Volgende week is VNOS er 
reeds opnieuw, namelijk op 
woensdag 22 december om 
19 u. 12. Het is duidelijk dat 
deze uitzending, op nauwe
lijks een drietal dagen van 
Kerstmis, dan ook volledig 
gewijd zal zijn aan dit feest 
en zijn zovele boeiende fa
cetten en aloude gebruiken. 
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Wij in de Volksunie 
^ 

21 

VUJO-voorzitter Roets wil meer 
jongeren in OCMW-raden 

ANTWERPEN 

Ter gelegenheid van een samenkomst 
van de Volksuniejongeren uit de Ant-
v^erpse Voorkempen te Brecht pleitte 
VUJO-voorzitter Jons Roets in zijn 
gelegenheidstoespraak voor de opna
me van jongeren in de OCMW-raden 
De partijverjonging en -vernieuwing 
dient ook op dat vlak te worden door
gezet BIJ zijn analyse van de jongste 
gemeenteraadsverkiezingen stelde hij 
met vreugde vast dat van de area 8CX) 

Vujo-Mortsel 
koos nieuw bestuur 
Het IS al enige bjd duidelijk Vujo-
Mortsel heeft de wind in de zeden Dit 
werd alvast bewezen door de behoor
lijke OF)komst bij de verkiezingen voor 
een nieuw bestuur op vnjdag 26 no
vember H 

21 Vujo'ers kwamen hun stem uitbren
gen om te kiezen tussen de 10 kandi
daten voor een nieuw bestuur 
Volgende stemmen kwamen uit de 
bus 15 stemmen voor Roland Bol-
laerts en Bart Vandewale, 14 voor Bart 
Berghmans, Rita Matthijs en Luk Van 
den Broeck, 13 voor Winfned Van-
gramberen. 11 voor Leen Veron. 9 
voor Lieven Roelants, 8 voor Mark De 
Sommer en 6 voor Willy Gnelen 
Na een korte vergadenng onmiddellijk 
na de verkiezingen werden de funköes 
verdeeld als volgt 

Voorzitter Bart Vandewalle. sekreta-
ns. Bart Berghmans, penningmeester 
Leen Veron, public relations Rita Mat
thijs. organizatie Luk Van den Broeck, 
afgevaardigde Jeugdraad Mark De 
Sommer. afgevaardigde VU-bestuur 
Roland Bollaerts, afgevaardigde Vujo-
arrondissement Winfned Vangrambe-
ren 

Dit Ijestuur is zeker met beperkend Er 
werd afgesproken om zeer open te 
werken Dit zal in de eerste plaats tot 
uiting komen door de bestuursverga-
denngen voor alle leden open te stel
len 
De eerstvolgende vergadenng heeft 
plaats op vnjdag 7 januan in het Mark 
Liebrechtscentrum 

Volksunieverkozenen er ongeveer 
150 VUJO-verkozenen zijn en daarerv 
boven zo'n 40 van hen een taak in het 
schepenkollege zullen toet>edeekJ knj-
gen Toch moet VUJO er nauwlettend 
op toekijken dat ook bmnen de 
O C M W s voWoende jongeren worden 
afgevaardigd 
Aan de jonge VU-mandatanssen gaf 
voorzitter Roets de opdracht de VU-
frakbes waar nodig te dwingen tot 
open en financieel gezond beleid Bij 
belangnjke gemeentelijke projekten 
moeten de betrokkenen kans knjgen 
hierover advies te geven en prestige-
projekten dienen te allen pnjze 
vermeden te worden 
Tot slot stelde de nationale VUJO-

voorzitter dat befieersmandaten t)irv 
nen interkommunales ten minste moe
ten verdeeld worden over de diverse 
frakbes en niet een alleenrecht van het 
schepenkollege mogen zijn De Volks-
uniepngeren moeten zich de komen
de zes jaar inzetten om ook op het vlak 
van interkommunaal-beleid de deuren 
open te zetten Nationaal VUJO-voor
zitter Roets zette zich ook scherp af 
tegen de gewoonte om beheersmarv 
daten en afvaardigingen m interkom
munales enkel aan plaatselijke meer
derheidspartijen toe te kennen „Open 
beleid begint met ook de ojspositie op 
dit vlak haar furxJamentele rechten te 
geven" aldus rx>g nat ional VUJO-
voorzitter Roets 

„Kristenen in en rond de Volksunie" 
en de Mechelse beleidsintenties 

Werkgroep wil opbouw 
verdraagzame samenleving 
Na het afsluiten van het koalitie-ak-
koord te Mechelen tussen de SP, de 
VU en de PVV werd een werkgroep 
..Knstenen in en rond de VU" opge-
ncht De Werkgroep kwam tot stand 
met de bedoeling mee te helpen aan 
de oplxjuw van een verdraagzame en 
pluralistisch genchte Mechelse samen
leving Men wilde daarbij iedereen die 
zich Vlaams-Nationaal en Knstelijk ge
ïnspireerd beschouwt en verantwoor
delijkheid draagt in het onderwijs of in 
kulturele. maatschappelijke en sociale 
organizaties de kans bieden via deze 
werkgroep mee te helpen aan VU-
voorstellen voor het stedelijk beleid 
Via verscheidene kontakten, ruime 
konsultaties en groepsbesprekingen 
buiten het stnkte VU-partijkader kwam 
de werkgroep ..Knstenen in en rond de 
VU" tot een reeks konkrete voorstel
len en suggesties De voorstellen en 
adviezen, die in een werknota werden 
gebundeld, hebben vooral betrekking 
op het onderwijs en het socio-kultureel 
beleid in de stad Mechelen Daarbij 
streeft men een p)ositieve tolerantie na 

inzake de levensbeschouwelijke over
tuigingen en een openfieid naar alle 
strekkingen toe 
Daar de VU via de werkgroep beroep 
kon doen op deskundigen uit deze 
sektoren, kon men tot een zeer kon
krete benadenng komen van enkele 
hangende problemen 

Geen discriminaties 
Volksvertegenwoordiger Joos So-
mers. die het initiatief tot de opnchtng 
van de werkgroep nam. drukte zijn 
tevredenheid uit over het positief ont
haal door de Mechelse VU-partijver-
antwoordelijken Hij mocht bovendien 
vernemen dat de VU-kandidaat-sche-
penen. Oskar Renard en Kris Van 
Esbroek bij de koalitiepartners de poli
tieke wil ervaren om in de opgeworpen 
kwestie gezamenlijk te werken aan 
een vernieuwend Mechels beleid Men 
wil de passende beleidsopties vastleg
gen om te komen tot een goed Me
chels gezag dat elke discnminatie. 
voorrecht of misbruik ten aanzien van 
een overtuiging wil uitsluiten 

Richard De Meulder en 
Elisabeth De Roeck 60 jaar getrouwd! 
De Volksunie, afdeling Mortsel. brengt 
graag hulde aan Richard en Betje De 
Meulder die op 9 december 1982 hun 
diamanten huwelijksjubileum hebben 
gevierd Om de familieleden te kunnen 
samenbrengen kreeg die viering een 
verlenging op zaterdag 11 december 
met een aandoenlijk mooie euchanstie-
viering. opgeluisterd door het paro
chiaal koor van de H Kruiskerk Talnj-
ke vrienden, waaronder heel wat VU-
leden. waren aanwezig 
Beiden zijn Waaslanders. geboren te 
Beveren, en waren daar aktief in het 
vooroorlogs Vlaams-Nationalisme De 
repressie spaarde ook hen niet en na 
pijnlijke jaren, kwamen ze zich vesti
gen te Mortsel op 5 juli 1948 Bij het 
moeizaam terug op gang brengen van 

de Vlaamse Beweging waren ze erbij 
Zo ook bij de stichting van de Volks
unie 
Toen Volksunie-Mortsel in 1964 voor 
de eerste maal opkwam bij de ge
meenteraadsverkiezingen, was het 
niet zo gemakkelijk om kandidaten te 
vinden Tot op het laatste ogenblik 
diende men nog enkele plaatsen op te 
vullen en Betje De Meulder was be
reid Toen haalden we 3 zetels op een 
totaal van 19 We zullen die pioniersja
ren met rap vergeten 
Later was Richard de fiere vaandeldra
ger van de harmonie .Jef Van Hoof" 
Het heeft hem bijzonder pijn gedaan 
dat die harmonie uiteindelijk werd op
gedoekt 
Het was voor beiden ook vanzelfspre

kend dat ze erbij waren wanneer het 
Vlaams Verbond van Gepensioneer
den werd opgericht We blijven hen 
dankbaar voor hun inzet De Volks
unie Mortsel wenst hen nog vele jaren 
van gezondheid en geluk 

JVD.W. 

Sinterklaasfeest 

te 

Borgerhout 
Na een geweldig geslaagd sinterklaas
feest door Nele. FVV-Borgerhout in
gericht werden alle kinderen met ge
schenken verrast De poppenkast Pa-
lut was reeds door alle aanwezigen 
ook de volwassenen, gesmaakt Deze 
laatsten deden mee aan de sinterklaas
tombola Hieronder volgen de num
mers van de nog met afgehaalde prij
zen Deze zijn op het sekretanaat 
Florastr 81 Borgerhout. af te halen tot 
20 januari '83 Open dinsdag, donder
dag en zaterdag telkens van 10 tot 
14u 

2002 2004 2022 
211021142116 
2149 2164 2166 
2248 2286 2313 
2474 2542 2613 
2686 2708 2719 
2780 2788 2805 

2026 2071 
2117 2120 
2182 2228 
2323 2330 
2645 2660 
2737 2747 
2806 2807 

2076 2107 
2130 2131 
2231 2135 
2369 2447 
2679 2683 
2751 2752 
2820 2896 
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17 A ARTSELAAR: Voordracht „WiWe bloemen en planten van 
rorKkxn ons" door Paul Smet en R Blomgren Om 20 u n k>kaal 
Rodenbach Inr Aartselaarse Vlaamse Knng. 

17 BORGERHOUT: maandelijkse VU-tedenvergadermg om 20 u. 30 
m zaal De Passer, Tumfxxitsebaan 34 Ook drt jaar een 
kwisavorxi en aSe deelnemers ontvangen een pnjs. Bijdrage 
30 fr 

18 EDEGEM: Kaertavond om 20 a 15 Inschnjven op voorhand Inr. 
VNSE 

18 WOMMELGEM. Kerstmaiaktie van VUJO om 9 u 30 bij Peeters. 
Welkomstraat De kerstman bezorgt bij alle bejaarden boven de 70 
jaar C ± 500) een versnapenng en de wens voor prettige feestda
gen 

19 WOMMELGEM: Dienstbetoon n Oen Klauwaert van 11 tot 12 u 
Bart Vwidermoeren. Gratis en voor iedereen. 

19 WOMMELGEM Patenversierea om 20 u 30 bijeenkomst bij 
Ward, Kastanjelaan 4 

22 EDEGEM Kreatieve namiddag door onze kinderen om 14u. m 
bovenzaal Drie Eiken „Wij maken kerstversienng" Innchtmg F W 

23 WOMMELGEM Zangavond in Den Klauwaert om 20 u Met Jos 
De Houwer (muziek) en Lutgaar Bogaarts (VU) 

24 WOMMELGEM: Amnestieakbe VU. VUJO. TAK m het teken van 
Amnestie = Vrede Samenkomst m Den Klauwaert om 19 u 30, 
20 u 30 en 23 u 30 Voor fakkels en benodigdheden wordt 
gezorgd 

31 WOMMELGEM: Vanaf 9 u nieuwjaarkezoete zingen in Den 
Klauwaert 

In het arr. Mechelen 

108 personen uitgesloten 
van hun kiesrechten 
In antwoord op een parlementaire 
vraag aan de minister van binnenland
se zaken mocht kamerlid Joos Somers 
vernemen dat er in het arr Mechelen 
nog 108 personen uitgesloten blijven 
van hun kiesrechten Het gaat hier om 
getroffenen van de pressie- en epura-
tiewetgeving, die hoofdzakelijk tot 
stand kwam onder impuls van de tie-
twiste . Belgische regenng" te Londen 
In de gemeenten van het arr Meche
len ziet de tabel van de uitgeslotenen 
van hun kiesrechten door de repres
siewetgeving er als volgt uit Meche-
len-stad 51 St -Katelijne-Waver 6, Duf
fel 6. Lier 13, Bonheiden 5, Berlaar O 
Nijlen 9, Putte 2, Heist-op-den-Berg 5, 
Willebroek 3, Puurs 6 Bomem O, St-
Amands 3 

Vlugge oplossing 
Volksvertegenwoordiger Joos So
mers IS daarbij van mening dat dit 
aspekt van de anti-Vlaamse repressie 
vlug een oplossing zou krijgen, indien 
de gemeentebesturen het initiatief 
zouden nemen om deze aangelegen
heid op te lossen Indien men met de 
personen in kwestie kontakt zou opne
men en hen zou helpen om de passen
de administratieve stappen te zetten, 
dan kan men immers na 38 jaar een op
lossing voor het probleem vinden 
Wie terzake enige hulp verlangt of wil 
bemiddelen kan zich tijdens de kan
tooruren steeds wenden tot het 

Vlaams-Nationaal Centrum. Ontvoe-
nngsplaats 1 te Mechelen dn de nabij-
fieid van het Nekkerspoelstation) 

Bestuurswijziging 
bij vu-Geel 
Wegens ontslag van afdelingsvoorzit
ter Andre Peeters diende tussentijds 
een nieuwe voorzitter verkozen te 
worden Met algemeenheid van stem
men werd hiervoor Jan de Graaf aan-

• Mevrouw. 26 jaar en wonen
de in het Mechelse zoekt een 
passende betrekking Zij is in het 
bezit van het diploma hoger mid
delbaar, ekonomische en heeft 
kursus typen gevolgd en han-
delskorrespondentie 
Belangstellenden kunnen zich 
wenden tot volksvertegenwoor
diger Joos Somers, pa V N C , 
Ontvoeringsplein 1 te 2800 Me
chelen, tel 015-20 9514. ref J S / 
SL/364 

• 19-jange ongeschoolde 
vrouw wenst betrekking in Bra
bantse Voor ml tel Volksvert dr 
J Valkeniers 02/5691604 

• Vrouwelijke bediende, 42 j , UK 
Zedelgem (werkloos door inknm-
ping personeelsbestand) zoekt 
werk (echtgenoot ook werkloos) 
Inl bij G Vanoverschelde, A 
Scherremanspark 13, Loppem 
(050-825202 's avonds of op 
kantoor 02-2194930) 

geduid, die voordien schatbewaarder 
was Voor deze funktie werd dan 
meteen Francois Cools verkozen, ook 
met eenpangheid 

Met dit oplapwerk is de afdeling echter 
met tevreden en men werkt ernstig 
aan een algemene sensibilizenng van 
meerdere leden voor het bestuurs-
werk, alsook aan de uittxxjw van de 
werking in wijken en parochies. 
De buitenfjarochies leverden namelijk 
de minst gunstige uitslagen op op 
10 oktober dus volle aandacht 
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Achtpuntenprogramma en nieuw tijdschrift 

VUJO-Mechelen kreeg nieuw bestuur 

MECHELEN - Vn|dag 5 november 
was het Vlaams Nationaal Centrum 
aan het Nekkerspoelstation te klein 
voor de talri|ke VUJO'ers, die opge
komen waren om hun nieuw bestuur 
te kiezen. De totale opkomst bedroeg 
63 VUJO'ers De stemming gebeurde 
onder leiding van de arrondissemen-
tele voorzitter Jan Comelissen en 
uittredend sekretaris van de VUJO-
Mechelen Herman Dubin 
Volgende uitslag kwam uit de (karton 
nen) bus 
Het kembestuur ziet er als volgt uit 
— voorzitter Bart De Nijn 
— sekretaris Mark Neefs 
— penningmeester Hilde Baetens 
— organizatie en propaganda Bart 
Somers 
— hoofdredakteur Gert van Nieu-
w/enhove 
Het nieuw kiestuur had onmiddellijk de 
handen vol met het verder verdelen 
van de overige funkties Werden vol 
gens verder kandidaturen aangeduid 
ondervoorzitter Herman Hermans re-
daktiesekretans Ann Swartebroeckx 
bestuursafqevaardiqdeCn) Vera Ser-
vaes en eventueel Dirk Vanseuningen 
nationaal afgevaardigden Gerlinde 
Buts en Enk Jonssen. arrondissemen-
tele afgevaardigden Mark van Es-
broeck Herman Hermans Bart So
mers, Vera Servaes. Ann Swarte
broeckx en Gerlinde Buts jeugdraad-
afgevaardigden Mark van Hamme en 
Mark van Esbroeck 

Het was tevens de eerste maal dat de 
VUJO-Mechelen zes arrondissemen-

tele afgevaardigden mocht aanduiden 
Dit was te danken aan de grote hoe
veelheid leden die de Mechelse VUÜO 
heeft 

„ D e Geus" 

Op deze vergadenng werd tevens 
hulde gebracht aan sekretans Herman 
Dubin en aan Enk Jonssen de man die 
het Klauwke' uit de grond stampte en 
ons veel geleerd heeft over inhoudelij
ke en prakti^he kanten van een 
VUJO-tijdschnft Enk was ook diegene 
die als voorzitter van de statutenkom-

De nieuwe Mechelse VUJO-
ploeg (van links naar rechts): 
Bart Somers, Hilde Baetens, Bart 
De Nijn, Herman Hermans, Mark 
Neefs, Gert Van Nieuwenhove en 

Jan Cornelissen. 

missie, onze bevoegdheidskonflikten 
van de baan hielp 
Ons nieuw bestuur heeft ondertussen 
reeds op twee manieren van zich doen 
spreken en ook laten horen 
Hun eerste aktiviteit was het op de be-

Hoboken: vergeten 
BIJ de door Fonne Cnck vermel
de propagandisten en medewer
kers op het VU-bal te Hoboken is 
een van de meest verdienstelijke 
mensen in de schrijfmachine blij
ven steken En dan nog wel de 
voorzitter Swa Vermeiren' Ook 
dank aan het VNJ voor de keun-
ge bediening (CDR) 

Sierpleister 
op gevels? 

Alle vochtisolatles 

ATHOS pvba 
Eikenstraat 212, Reet 

Tel 03-88a64.68 

Kelderdichtingen 

Ook ruwbouw & 
sleutel op de deur 

Het Waalse Staal und kein Ende 
Er komt inderdaad geen einde aan 
de Waalse chantage rond het 
staal, geen einde aan de Vlaamse 
miljardenstroom en ook geen ein
de aan de Vlaamse toegeeflijk
heid Met name de CVP moet nu 
eens eindelijk kleur gaan iaeken-
nen 

VOLGENS Hugo Camps in het 
Belang van Limburg moet 
Swaelen de puntjes op de i 

zetten „Hij moet nu eenmaal ook 
over het elektorale profiel van zijn 
partij waken en dat is de laatste 
weken lelijk geschaad Vooral dan 
door de wilde braspartijen rond 
Cockerill-Sambre die maar met 
willen ophouden De regering wil 
Vlaanderen nog maar eens een 
nieuw miljardenplan voor het 
Waalse staal opsolferen en dat is 
er nu zeker een te veel Als groot
ste Vlaamse partij die geacht 
wordt de gevoelens van de 
Vlaamse bevolking te vertolken, 
rest de CVP maar een houding 
meer vetoën Sybillijnse verklarin
gen van de regering doen het niet 
meer De Vlaamse publieke opinie 
weet inmiddels maar al te goed dat 
de miljardenstroom tot mets heeft 
gediend en dat elk nieuw plan 
opnieuw zal uitsterven in een zin
loze financiële aderlating van de 
nationale gemeenschap Ook is 
het nu alom bekend dat de werk
nemers van Cockerill-Sambre nog 
geen centiem hebben moeten inle
veren en zowaar straks met alleen 

nen helpen van een nieuw tijdschnft 
namelijk „De Geus" Een tweemaande
lijks bjdschnft dat de mening van de 
VUJO moet verspreiden Daarom nam 
de VUJO de Geus als symtxxil, omwil
le van zijn eerlijkheid, radikalisme en 
zijn vnjheidsdrang. 
Een tweede aktiviteit en misschien wel 
de t>elangnjkste was het samenstellen 
van een VUJO-programma Dit werd 
aan het VU-l)^tuur van Mechelen 
overgemaakt Het vertegenwoordigde 
de doelen die de VUJO zal nastreven 
m de komende zes jaar 
HierorxJer vindt u enkele punten die in 
het programma aan bod komen te
werkstelling, jeugdbeleid, sociaal wel
zijn, sport & kuKuur. orxJerwijs en 
leefmilieu, stadskemvemieuwing. ruim
telijke ordening, verkeer en verkeers-
plaiX)logischie studie. larxJbouw en in
spraak (decentralizatie) 
Met dit nieuw t>estuur en met dit 
programma hoopt de VUJO in de 
komerxje jaren nieuw en gezond leven 
in onze versteende stad te blazen en 
dit zowel voor jong als voor oud 
De Mechelse VUJO-standpunten 
(zon twintigtal bladzijden) zijn een 
sterk uitgewerkt dossier en kunnen 
bekomen worden bij ondervoorzitter 
Herman Hermans. PB 10 te 28(X) Me
chelen (015-202995) 

Robert Schuman-
studiebeurzen 
1983 
De Rok)ert Schuman-studiebeurzen 
zijn door het Eurojjese Parlement inge
steld ter nagedachtenis aan zijn eerste 
voorziter zij worden verleerKl aan 
studenten die een akademiscfie graad 
hebben behaald of gedurende ten min
ste drie jaar (zes semesters) een 
instelling van fioger orKlerwijs fiebben 
bezocht Als regel moeten de beurs-
studenten onderdaan zijn van een der 
|jd-Staten van de (Semeenscfiap 
De beursstudent verricht zijn studie bij 
het Europese Parlement te Luxem
burg, o IV een hoge ambtenaar van het 
Direktoraat-generaal Onderzoek en 
Dokumentatie die fiem bij zijn onder
zoek terzijde kan staan Hij wordt als 
de gelegenheid daartoe zich voordoet 
eveneens betrokken ï»\ onderzoek-
projekten van fiet Direktoraat-gene
raal. hij kan getxuik maken van de 
faciijteiten van de Parlementsbiblio-
teek enz Voorts t>estaat de mogelijk-
fieid plenaire vergadenngen van het 
Europese Parlement te Straatsburg kjij 
te wonen en communautaire instellirv 
gen te Brussel te bezoeken 
De studiebeurs bedraagt 27000 Bfr 
per maand en wordt maandelijks uit
betaal 
Aanvraagformulieren zijn te verknjgen 
bij het Direktoraat-generaal Onder
zoek en Dokumentatie Europees Par
lement Postbus 1601 te Luxemburg 

(me«geda«ld) 

J.GERLO 
zonwering-rolluiken 
vouwdeuren-plastiek 

PERS pektief 
een dertiende maar zelfs een 
veertiende en een vijftiende 
maand mogen gaan opstrijken En 
dat dan in de schaduw van de 
dood die oninneembaar over Co
ckerill-Sambre blijft hangen De 
Vlaamse arbeiders van het failliet 
verklaarde Cockerill-Yards en Fa-
belta moeten van dit discrimine
rend cynisme duizelig worden" 

IN Vlaanderen neemt steeds 
meer het ongenoegen toe 
over de discnminatie 

Daarom moet volgens De Stan
daard zo vlug mogelijk gestreefd 
worden naar de federaiizenng van 
de nationale sektoren 

„Waar de werknemer in Vlaande
ren het met minder loo/i moet 
stellen, ziet het personeel van CS 
tienduizenden frank extra — en 
het hoger kader zelfs een half 
miljoen fr en meer — op zijn 
girorekening gestort worden Dat 
geld komt van de belastingbetaler 
en zou moeten dienen voor de 
redding van het bednjf 

De regering dient te beseffen dat 
dergelijke zaken thans druk be
sproken worden in huisgezin en 
werkkring De politici die naar de 
stem van het volk luisteren, weten 
heel goed tot waar de offerbereid
heid en het geduld reiken Zij 
weten dat de grens bereikt is Het 
heeft geen zin tot in den treure te 
herhalen dat sommige faillisse
menten „ondenkbaar" zijn Het is 
immers even zinloos miljarden te 
blijven weggooien Ofwel komt er 
een sanering ofwel de sluiting" 

HET moet voor de CVP al 
duidelijk zijn geworden dat 
de partij haar eigen graf aan 

het graven is bij de Vlamingen 
Wellicht werd daarom goeie-ouwe 
woordkunstenaar Ene Van Rom-
puy van stal gehaald, die altijd wel 
te vinden is voor Vlaamse verbale 
krachtpatserij In De Morgen is 
Goossens alvast met te spreken 
over zijn jongste nummertje 

„Ten slotte is er het staal, dat Van 
Rompuy heeft aangegrepen om 
met Martens af te rekenen en een 
greep naar de macht in de CVP te 
doen Tot daaraantoe, voor de 
andere politieke partijen is dat 
intern CVP-gevecht met meteen 
een probleem Ongehoord is ech
ter dat Van Rompuy in zijn drang 
om de top van de CVP te berei
ken, de hele politieke klasse in 
diskrediet brengt Zijn rexistische 
roep om iemand die „boven la 
classe politique" staat is een euro
parlementair en een lid van de 
kristelijke volkspartij onwaardig" 
W e willen met zover gaan door 
Van Rompuy van rexisme te be
schuldigen Had immers enkele 
jaren geleden SP-mimster Willy 
Claes ook met gepleit voor een 
pakt van ,20 wijze mannen" ' Tus
sen beide is er in essentie weinig 
verschil We storen ons wel aan 
de hyfxjkrisie en de dubbelzinnig
heid van de CVP, die Van Rompuy 
wat Vlaamse stoom laat afblazen 
terwijl de feitelijke CVP-macht-
hebbers radikaal andere beslissin
gen treffen Dat is trouwens het 
kenmerk van de CVP alleen de 
macht telt 

INTUSSEN wordt het dnngend 
nodig om de 5 nationale sekto
ren te federalizeren en aan de 

gemeenschap)pen toe te vertrou
wen Dat zegt ook De Financieel 
Ekonomische Tijd-
„Zo zou elk gewest kunnen uitma
ken wat het financieel overheeft 
voor zijn kwijnende aktiviteiten 
Zo'n oplossing kan wellicht de 
politieke en ekonomische samen
hang in het land verder uithollen 
Maar wanneer elk gewest zijn 
eigen potje gaat koken, zou dat 
wel eens enorme politieke en eko
nomische voordelen kunnen in
houden Het zou een einde kun
nen maken aan de verlammende 
communautaire betwistingen op 
politiek vlak, en aan de ekonomi
sche zelfmoordpolitiek van twee 
gewesten die tegen elkaar opkon-
kurreren om de nationale staats
kas leeg te melken voor de finan
ciering van betwistbare aktivitei-
ten 

Komt het ooit tot een dergelijke 
regionalizenng dan zal Vlaande
ren echter ook in eigen boezem 
moeten kijken Het zal zich dan 
met langer kunnen verschuilen 
achter het communautaire kom-
pensatie-gordijn Dan wordt 
Vlaanderen met de neus op de fei
ten gedrukt zijn we bereid 
Vlaams geld te stoppen in Vlaam
se steenkool- en andere putten"^" 

VLAANDEREN zal zelf zijn 
steenkoolvarkentje wel 
wassen, tenminste als wij 

ook over ons eigen geld kunnen 
beschikken Daarom zo vlug mo
gelijk zelfbestuur' 
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Jaak Gabriels vraagt minister Gol uitleg 

Naar een afschaffing van de 
politierechtbanken in de kantons? 

LIMBURG 

Vroeger ging men er van uit dat er in princiep één polit ierechtbank per Itanton 
zou zijn, waarbij samenvoeging van enkele kantons tot de mogeli jkheden 
behoorde. Zo is Maaseik bievoorbeeld een Gerechterli jk Kanton (net zoals 
Bree en Maasmechelen kantons zijn), groter dan sommige gerechterli jke ar
rondissementen in Wallonië. 

Voor Limburg heeft men 'dan inderti jd ook beslist slechts twee polit ierecht
banken te houden waarbij elke rechtbank drie zetels heeft Voor Tongeren zijn 
dit Tongeren, Maaseik en Genk. Het gebied van de polit ierechtbank beslaat de 
kantons Maaseik, Maasmechelen en Bree. leder van deze polit ierechtbanken 
zijn perfekt in staat zelfstandig te werken: ze hebben elk een eigen rechter, een 
eigen griffie en een eigen parket Wel is er slechts één hoofdgriff ier en één 
enkele centrale boekhouddienst Voor Maaseik en Genk zijn deze diensten 
(parket en griffie) goed gehuisvest 

Nu wil het ministerie van Justitie de 
parketten van de politierechtbanken 
wegtrekken in de afdelingszetels en 
deze in Tongeren centralizeren. Dit is 
echter, aldus kamerlid J. Gabriels, orv 
aanvaardbaar. 

100 km 
Jaak Gabriels: „De bevolking moet in 
staat zijn, voor wat de minnelijke schik
kingen betreft kontakt op te nemen 
met het parket Het gaat immers niet 
op dat de mensen van deze streken 
meer dan 100 km moeten afleggen 
voor een relatief kleine overtreding. 
Erger is dat ze dan b.v. moeten horen 
dat de bevoegde ambtenaar vakantie 
heeft genomen of .belet" is... 
De dossiers die bievoorbeekl in Maas
eik behandeld worden, worden dan in 
Tongeren klaar gemaakt Wanneer 
men de dagvaarding ontvangt wil men 
uiteraard ook het dossier zien. Ge
woonlijk „zweven" deze dossiers nu 
tussen parket en politierechtbank. Het 
IS dus best denkbaar dat het dossier 
wanneer men opnieuw de beroemde 
100 km gereden heeft juist niet meer 
daar IS. Bievoorbeeld onderweg naar 
Maaseik. 

Deze verplaatsing is niet uitsluitend 
een verplaatsing van een „parket" Het 
is ook een verplaatsing van mensen 
die zich nu allen in onze streken geves
tigd hebben. Het gaat niet op dat men 
deze mensen „zomaar" verplicht te 
verhuizen of een degelijke verplaat
sing van 100 km te doen. 

Gebouwschande 
De politierechtbank van Maaseik is de 
grootste van de dne afdelingen. Ze 
heeft de meeste zaken, de meeste 
vonnissen, de meeste rechtsonderfio-
rigen, ze bestrijkt het grootste gebied, 
heeft de meeste beroepen enz.. 
Het heeft dus geen zin de zwaarste af
deling (hetzelfde gekit voor Genk die 
de tweede is) het parket te gaan 
ontnemen. De gebouwen in Tongeren 
waarin Justitie gehuisvest is, zijn trou
wens niet aangepast Hoe men daar 
gehuisvest is, is een schalde voor de 
ganse Justitie Men is er veel te klein 
gehuisvest Dit wil zeggen dat men in 
Tongeren voor de twee bijkomende 
parketten huizen moet huren of „krot
ten " aankopen. Zowel in Maaseik als in 
Genk lopen huurkontrakten en zijn de 
diensten meer dan befiooriijk gehuis

vest De verhuis heeft dus enerzijds 
een meeruitgave voor de Staat tot 
gevolg, anderzijds betekent tiet geen 
besparing aangezien de andere huur
kontrakten hpen. 

Het enige voordeel zou zijn dat aKe 
dossiers gecentralizeerd kunnen wor
den" 

Hiertegen staat akJus Jaak Gabriels 
weer, dat: de rechtbank er Is voor het 
volk en niet arxlersom, dat er toch 
dagelijks diensten van rijkswacht en 
BOB naar Tongeren rijden zodat deze 
grabs en zonder Inspanning voor de 
overtxenglng van de dossiers — die 
de prokureur eventueel wil Inkijken — 
kunnen zorgen. Daarentioven kan de 
prokureur steeds via zijn ambtenaar 
van het Openbaar Ministerie alle Inlich
tingen aan de weet komen. Een een
voudig telefoontje volstaat hiervoor. 
Deze ambtenaren zijn meestal politie-
kommissarlssen die toch niet „zomaar" 
hun korps In de steek kunnen laten om 
zeer regelmatig naar Tongeren te rij
den. 

Onaanvaardbaar 
Jaak Gabriels: ,Aan de fiand van de 
bovenvermelde gegevens t)lijkt duide
lijk dat het geen zin heeft de poUtie-
rechü>anken naar Tongeren over te 
txengen. Het brengt alleen maar over
bodige kosten met zich mee en het zijn 
enkel de mensen die er werken, en de 
mensen die er moeten zijn voor eerder 
lichte overtredingen, die de dupe wor
den van een mogelijke overbrenging 
naar Tongeren. Ik zal daarom de minis
ter Gol van Justitie, interpelleren over 
deze aangelegenheid. Het is onaan
vaardbaar dat de plaatselijke politie
rechtbanken zouden afgeschaft wor
den." 

De taalklachtenbus boordevol! 
In de gemeente Kraalnem bestaat er 
een Brico-center waar de verkoop
sters geen Nederiands kennen. Jam
mer genoeg kan men hiertegen niets 
ondernemen omdat het taaidekreet 
zich niet uitstrekt over de randge
meenten. Onze lezer uit Sint-Martens-
Latem klaagt dit aan en heeft klacht In
gediend bij de Vaste Kommissie voor 
Taaltoezicht doch tevergeefs. 

Een lezer uit Komen klaagt aan dat er 
een sportevenement plaatsvindt In de 
gemeentelijke zwemkom te Komen en 
dat de Vlaamse inwoners van Komen 
het zonder Nederlandstalige brochure 
kunnen stellen. 
De gemeente Komen Is zo hardvoch
tig en weerbarstig dat zij totaal geen 
gehoor meer geeft aan de verpllchtin-

if 

• Man, 32 jaar, wonende In het 
Mechelse, zoekt een betrekking 
als arbeider. 

• Afgestudeerde architect vrij 
van legerdienst zoekt een stage
meester, minimaal een termijn 
van 6 maanden. 
Belangstellenden kunnen zich 
wenden tot volksvertegenwoor
diger Joos Somers, vla het 
Vlaams-Nationaal Centrum, Ont
voeringsplein 1 te 28(X) Meche-
len, tel. 015-20.95.14, ref, 366, 

• Adjunkt-hoofdboekhouder 
met jarenlange ervaring zoekt 
nieuwe job. 
Kontakt opnemen met het Pajot-
tenlands Centrum voor Mensen 
en Problemen, Kroonstraat 1, 
1680 Lennik (tel. 02-532.53.14). 

• Jonge vrouwelijke gediplo
meerde „gegradueerde vertaler" 
en „gegradueerde vertaler-tolk-
Duits" uit Schoonaarde zoekt 
aangepast werk. Zich wenden 
red. „WIJ" 

gen van de taalwet en ook niet aan het 
advies van de Vaste Kommissie voor 
Taaltoezicht 
Niettemin dienen wij een nieuwe klacht 
In bij de Vaste Kommissie voor Taal
toezicht 

WIj zijn in het bezit van dienstnota's 
aan alle leden van het kabinet Demuy-
ter betreffende drank, maaltijden, kan
toorbenodigdheden enz. die uitsluitend 
In het Frans zijn opgesteld. Dat belooft 
dus voor de Brusselse Vlamingerrdie 
deel uitmaken van de Brusselse hoofd
stad. 
Terioops kan gezegd worden da t wie 
het aandurft minister Demuyter of zijn 
medewerkers in het Nederlands aan te 
spreken zich aan een strenge verma
ning mag verwachten. 
Zo zijn al verschillende Vlamingen hier 
het slachtoffer van geworden. Ik citeer 
bij wijze van voorbeeld, een mede
werkster op het kabinet heeft het twee 
weken uitgehouden en diende, gelet 

op het Vlaams-vijandig karakter, haar 
ontslag in. Dit werd haar geweigerd 
omdat er geen vervanger was. Na een 
lange reeks plagerijen Is zij er dan toch 
vandoor gegaan Haar verblijf heeft er 
twee maanden geduurd. De persoon 
die haar opvolgde heeft het een halve 
dag uitgehouden. Met de derde opvol
ger ging het al iets beter. Die hieW het 
twee dagen uit 

Een lezer uit RIjmenam deelt ons mee 
dat er een reklameblad wordt uitgege
ven dat tweetalig is opgesteld en waar-
In reklame voorkomt o a voor de paar
densport 
Wij hebt)en protest aangetekend te
gen deze handelwijze omdat er geen 
Franstalige reklametiladen moeten 
verschijnen In Keertiergen, hoewel 
geen enkele wet werd overtreden. 
Ten slotte mag gezegd worden dat de 
vertalingen die voorkomen in dit Haü 
van het Nederiands naar het Frans 
helemaal niet korrekt zijn. 

DECEMBER 
17 ZUTENDAAL: Informatie-avond over „Ontwapenen om te ontwik

kelen" en „Medische gevolgen van het gebruik van kernwapens". 
Om 20 u. in zaal Posthalt 

18 HERK-DE-STAD: Groot mosselfeest in zaal t Reehof om 20 uur. 

26 ZUTENDAAL: Vredestocht van Wiemesmeer kerk naa- het 
(Centrum van Zutendaal. Vertrek om 17 u 30. 

Zutendaal voor de vrede 
Op vnjdag 17 december om 20 u. vindt 
er een gesprek en informatieavond 
p>laats in zaal Posthalt te Wiemesmeer-
Zutendaal. Programma. 
— Diareeks „ontwapenen om te ont
wikkelen" een diareeks van ACW-
wereldsolidanteit 
— Diareeks en gesprek over „De 
medlscfie gevolgen van het gebruik 
van atoomwapens" spreker dr. ( jau-
bkjmme van „dokters tegen atoomwa
pens". 
— Informatie over de jongste ontwik
kelingen op het vliegveld De CVP gaat 
dan toch een van haar verkiezingsbe-
toften van '76 nakomen: er komt een 
waterpompstation, wel niet In (]>ewaal 
of Pajendaal maar op het vliegveW. 
Zoals verieden jaar zal er ook dit jaar in 
de kerstpenode een Vredestocht met 
fakkels plaatsvinden en wel op 26 de
cember. 
Om 17 u. 30 trekken wij naar het cerv 
trum van Zutendaal waarna er in de 
voetbalkantine van Z W een Vredes-
feest doorgaat In de hoop weer vele 
Vlaams-NatKxiale vnenden te mogen 
ontmoeten! Vlaggen niet vergeten. 

Vanaf 17 december verschijnt ook de 
eerste Ziitendaalse Vredeskrant met 
OA interviews met mgr. Schruers (Pax 
Chnsti) en WÜIy Desaeyere VU-ka-
meriW. 

K Van Herf 

VU-Riemst nodigt uit 
Ondanks een onvolledige lijst is Volks
unie Riemst erin geslaagd twee verko-
zenen in de gemeenteraad te krijgen. 
Lijsttrekker (3aby Konings wist met 
1417 stemmen de eerste zetel in de 
wacht te slepen. Sekretaris van het 
arrondissement Tongeren-Maaseik 
Jan Peumans vinst met 567 stemrrien 
de tweede zetel te bemachtigea 

Bekle verkozenen en de overige 17 
kandidaten nodigen U uit op hun over-
winnlngsbal van zaterdag 18 decem
ber 1982 vanaf 20u . in Zaal Udo, 
BokJerstraat 1 te Zk^hervZusservBd-
der. Inkom 49 frankskes. De opbrengst 
van het bal is voor ons informatieblad 
„Het Leeuwke". 

VUJO-Limburg op straat 
1 tegen benoeming Happart 

Vrijdag 10 december hielden de Volksuniejongeren van Limburg een aktiedag 
tegen de benoeming van José Happart als burgemeester van de Vlaamse 
gemeente Voeren. 

In de winkelstraten van Hasselt werden een duizendtal pamfletten uitgedeeld 
met de tekst: „Happart burgemeester? VUJO zegt: Nee bedankt" 
Daarna stapten ze op naar het provincieraadsgebouw alwaar een spandoek 
met dezelfde tekst omhoog gehangen werd. 
Vervolgens werden zij ontvangen in het gebouw van het provinciebestuur 
door de kabinetschef van de goeverneur. Z i j overhandigden hem een open 
brief waarin zij de eis uitspraken een negatief advies uit te brengen aangaande 
de benoeming van deze bendeleider. 

De Bestendige Deputatie moet bIj het 
voordragen van een kandldaat-txjrge-
meester haar advies uitt)rengen 

De VU-Jongeren van Limburg eisen 
dat dit advies in vertjand met het 
voordragen van Happart In Voeren 
negatief Is. Voeren Is een gemeente 
met nog bijna feodale toestanden 
(waar een landkxHJwer nog steeds 
afhankelijk Is van de goedwil van de 
grootgrondbezitter). 

In zulk een situatie kan de bevolking 
ook gemakkelijk onder druk gezet 
worden. De Happart-bende en diege
nen die achter hen staan hebbien jai-en-
lang de Vlaamse tjevolking van Voe
ren geterronzeerd. De VU-Jonqeren 

van ümtxj rg stellen dat de demokrabe 
ook in Voeren moet hersteW worden. 
„Het benoemen van een Nederlands-
onkundige tot burgemeester in een 
Vlaamse gemeente zou kunnen lekjen 
tot een verhevigde guerrilla tussen 
extremistische groepen waarvan de 
Vlaamse Voerenaars het slachtoffer 
zullen zijn". 
De VU-Jongeren van Limburg stellen 
dat de Bestendige Deputatie de rege
ring (koning) moet advizeren een rege-
nngskommissans te installeren In Voe
ren. 
Indien dit niet get)eurt zal VUJO-Lim
burg samen met andere Vlaamse orga-
nizaties akties blijven innchten om de 
Vlaamse Voerenaars te steunen. 

SIEMENS Lang leve UW 
linnen! 

Raadpleeg 
de Gouden Gids 
van uw telefoonboek 
onder de rubriek 
"Elektrische 
huislioudtoestellen-
kteinti " 

'"'•^'•'^•^ Uw moo ie l innen - een heel kapitaal eigenlijk -
ver t rouwt u tien - en t ientallen keren per jaar toe aan 
uw wasmach ine 
Reden te over dus om een machine te kiezen die echt 
zorg draagt voor dit kapitaal 
Zo ' n mach ine biedt Siemens u • 
• interval-centnfugeren om de natte vezels niet uit te 

rekken 
• p rog ramma 's en aangepast centr i fugeren voor alle 

soor ten tekstiel 
• f rommel en kuip in roestvri j staal 
• en een dr ievoudige besparing op energie, wa te ren 

waspoeder 

Siemens, gevoel voorperfektie 
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24 m Wij in de Volksunie 

CVP behoudt absolute macht 

VU-Lochristi denkt reeds aan '88 
OOST-VU\ANDEREN 

De Volksunie kwam met geheven 
hoofd uit de verkiezingsstnjd te Lo-
chnsti Nochtans waren er tal van 
faktoren die met in haar voordeel 
speelden Agaiev kwam voor de eer
ste keer op en haalde op slag meer 
dan 6 % van de stemmen Die partij 
miste hierbij net een zetel De PVV, 
sterk in opgang in de streek, kon met 
zo hard als verwacht doorzetten en 
behaalde een goede 30 % iets meer 
dan de vonge keer wat haar toch een 
zetelwinst van 2 opleverde De SP 
haalde nipt de zetel die zij vonge keer 
miste En dan de CVPi Die diende zich 

vu-afdeling 
zoekt.„ 
De VU-afdeling St-Gillis-Waas 
zoekt een behoorlijke autoom-
roepinstallatie CPublic Adress") 
omvattend cassettelezer-ver
sterker, minstens 20 W, automa
tische muziekafzwakking bij aan
spreking van de mikrofoon, aan
gepaste mikrofoon, 1 of 2 luid
sprekers in Alu- of ABS-l)ehui-
zing 
Beschnjving en gevraagde pnjs 
te zenden aan ons sekretanaat 
St-Retersmeuwstraat 16. 2780 
St-Gillis-Waas 
Tel voor afspraak voor test 
03-7705959 na 1 8 u 30 

aan samen met aartsvijand BLOCK, 
die vorige keer nog 15 % van de 
stemmen haalde Aldus, vertrekkend 
van een kiezerspotentieel van 57 %, 
vielen zij terug op 45 %, wat hen toch 
nog de absolute meerderheid oplever
de 13 op 25 zetels In dat midden 
moest de VU evolueren en groeide 
van 7 % in 76 naar ongeveer 10 % in 
'82, wat goed was voor de verdubbe
ling van onze vertegenwoordiging in 
de gemeenteraad Guido Boone werd 
herkozen Naast hem zal Maria van 
Peteghem zetelen, een totaal „nieuw
komer" Al bij al met zo slecht doch de 
CVP blijft haar absolute meerderheid 
behoudea Voor een laatste k e e r ' 

Intussen blijven we natuurlijk niet bij de 
pakken zitten Insfjelend op het entoe-
siasme van de groep die naar de 
verkiezingen trok hebben we ons be
stuur aangepast en uitgebreid met de 
bedoeling in de 2 van de 4 deelge
meenten, waar we zwak vertegen
woordigd zijn, trachten door te breken. 
Verder hebben we op 11 december 
e k een hutsepot-avond gepland om 
leden en sympatizanten eens samen te 
brengen in een andere dan in een 
louter politieke sfeer 

Daarnaast is er de werking van onze 
Vlaams-nationale kultuurknng De 
Goossenaertsknng Voor dit werkjaar 
C82-'83) zijn reeds volgende aktivitei-
ten vastgelegd of voorzien 
— Bndgekursus gespreid over ± 15 
lesavonden We mogen ons verheu

gen in de opkomst van ± 30 perso
nen 
— Dnekomngenfeest voor de klein
sten uit de gemeente 
— Filmavond over Midden- en Zuid-
Amenka i s m volksvertegenwoordi
ger W Kuijpers, 
— Toneelavond die nog konkreet 
moet vastgelegd worden, 
— Barbecue-avond die reeds een fa
meuze traditie is geworden, 
— Deelname aan Zangfeest en IJzer
bedevaart, 
— Deelneming aan de organizatie van 
11-julivienng te Lochnsti 

Zoals kan gemerkt worden zitten „Wij 
in Lochnsti" niet bij de pakken en 
hopen we dat door een degelijke 
werking de komende zes jaar, het 
zetelaantal in 1988 opnieuw kan ver
dubbeld worden, waardoor misschien 
een definitief einde gemaakt wordt aan 
de dan 42-jange alleenheerschappij 
van de CVP 

,,Ook dit was leven, 
de ervaringen van een 
oorlogsburgemeester 

/ / 

Een lid van de VU-afdeling Kuurne 
heeft onder de titel .Ook dit was 
leven" zijn herinneringen en ervarin
gen als oorlogsburgemeester neer
geschreven Mark Stashar beschnjf t 
oor log, bezetting, repressie, de dood
straf met de kogel en de 3420 dagen 
gevangenschap van Pieter Wolven-
hoek, oorlogsburgemeester-
Het is een spannend en vtot lezend 
boek van 300 biz in dertien hoofdstuk
ken opgedeeld Het bevat o m vijftig 
gedichten waarvan alleen het laatste 
met in de gevangenis werd geschre
ven Deze poëtische stukjes in een
voudige woorden, zijn uitingen van 
diepe gevoelens en roerselen van de 
ziel Het enige wat men in de Belgische 

Geslaagd 
Sint-Niklaasfeest 
te Eekio 
Zaterdag 4 decemtjer De zaal Monta
na aan de markt is een geroezemoes 
Onze leden zijn met hun kinderen 
uitgenodigd op het Sint-Niklaasfeest 
georganizeerd door de VU-afdeling 
EekIo 
Na een woordje van welkom door 
afdelingsvoorzitter Jaak De Muynck 
kregen wij enkele korte filmpjes te 
zien. die zowel bij jong als oud in de 
smaak vielen 
Toen liet de spanning zich voelen, daar 
was hij de Sint met zijn helper Het 
doet goed aan het hart die kinderen bij 
zo'n gelegenheid te kunnen gadeslaan 
Na het uitdelen van de mooie geschen
ken aan ieder kind. werden allen ver
gast op boterkoeken met chocolade 
en koffie 
Het IS voor VU-Eekk) een eerste ge
slaagde Sint-vienng geworden Ieder
een kon tevreden naar huis Alleen 
onze schatbewaarder keek met lede 
ogen naar de bodem van zijn kas, maar 
dat moet je er bijnemen 
Onze dank gaat vooral naar Mark 
Versluys en zijn talnjke medehelpers 
van VUJO, het VU-bestuur en de 
Werkgroep 
Iedereen was eenstemmig akkoord, 
volgend jaar nóg beter* (j) 

gevangenissen niet aan banden kon 
leggen 

Zonder haat of bitterheid vertelt de 
oorlogsburgemeester over zijn leger
dienst, de Militaire Organizatie (MO) 
van Staf Declercq de achttiendaagse 
veldtocht de krijgsgevangenschap in 
Oostennjk de honger de uitbesteding 
als knecht bij een Oostennjkse land
bouwer de thuiskomst uit knjgsgevan-
genschap op 5 oktober 1940 de kolla 
boratie die reeds begonnen was en 
zijn oorsprong vond in een Vlaamse 
politiek de reden waarom hij in 1942 
het ambt van burgemeester aanvaard 
de en zijn ervaringen op deze post de 
moord op zijn broer en diens werkge
ver de moord op een kollega van een 
nabung dorp, de bevnjding en het 
onderduiken zijn aanhouding door ge
wapende mannen (waarvan een die hij 
van arbeidsverplichting had kunnen 
vnjstellen) zijn beschuldigingsdossier 
(108 bIz lang) de onmacht en de twij
fel 
De auteur verhaalt ook hoe Pieter 
Wolvenhoek de uitspraak „doodstraf 
met de kogel i ervaart de hoop op ge
nade en de voorbereiding om voor 
het vuurpeloton te sterven 
Ten slotte de vreugde van de strafom-
zetting in levenslang de tijd die bijt in 
vlees en geest en de twijfel voedt de 
invrijheidstelling, de zoektocht naar 
een veilige haven de moeilijkheden 
om het overlijden van een zeventienja
rige dochter te aanvaarden Sluitstuk in 
de pensioengerechtige leeftijd 
Pieter Wolvenhoek vindt het zielig dat 
de vraag naar amnestie zoveel passies 
doet oplaaien alleen maar omdat de 
mensen gewild onwetend en haatdra
gend werden gehouden 
Aan alle mensen van goede wil geeft 
hij de volgende zin in overweging 
Boven ieder zijn waarheid prijkt de 

broederband in verscheidenheid' 
Mark Stashar en Pieter Wolvenhoek 
hopen dat deze gedachte moge blijken 
na de lezing van het boek Ook dit was 
leven 

- „Ook dit was leven" 3(X) biz, 495 fr + 
25 fr verzendingskosten Te verkrijgen bij 
Jef Piepers, VU-gemeenteraadslid, Beu
kenlaan 39 te 8720 Kuurne PR 
000-0581883-77 of door storting op bank-
rek 465-3153971-48 met vermelding „Ook 
dit was leven" 

ZOIKIfeCI 
• Kinesiste zoekt kietrekking in 
Brabant Voor ml tel Volksvert 
dr J Valkeniers 02/5691604 

• Vrouw 51 jaar wonende in 
het Mechelse, zoekt werk, bui
tenshuis of thuis, part- of full-time, 
gelijk wat behalve poetsvrouw 
Belangstellenden kunnen zich 
wenden tot volksvertegenwoor
diger Joos Somers, via het 
Vlaams-Nationaal Centrum, Ont
voeringsplein 1 te 2800 Meche-
len, tel 015-209514, ref 372 
• Jongeman, 25 jaar wonende 
in de omgeving van Blaasveld, 
zoekt werk Hij is in het biezit van 
een diploma A2 boekhouder en 
hoeft geen werk volgens dipky 
ma 
Belangstellenden kunnen zich 
wenden tot volksvertegenwoor
diger Joos Somers. via fiet 
Vlaams-Nationaal Centrum, Ont
voeringsplein 1 te 2800 Meche-
len, tel 015-209514 Ref 371 
• Man, 47 jaar, wonende in het 
Mechelse. zoekt een passende 
betrekking Hij heeft reeds 
gewerkt als freezer en hoorder 
Hij IS met in het bezit van een di
ploma van middelbaar of tech
nisch onderwijs 
Belangstellenden kunnen zich 
wenden tot volksvertegenwoor
diger Joos Somers, via het 
Vlaams-Nationaal Centrum, Ont
voeringsplein 1 te 2800 Meche-
len, tel 015-209514, ref 1998 
• Licentiate-vertaler, 22 jaar, 
wonende te Aalst zoekt werk Zij 
IS ongehuwd en behaalde haar 
diploma (Nedertands-Frans-
Spaans) aan de Katholieke 
Vlaamse Hogeschool te Antwer
pen 
Gelieve kontakt op te nemen met 
volksvertegenwoordiger Jan 
Caudron op telefoonnummer 
053-21 1497 

• Man, 55 jaar gehuwd zoekt 
werk Werkloos ten gevolge van 
reorgamzatie bednjf Diploma 
Technisch Ingenieur Mechanica 
Bijkomende kursussen werk-
huisorganizatie + stock beheer, 
public relations, marketing, boek
houding, lesgeven en praktische 
opleiding Ervanng 15 jaar tech
nische inspekteur, 7 jaar hoofd 
technische dienst Ref nr 358 
• Jonge dame, ongehuwd, 
23 jaar, zoekt een betrekking als 
hostess Kennis van volgende 
talen NI, F, E D en Sp 
Voor inlichtingen zich wenden 
O Van Ooteghem senator A 
Lonquestraat 31 9219 Gentbrug
ge (091-307287) 

• Weduwnaar, bezitter van een 
eigen huis zonder kinderen, 
zoekt weduwe, met of zonder 
kinderen, van rond de 40 tot 
50 jaar 
Kontakt opnemen met de hr 
Alois Cobbaert Daillylaan 180, 
1030 Brussel (op zondag- en 
dinsdagnamiddag, vanaf 14 uur, 
te bereiken op de Rogierlaan 214, 
1030 Brussel) 

Voer-motie 
te Deinze 
Een anti-Happart-motie, die door VU-
raadslid Maes werd voorgelegd in de 
gemeenteraadszitting te Deinze, werd 
door 23 van de 26 aanwezige leden 
goedgekeurd Wie waren de tegen
s temmers ' Twee schepenen onthiel
den zich Een Brusselaar die te Deinze 
schepen van kuituur is (ja zoiets is nog 
mogelijk), baron Juan 't Kint de Roo-
denbeke en schepen De Baere, een 
man met NSB-sympatieen 

Een schepen stemde tegen Jozef van 
Nevel, broer van de CVP-senator 

De drie niet-ja temmers zijn dne 
CVP'ers Al de ander CVP'ers en alle 
niet-CVP-leden van de gemeenteraad 
stemden voor de motie, en tegen het 
feit dat een Happart burgemeester zou 
kunnen worden in de Voer 

VU-afdeling 
St.-Gillis-
Dendermonde 
opgelicht 
Binnen de Volksunie in Dendermonde 
werd een „defusionenng" doorge
voerd De struktuur ziet er nu als volgt 
uit 
— Afdeling West Appels, Schoo-
naarde. Oudegem, Mespelare 
— Afdeling Dendermonde-C^ntrum 
— Afdeling Baasrode 
— Afdeling St-Gillis 
In de nieuwe afdeling St-Gillis werd 
reeds een nieuw bestuur samenge
steld 
— Voorzitter Marcel Vervrangen 
— Ondervoorzitter Paul Van Damme 
— Sekretans Anne Van Haesen-
donck 
— Co-sekretans Eddy Blondeel 
— Penningmeester Tinneke Buydts 
— Propaganda Willy Peels 
— Leden Jozef Mannaert Oscar De 
Groote Gustaaf Buydts. August De 
Ridder en Rudy Vermeir 
Veel sukses nieuwe afdeldingi 

Geslaagd 
Sinterklaasbal bij 
VU-Wondelgem 
Het jaarlijks Sinterklaasbal van onze 
afdeling op de eerste zaterdag van 
december is al lang een traditie gewor
den te Wondelgem Het is een unieke 
gelegenheid voor alle nationalisten 
van om hel even welke overtuiging om 
elkaar terug te vinden in een gezellige 
sfeer in een aangepast versierde zaal 
De Nachtegaal 

Het orkest ,Eddy Richard' wist de 
swing erin te brengen Onder de talrij
ke aanwezigen mocht de voorzitter 
natuurlijk ons herkozen gemeente
raadslid Lucien De Spnet begroeten 
alsmede kamerlid-gemeenteraadslid 
Frans Baert en provincieraadslid Jo-
han Beke 
Ondanks de krisis, die zich nu duidelijk 
begint te laten voelen, waren alle loten 
van onze tombola op een minimum van 
tijd verkocht en kon Sinterklaas him
self om middernacht de eerste pnjzen 
aan de winnaars overhandigen Harte
lijk dank ovengens aan de schenkers 
van die mooie prijzen 
Ftet was op een respektabel uur, dat 
s morgens de laatste vierders huis
waarts togen Misschien hoopten zij 
wel iets in hun schoentje te v inden ' 
Een afspraak voor volgend jaar, wie 
weet' 

VU-Zelzate 
opgericht 
Hierbij delen wij U de opnchting van 
het Volksumebestuur afdeling-Zelzate 
mede Het tjestuur is als volgt samen
gesteld voorzitter Peter Ritzen on
dervoorzitter Jacky Leroux sekreta
ns Winme De Grieze penningmees
ter Jeannine Van Den Bunder propa
ganda Marie Rose Bnon dienstbe
toon Noel Verhoeven bestuursleden 
Marleen Leroux Aagje De Vogeleer 
Suzy Van De Velde William Specka-
ert Marnix Van Hoecke en Jos Maes 
De Volksume-Zelzate is van start ge
gaan in maart 1982 onder leiding van 
Jaak en Marie-Louise De Groeve, 
waarvrxjr wij allen zeer dankbaar zijn 

Sociaal dienstbetoon 
senator Nelly Maes 
Woensdag 22 dec — Om 18 u te 
Sint-Gill is bij Albert Van Wiele, Stati
onsstraat 159, Sint-Gillis. tel 7706578 
Zaterdag 18 dec. — Om 11 u te Tiel-
rode bij Herman Kegels, Antwerp»-
sestwg 105A, Tielrixie, tel De Wilde 
7713497 

Om 14 u te Stekene, Vlaamse Mutuali
teit Waasland, Oost-Eindeken 8bis, 
Stekene 

Om 15 u te Kemzeke-Stekene-Dt 
Klinge bij raadslid Walter Drumont 
Voorhout 5 te Kemzeke, tel 779 77 07 
Om 16 u te Sinaai bij (Seorges Maes, 

Vleeshouwerstraat 24, Sinaai, tel 
7723179 
Elke 4de zaterdag — Om 15 u te 
Lokeren in De Groene Poorte, Markt 
72, Lokeren, tel 091-4817 78 Daar 
deze zitdag te Lokeren juist op Kerst
dag valt (25/12) zal deze zitdag met 
doorgaan De mensen die wensen 
kunnen dan een jsersoonlijke afspraak 
maken voor dnngende gevallen bij 
Nelly Maes, tel 03-7764974 
Op afspraak: elke maandag-, woens
dag- en vnjdagmorgen, tijdens de kan
tooruren Nelly Maes Gentse Baan 50 
te Sint-Niklaas. tel 03-7764974 

VU-Kruibeke in rouv\( 
Op de orgeltonen van een dreunende 
Vlaamse Leeuw werd op 11 decem
ber II in de kerk van Rupelmonde 
door een massale en ontroerde ver
tegenwoordiging van de bewust-
Vlaamse gemeenschap uit de fusie
gemeente Kruibeke en het land van 
Waas afscheid genomen van Fideel 
Verstraeten, een der schoonste voor
beelden van de bewuste en stri jdbare 
Vlaming uit ons gewest Zoals Fons 
Claes het in een korte afscheidsrede 
onderstreepte, verdiende niemand 
beter de naam Fideel dan de overle
dene Hi| was inderdaad een fidele, 
trouwe man zoals men er weinig kent 
Trouw aan het ideaal van zijn jeugd, 
tot zijn graf 

De leuze van de vooroorlogse 
Vlaamse ziekenkas „Ik Dien" waar
van hij sekretans was, werd in zijn 
persoon vlees en bloed 
Betogen, opstappen in stoeten, kol-

porteren, werven en organizeren, 
zonder berekening, geen ti jd of moei
te sparend dat was zijn leven Amper 
waren de wonden door de onrecht
vaardige, anti-Vlaamse repressie ge
heeld, of hij stond te Rupelmonde aan 
de wieg van de herboren Vlaams-
Nationale partij en de vereniging 
voor Vlaamse Gepensioneerden De 
overledene was een voorbeeldig 
echtgenoot een goede vader en met 
vrouw Erna de stichter van een 
schoon en groot Vlaams gezin Van
uit dit engagement was Fideel ook 
sekretans van de Bond van Grote en 
Jonge Gezinnen 
Met diep gevoeld medeleven en op
rechte deelneming in de rouw en het 
verlies dat Erna en de familie treft 
buigen wij eerbiedig het hoofd bij het 
graf van deze man die m onze herin
nering zal bli jven leven als het l ich
tend voorbeeld van de stri jdende 
Vlaming 
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- ^ lepel & vork... 

Café Het Vlaams Huis 

bij Jef Meys-Cypers 
Steenweg op Wijchmaal 59 
PEER 
Tel 011-7970.84 
Kom es binnen waar Vlamingen 
thuis zijn 

RESTAURANT 

KAPELLEKESHOEF 

Kapelstraat 1 
TONGERLO-WESTERLO 

Tel 014-54 4007 

Maandag gesloten 
Rustieke sfeer 

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 Tonis-
steiner Sprudel, goed en goed
koop eten 

buÊth^up 
poggenpohl 

e.a. moderne of massieve 
KEUKENS 

Küchen-Zentrum 
Belgiëlei 66, 

2000 Antwerpen 
Tel. 03-230.0772 

Maak ook eens kennis met de 
gezellige sfeer in 

Restaurant 

SCHUTTERSHOF 
Dorpstraat 10 

2922 RAMSDONK 
Tel. 015-71 1549 

Wijnimport HERMAN 
Douane - stapelhuis 

Menenstraat 376 
WEVELGEM 

Tel 056-41 29 22 
056-41 81 68 

Invoer Bourgondie-
en Bordeauxwijnen. 

Alle grote wijnen rechtstreeks 
uit de kastelen. 

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

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

Industriële 
brood- en banketbakkenj 
Roomijs 

Wilfried BLANCQUAERT 
Grote Kouter 47 

UITBERGEN 
Tel. 091-6/57.12 

• • • • 1910-1980 ^>r -^ 

Café-restaurant 
MUTSAERT 

Eikenlei 61 
2280 GROBBENDONK 

Tel 014-51 21 48 
Sluitingsdag maandagavond en 
dinsdag 

Lokaal 

„'T SCHUURKE" 

Oude Graanmarkt 25 
1000 BRUSSEL 
Tel 02-5132564 

Waar Vlamingen THUIS zijn. 

WEKELIJKSE RUSTDAG 
VRIJDAG TOT ZATERDAG 
18 UUR 
J A N P A U W E L S -
DE B R A U W E R 
D« (amili.zaak mat tradilia. 

9328 SCHOONAARDE 
Oude Brugstraat 16 
052-42.32.46 

JAARLIJKS VERLOF 
DECEMBER 

BROOD - BANKETBAKKERIJ - DOOPSUIKER 

LASAT - Tel. 521.14.40 

SPECIAL ITE IT : G E L E G E N H E I D S G E B A K 

B e r g e n s e S t e e n w e g 1123 
1070 A n d e r l e c h t 

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

SANO 

Emiel Witmannslraat 36. 
Schaarbeek 
Tel 02-734 5609 

Levert kwaliteitskoffie bij u thuis' 

Welkom 

IN DE GROENE POORT 

Dorpsstraat 31, 1686 Gooik 
Tel 02-532.54.81 

Lokaal van de Volksunie. 

Hotel-restaurant-pub 

Tower Bridge 
o p 5 mm van Heizelpark 
Hotel met goede smaak, standingkamers, alle komfort 
Heidebaan 98, 1850 Gnmbergen Tel 02-252 02 40 
F?est zondag gesloten - Hotel open 
Tijdens de week, suggesties van de chef -I- spijskaart 
Open alle dagen • maaltijdchecks 

SPECIALIST VOOR / ' " " ^ 
AL UW FEESTEN A r . / ^ ^ 
Verzorgde keuken UV/tfWWj 
Demokratische prijzen ^"^^„^yy 
Uitgelezen dienstbetoon 

Kesselsteenweg 38 
2260 Nijlen -Tel . 03/4818841 

Voor een lekker etentje 
in een gezellige sfeer 

Eethuis "t Voske 

Verbertstraat 145-147 
2120 Schoten, 03/658.41.76 

Wij verzorgen al uw feesten. 

Banketbakkeri j 
ANTWERPIA 

Geraardsbergsestraat 38 Dr Van De Per^elei 51 
9300 AALST BORGERHOUT 
Maur i ts GOSSYE Joost GOSSYE 
Tel 053 21 35 33 Tel. 03/236.56.54 

FEESTZALEN - SALONS 
DE LANDSKNECHT 

Aannemer van alle feesten 
Ook verhuring van tafelgenef 

Schilderstraat 33 
2000 Antwerpen 
Tel. 03/2374572 

CAFE-FRITUUR 
DE SNOECK 

Eire van Laere 
en l^arcella Naessens 

Lokaal Volksunie 
Gontrode Heirweg 49 

9230 Melle 
Tel 091-30 06 53. 

Café Taverne Ten Doolaert 
P u t s e b a a n 6, K e e r b e r g e n 

T e l . 0 1 5 - 5 1 . 6 6 . 5 4 
S p e c i a l i t e i t : Pa l ing in 't G r o e n 
E igenaar -u i tba te r M a r i n a en K a m i e l De R o o v e r - V a n W e s e -
mael 
Volksunielokaal Woensdag gesloten 

VUJO-varkens voor Defosset 
Als reaktie op de maandagstaking van 
gemeente- en provinciepersoneel op 
5 december zijn de Volksuniejongeren 
van Etterbeek een aantal spaarvar
kens gaan plaatsen in het gemeente
huis. 

In een begeleidend pamflet werd de 
bevolking opgeroepen het gemeente
bestuur te steunen in zijn financiële 
moeilijkheden. 

Ook aan burgemeester Defosset vi/erd 
een spaarvarken overhandigd. 

Met deze aktle wilden de Volksunie
jongeren protesteren tegen het finan
cieel w/anbeleid van de gemeente Et
terbeek dat o.m. blijkt uit de verspillin
gen in projekten als het Jourdanplein, 
het L Happark en het OCMW-zleken-
huis. 

Volgens VUJO is het gemeentebe
stuur zelf in de eerste plaats verant

woordelijk voor het katastrofale be
grotingstekort 

Luk Meirlevede 

Kerstfeestje 
te Kortenberg 
Zaterdagnamiddag, 18 december 1982 
gaat er een kerstfeestje door om 14 u. 
in het parochielokaal, Kloosterstraat te 
Kortenberg. 
Er zijn lekkere pannekoeken te tjeko-
men en warme chocolademelk, koffie, 
enkele biersoorten en verscheidene 
frisdranken. 
Alle kinderen worden verwelkomd met 
een kerstgeschenkje. 
Voor de aangepaste muzikale omlijs
ting zal gezorgd worden. 
Dit is een organizatie van de Volks
uniejongeren. 

GALERIJ DE KEIZER 
Exc lus i v i t e i t : s a l o n s k i e i n m e i 

l us t re r i e g e s c h e n 

Zaak\ 

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

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

k i e i n m e u b e l e n 
g e s c h e n k a r t i k e l e n 

Zaakvoerder 
Staf Kiesekoms 
Keizerstraat 2 
TERNAT 
Tel 02-582 22 22 

Meise-Wolvertem-

Oppem: nieuwe 

bestuursleden 
De afdeling Meise-Wolvertem-Oppem 
heeft een nieuwe voorzitter, sekretans 
en penningmeester ter vervanging van 
de verkozen bestuursleden-gemeente
raadsleden Nieuwe voorzitter werd 
Maunce Passchyn, Vilvoordsestwg. 81 
te 1860 Meise, tel. 269 69.35. De nieu
we sekretans Peter Gamere, Mechel-
baan 32 te 1860 Meise, tel. 269.2952 
en als nieuwe penningmeester werd 
Suzanne Verbaanderd-Paesmans, Ka-
pellelaan 125 te 1860 Meise, tel 
269 41 49 aangesteld 

Tombola-uitslag 

kanton Diest 
Winnende nummers 2050 2139 2173 
2216 2273 2279 2287 2305 2312 2346 
2451 2456 2469 2491 2498 2514 2522 
2539 2643 2664 2694 2706 2762 2768 
2777 2780 2802 2813 2830 2844 2868 
2886 2929 2941 3010 3021 3044 3120 
3204 3213 

Prijzen af te halen bij Herman Brems, 
Kerkstraat 21 te 3295 Schaffen. 

BRABANT 
DECEMBER 

18 HALLE: VUJO-TD in de St-Jozefzaal te Essenbeek met optre
den van Halse roek-groep. Vanaf 20 uur. 

18 MEISE-WOLVERTEM-OPPEM: VU-afdelingsbal met onze VU-
burgemeester om 21 u in zaal Cecilia te Wolvertem, Oppemstraat. 

18 KORTENBERG: VUJO-kerstfeestje in het parochielokaal. Kloos
terstraat Vanaf 14 u. Kinderen worden verwelkomd met een 
kerstgeschenkje 

De Duitse gemeenschap 
leren kennen 
Het Vormingscentrum Lodewijk Dos
fel vzw organizeert een verlengd 
weekend in Duits-Oost-België om de 
Duitstaligen beter te leren kennen. 

Vanuit het MIssionhaus in Montenau 
(gemeente Amel bij Sankt-Vith) zullen 
we die Duitstalige gemeenschap, haar 
leef- en denkwereld en vooral ook haar 
ruimtelijk kader leren kennen. 

De kennismaking gaat door van zater
dagvoormiddag 18 december tot 
woensdagnamiddag 22 december in 
het Missionhaus, Montenau 21 te 
Amel, tel. 080-34.95.77. Bijdrage: 
5.000 fr, 4.500 fr. (studenten en nlet-
werkenden). 

Kursusleider is senator Walter Luy-
ten. 
Inschrijving: Vormingscentrum Lode
wijk Dosfel vzw, Bennesteeg 4, 9(XX) 
Gent tel. 091-25.75.27. Of door het 
storten van de deelnemersbijdrage op 
bankrekeningnummer 068-0638900-85 

ZCXK«RC1€ 
• Huisvader zoekt als bijver
dienste een avondwerk in Brus
sel-centrum. 
Naam en adres te bekomen bij V. 
Anciaux, algemeen sekretariaat 
VU. 
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Laatste gemeenteraad '82 te Kortrijk toont 

opnieuw gebrek aan inspraak 
en informatie 

WEST-VLAANDEREN 

De laatste zitting van deze legislatuur 
werd te Kortnjk in ijltempo afgewerkt 
en alleen de Volksunie bracht wat 
animo Fraktieleider José Deschaep-
meester wees de raad op het juridisch 
gevaar dat ontstaat na het plaatsen 
van verkeerstekens zonder de vooraf-
gaandelijke goedkeunng door de ge
meenteraad Zonder deze goedkeu
ring zijn deze tekens ongeldig en dit 
kan tot zeer gevaarlijke toestanden 
leiden, aldus Deschaepmeester De 
bevoegde schepen moest de interpel-
lant inderdaad volmondig gelijk geven 
en beloofde dat in de toekomst met de 
wettelijke bepalingen die het plaatsen 
van verkeerstekens regelen, rekening 
zal gehouden worden 
Guido Verreth richtte vervolgens een 
interpellatie tot de schepen van Patri
monium en Milieu Soubry, maar tot 
verbazing van Verreth werd met door 
Soubry geantwoord, maar door de 
schepen van Openbare Werken Bytte-
bier 
Guido Verreth stelde het vellen van 
een zestigtal populieren langs de Leie 
in vraag en wees erop dat op de vorige 
zitting zijn vraag nopens dit probleem 
als met ontvankelijk van de dagorde 
werd afgevoerd 

Betoging 

„Serge Berten" 

te Menen 
Uit nieuw ingewonnen informatie over 
de verdwijning van Serge Berten in 
Guatemala zou kunnen begrepen wor
den dat Serge Berten nog in leven is 
en in de gevangenis van Guatemala-
City opgesloten Daarom orgamzeert 
het Stedelijk Komitee van ontwikke
lingssamenwerking van Menen een 
tweede betoging 

De manifestatie gaat door op zaterdag 
18 december en vertrekt aan het Be-
vrijdingsplein om 14 u 30 

Intussen werden de populieren echter 
geveld Op zijn vraag naar het hoe en 
waarom van deze ingreep kreeg Ver
reth een mm of meer aanvaardbaar 
antwoord van de bevoegde O sche
pen 
Terecht wees Guido Verreth in zijn 
repliek op het gebrek aan inspraak en 
informatie dat met het vellen van de 
populieren, opnieuw door de CVP-
meerderheid werd gedemonstreerd 
Of echte medezeggenschap ooit zal 
waargemaakt worden, valt te Kortrijk 
fel te betwijfelen 
Het probleem van de klassering van de 

kleiputten op de wijk 't Hooghe kwam 
vervolgens ter sprake en een paar 
intensieverklanngen werden afgelegd 
door de SP en de CVP Ter informatie 
kunnen wij mededelen dat door raads-
lid-volksvertegenwooridger Franz Van 
Steenkiste in verband met dit pro
bleem enkele tijd geleden een schrifte
lijke vraag werd gencht tot gemeen
schapsminister Poma 
Van zodra het antwoord van de minis
ter bekend is zullen wij de „Wij"-lezer 
daarover meer informatie brengen Na 
de zitting werd aan de afscheidsne
mende raadsleden een geschenk 
overhandigd en een receptie aangebo
den Volgende zitting vrijdag 14 janua
ri '83 

Paul Thiers 

DECEMBER 

17 MIDDELKERKE: Jaarlijks mosselfeest om 20 u 30 in lokaal 
„Were-Di", de Smet de Nayerstraat 19 Prijs 250 fr 

18 KOEKELARE: Kerstbal in zaal Zuudhove om 20 uur 

18 IZEGEM: Hutsepotteling Jaarlijkse wandeling naar Kachtem en 
feestelijk einde van het wandeljaar, met hutsepotsouper, tombola, 
film, enz, in het Nieuw Gemeentehuis in Kachtem Inschrijven 
vóór 12 december (250 fr per volwassenen, 150 fr per kind on
der de 12 jaar) bij Wilfried Lagae of Victor Steelant of Joris 
Verbeke of in het Vlaams Huis Organizatie Wandelklub Vlaams 
Huis 

VU-Ingelmunster 
koos nieuw bestuur 

Het pasgekozen bestuur met in het midden voorzitter Guido Dornez 

Voor CVP- en PVV-kandidaten 
bleef tijd stilstaan 
Nog steeds franstalige kiespropaganda te Koksijde 

Na de gemeente raadsverk iez in 
g e n IS het pol i t ieke we re ld j e een 
beet je st i lgeval len in a fwach t ing 
dat de v e r n i e u w d e gemeen te raad 
zi jn plaats zal innemen begin 1983 

Vo lksun ie , afdel ing Ingelmunster , 
k o o s in tussen een n ieuw bes tuur 
daar de v e r k o z e n e n mev r B lon-
dee l -Mes tdagh en He rman Dewi t -

te hun bes tuurs funk t ie van voor 
zi t ter en penn ingmees te r d ienden 
neer te leggen 

In een ko r te a lgemene vergade-
nng w e r d als voorz i t te r Gu ido 
D o r n e z ve rkozen M e v r L ieve 
Bon te -Ge rmonp rez zal voo r taan 
de cent jes van de afdel ing behe
ren 

D e andere leden van het bes tuur 
zi jn ondervoorz i t te r - A r m a n d 
Beyaer t , sek re tans Roland V a n -
d e k e r c k h o v e , p ropaganda Luc 
D e p o o r t e r e , leden Jacque l ine 
Mes tdagh , He rman De Wi t t e en 
Ol iv ier J o h n Naast dit bes tuur 
bestaat er een w e r k g r o e p uit vol 
gende leden W Delodder , Y Ver
beke, S Coppens , R Fertein, L 
Coppens , H Ve reeke , N Craey-
meersch , G Vanpach tenbeke , R 
Linclau, J V a n d e k e r c k h o v e , A 
Debeuf , D V a n Alstein, K Maes , 
C Van le rberghe , L D o c h y en J 
D e f o r c e 

D e n ieuwe voorz i t te r Gu ido Dor
nez wil voora l w e r k maken samen 
met zi jn totaal t eam o m de Vo lks 
unie-afdel ing uit te bre iden Daar
o m k reeg ieder lid van de we rk 
g r o e p de opd rach t vijf n ieuwe 
leden te m a k e n Gu ido D o r n e z 
w a s reeds 10 jaar sek re tans van 
de afdel ing zodat hij zeer g o e d d e 
s t ruk tuur e rvan kent W i e Gu ido 
ken t w e e t dat hij van aanpakken 
w e e t S a m e n me t de 2 ve rkoze 
nen wil hij zi jn ganse p loeg z ich in
ze t ten voo r d e Inge lmunsterse ge
meenschap en het ganse V laamse 
volk 

GDI 

BIJ de jongste gemeenteraadsverkie
zingen werden opnieuw franstalige 
propagandabneven gestuurd naar 
Franstaligen van Koksijde en Oost-
duinkerke 
Dit keer waren de snoodaards dhr 
Paelinck (CVP), in de wereld de pers-

chef van de minister van Europese 
Zaken en Landbouw Meneer vond 
het nog nodig ook „en passant" propa
ganda te maken voor Madame Brevié-
re, kabinetslid van de minister van het 
Waalse Gewest Wathelet Een twee
de CVP'er, de toekomstige burger-

/ ^ ^ O.i/.P 

fc 

(2a.,^~..s'{,.^.<s:t::^ C-y.P a^im^t^. •^^e^iy^^Ji^ 

meester Dewulf tapte uit hetzelfde 
frankofone vaatje Net zoals de huidige 
burgemeester de PVV'er Andnes Als 
illustratie geven wij hierbij een paar 
uittreksels. 

Vragen dringen zich toch op 

— Wat denken de nationale partijbe
sturen van CVP en PVV daarover ' 

— Hoelang kunnen deze heren nog 
blijven doen alsof er in dit land nog 
niets veranderd i s ' 

Het wordt toch hoog tijd dat hen wijs 
gemaakt wordt dat zoiets nu echt met 
meer kani 

ion que beaucoup d'entre voua ont 

on de feu mon père Ie bourgmestre 

pourquoi je m'adresse a cMacjr de 

|ous donnant votre confiance au con-

naison communale des dirigeants 

IVOU3 recevront en toute circonstance 

e. 

otre appui et votre voix derrière 

m de un ou de plj^^fffil^candidats 

J'ai Ie prij*iïege d'être^e chef 

ck-yz. 

beaucou V 
Henri DEWULF 
avocat 
tête de liste CVP lOi 

VU-Wervik-Geluwe 
blikt terug 
Nu het na-verkiezingsgewoel geluwd 
IS, wat nieuws uit onze afdeling 

Onze voorspelling van voor de verkie
zingen IS uitgekomen Voor de Wervik-
se VU betekenden deze verkiezingen 
de doorbraak van eèn naar vier zetels' 

Vooral dank zij de VU-overwinning 
werd de nefaste CVP-meerderheid 
gebroken Zodat de Wervikse VU be-
stuursverantwoordelijkheid zal moe
ten opnemen Dat dit méér dan nodig 
IS, bewijst de rampzalige financiële 
toestand van onze stad Wij hennne-
ren ons nog altijd een vroegere CVP-
slogan „Jeugd en Ervanng" Welnu, 
deze beide hoedanigheden werden 
danig misbruikt Vriendjespolitiek en 
sinterklaas spelen waren de belangnjk-
ste CVP-begnppen voor verantwoor
delijkheid Geef toe, het is misschien 
soms sympatiek, maar zelfs te Wervik-
Geluwe met meer elektoraal lonend' 
De CVP-achteruitgang van zestien 
(160 procent is daarvan het treffende 
voorbeeld Om terug te keren tot de 
VU De jarenlange werking, het tot 

stand komen van een eigen Werviks 
VU-blad „WIJ in Wervik-Geluwe", het 
uitgeven van het Pecq-Armentieres-
dossier, de solidariteit met de Komen-
se Vlamingen en onze Voerense 
volksgenoten werd door de mensen 
alhier geapprecieerd Nu staan we 
voor een immense opdracht jarenlang 
Ijveren voor een gezonde en goed 
geleide stedelijke administratie, waar 
jrempelvrees verbannen wordt en 
waar onze mensen vriendelijk verwel
komd worden Voeg daarbij nog het 
noodzakelijke gezonde financieel be
leid dat er zeker moet en zal komen, 
ziedaar onze zware taak Later zullen 
we terugkeren op de verantwoorde
lijkheidsverdeling en de onderlinge ta
ken Wees gerust, er wordt nu reeds 
zeer veel werk van gemaakt Stippen 
we nog aan dat de overwinning reeds 
gevierd werd bij een gezellige koffieta
fel, waar Jan-Pieter Pillaert peter van 
het arr leper en afkomstig van Wervik 
en senator Capoen het woord voer
den Binnen enkele maanden volgt dan 
een „echte" vienng Tot lateri 
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Wij in de Volksunie m 27 

Aanbevolen huizen 
PVBA VAN IMPE & Zonen 
Steen-en marmerhouwerij 

Brilstraat 41 
HAALTERT 
Tel 053-212248 

Alle werken in marmer en natuur
steen 
Open haarden Grafzerken 

PVBA J. BORREMANS-COCK 
& KINDEREN 

Algemene Bouwondernemingen 

Gentsestraat 238 
9500 GERAARDSBERGEN 

Tel 054-412589 

Wij bouwen voor u sleutel op de 
deur 

ANTIEKZAAK 
Marcel Asselman 
Rollebeekstraat 45. 1000 Brussel 

Tel 5116133 Prive 5690318 

Aankoop en verkoop van Hol
landse, Luikse en Vlaamse meu
belen van de 17de en tSde eeuw 
Kunstvoorwerpen 

VAKANTIE 
AAN ZEE 
TE 
OOSTDUINKERKE 

r?mii 
Littoral 

'V^ uitgebreide keus bemeubelde villa s • appart en studto i 
in alle priisklassen altes inbegrepen 
vraag gratis kalalogus met foto s 

LEOPOLD I I - L M N : 2 0 S 
S4M OOSTDUINKERKE 
TEL 051/11 26 29 
WOENSDAG GESLOTEN 

KEUKENS - SANITAIR -
VERWARMING 

VAN DER CRUYS 

Assesteenweg 65, TERNAT 
Tel 5821441 

Toonzaal alle dagen open 
van 9-19 u Zondag gesloten. 

TEL 014-21 12 07 
FRAIKINSTRAAT 20 

HERENTALS 

PVBA BERT 

Assesteenw/eg 101, Ternat 

Tel 02-5821312 

De prijsbreker 
van het goede meubel 

Groenstraat 84, 2000 ANTWERPEN 
Tel. 03/236.45.31 
Open vnn 10 lol 19 u 30 Zondag en mo,indog gesloten 

MATRASSEN PLAHEAU 
Alle maten, alle soorten, ook 
medikale en anti-allergische 
matrassen. 

Platteau-Lievens, 

Portugeesstraat 9, 
1780 Teralfene 
Tel 053-667456 

ESOX 
STAN PHILIPS 

Groothandel Hengelsport 

Panorama 36 
1810 WEMMEL 
Tel 02-4781993 

Import - Export 

HAGO 
Sanitair en plast iek 

M e r c h t e m s e s t w g 36, 
1810 W E M M E L 
Tel 4600410 

poggenpohi 
e a moderne of massieve 
KEUKENS 

Kuchen-Zentrum 

Belgielei 66, 
2000 Antwerpen 
Tel 03/23007 72 

Wi | bouwen voor u_ 
— sleutel op de deur 
— en_ zonder problemen 

ALGEMEEN BOUWBEDRIJF 

Van d. Branden pvba 

Wuitenslaan 39, 9160 Hamme 
Tel 052-478809 

Gratis voorstudie en pri jsofferte. 

FRANSSENS OPTIEK: 
Silhouette 
Marwitz 
Rodenstock 

Herentalsebaan 340, Deurne-Z 
Tel 210896 

Kerkstraat 44, Antwerpen 
Tel 03/2356575 

PVBA SIMILLON 
Tu i t enbe rgs t raa t 130 

1680 LENNIK 
Tel. 054-33.37.25 - 016-
23.69.79 
Elektr ische installatie ook in
dustr ieel - ver l icht ing - e lektn-
sche ve rwa rm ing 

DE CRAEN ROM pvba 

Verwarming - stoom - sanitair 
Alle herstellingen. 

Molenstraat 78 

NIEUWENRODE 

Tel 015-71 1240 

KLEDING LENDERS 

Sint-Damiaanstraat 41 
WOMMELGEM 
Tel 03/3537039 

Dames-, heren- en kinderkleding 

B -I- M 

Bouwpromotoren 
en daktimmerwerken 

Gasthuisstraat 42B 
1760 ROOSDAAL 

Tel 054-330687 

Loodg ie ten j , sanitair, zink, gas, 
roof ing, w a t e r v e r w a r m e r s , 
s c h o u w v e g e n en regelen 
mazou tb rande rs 

Guide NUYTTENS 
Longtinstraat 126, 1090 Brussel 
Tel. 426.19.39 

n.v. de winne - uyttendaele 

handelsdrukker i j t ypo - o f fse t 
fabnkat ie omslagen - zakoms lagen 

migrost raat 24, 9328 d e n d e r m o n d e - schoonaarde 

tel 0 5 2 - 4 2 3 3 0 4 - 4 2 3 9 1 6 

Georges DE RAS pvba 

Autocars, autobus, 
ceremoniewagens, 

begrafenisonderneming 

Hoogstraat 20 
LEDE 

Tel 053-213636 

Gevraagd voor plak en in-
pakwerk (van reprodukties) 
dame of heer die dit thuis 
kan doen Per stuk 25 B fr 
Inl Saturnus, Kerketiend 31, 
4731 GE Oudenbosch/Ned 
tel 0031-1652-7866 (na 19 u 
7867) (Adv. 148) 

ENMOCKEN 
moeilijke maten,/ 

vakkundige retouche 

•TIENHOUWEIMVCIT I I MTWEIKN T.I. >1 U M 

P.V.B A. ORGANI-COMP Oostvaartdijk 60 
1850 GRIMBERGEN 
Tel 02-251 11 36 

Boekhouding — Fiskaliteit en vennootschapsstichtingen 

Over het ganse land. 

lustrerle 

mare 
de vriesè 
bar. ruzel te lddn 56c brugge 
0 5 0 / 3 5 / 4 04 . 
baan brugge-kortr i jk 

GELD 

onmiddell i jk te bekomen 

bij 

Frans VAN MOORTER 
Vijfliuizen 6, ERPE 

Tel 053-212911 en 053-2127 57 

Dames en heren, in uw belang 
wendt u voor uw 

SCHILDER-BEHANGWERKEN 
en VLOERBEKLEDINGEN 
lot mannen van het vak 

ADOLF CLAES EN ZONEN 
Kerkweg 8, 

1760 Roosdaal-Stnjtem 
Tel 054-3337 56 

VIDEO-MASTER 
PVBA 

TV- en VIDEO-SPECIALIST 

TECHNICUS 
MARC UYTDEWILGEN 

Generaal Lemanstraat 29 
2000 ANTWERPEN 

Tel. 03-216.34.16 

o> )ver 
• Tandartspraktijk over te ne 
men in een van de beste streken 
rond Brussel 

te nemen 
Ernstige kandidaten kunnen 
schrijven onder ref nr 160 Wij 
Barrikadenplein 12 1000 Brussel 

Drukkerij A.D.B. 

Kerks t raa t 222 

G r i m b e r g e n - H u m b e e k 

Al le d r u k w e r k e n 

Tel 0 2 / 2 6 9 5 0 8 0 

qzr \ STUDIO 
•^-*^ DANN 
02-4286984 

— Industriële fotografie 
— Mode/archi lektuur 
— Huweli jksreporlages 

Leon Theodorstraat 36 
1090 Brussel ' 

Kollegestraat 33 2400 MOL 
014-31 13 76 

ZO€K€RC1€ 
• 19 jange jongen uit Tienen 
zoekt betrekking als carossene-
hersteller pistoolschilder of ar
beider assemblage in de autonij-
verheid Heeft diploma sinds juni 
1982 Is volledig vrijgesteld van 
militaire dienst Hij vraagt een 
aangepast werk of zoniet ook 
een ander werk omdat hij het 
beu IS werkloos te zijn Schrijven 
naar Senator Vandezande 
Naamsestraat 167 te 3000 Leu
ven (016/228420) 

• 23-jange jongeman, licentiaat 
pers- en kommunikatievijeten-
schappen, zoekt een t>etrekking 
HIJ IS bereid te werken als BTK'er 
of dergelijke Voor inlichtingen 
zich wenden O Van Ooteghem, 
senator, A Lonquestraat 31, 
9219 Gentbrugge Tel 091-
307287 
• 26-jarige gehuwde licentiate 
Oudheidkunde specializatie 
Griekse numismatiek, geaggreg 
hoger sec onderwijs zoekt be
trekking in Brabantse Voor ml 
tel 02/5691604 Volksvert Dr J 
Valkeniers 

• 18-jange A6-A2 handels- en 
steno-daktylogediplomeerde 
zoekt kaetrekking in Brussel of 
ten westen ervan Voor ml tel Dr 
J Valkeniers, Volksvertegen
woordiger, 02-5691604 
• Diëtiste en knmmoloog zoe
ken werk m het Brusselse 
Inl Renaat Van Stallen K Cop-
pensstraat 72 1990 Hoeilaart 
(02-657 3729) 
• Man, 38 jaar, ongehuwd en 
wonende te Mechelen zoekt 
werk Diploma letterzetter A3 
Ervaring 13 jaar m drukkenj 4 
jaar als klerk Ref nr 348 
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Citaten uit twee brieven van 
gevangenen, geschreven 
aan VU-volksvertegenwoor-
diger Rafael Declercq (ar
rondissement Brugge-Tor
hout-Oostkust) Vorige 
week uitte deze diepge-
schokte man hierover zijn 
ongenoegen in volle Kamer
zitting. Zi jn tussenkomst 
ontroerde vele aanwezigen. 
Ook de WIJ-redaktie. Wi | 
laten hem hier graag aan het 

woord. Een biezonder lieve 
man, die onvermijdelijk doet 
denken aan het beeld van de 
sociaal-bewogen artiest, die 
hardnekkig strijdt „voor een 
rechtvaardiger wereld" 

Blijven de machtsgeile mi
nisters neerblikken op dat 
„krapuul", of gaan zij er ein
delijk iets aan doen' ' Laten 
wij niet vergeten dat alle 
mensen broeders zijn 

VU-kamerlid Raf Declercq: 

iiagekaan n 
^uel ine Mayence tegei i atyemet» c», 

cisme in haar departement van ontwikke
lingssamenwerking dat aan de zoveelste re-
organizabe toe is. De Kamer besprak de 
problemen van het Justibe-mintstene vooral 
het drama van de gerechtelijke achterstand 
wat voor steeds meer burgers de rechtson-
zekerhetd bestendtgt Daarbij vie) andermaal 
de menselijke toespraak van Raf Declercq 
(VüTop over heTleven in de gevanoenissen 
TTbeg^njp dat sommige gedeftneeroen Itever 
zelfmoord plegen dan in de cel te" blijven" 
Maar de parlementaire agerxia bleef toch" 

eerd door de staalkwestie en de 
^ng van de ekonomie Dat worden 

^n van een regenngsbeleid dat 
Here stormen gaat trotseren 

Manu RUYS „\k kan niet ongevoelig 

blijven voor de noodkreten 

van zoveel gevangenen " 

België: dubbel 
zoveel gevangenen 

als Nederland 
„Wij": In uw tussenkomst tijdens 
de bespreking van de begroting 
van justitie hebt U het Belgisch 
gevangeniswezen fel op de kor
rel genomen' 

Declercq. „Ik zou er lang, heel lang 
kunnen over uitweiden, toestan
den aanklagen, ongelooflijke feiten 
aanhalen, tientallen brieven voorle
zen, enz die duidelijk aantonen 
hoe ons gevangenissysteem re
gelrecht opstandigheid, recidivis-
me en misdadigheid in de hand 
werkt Enkel de meest treffende 
zaken wil ik hier aanklagen Het 
doel van een gevangenis moet 
zijn de beveiliging van onze maat
schappij Als middel hiertoe ge
bruikt men de repressie Een 
wraakgerecht dus Veiligheid krijg 
je echter niet door macht bedrei
ging of wapens Er bestaat maar 
één veiligheid de veiligheid van de 
overtuiging en het inzicht Wij zou
den ons moeten afvragen waarom 
iemand dit of dat misdaan heeft 
En vooral hoe kunnen wij dit 
kwaad belemmeren, verhinderen 
Een agressief kind kan je „braaf" 
krijgen, door het te slaan en aldus 
het zwijgen op te leggen Je kan 
echter ook zoeken naar de oor
zaak van deze agressiviteit en 
proberen deze aanleiding weg te 
nemen Hoe kunnen wij dus het 
kwaad in zijn geheel te lijf gaan, 
het uitroeien in zijn kleinste vor
men en het opsporen in zijn meest 
verborgen hoeken ' Zolang wij het 
verborgen kwaad, dat in ieder 
mens huist, niet kunnen neutralize-
ren zal de bestraffing slechts die
nen om grotendeels onze eigen 
maskerade vol te houden Of wij 
het nu graag horen of met, tenslot
te zijn WIJ allen verantwoordelijk 
voor hetgeen gebeurt en dat zo
wel in goede als in slechte zin Wij 
zijn allen verantwoordelijk voor 
hetgeen in onze omgeving ge
beurt En wanneer er dan iets fout 
loopt, dan moet men erin slagen 
die mensen te doen inzien wat zij 
mis-daan hebben Wij zijn „ge-
meenschapsdieren" en kunnen 
niet standhouden buiten onze 
soort Dus zijn wij medeverant
woordelijk voor het spiegelbeeld 
van onze soort Ofwel buiten wij 
onze soortgenoten uit en parasite
ren WIJ op hun werk en zweet of
wel vervullen wij de rol van „nood
zakelijk onderdeel van het geheel" 
Logisch doordacht betekent dit 
dat een minister medebepaalt hoe 
een straatveger zijn leven leiden 
kan en omgekeerd bepaalt de 
kleine man hoe het gezag moet uit
geoefend worden Het is pas wan
neer alle raderen van die ingewik
kelde machine, die de moderne 
maatschappij is, op elkaar afge

stemd zijn dat WIJ naar een vol
maakte samenleving kunnen evo
lueren 

Zolang de dragers van verant
woordelijkheden dat niet willen in
zien en zolang het individu niet 
overtuigd wordt van algemeen 
geldende regels, zolang zullen pro-
fitariaat, eigenwaan, machtsmis
bruik en misdaad onze samenle
ving teisteren Nu twijfel ik zeer 
sterk aan de mogelijkheden die 
ons gevangeniswezen biedt om 
veroordeelden als „betere" men
sen de inrichting te laten verlaten " 

„Wij": Waar zit dan het verschil 
met de ons omringende landen? 
Declercq: „Wanneer wij vaststel
len dat Nederland, met een grote
re bevolking, met eens de helft van 
het aantal Belgische gedetineer
den telt, dan moeten er vragen 
rijzen nopens ons gevangenissys
teem en onze rechtspraak In Ne
derland worden „kleine" straffen 
met uitgezeten, maar wel onder 
andere vormen uitgeboet Landlo
pers bij voorbeeld tuimelen met in 
de gevangenis, maar wel in homes, 
waar zij vrij blijven en geholpen 
worden In Denemarken kent men 
een systeem van „open"gevange
nissen De gevangenissen werken 
er aan een eigen, nieuwe gemeen
schap en krijgen aldus verant
woordelijkheid ZIJ worden met 
„nutteloos" gemaakt In België 
daarentegen slaagt men erin de 
gevangenen af te stompen De 
meest aktieve, dynamische kerels 
vervallen er tot willoze passievelin-
gen Toen ik aan een met-werken
de gevangene (want het is een 
voorrecht te mogen werken O 
vroeg wat hij deed tijdens zo'n 
celdag van 23 uur (gedurende een 

uur worden zij „gelucht"), dan ant
woordde hij me „Slapen De hele 
dag slapen " „Maar, dat kan toch 
met dag in, dag uit, altijd maar 
slapen"^", repliceerde ik „Toch 
wel," zei de gevangene, „je kunt 
„leren" slapen" 

Het IS zonneklaar dat het bestaan
de gevangenissysteem met helpt 
tot het vormen van betere men
sen Ten bewijze daarvan het zeer 
hoge aantal „recidivisten", dit zijn 
gevangenen die na hun vrijlating, 
telkens opnieuw in de cel belan
den WIJ moeten streven naar een 
humanere tenuitvoerlegging van 
de gevangenisstraf en eveneens 
moeten wij trachten de schadelij
ke gevolgen van gevangenisstraf
fen te beperken En natuurlijk dient 
er ernstig werk gemaakt te wor
den van de voorbereiding van de 
terugkeer van gevangenen in de 
samenleving" 

Willekeur van 
de driekleur 

„Wij": U stelde een aantal dwin
gende vragen aan Justit ieminis
ter Gol? 

Declercq. ,lk kan met ongevoelig 
blijven voor de noodkreten van 
zoveel gedetineerden De minister 
behoort het uitzonderlijke en 
vachtige voorrecht om individuele 
nderzoeken te laten instellen en 
m WIJS en goedertieren te kun-
en zijn Wij zijn er, gelukkig maar, 
Itijd vlug bij om onrechtvaardig-
eden en martelingen in andere 
inden aan te klagen Wij kunnen 
n mogen dus met onverschillig 

Llijven voor de miserie van onze 
igen mensen Of is het nuttig dat 
vnderjarigen, zonder strafregis-

t ?r, meer dan drie maanden in de 
gevangenis belanden tussen aller
lei delinkwenten "^ „Geen geld heb
ben" kan je in ons land twee jaar 
gevangenis kosten Hoe is het 
mogelijk dat een moeder van een 
gezin van drie kinderen, en ge
huwd met een drankzuchtige va
der, bij verstek tot vijf maanden ef-
fektief wordt veroordeeld en ef-
fektief vijf maanden moet zitten 
voor het uitgeven van twee kleine 
ongedekte checks van 1 000 en 
3 000 fr'^ Wat moet er van die 
kinderen geworden gedurende 
die vijf maanden"^ Ik vraag kon-
kreet het opstellen van een alge
meen gevangenisreglement dat 
duidelijk de verplichtingen, maar 
ook de rechten van de gedetineer
den vastlegt Want nu is het té 
veel zo dat een zeer, zeer grote 
macht in handen van de gevange-
nisdirekteur wordt gelegd Is het 
nodig dat gedetineerden geeste
lijk en moreel gefolterd worden 
door machtswellustige direk-
teurs"^ Neen, ik scheer met alle 
direkteurs over dezelfde kam Er 
bestaan gelukkig ook heel mense
lijke direkteurs en zeer goede per
soneelsleden, die doen wat ze 

De schande van Lantin 
„Wij": U noemde de gevan
genis van Lantin bij Luik een 
„onzalige werkelijkheid"? 
Declercq: „Ik heb de minister 
voorgesteld te gaan kijken 's 
avonds, als het donker is 
Wanneer voor al die verlichte 
ramen, acht verdiepingen 
hoog, mannen als kruisen, 
hangen te staren naar de 
vrije wereld, naar de drukke 
straat de dancings, de vredi
ge intieme huizen, de slaapka
mers Geen wonder dat er 
regelmatig mannen halfgek 
worden en hun cel in de prak 
slaan In zo'n Lantin-cel is het 

onmogelijk uit te houden 
Men zit er geprest, gevangen 
als in een betonnen bunker 
en de „gevaarlijken" worden 
„gelucht" in hondekooien Een 
uur per dag mogen zij daar in 
zitten „luchtje happen" als 
dieren in een metalen kooi 

Moest ik opgesloten zitten op 
de achtste verdieping van 
Lantin dan weet ik dat ik vlug 
de keuze zou maken tussen 
zelfmoord of ontsnappen ten 
koste van wat of wie ook 
Geen mens kan die moderne 
Tantaluskwelling aan" 

kunnen om het leed van de gedeti
neerden niet te verzwaren Maar, 
er bestaan andere Vreselijk Ook 
dienden VU-volksvertegenwoor-
diger Daan Vervaet en ikzelf het 
wetsvoorstel in om de personeels-
konferentie van elke gevangenis, 
die moet oordelen over de al dan 
met voorlopige invnjheidsstelling 
van gedetineerden, uit te breiden 
met een rechter en bevoegde 
personen Zodanig dat dit objek-
tiever zou verlopen en met alles 
wordt overgelaten aan de wille
keur van een machtsdolle direk-
teur 

Ook dienden wij een wetsvoorstel 
in, dat mee werd ondertekend 
door kollega's van andere partijen, 
om het vervoer van gedetineer
den, onder begeleiding van de 
rijkswacht in „sociale gevallen", 
weer mogelijk te maken Wanneer 
de vader van een gevangene 
thans stervende is, dan kan en 
mag deze veroordeelde met eens 
zijn vader een laatste groet bren
gen En tenslotte hebben Daan 
Vervaet en ikzelf een voorstel 
ingediend ter afschaffing van het 
bewijs van goed zedelijk gedrag 
WIJ schieten in de bevoegde ka
merkommissie aardig op met dit 
werkstuk" 

„Wij": Samen met Daan Vervaet 
richtte U een initiatiefgroep op, 
waarheen men alle problemen 
kan doorsturen? Kent dit suk-
ses? 

Declercq: „Dagelijks ontvangen 
WIJ brieven, die vaak regelrechte 
noodoproepen en aanklachten 
zijn Want, onze gevangenissen 
zitten vol sukkelaars, arm aan geld 
en arm aan geest En de rijken, zij 
die invloed kunnen laten gelden, 
stappen On vergelijking met de 
sukkelaars) zo maar naar de vrij
heid v^t ZIJ ook hebben misdaan 
Dit wou ik nog benadrukken, on
telbaar veel mensen zijn totaal 
onwetend over alles wat maar 
enigszins met recht en rechtsbij
stand te maken heeft Het is on
voorstelbaar hoeveel mensen met 
op de hoogte zijn van hun rech
teen) En ook daardoor beschikken 
ZIJ met over de middelen om zich 
te verdedigen Daar moet drin
gend verandering in komen" 

Bij het einde van ons gesprek 
laat Raf Declercq ons een uit
treksel van nog een brief zien. 
„Het leven hier verloopt onder de 
grootste diktatuur,. mijn moeder 
mocht me niet tien, al stond ze 
hier te huilen." 1982, België, wel
vaartmaatschappij»? 

(pvdd) 

De VNS-brochure over het gevangeniswe
zen van de hand van Raf Declercq is nog 
steeds te verkri jgen op het VNS-sekrelan-
aat. Barrikadenplein 12, 1000 Brussel 
(50 fr storten op hel VNS-rekenmgnummer 
435-0259801-18, met vermelding ,Je bent 
nummer zoveel geworden-") 
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