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Opnieuw twee koppen 
Dat de geschiedenis zich niet zou herhalen, is een lichtvaar
dige bewering. De geschiedenis van de CVP is een lange 
herhaling van steeds hetzelfde maneuver in de brutale 
strijd om de macht: warm en koud blazen, tegelijkertijd bin
nen en buiten de regering staan. 
Het land — en inzonderheid Vlaanderen — heeft daardoor 
op een beslissend ogenblik, toen de krisis begon te nijpen en 
om een doortastend beleid schreeuwde, onnoemelijk veel 
tijd en energie verloren. Het warm en koud blazen, het bin
nen en buiten de regering staan werd toen gepersonifieerd 
door de tegenstelling Tindemans-Martens. Het systeem van 
de dubbelkoppige adelaar: terwijl de ene de voordelen van 
de machtsuitoefening binnenreef, hield de andere een 
oppositionele slag om de arm. In verkiezingstijd werden de 
twee uiteenstrevende hoofden netjes op één enkele affiche 
verenigd, in de hoop dat zowel de regeringsgezinde als de 
malkontente kiezer zijn gading op de onverdeelbare CVP-
lijst zou vinden. 
Het zag er de jongste maanden naar uit, dat het maneuver 
tijdens de huidige regering niet zou worden herhaald. Het 
had bij de vorige verkiezingen immers niet de gewenste re
sultaten opgeleverd. Daarenboven mag Tindemans op Bui
tenlandse Zaken zijn hobby's en lobby's botvieren, waar
naast hem geen tijd blijft voor het oude spel. 
Precies op het ogenblik dat de regering haar eerste verjaar
dag viert, zijn de dingen weer in de oude plooi gevallen. Met 
Martens houdt de CVP de dikste vinger in de regeringspap, 
met Eyskens heeft ze alweer een oppositionele slag om de 
arm. Zoals in vroegere tijden was het ook nu weer CVP-
Jongerenvoorzitter Van Rompuy, die de wedergeboorte van 
de dubbelkoppige adelaar mocht aankondigen. 
Jazeker, de geschiedenis herhaalt zich: opnieuw wordt er 
uit hetzelfde stel longen, langs twee koppen, warm en koud 
geblazen. Terwijl Eyskens verontwaardigde brieven schrijft 
over de veertiende maand bij Cockerill-Sambre, heeft 
Martens reeds opdracht gegeven voor de uitwerking van 
het zoveelste miljardenplan voor Cockerill-Sambre. 
Indachtig de elektorale ranmieling van vorig jaar, wordt 
het spel thans subtiel én globaal gespeeld. Een belangrijk 
onderdeel ervan is de operatie verwarring. De burger 
wordt, via allerhande studies en al dan niet geïnspireerde 
journalistieke feuilletons, om de oren geslagen met een 
vloed van tegenstrijdige cijfers. Krijgt Cockerill-Sambre al 
dan niet geld bovenop de fameuze enveloppe? Ontvangt 
Vlaanderen voor de Kempense steenkool meer of minder 
dan Wallonië voor het staal? Zal het doven van de hoog
ovens aan Samber en Maas niet meteen het einde van de 
Antwerpse haven inluiden? En noem maar op_ 
Of de operatie verwarring bij de Vlamingen nog zal 
pakken? Ten laatste sinds de studie van de Leuvense 
ekonomisten behoort iedere Vlaming te weten dat hij te veel 
betaalt, dat het Vlaams batig saldo jarenlang heeft gediend 
om het Waals nadelig saldo aan te vullen. Het is déze globa
le rekening die de Vlamingen zich steeds voor ogen moeten 
houden; ze mogen hun aandacht niet laten afleiden door 
gemanipuleerde of fragmentaire of onvolledige cijfers. 
Tindemans, Martens, Eyskens: ce ne sont que des prénoms. 
Van familienaam heten ze CVP. De CVP die de Vlaamse 
rekeningen nu al jarenlang met driedubbel krijt schrijft De 
Vlamingen betalen driemaal de nota: door de slechte 
verdeelsleutels van de dotaties, door het warm- en koud-
geblaas in de sektoriële politiek, door de hele rijksbegro
ting. 

De oplossing? Zo vlug mogelijk een einde maken aan de 
operatie verwarring. Gescheiden rekeningen: dat de Walen 
hun eigen pot betalen en wij de onze. 
Maar wil de dubbelkoppige adelaar dat wel? BUjft hij niet 
loeren op de macht én in Vlaanderen én in België? 

tvo 

Foto van de week 

Overmorgen viert de hele wereld het feest van Kerstmis. De feestvreugde wordt echter overschaduwd door 
de gevolgen van de ekonomische krisis, de haatuitspattingen over de hele wereld en het uitblijven van 
amnestie in eigen land... Niettemin wenst het komitee van redakteurs van het weekblad „Wij" alle lezers een 
vredevolle tijd toe. 

SP-Doorbraak debacle 
^ch, wij hebben niets tegen ka-
tolieken of protestanten, maar 
ervaren het als een kaakslag dat 
uitgerekend de Jongsocialisten
voorzitter lid van de kristelijke 
vakbond wordt', beweert Eric De 
Leeuw, kaderlid van de Jongso
cialisten, als reaktie op het af
stemmen van de kersverse voor
zitter van deze organizatie, de 
29-jarige Jo Vermeulen. Deze 
stoere verklaring wordt tegenge
sproken door de gewezen voor
zitster (en tegenkandidate) Mar-
tine Deneckere. Zij geeft toe dat 
er „_ bij de Jongsocialisten nog 
altijd een groep visceraal anti-
katolieken zijn, die niet ontwa
pend hebben. Ik betreur dat-' 
Dit voorval was tijdens de voor
bije dagen één van de brandende 
diskussiepunten in het politieke 
wereldje. Vooral de katolieke 
pers besteedde hieraan, begrij
pelijkerwijze, ruime aandacht 
De pot verwijt de ketel dat hij 
zwart ziet-? 
Het is korrekt te stellen dat de 
met veel tamtam aangekondigde 
„Doorbraak"-opera\.\e bij de socia
listen niets anders is gebleken dan 
een goedkop)e stemmenronsel
praktijk. Het omvergooien van de 
voorzittersstoel, w/aarin de rooms-
katolieke Jo Vermeulen amper 50 
dagen v»/as geïnstalleerd, is geen 
alleenstaand gebeuren. Het onder
streept alleen maar dat voor gelo
vigen nog steeds geen mogelijk
heden bestaan om door te breken 
naar de top van het Vlaamse 

socialisme. Tenzij men lid wordt 
van het hele zootje nevenorgani-
zaties, die de SP „rijk" ia In tegen
stelling tot de toestand in de ons 
omringende landen, blijft de socia
listische „elite" in Vlaanderen zich 
enggeestig opstellen. Immers, in 
de buurlanden werd het axioma: 
„socialisme = vrijzinnigheid" 
reeds lang verpletterd, door 
woord én daad. De Vlaamse Jong
socialisten geven hun voorzitter 
een trap onder de broek, omdat 
deze kerel ter kerke gaat en werk
zaam was bij het katolieke „Broe
derlijk Delen". Maar, vooral het feit 
dat Vermeulen zich niet aansloot 
bij de socialistische vakbond 
ABW, grijpt men als argument 
aan om Vermeulen aan de dijk te 
zetten. Anders gesteld: de macht 
van het A B W tot in de opperste 
regionen van de SP blijft onvoor
stelbaar groot Meteen is ten voe
ten uit bewezen dat de geprezen 
„onafhankelijkheid" van p>artij tav 
de vakbond vooralsnog een dode 
letter blijft 

Het is echter eveneens hypokriet 
te stellen dat zoiets uitsluitend 
langs vrijzinnige kant gebeurt Het 
enge sektansme woedt even he
vig in het knstelijke, of althans in 
het CVP-kamp. Ook de CVP-top 
treedt hoe langer hoe meer op als 
een „Bloedraad". Bekijk de jongste 
benoemingen in het onderwijs: zo
wel in het vrije als in het officiële 
net worden kandidaat-direkteurs 
of -inspekteurs gekontroleerd op 
hun „zuiverheid": uitsluitend partij

leden of CURO-aangeslotenen 
maken een kans. En het is toch 
ook geweten dat topmensen van 
de kristelijke verzorgingsinstellin
gen denken aan een heus onder
zoek naar de geloofspraktijk van 
de tewerkgestelden in de vele 
katolieke ziekenhuizen en bejaar
dencentra Alsof men geen goede 
en toegewijde verpleegster zou 
kunnen zijn, indien men niet weke
lijks een eucharistie bijwoont 
De woorden van de 18de-eeuwse, 
ongelovige filozoof Voltaire blijven 
brandend aktueel: „Dat zij die 
kaarsen aansteken in volle dag om 
U, God, te eren, diegenen mogen 
uitstaan die genoeg hiebben aan 
het iKht van uw zon". 
De grote partijen, die zich als de 
politieke emanaties van de onder
scheiden filozofische groepen op
stellen, bewijzen Vlaanderen door 
hun optreden slechte diensten. De 
p>olitiei<e ont-zuiling en het aktief 
pluralisme worden door deze frak-
ties verioochend. Tegenover deze 
toenemende verzuiling, die gees
telijk ver-armend werkt stelt de 
VU het daadwerkelijk beleven van 
de verdraagzaamheki. Een vol
wassen volk moet verdraagzaam 
zijn en de levensbeschouwelijke 
verschillen waarderen en bevor
deren. Vlaanderen heeft behoefte 
aan een nieuwe politieke kuituur 
waarbij de diverse filozofische opi
nies elkaar niet als vijandige tegen
polen zouden benaderen. 

(pvdd) 



m Brieven 

VERKEERSBOETE 
TE BRUSSEL 

Bij een bezoek aan Brussel in novem
ber 1981, vond ik achter de ruitew/isser 
van mijn wagen een volledig in het 
Frans gesteld bnefje door een ijverig 
politieagent achtergelaten. Een paar 
maand later kreeg ik het bezoek van 
een wetsdienaar uit mijn gemeente 
met het verzoek een verkeersboete 
van 600 fr. te betalen. Het ging blijk
baar over bovenvermeld briefje; doch 
ik legde hem beleefd uit dat ik mets 
wist aangezien ik geen Franse tekst 
kon lezen Weerom wat later werd ik 
door de Prokureur des Konings te 
Brussel aangemaand het bewuste be
drag te storten binnen de 10 dagen, 
zoniet zou ik voor de Politierechtbank 
gedaagd worden 
Aangezien ik op dit verzoek niet inging 
kreeg ik opnieuw het bezoek van een 
politieagent die nog eens kwam aan
dringen Toen ondertekende ik een 
verklaring waarin ik bevestigde dat ik 
op mijn wagen een briefje had gevon
den dat helemaal in het Frans gesteld 
was maar dat ik daar niets van be
greep 
Een paar maand vóór de verjaring van 
de feiten bracht een deurwaarder mi] 
een oproep om voor de rechtbank te 
verschijnen In dit geval is het noodza
kelijk een getuige te hebben die onder 
eed verklaart dat men aan uw wagen 
kan merken dat men nederlandstalig is 
(Een VAB-kenteken bij voorbeeld) 
Nu was voor mij de tijd te kort om nog 
een getuige te doen oproepen en ik 
heb dan maar een beroep gedaan op 
senator Vandezande aan wie ik de 
nodige bewijsstukken bezorgde Hij 
heeft mijn zaak dan voor de rechtbank 
te Brussel gepleit en ik werd vrijge-
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sproken... Wellicht kan dit relaas nuttig 
zijn voor Vlamingen die hetzelfde 
voorknjgen. 

DDS, Kessel-Lo 

OPENBARE ROKERS 
Dat de Franse gemeenschapsraad het 
roken in het openbaar verbiedt, lijkt me 
een erg logische beslissing. Ik, als niet-
roker, heb immers het recht op zuivere 
lucht in een openbaar lokaal. Dat roken 
ongezond is doet hier eigenlijk niets ter 
zake. Roken in een gesloten ruimte 
waar meerdere mensen zijn is echter 
zeer onbeleefd. Iedereen kiest immers 
zijn eigen dood bij het roken, maar ook 
de anderen hienn betrekken is een 
gebrek aan fatsoen. De vrijheid van de 
roker? Geen probleem, dat hij in de 
open lucht rookt zoveel als hij wil! 
Het IS dus helemaal met onze politieke 
tegenstrever Lagasse die doortrapt, 
maar wel de onbeschofte „binnenka
merroker". 

J.V. Lummen 

11.11.11. IN KRAAINEM 

De weken voor de 11.11 11 -aktie ver
schenen in „WIJ " verschillende artikels 
die de lezer stimuleerden om deze 
solidariteitsaktie met de armen en ver
drukten in de Derde Wereld mee te 
ondersteunen. In „Wij" van 25 novem
ber II. verscheen een lezersbrief van ie
mand uit Kraainem waarin deze lezer 
zich beklaagt over het feit dat de aktie 
in deze gemeente haast volledig in 
handen van Franstaligen zit. 
De 11.11.11 .-aktie is een vrijwilligersak-
tie. In alle gemeenten worden plaatse
lijke komitees gevormd waarin ieder
een, van om het even welke overtui
ging, welkom is. Dit jaar was er in die 
komitees een sterke toename in aan
wezigheid uit Volksuniemiddens, uit de 
vredes- en milieubeweging. 
In Kraainem trachten we sinds een 
paar jaar tevergeefs een groep geïnte
resseerden langs Vlaamse kant op de 
been te brengen. De Franstalige orga-
nizatoren van de 11.11.11 -aktie daar
entegen hebben in Kraainem wel een 
goede werking die sterk gestimuleerd 
wordt door de schepen voor ontwik
kelingssamenwerking Bertrand. Zo 
kan verkeerdelijk de indruk ontstaan 
dat 11.11.11. er een zaak van de Walen 
IS. Niets is minder waar. Indien we erin 
slagen een aantal Vlaamse 11.11 1 1 -
géinteresseerden samen te krijgen in 
Kraainem zullen we al het mogelijke 
doen om er een Vlaamse 11.11.11.-
werking uit te bouwen. Al wie geïnte
resseerd IS kan mij daartoe kontakte
ren. 

Eddie Boelens, verantwoordelijke 11.11.11. 
voor Brussel-Halie-Vilvoorde, Lelterbeek-
straat 30a te 1686 Gooik (054-56.68.36). 

VLAAMSE KLEURPARTIJEN 

In weerwil en ondanks de slechte 
ervaringen die wij (ook nu nog) bijna 
dagelijks met de Walen maken, moet ik 
ze toch steeds weer bewonderen om 
hun lef en hun samenhorigheidsgevoel 
als het er op aan komt, zelfs als ze on
recht hebben. 
Zoiets bezitten wij Vlamingen schijn
baar niet meer.het ziet er zelfs sterk 
naar uit dat wij een volk van matenalis-

ten, pezewevers en futlozen aan het 
worden zijn. We teren nog slechts op 
vroegere roem en zijn spijtig genoeg 
veel te gemakzuchtig en tam gewor
den om onze belangen met sukses te 
verdedigen. 
Ik weet het een volksvreemd regime 
heeft onder ons, gedurende meer dan 
150 jaar maar al te veel onheil gesticht 
Maar juist daarom zouden wij — nu 
meer dan ooit — van ons af moeten 
bijten, op>dat we eindelijk dat zouden 
verkrijgen, waarop wij altijd recht had
den, n.l. baas zijn in eigen huis en baas 
over onze eigen centen! 
Doch, dan mogen we niet steeds de
zelfde fout blijven maken, om daarvoor 

op de kleurpartijen in Vlaanderen te re
kenen, want die zijn steeds de gevan
genen van hun Waalse „broeders" en 
kunnen of mogen de Vlaamse zaak 
niet vooruit helpen. 
„La Belgique sera latine ou ne sera 
pas!" Dat was de spreuk (en ook het 
doel) der eerste fransdolle bewindslie
den in het Belgenland van 1830. 
Weliswaar waren er toen nog geen 
socialisten bij, maar ik zou er durven 
op wedden dat deze laatsten nu mis
schien nog meer afhangen van hun 
Waalse zusterpartij dan de anderen. 
Wanneer zullen de meeste Vlamingen 
nu eens eindelijk leren inzien dat we 
sedert meer dan 150 jaar steeds maar 
bedrogen en misbruikt worden door 
de traditionele kleurpartijen, die daar
enboven hun onderlinge twisten om de 
macht steeds uitvechten op de rug en 
op de geldbeugel van de goedgelovige 
massa. — Om het welzijn van Vlaande
ren en van de Vlaamse mensen, geven 
zij in werkelijkheid geen sikkepit! 

G.V.M., Eupen 

„DE WILDE-
VAN OOTEGHEM" 

In „WIJ" van 16 december jl. lees ik in 
een brief van J.V.D.H. uit Antwerjaen 
„De Wilde-Van Ooteghem (2)" krasse 
taal. 
Wij, Oostfronters, houden niet erg van 
ronkende volzinnen, de daad zint ons 
véél meer. Maar nu ben ik wel ge
dwongen om een gedisciplineerd stil
zwijgen te verbreken. 
Lezer J.V.D.H, heeft met bewonde
renswaardige (Belgische?) krenten-
wegersmentaliteit ons Oostfronters in 
drie kategorieën ingedeeld: idealisten 
(toch ooÜ, profiteurs en avonturiers. 
Dank U. Het is echter niet omdat de 
Kerk ons verraden heeft het is niet 
omdat de machthebbers ons in gevan

genissen en koncentratiekampen wier
pen, wij alle have en goed verloren, 
meestal ook nog onze gezondheid en 
voor de rest vele lange jaren daarna 
vervolgd en gebroodroofd werden, het 
is niet omdat wij door een deel van ons 
eigen volk verloochend werden dat wij 
ons laten natrapfjen. 
Wij lopen niet te koop, met onze 
daden, maar J.V.D.H. zou moeten we
ten dat er een enorme dosis idealisme 
en zelfopoffering nodig was om vier 
lange jaren van doodsverachting, ont
beringen en vreselijk lijden te kunnen 
doorstaan. De man die dat doet uit 
„winstbejag" of „avonturisme", die ging 
er na de eerste veldslag al onderdoor, 
geloof me vrij. Degenen die de strijd 
opnamen tegen een meedogenloos 
regime gingen welbewust en met hart 
en ziel. En dat ze een goed doorzicht 
hadden getuigt de jarenlange dodelijke 
dreiging die op de mensheid rust van
uit het Kremlin. Ten slotte nog dit: noch 
De Wilde, noch wij koesteren ons aan 
eikaars hart! 

LM., Oostfronter 
Antwerpen 

Wij ontvangen graag brieven van 
onze lezers als ze ondertel^end zijn 
Naaniloze brieven gaan de scheur
mand in evenals scheld- en smaad-
brieven De andere publiceren wij, 
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 
IS met noodzakelijk de onze 

De redaktie 

Deze week in 

USTINOV, ARAFAT 
EN FALLACI 

U weet het, het is een traditie van 
jaren: Knack versiert zijn kerstboom 
met een reeks interviews. Zo hebben we 
dit jaar Peter Ustinov, filmakteur maar 
ook auteur van vooral satirische boeken. 
Hoe kijkt hij vandaag tegen film aan en 
tegen kunst in het algemeen? Wat denkt 
hij van de vredesbeweging, de rol van 
de politieke leiders? 

Yasser Arafat 
De bouwer, zoals zijn oorlogsnaam 

luidt, heeft dit jaar veel leed moeten 
dragen. Een man ook die nooit twee 
nachten in hetzelfde bed slaapt, nooit 
twee keer met dezelfde auto door de
zelfde straat rijdt. Zijn leven hangt 
altijd aan een zijden draadje. 

oriana Pallaci 
De vrouw die gewoonlijk zelf de 

mikrofoon va'̂ 'thoudt, die naam heeft 
gemaakt met indringende gesprekken 
met alleen maar groten van deze aarde. 
Hoe gaat dat in z'n werk, zo'n inter
view? En zijn er überhaupt nog groten 
op deze aarde? 

Louls Tobback 
De kernraketten komen er dus 

toch, dat staat nu zo goed als vast. 
Tobback heeft zich daar dit jaar alleen 
vanuit de oppositiebanken kunnen tegen 
verzetten. Een gesprek over cruise 
missiles en het vak van politicus. 

pop-poll 
Wordt het een beetje een apart 

nummer, de pop-poU loopt natuurlijk 
wel door. Nog twee weken lang kan u 
mee Knack's politicus van het jaar 
helpen kiezen, en nog een prijs 
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Leerling-kleermaker 
Vanden Broucke 

Ambtenaar Georges Debunne is 
aan het hoofd van de nationale 
socialistische vakbond FGTB-
A B W opgevolgd door leerling-
kJeermaker en later maatschappe
lijk assistent André Vanden 
Broucke uit Kortrijk. 
De Vlaming aan het hoofd van 
deze belangwekkende stndikale 
organizatie heeft getrouw aan de 
ideüaën van zijn voorganger, ver
zuimd een federalistische geloofs
belijdenis af te leggen. De nieuwe 
socialistische vakbondsleider blijkt 
wél van zins te zijn af te stappen 
van enkele doktrinaire standpun
ten van zijn voorganger. 
Hij pleitte openlijk voor een prag
matische opstelling in deze uit
zichtloze krisistijd. 
Desondanks getuigt André Van
den Broucke geen weet te willen 
hebben van de verschillende so-
ciaal-ekonomische geaardheid 

waarvan de Vlaamse en Waalse 
gemeenschap almaar meer blijk 
geven. 

Onbezoldigde 
Debunne 
Op een ontroerende wijze heeft 
Georges Debunne afscheid ge
nomen van zijn syndikale vrien
den. Tenminste in zijn funktie van 
Wetstraat-onderhandelaar, want 
de gevestigde socialistische 
vakbondswaarde zal blijven 
doorwegen op het politieke le
ven, via onder meer zijn funktie 
als voorzitter van het Europees 
Vakverbond. 
Daar werd ontroerend aan toege
voegd dat de nationale syndika-
llst zijn nieuwe Europese funktie 
onbezoldigd zal vervullen. Er 
werd wel wijselijk bij verzwegen 
dat gepensioneerde Debunne 
nog wel hier en daar behoorlijk 
bezoldigde mandaten heeft, zo

als bijvoorbeeld het lidmaat
schap van de regentenraad van 
de Nationale Bank-

Deze week dit... 
Kerstmis heeft voor mij een 
bijzondere betekenis. Vooral 
omwille van mijn 
geloofsovertuiging. Wellicht ook 
omdat ik in de kerstnacht 
geboren ben. Maar ik meen dat 
niemand er gemakkelijk onder 
uit kan. Zelfs de meest koele en 
rationele geest, de grootste 
spotter of de brutiale bonk die 
zijn hart opgeborgen heeft in 
een ruwe bolster en voor geen 
geld ter wereld zijn innerlijke 
emoties prijs wil geven, ook de 
eerlijke humanist die zijn 
levensbeschouwing in 
grootmenselijkheid heeft 
opgebouwd, vrij van elke buiten-
of bovennatuurlijke invloed, voelt 
zich, al is het maar één kort 
moment gegrepen door de 
boodschap van Kerstmis. 

De vredesgedachte gaat immers 
iedereen aan. Wie zou er durven 
beweren dat hij niet gewonnen 
is voor de vrede? Wat blijft er 
echter over van de 
hooggeprezen wereldvrede? De 
nieuwsberichten over militaire en 
andere diktaturen, folteringen en 
martelingen in de gevangenissen, 
geweld en terrorisme, zijn niet 
uit de lucht 
Ook in onze eigen samenleving 
zijn de onverdraagzaamheid en 
het egoïsme pijnlijk voelbaar. De 
tegenstellingen worden wellustig 
aangescherpt. De klassenstrijd 
wordt ijverig gepredikt Zij die 
welstellend worden genoemd en 
de hoogste financiële trap van 
de zogenaamde sociale ladder 

hebben bereikt doen overigens 
niet de minste poging om de 
konflikten te vermijden. 
Integendeel, vaak is hun houding 
de irriterende aanleiding. De 
krisis en de verarming slaan 
onbarmhartig toe. Meer en meer 
mensen vergroten de groep van 
de sociaal-zwakken. De zorg 
voor deze minder-begoeden zie 
ik echter veeleer afnemen. De 
polarizatie tussen links en rechts 
wordt met een hels genoegen 
opgeblazen. De extremen 
overtroeven elkaar met holte 
slogans. Wat betreft de 
gewelddadige middelen waarmee 
ze de tegenstander de kop 
willen inslaan, zijn ze elkaar 
waard en hebben elkaar niets te 
verwijten. Het wordt steeds 
moeilijker van mening te 
verschillen met bepaalde 
groepen. 
Wanneer ik weiger de 
gastarbeiders te beschouwen als 
de zondebok van de 
werkloosheid, word ik 
uitgemaakt voor een linkse, 
ontrouwe Vlaams-nationalist En 
wanneer ik niet direkt bereid 
ben vrije abortus als een 
weldaad voor de maatschappij 
te aanvaarden, word ik 
doodgeverfd als een rechtse 
fascist 
België geniet de trieste reputatie 
het enige land te zijn dat nog 
geen amnestie heeft verleend 
voor politieke oorlogsfeiten. Het 
wordt een jaarlijkse gewoonte 
ervoor te pleiten in de kersttijd. 
Ik wil er nog voor opkomen. 

overigens niet alleen met 
Kerstmis. Maar ik weiger 
resoluut ervoor te bedelen. Als 
het Belgische gezag de haat 
verkiest boven de vrede, ben ik 
te fier nog aan zijn deur te 
kloppen. Vlaanderen heeft 
trouwens morele amnestie 
uitgesproken. En toch, ook in de 
Vlaamse gemeenschap blijven 
sommigen zich verzetten tegen 
een verzoeningsgebaar. 
Onbegrijpend vraag ik me af 
waar hun sociale 
rechtvaardigheid en pluralistisch 
ideaal te vinden zijn. 
Wij, Vlaams-nationalisten, vormen 
een familie, gebonden door een 
hechte band. Het is onze 
opdracht gestalte te geven aan 
de Vlaamse natie. Het moet 
onze ambitie zijn te spreken en 
te werken voor heel het volk. 
Daarom is het onze plicht 
voorop te gaan naar een 
gemeenschap van 
samenhorigheid. En dit vereist 
van ons de belevenis van echte 
demokratie, positieve 
verdraagzaamheid en 
onberekende sociale 
bewogenheid. 

Deze kerstboodschap wil ik je 
meegeven gedurende heel het 
nieuwe jaar. 

Vic ANCIAUX 

Balans van 
Jean Pede 
De voorzitter van de Vlaamse 
Raad, Jean Pede (PW-er en be
horende tot de unitaire bourgeois-
kaste van die partij) heeft een 
balans opgemaakt van een jaar 
werking van de vergadering, waar
van hij „president" is. En zijn oor
deel omtrent de financiële beper
kingen is niet mals: „Men kan geen 
politiek voeren zonder financiële 
mddelen. We zitten met kommu-
nautarizering, maar we hebben de 
middelen niet om een waarachtige 
politiek te voeren. CJ We zouden 
tenminste over de nodige midde
len moeten beschikken om de ons 
toegekende bevoegdheden uit te 
oefenen. CJ Er moet worden over
gestapt naar een stelsel van eigen 
fiskaliteiti" 
Eindelijk. Wanneer zelfs een kon-
servatieve senator zoals Jean 
Pede dit stelt dan moet het erg ge
steld zijn. Immers, men kan Pede 
niet „verdenken" van Vlaamse re-
fleksen. Maar, blijkbaar ziet hij nu 
zelf in dat het zo niet langer kan: 
wil de Vlaamse Raad en Regering 
geen maat voor niets zijn dan 
moeten zij dringend over meer 
(van hun eigen) gelden kunnen 
beschikken... 
Waarop wachten zijn partijgeno
ten van de centrale regering (of 
zijn streekgenoot Willy De 
Clercq)? Of blijft het weer eens, 
bij stoere woorden... 

Claes' 
geschenk 
Het is de jongste tijd bijzonder 
stil geworden rond gewezen eko-
nomie-minister Wllly Claes. De 
man sphuwt wel geen publieke 
debatten, maar van zijn lidmaat

schap in het voorgenomen scha
duwkabinet van (eveneens gewe
zen minister) Willockx valt toch 
bijzonder weinig te merken. 
We zouden begrip moeten op
brengen voor die politieke afwe
zigheid. Immers, maand na 
maand blijkt duidelijker dat tij
dens het bewind van Claes op 
Ekonomische Zaken niet alleen 
flagrante blunders werden ge
presteerd, maar dat inzake ener
gievoorziening zeer verregaande 
verbintenissen werden onder
schreven die nog tot het einde 
van de jaren '80 onze ekonomie 
én het staatsbudget dreigen te 
ontwrichten. Zo in verband met 
Distrigaz en de aanvoer van 
aardgas uit Algerije. 

Terzake werden zoveel blunders 
begaan dat de koning, in voorbe
reiding van het bezoek van de Al
gerijnse president het nodig oor
deelde zelf een ministerraad 
voor te zitten waarop de 
energiemiskleunen werden be
sproken. 

Normalerwijze doet het staats
hoofd zulks slechts in noodtoe
standen. Willy Claes heeft zich 
op dat moment wijselijk van elke 
kommentaar onthouden. Zijn stil
zwijgen is zeer veelzeggend. 
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m\ Kommentaar 

De VU-fraktle van de Vlaamse Raad heeft met ver
bazing kennis genomen van het standpunt ingeno
men door het CVP-partijbestuur aangaande de 
voorwaarden tot regionalizering van de vijf natio
nale ekonomische sektoren, waarbij onomwonden 
wordt verwezen naar het staalplan van mei '81. 
ledere waarnemer die het staaldossier kent, weet 
sinds lang dat het staalplan van mei '81 niet meer 
kan nageleefd worden en dat de uitgangspunten 
van dit plan mede door het instorten van de 
staalmarkt op wereldvlak totaal voorbijgestreefd 
zijn. 

De recente regeringsbeslissing van vrijdag 
10 december waarbij een bijkomende kapitaals
verhoging van 5 miljard wordt aangekondigd door 
middel van bijkomende omzetting van kredieten in 

kapitaal valt helemaal buiten het staalplan van mei 
'81. Daarenboven blijkt uit de agenda van de 
algemene vergadering van Cockerill-Sambre sa
mengeroepen voor 30 december '82 die over deze 
kapitaalsverhoging moest beslissen (van 36 tot 41 
miljard), dat het zou gaan over de kreatie van 3,8 
miljoen nieuwe aandelen tegen 1300 fr. per stuk 
(daar waar de aandelen van Cockerill-Sambre op 
de Beurs slechts een waarde noteerden van 98 fr. 
op 14.1Z'82). 
De houding van de CVP is dan ook uitermate dub
belzinnig en eens te meer blijkt dat deze partij naar 
de publieke opinie toe een ander standpunt in
neemt dan datgene wat de CVP-ministers binnen 
de regering uitvoeren. Op deze wijze wordt de 
Vlaamse publieke opinie eens te meer om de tuin 
geleid. 

inkwisitie 
tegen Cap? 
Dat het met de interne demokra-
tie binnenin de grote vakbonden 
niet zo bijster goed gesteld is, 
wisten wij reeds geruime ti jd. 
Deze tekortkoming werd vorige 
week nog eens onderstreept 
door de houding van het ACV te
genover „hoofddéléguè" Jan 
Cap. De kristelijke metaalbond 
CCMB, die valt onder het ACV, 
heeft syndikalist Cap een ultima
tum gesteld: indien hij bij de 
aanstaande sociale verkiezingen 
geen onbeduidend plaatsje als 
plaatsvervangend délégué aan
vaardt, dan wordt Cap eenvou
digweg als ACV-militant ge
schrapt! Het aanvankelijke voor
stel van de ACV-top was nog 
radikaler: Cap onmiddellijk uit de 
vakorganizatie sluiten. Omdat dit 
nogal „slecht" zou overkomen, 
trachtte men de betrokkene te 
sussen met een zoethoudertje-
Boze tongen beweren dat de be-
heerraad van de Boelwerf de 
„verbanning" van Cap eist- en 
dat de ACV-top hiermee zou in
stemmen in ruil voor andere 
.voordelen". Verder ligt de eis 

van Cap (en enkelen van zijn 
medestanders) voor „vakbonds-
demokratie" de bonzen van dit 
syndikaat zwaar op de lever. 
Ter titel van inlichting: ook bin
nen het A B W is inspraak zeer 
dikwij ls een dode letter, erger 
zelfs: afwijkende standpunten 
worden hoegenaamd niet ge
du ld - En dan maar betogen voor 
basis-demokratie! 

RVA-rellen 
In ons blad van 2 december pak
ten wij uit met een foto van de 
stakingsrellen tegen het RVA-
kantoor van St-Niklaas. VU-se-
nator Nelly Maes stelde aan mi
nister van Tewerkstelling en Ar
beid Hansenne een vraag over 
de ware toedracht van de ge
beurtenissen. 

Uit het, bijna komisch geformu
leerd, antwoord blijkt dat de 
Rijkswacht voordien de RVA-
verantwoordelijke had aangera
den de toegangspoort van het 
gebouw te sluiten. De plaatselij
ke direkteur was evenwel van 
oordeel dat de diensten voor het 
publiek toegankelijk moesten 
b l i jven- en dus sloot hij de deur 
niet „Over de overrompeling van 
de kantoren door de betogers 
werd geen verslag opgemaakt', 
leest men in het antwoord van de 
betrokken minister. 

En wie zal voor de aangerichte 
schade aansprakelijk worden ge
steld? „De herstellingen van de 
meubelen zullen gebeuren door 
eigen personeel van de RVA", 
stelt Hansemme tot beslui t 

Toch wel vreemd dat nu niemand 
verantwoordelijk wordt geacht 
Maar toen, vóór een paar jaar, 
VU-parlementsleden het ministe
rie van Binnenlandse Zaken be
zetten, en de Rijkswacht de deur 
inbeukte- dat diezelfde VU-ers 
nu een nota van 400.000 fr. gepre-
zenteerd krijgen. Ook hier twee 
maten en twee gewichten! 

150 tegen 25 
Van 70 tot '81 kreeg de staalnij-
verheid (overwegend de Waalse 
staalbekkens) een staatswaar
borg voor 63,1 miljard fr, de tex

tiel- en konfektiesektor een van 
8,6 miljard fr., de rekuperatiebedrij-
ven in de steenkoolnijverheid 15 
miljoen, en de scheepsbouw 1 
miljard 
Wallonië kreeg in dezelfde perio
de • 78,8 miljard konverteerbare 
participerende obligaties en Vlaan
deren 9,5 miljard. 

Vlaamse 
spaarkas 
De Vlaamse Personeelsvereni
ging (VPV) van de Algemene 
Spaar- en Lijfrentekas heeft een 
nota geschreven aan gemeen
schapsministers Geens en Schiltz. 
Daarin verzoeken zij de Vlaamse 
regering dringend initiatieven te 
nemen in verband met de samen
stelling van de beheersorganen 
van de ASLK-bank en -verzeke
ringskas. 
Volgens de VPV zou de Vlaamse 
regering moeten pleiten voor een 
tweeledige organieke vertegen
woordiging van de gemeenschap
pen in de nieuwe ASLK-beheers-
organen. De VPV wijst dus een 
federalisme met drie of met twee
en-een-half radikaal van de hand 
en kiest voor een ondubbelzinnige 
tweeledigheid. 
Ook eist de VPV dat in de raad 
van beheer de respektieve in
breng van Vlamingen en Walen in 
de ASLK zou worden weerspie
geld; dit betekent 60 % van de 
beheersmandaten voor de Vla
mingen. Dit is niet meer dan lo
gisch, gezien 60 % van de meer 
dan 800 miljard werkingsmiddelen 
van de ASLK afkomstig zijn van 
de Vlaamse gemeenschap. 
Het voorstel van de VPV komt 
volmaakt overeen met de VU-
voorstellen met betrekking tot de 

regionalizering van de openbare 
kredietsektor. 

„Vrolijk" 
kerstfeest? 
Vrijdagnacht en zaterdag is het 
zover: dan vieren wij weer Kerst
mis. Nochtans zal niet de hele 
wereld in feeststemming verke
ren tijdens die dagen. Afgezien 
van de kleinere en grote oorlo
gen die nog her en der woeden, 
afgezien van de duizenden poli
tieke gevangenen die in kerkers 
overal ter wereld opgesloten ver
kommeren (in de hoop dat ze dan 
nog niet gemarteld worden), af
gezien van de armen in eigen 
land- werd onze aandacht (nog 
maar eens) getrokken op het 
leed van duizenden kinderen op 
deze planeet 

Het kinderfonds van de Verenig
de Naties, Unicef, publiceerde 
vorige week zijn (trieste) jaarver
slag: dagelijks sterven 40.000 
kinderen aan ondervoeding en 
ziekten! Elk jaar overlijden zowat 
5 miljoen jonge kinderen aan 
tetanos, mazelen, kinkhoest tbc, 
kinderverlamming, enzoverder-
En Unicef bewijst het zwart op 
wit: de ergste aspekten van hon
ger en ondervoeding kunnen met 
een bedrag van jaarlijks zes mil
jard worden bestreden. Deze 
ogenschijnlijk fantastisch hoge 
som komt precies overeen met-
1 (jawel: één) procent van het 
bedrag dat de wereld jaarlijks 
besteed aan bewapening! Om 
even stil bij te worden: 100 maal 
zoveel geeft men aan materiaal 
om mensen kapot te maken, ter
wijl één honderdste van dit be
drag de hongerellende zou kun
nen bannen-

De tijd na Debunne 
August Debunne, was nog een warmbloedige 
socialist van de heroïsche ti jd. Oudste in een gezin 
van vijftien kinderen. Stoelvlechter van stiel, soci
alistische voorvechter van roeping. Een West-
vlaamse Anseele: wat Eed je geweest is voor het 
Gents proletariaat was August Debunne voor de 
textielarbeiders, de bietenrooiers, de vlassers en 
de frontaliers van Zuid-West-Vlaanderen. De pa
tron, Emile Vandervelde, noemde hem ooit „de man 
die West-Vlaanderen wakker schudt". In deze van 
oudsher klerikale provincie werd hij reeds in 1906 
volksvertegenwoordiger en in 1921 de allereerste 
Westvlaamse socialistische burgemeester, te Me
nen in een koalitie met de Daensisten. Een warm
bloedige volksmenner, opgewassen tegen brood
roof en armoede. 
Van die warmbloedigheid is bij de bloedverwant 
weinig te bespeuren. Georges Debunne, zopas 
afgetreden als sekretaris-generaal van het A B W , 
geldt integendeel als een koele, berekenende 
strateeg die de zetten op het schaakbord van de 
macht overweegt met de kilheid van een computer. 
Zoals zovele prinsen uit de tweede of derde 
generatie van socialistische dynastieën ver ver
wijderd van de basis. Een goedbetaalde, goedge-
klede, goedgevoede apparatsjik, met een hang 
naar dure wagens en exclusieve pakken. Levend in 
een andere wereld dan die van het voorvaderlijke 
Vlaamse Menen: een kultureel-cleane aseksuele 
Brusselaar, met niet alleen maar de voornaam in 
het Frans. 

Degenen die hem intiemer kennen — maar dat zijn 
er weinigen — hebben weet van een huiselijk echt
genoot en trotse vader. Wie met hem omgang had, 
als medespeler of als tegenspeler in het sociaal 
overleg, ervoer hem als uiterst vormelijk en nauw
gezet keihard in de onderhandeling, vanuit een 
hoogte die hem in de derde persoon deed spreken 
over zijn eigen funktie van sekretaris-generaal van 
het A B W . Voor de tegenstanders is hij de grote 
herrieschopper, de onverbiddelijke dogmaticus 
van een star kollektivistisch koncept de vernieti
ger van de onderneming en van de welvaart 
Een juister portret zal later wel getekend worden, 
vanop meer afstand. 
Zoveel staat inmiddels vas t dat met het heengaan 
van 43eorges Debunne een periode symbolisch 
wordt afgesloten. Bijna een kwarteeuw lang is 
Debunne betrokken geweest bij het struktureel 
sociaal overleg: het Belgisch koncertatie-model 
dat in het toenmalige Europa als model gold. Het 
was de ti jd van de vette jaren en de even vette 
koeien, die broederlijk geslacht en verdeeld wer
den door kapitalisten en syndikalisten, de ene al 
even kortzichtig als de andere. De vakbond groei
de uit z'n kleren en uit zijn funktie. Installeerde zich 
zo hoog mogelijk, zo ver mogelijk van de basis, in 
de piramide van de macht En bovenop die pirami
de de enkele supermannen die ongekontroleerd, 
en niet te korrigeren door enig demokratisch 
verd ik t over ons aller wel en wee beschikten. 
Het uur van de unitaristische vakbond heeft 
onherroepelijk getuid. Georges Debunne was de 
laatste algemeen-sekretaris van zijn organizatie; 
in het geregionalizeerde A B W wordt hij opge
volgd door een voorzitter. De tijd van de vette 
jaren is eveneens voorbij. De vakbond is, net als 
iedereen, aan her-denken toe. De periode van het 
revendikatieve opbod ligt definitief achter de rug. 
De opvolger van Debunne staat voor de grote uit
daging: de wezenlijke rol en betekenis van de vak
bond, als beschermer van de zwakken, te bevesti
gen voor deze tijd van magere jaren, die dwingen
der dan ooit verplicht tot consensus en mede-ver-
antwoordelijkheid. 
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Sociaal-ekonomisch W^l 
En nu de niet-samendrukbare uitgaven...? 

Schimmenspel van overheidsbeheerders 
En nu de niet-samendrukbare 
uitgaven-
Na één jaar volmachtenbeleid 
is gebleken dat de 
saneringsbesluiten vooral 
weer op de eerste plaats de 
minst-begoeden treffen. 
Hoedanook werd, dank zij de 
matiging van de werknemers, 
op korte tijd bereikt dat de 
werkgeversorganizalies 
bekennen dat met het oog op 
de export, de ondernemingen 
weer enigszins konkurrentieel 
geworden zijn. 

Na één jaar blijkt evenwel dat 
van de beloofde „kontrole 
door de werknemers op de 
besteding van de 
matigingsgelden' nog slechts 

weinig of niets is in huis 
geltomen. 

Hetzelfde geldt nu ook 
vandaag in verband met de 
sektoriële onderhandelingen 
die nog aan gang zijn, en 
waarbij al te weinig degelijke 
garanties worden gegeven in 
verband met verhoging van 
de tewerkstelling. 

Maar goed, werknemers in 
ondernemingen beseffen 
hoedanook dat hun matigings
inspanningen, hun 
looninleveringen, van aard zijn 
om werkloosheid op afstand 
te houden. Hoewel: ook hier 
is niets meer zeker. 
Maar de zware offers die 

opgebracht worden door de 
gezinnen die moeten trachten 
te overleven met zogenaamde 
vervangingsinkomens 
(werklozen, gepensioneerden, 
minder-validen.), waar zijn die 
goed voor? 
Hun inspanningen hebben 
niets te maken met het 
herstel van de kompetitiviteit 
van de ondernemingen. Wél 
met een mogelijke sanering 
van de overheidsbudgetten. 
Maar precies wat dit betreft 
moet door de regering(en) 
nog de eerste inspanning 
bewezen worden. Het gaat 
hier in veel gevallen om 
zogeheten „niet-
samendrukbare uitgaven'. 

Het Bruxelles van de 49 gemeenten... 
„L'état beige, représenté par Ie secrétaire d'état a la region bruxelloise- et la Société Beige d'Economie et 
de Mathématiques Appliquées SOBEMAP SJ\.' 
Mevrouw Goor heeft op 15 september jl. een studieopdracht gegeven omtrent „de Stedelijke Dynamica 
van het Brusselse Gewest" Kostprijs voor de belastingbetaler: 10 miljoen fr. in een eerste faze." 
Bedoeling: een doorlichting van 49 gemeenten „a identifier les acteurs urbains moteurs du changement, 
certaines de leurs exigences spatiales." 
Protest van Wilfried Martens gehoord? Van Brussels-Vlaamse staatssekretaris Annemie Neyts?-
Bezuinigen, waarde landgenoten! 
en geen kritiek geven op dat Brussel van 49 gemeenten-

Lof
trompetten... 
De regering-Martens blijft voor 
haarzelf de loftrompet steken. Zo 
wordt bij herhaling benadrukt dat 
dank zij de volmachtingrepen de 
kompetitiviteit van de onderne
mingen werd herwonnen. Dat de 
frank weer een flinke beurt 
maakt. Dat de stijging van de 
werkloosheid werd afgeremd. 
De realiteit is evenwel flagrant 
anders. De bedrijfswereld en de 
gezinnen worden blijvend geteis
terd door de geldhonger van de 

overheid die er onder meer voor 
zorgt dat, ondanks de internatio
nale terugloop van de leningin
tresten, het krediet nog moor
dend duur blijft 

...en 
slachtoffers 
Op korte tijd is de frank weer on
derhevig aan zware spekulatieve 
druk; dat hij soms uit de gevaren
zone sukkelt is alleen maar te 
danken aan het spervuur dat te
gen de Franse frank is gericht 
Maar als de sanering van de 

overheidsfinanciën uitblijft kun
nen we begin volgend jaar weer 
het slechtste vrezen. 

En de werkloosheid is begin 
deze maand weer dramatisch 
toegenomen zodat ongeveer 
480.000 mensen momenteel offi
cieel werkloos worden geno
teerd. Samen met de duizenden 
anderen die ofwel geen recht 
hebben op stempelgeld, ofwel 
werken in onvaste betrekkingen 
(BTW, tewerkgestelde werkloze 
en dies meerJ betekent dit dat 
op het einde van '82 in ons land 
ongeveer 700.000 mensen (van 
de aktieve bevolking) zonder een 
vast werk dienen te leven. 

Zolang v>̂at dit betreft geen 
waarachtige sanering wordt 
doorgevoerd dreigen de zware 
offers die aan de gezinnen door 
voinfiachtregeerder Martens 
worden opgelegd, een maat 
voor twee keer niets te worden. 

Die moeilijk of niet-samendruk
bare uitgaven hebben alles te 
maken met efficiënt overheids-
beheer, maar ook met schim
menspel van privilegies én met 
politieke machtsstrijd. 

Zo zijn met de jaren tal van 
diensten opgericht om kabinets
leden en andere politieke vriend
jes van ministers een stevige job 
te bezorgen. Na verloop van tijd 
gaan die diensten dan hun eigen
gereid stil leven lijden. Lijden, nu 
ja... 

Die praktijk van job-kreatie door 
de overheid blijft ondanks de 
krisis en de matigingseisen van 
de centrale regering onvermin
derd voortwoekeren. Zo bijvoor
beeld, en dat is wel de blikvanger 
van het voorbije jaar, werd de in
formatiedienst INBEL onver
wacht (en door de gemeen
schap ongevraagd) nieuw leven 
ingeblazen om de perschef van 
premier Martens op zijn beurt 
een stevige vaste betrekking te 
bezorgen. Hoewel hier ook nog 
wel méér bedoelingen achterste
ken. 

Brusselse 
jacht 
En zo moeten we onverminderd 
vaststellen dat bij hakbijlopera
ties in liegrotingen — wat finan-
ciënminister De Oercq zeer 
graag omschrijft als budget-con
trol — het mes gezet wordt in 
die posten waar de minste weer
stand van de betrokkenen wordt 
verwacht, en dat zijn dan mees
tal de gewone burgers. Inmid
dels wordt vooral in ministeriële 
diensten en kabinetten het pot-
vertefend spelletje verder gezet 
Waarbij de eerste en zwaarste 
verantwoordelijken de ministers 
zelf zijn. Nieuwe verkwistingen 
werden trouwens georgani-
zeerd door de „bijzondere wet 
tot tiervorming van de instellin
gen van 8 augustus '80". 

Een triest pracht-voorbeeld is de 
bevoegdheidsverdeling inzake 
volksgezondheid en leefmilieu. 
Op papier en in het organigram 
is er overduidelijk een babels-
ingewikkeld touwtrekken tussen 
ministers van de centrale en die 
van de gewest- en gemeerv 
schapsregenngen. 

(Terloops, in de officiële doku-
menten wordt klaar en duidelijk 
gesteld: -de bevoegdheidsver
deling van de nationale regering 
naar de gewesten en gemeen
schappen zou ten onrechte de 
indruk kunnen wekken dat inza
ke gezondheidsbeleid en leefmi
lieu maar bitter weinig meer aan 

de centrale overheid werd gela
ten. Niets is minder waar"D 

Afgezien van kommunautaire 
bedenkingen dienen hier vooral 
een dozijn vraagtekens gesteld 
te worden in verband met effi
ciënt overheidsbeheer. 

Officieel wordt gesteld: „er is 
een steeds groeiende behoefte 
aan gekoördineerd optreden"... 
Van koördinatie gesproken: die 
is voor leefmilieu en gezond
heidszorg zeer ver zoekgeraakt 
We hebben nageteld dat terzake 
niet minder dan 21 (!) ministers 
de bevoegdheden onder mekaar 
verdelen en ook dikwijls op het
zelfde terrein werkzaam zijn... 
Zo kunnen in verband met de in-
spektiediensten van volksge
zondheid ernstige vragen ge-
stekJ worden betreffende effi
ciënte en adekwate werking als 
we vaststellen dat de ministerië
le verantwoordelijkheid hiervoor 
zowel op het centrale, geweste
lijke en gemeenschapsniveau 
dient gezocht te worden. 

Hetzelfde geldt trouwens voor 
veel andere buitendiensten. Bij 
milieurampen kan men zk:h dan 
ongetwijfeld verwachten aan 
een gevecht in regel tussen een 
half dozijn ministers betrefferKh 
hun bevoegdheden (die ze 
graag opeisen) en hun verant
woordelijkheid (die ze dan wel 
graag zullen ontvluchten)-

De „bestuurseffTCiëntie" die 
werd uitgek>ouwd op basis van 
de jongste staatshervorming 
heeft zo ook bijvooHseeld tot 
gevolg dat vier excellenties ver
antwoordelijkheid dragen voor 
het natuurljehoud. Waarbij — 
het is maar één voorbeekj — 
kan aangestipt worden dat 
staatssekretaris Annemie Neyts 
bevoegd is voor de Jacht in de 
Brusselse agglomeratie-. 

Kafka 
Afgezien van het feit dat niet 
minder dan 21 ministers en even 
zoveel kabinetten zfch inlaten 
met een stukje volksgezondheid 
en leefmilieu, dient hierbij aange
stipt te worden dat tientallen 
diensten vooral ook dienstig zijn 
voor politieke benoemingen... En 
zo blijft men in lengte van jaren 
aankijken tegen de aanwas van 
de met-samendrukbare over
heidsuitgaven en de misgroeierv 
de bestuurs-inefficiëntie. Kafka 
zou zich In tal van onze nationale 
administraties perfekt thuis voe
len. De zwaar-betalende burger 
krijgt in ruil voor zijn financiële 
offers dan nog dikwijls weinig 
dienstvaardige dienstveriening 
aangeboden. 

Maar aan de bedrijven en de 
gezinnen blijft de regering Mar
tens evenwel de les spellen hoe 
ze met zuinig beheer de krisistij-
den kunnen overieven. 

(hds) 
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Kerstwens van 

VU-kamerfraktie 

De VU-fraktie van de Kamer van Volksvertegenwoor
digers, verwijzend naar de plechtige verklaring van de 
voorzitter van de Vlaamse Raad op 13 december j. 
afgelegd namens alle frakties en waarbij tot een 
algemene verzoening betreffende de gevolgen van de 
oorlog en de repressie wordt opgeroepen: 

• Wijst erop dat, 38 jaar na de bevrijding reeds de 
tweede na-oorlogse generatie aan het maatschappe
lijk leven begint deel te nemen; mensen die de oorlog 
nauweijks of niet meer hebben beleefd. 
• Stelt vast dat Vlaanderen sinds lang morele 
amnestie heeft verleend. 
• Meent dat het derhalve de hoogste tijd is dat door 
amnestiërende maatregelen de gevolgen van de re
pressie voor allo politieke veroordeelden zouden 
worden opgeheven. 
• Doet dan ook een plechtige oproep opdat de han
gende wetsvoorstellen tot opheffing van de sociale 
gevolgen van de repressie zouden worden besproken 
en aangenomen. 
• Wenst de Vlamingen kerstvrede en hoop op meer 
welvaart en welzijn in 1983! 
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Lange lijdensweg naar amnestie 
Eindelijk wordt er enige vooruitgang geboeict 
in de biezondere werkgroep van de Vlaamse 
Raad, die een inventaris opmaakt van de nog 
hangende sociale en menselijke gevolgen van 
de jongste wereldoorlog, zijn aanloop en zijn 
nasleep. De officiële benaming, namelijk 
„Werkgroep belast met het opmaken van een 
inventaris van de sociale en menselijke gevol
gen van de slachtoffers van de oorlog, met 
name ook van de Spaanse Burgeroorlog en 
van de slachtoffers van de repressiewetge-
ving'is trouwens typerend voor het uitgangs
punt van haar werkzaamheden. 
Dat deze werkgroep na een aarzelende start 
nu een eerste verslag van haar besprekingen 
kan opmaken, betekent nog niet dat er enig 
konkreet resultaat werd bereikt inzake het 
wegwerken van de gevolgen van de repressie
wetgeving. 
Achtendertig jaar na de oorlogsgebeurtenis
sen kan deze vaststelling ons dan ook niet erg 
fier of blijgezind maken. Bovendien beseffen 
we dat we veel te laat zullen komen voor heel 
wat getroffenen van de repressie en epuratie. 
Dit besef stemt ons zelfs bitter. 
Persoonlijk mochten we ervaren wat de beteu
geling van het „Belgisch incivisme' beteken
de. Dagelijks worden we via sociaal dienstbe
toon gekonfronteerd met het onrecht op men
selijk en sociaal vlak dat de getroffenen van 
de repressie en epuratie, en zelfs heel wat na
zaten van deze getroffenen, tot vandaag moe
ten ondergaan. De oorlogsverdwazing blijft na 
zo vele jaren doorwegen en werkt zelfs kumu-
latief-
Na zeven jaar parlementair maneuvreren is de 
repressiewetgeving bespreekbaar geworden, 
nog niet in de Kamer of Senaat, maar in een 
officieuze werkgroep van de Vlaamse Raad. 
Op 9 oktober 1960 organizeerde de Vlaamse 
Volksbeweging haar Eerste Algemeen Kon-
gres te Mechelen, waar ondermeer een zekere 
Wilfried Martens één van de referaathouders 
was. Uit de slotrede citeren we: „Twintig jaar 
na de feiten wegen in ons land deze gevolgen 
reeds op een nieuwe generatie, die opgeroe
pen wordt om samen te werken in een Euro
pees klimaat Wij pleiten dan ook voor een al
gehele opruiming van de repressie- en epura-
tiegevolgen voor 1962." 
Sindsdien staan we twintig jaar verder, en 
werd Wilfried Martens eerste minister- Van 
een algehele opruiming van de gevolgen van 
de repressiewetgeving is er achtendertig jaar 

na de oorlogsgebeurtenissen geen sprake. De 
aangelegenheid is, ondanks in overwegingne
mingen van wetsvoorstellen, nog niet ter 
sprake gekomen in de Kamer. Elk voorstel tot 
principiële amnestie werd als niet bestaande 
beschouwd. Wel kwamen er verzachtende 
maatregelen voor de inwoners van de Oost
kantons; ondermeer einde 1974. 
Samen met Andró De Beul en andere kollega's 
dienden we op 9 december 1974 twee wets
voorstellen in. -Eén „tot het verlenen van 
amnestie voor misdrijven tegen de uitwendige 
veiligheid van de Staat', en een ander tot het 
oprichten van een Staatskommissie belast 
met het onderzoek van de te nemen maatrege
len tot opruiming van de asociale gevolgen 
van de repressie en de epuratie.' 
Alle amnestievoorstellen willen natuurlijk de 
asociale gevolgen van de repressie en de 
epuratie opruimen. Maar door het wetsvoor
stel Somers-De Beul betreffende de oprich
ting van een Staatskommissie ontkoppelde 
men overduidelijk de principiële amnestie
maatregel van de verzoenende maatregelen 
om de nasleep van de menselijke miserie ten 
gevolge van de repressie en epuratie meer 
dan dertig jaar na de feiten weg te werken. 
In een artikel „Kristenen eisen Amnestie' in 
het tijdschrift „Mensen onderweg'Inummer 8 
van oktober 1975), legde prof. Herman Mer-
tens, hoogleraar KUL, ter gelegenheid van het 
jubeljaar 1975, het jaar van de verzoening, ook 
de nadruk op het blijvend sociale onrecht ten 
gevolge van de repressiewetgeving. Naar aan
leiding van het 25-jarig ambtsjubileum van 
koning Boudewijn publiceerden zeven Vlaam
se „wijzen" (waaronder prof. Derine, senator 
Coppieters, prof. Mertens en Cario Heyman) 
„een boodschap aan alle inwoners en huma
nisten van het land' om een einde te maken 
aan de gevolgen van de repressie. 
Toen de VU deelnam aan de centrale regering 
werden de gesprekken officieus hernomen, 
o.m. via vertegenwoordigers van ministeriële 
kabinetten. Ook de Franstaligen waren bereid 
hieraan deel te nemen. De politieke wit om een 
einde te stellen aan de ergste sociale gevol
gen was aanwezig. Toen de VU geen 
regeringsverantwoordelijkheid meer droeg, 
was de gespreksbereidheid opnieuw verdwe
nen. In de evolutie van het repressiedossier 
hadden deze officieuze gesprekken wel enige 
positieve kanten. Zo werd onder meer het 

sociale aspekt van deze aangelegenheid door 
alle partijen als werkelijk bestaande ervaren. 
Men stelde vast dat de individuele behande
ling van heel wat repressiegevallen wettelijk 
onmogelijk bleek. 
Daar wij ervan overtuigd waren dat de sociale 
en menselijke gevolgen van de repressiewet
geving alleen door het opheffen van een 
aantal artikelen uit de repressiewetgeving 
zouden kunnen opgelost worden, hebben wij 
de nog hangende knelpunten verwerkt tot 
negen en later nog twee bijkomende wets
voorstellen. Er werd op 6 december 1979 in de 
Kamer een meerderheid gevonden voor de 
inoverwegingneming van deze voorstellen. De 
wetsvoorstellen handelen over: 1) het terug-
bekomen van de Belgische nationaliteit; 2) de 
herverkrijging van de politieke en burgeriijke 
rechten; 3) de herverkrijging van de front-
streeprente voor oud-strijders 14-18; 4) de 
uitbreiding van het recht op het ereteken van 
de arbeid; 5) het beheer der goederen door de 
diensten van het sekwester; 6) de herverkrij
ging van het recht op ooriogsschade; 7) de 
herverkrijging van de vuurkaart voor oud-
strijders 14-18; 8) de pensioenregeling voor 
extra-muros arbeid van gedetineerden; 9) de 
pensioenregeling door ambtshalve integratie 
van de verioren dienstjaren ten gevolge van 
bij voorbeeld schorsingen, die niet gevolgd 
werden door een veroordeling. 
Ondanks de inoverwegingneming van deze 
negen wetsvoorstellen ter opruiming van de 
sociale en menselijke gevolgen van de repres
sie en epuratie in december 1979, staan wij 
vandaag — drie jaar later — niet verder. 

Gelijktijdig met onze inspanningen in de Ka
mer om een oplossing af te dwingen, hebben 
we aangedrongen op de installatie van een 
biezondere kommissie in de Vlaamse Raad, 
belast met het opstellen van een inventaris 
van de blijvende gevolgen van de ooriogsge-
beurtenissen, de vooroorlogse periode en de 
naooriogse tijd. Toen enig initiatief terzake 
uitbleef, hebben wij bij de bespreking van de 
begroting van de Vlaamse Raad het voorstel 
gelanceerd om via het gemeenschapsministe
rie „Bijstand aan Personen' een „normaiizatie-
premie' uit te betalen aan de getroffenen van 
de repressie en epuratie wier inkomen (o.m. 
pensioenen) te sterk negatief beïnvloed zou 
zijn ten gevolge van de repressiewetgeving. 
De bespreking van dit amendement op de 
begroting was de aanleiding voor de belang
rijke verklaring van de voorzitter van de 
Vlaamse Executieve, die sprak namens de 
gehele gemeenschapsregering. Men was be
reid zulk een premie te voorzien bij een 
volgende begroting en men verzocht de 
Vlaamse Raad een biezondere kommissie 
samen te roepen om een inventaris op te 
stellen van alle nog hangende sociale en 
menselijke gevolgen van de oorlog en advie
zen uit te brengen die eventueel zouden leiden 
tot het verminderen van de financiële schade 
die getroffenen en slachtoffers van de oorlog 
nog zouden ondergaan. 

Eens de inventaris voltooid, volgt nu het 
moeilijkste werk: het opstellen van adviezen 
die kunnen leiden tot decretale en wettelijke 
beslissingen en die men wenst over te maken 
aan de Vlaamse Raad, de Wetgevende Ka
mers, de Vlaamse Executieve en de Centrale 
Regering. Nu reeds kan men stellen dat de 
Vlaamse Raad nog niet over de bevoegdhe
den beschikt om substantiële wijzigingen te 
brengen in de gevolgen van de repressiewet
geving. 
Toch kon de VU-fraktie vorige week woens
dag bereiken dat de Vlaamse Raad uiting gaf 
aan „de wil om tot verzoening te komen en het 
nemen van konkrete maatregelen om de so
ciaal onaanvaardbare gevolgen van de ooriog 
weg te werken'. Wel werd, op aandringen van 
de CVP de passage geschrapt waarin sprake 
was van „het in gebreke blijven van de 
centrale regering'. 

Joos Somers 
Kamerlid 
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Wetstraat 

Hemd nader dan de rok of... 
tussen Vlaams belang en eigenbelang 
Ondanks drukke Kamer- en Senaatswerkzaamheden houden we het 
vandaag bij de Vlaamse Raad. 
De ontgoochelingen stapelen zich daar op. Althans voor de VU. Eerst 
wordt een amnestiemotie bijgeknipt tot aanvaardbaar kompromisni-
veau. Dan komt zwart op wit vast te staan dat de staatshervorming 
van 1980 een meesterlijke unitaire zet aan 't worden is. Minister 
Schiltz had dat al duidelijk gesteld. Maar de aandacht van pers-
jongens en hooggeleerde leraren ging toen naar de mogelijke 
gevolgen van een ontslag. Kernpunt van zijn betoog was: de enkele 
bevoegdheden die Vlaanderen bezit, worden onuitvoerbaar door een 
tekort aan financiën. Meer zelfs, de Vlaamse natievorming dreigt 
onderuit te gaan, op het randje van het falliete af, door de vele lasten 
uit het verleden die de centrale regering afwentelt Aldus wordt een 
pril Vlaams zelfbestuur vermoord. 

En dan is er de uitspraak van de Raad 
van State over het beroep dat minister 
Hugo Schiltz indiende tegen de be
voegdheidsverdeling binnen de 
Vlaamse regering. 
Even memoreren: Het geschil vond 
zijn oorsprong in de het touwtje-trek 
bij de taakverdeling onder de excellen
ties van de Vlaamse regering. De 
centrale koalitie van CVP en P W 
speelde ook op Vlaams niveau onder 
één hoedje. Onder meer hield dit In dat 
de bevoegdheid van Financiën en Be
groting netjes opgedeeld werd: de 
VU-mInIster kreeg de financiën en de 
begroting van het Gewest; voorzitter 
Geens behield de financiën en de 
begroting van de Gemeenschap.. 

Dat het hier om meer gaat dan een zo
veelste relletje tussen personen en 
partijen, vergt geen betoog. Essentieel 
gaat het hier om een jarenlang strijd-
front van de Vlaamse beweging: geen 
drieledig federalisme jnet Brussel op 
de wip". Langs Vlaamse kant moeten 
gewest en gemeenschap samenvallen. 
Eén Vlaamse regering, één Vlaamse 
Raad, samen oefenen zij de toegeken
de bevoegdheden uit over alle Vlamin
gen! 

Met het maneuver van CVP en P W 
wordt deze eis de grond in geboord 
Op het vlak van financiën en begroting 
wordt het onderscheid tussen gewest 
en gemeenschap netjes Ingebouwd. 
Gesprekken helpen niet Dus naar de 

Raad van State. De beslissing stelt dat 
de machtsgreep van Geens strikt jun-
disch niet onwettelijk is. Maar dat een 
samenbundeling evenmin onwettelijk 
zou zijn. 
De b^lsslng wordt dus overgelaten 
aan de pditlci. Opnieuw gesprekken: 
zet even de bekrompen persoonlijke 
en partijdige belangen opzij, dien een
maal het hogere doel. De Vlaamse 
natie mag zich niet laten opdelen. 
Het helpt allemaal niet De VU-ft^ktle 
stuurt dan Frans Baert naar het po
dium. Stevig juridisch gefundeerd en 
politiek geschraagd tot en met de 
puntjes op de i, dat is zijn tussenkomst 
De besluitvorming: „De jonge autono
mie heeft nood aan eensgezindheid 
De huidige werking van de Vlaamse in
stelingen en de taltoze konflikten txen-
gen de federalizering 'm diskrediet De 
Vlaamse eensgezindhekJ is des te 
meer nodig, nu de Franst^ige partijen 
een volwaardig Brussels gewest trach
ten te creëren, waar de Brusselse 
Vlamingen al hun rechten vertezen.' 
Maar de CVP ligt Geens nu eenmaal 

spader dan Vlaaïderea En eigenlij'k is 
zelfs dat overtrokken. Beter is: de 
eigen macht ligt nader dan de CVP, 
laat staan Vlaanderen. Een Vlaams 
natiegevoden Is deze man totaal 
vreemd. 

Zeemzoetig gaat hij In op de bezwaren 
van Frans Baert: ,Er is en blijft een 
sp/r'És/ng_ maar eigenlijk « er geen 
spanning tussen Gewest en Gemeen-

^ ^ # ' * , !Ü^ -i-t/ 

schap.. We trekken toch allen aan 
hetzelfde zeel~ Kwestie van taakver
deling.." 

Zeemzoetig maar machtsgeil tegelij
kertijd. Een laatste striemend pleidooi 
van het VU-kamerild helpt evenmin: 
„Gaaf het niet om een politiek maneu
ver om de „oppositie" uit te schakelen." 
Even geraakt voorzitter Geens toch uit 
zijn rol. Pk)ts wordt de splitsing tussen 
gewest en gemeenschap een kwestie 
van pluralisme: een verscheidenheid in 
visie mag toch de samenwerking niet 
beletten. 
Het besluit wordt getrokken door 
Schiltz zelf: „Rekerüng gehouden met 

P-Sprokkels 
• Ondanks alle incidenten, waar
van we vorige week reeds mel
ding maakten, is de Vlaamse Raad 
het onder impuls van de VU-frak-
tie eens geworden over een am
nestie-motie: 
„De Vlaamse Raad, 
— geïnspireerd door de verzoe-
nettde geest gebleken tijdens de 
werkzaamheden van de werk
groep die een inventaris zal 
opmaken van de sociale en men
selijke gevolgen voor alle slacht
offers van de oorlog, met name 
ook van de Spaanse burgeroor
log, en voor de slachtoffers van 
de repressie; 
— in afwachting dat hijzelf de 
nodige maatregelen kan afkondi
gen om de sociaal onaanvaard
bare gevolgen van voormelde 
oorlogsgebeurtenissen op een 
fundamentele wijze weg te 
nemen; 
— geeft uitdrukkelijk zijn poli
tieke wil te kennen om tot een al
gemene verzoening te komen.' 

• Tot bes/u/f vem het det>at over 
de begrotingsaanpassingen merk
te Gemeenschapsminister Hugo 
Schiltz op dat bij de staateftervor-
ming van 1980 wel een aantal 
bevoegdheden overgemaakt wer
den, maar zonder de financiële 
middelen. Hij pleitte voor een her
neming van de debatten van 1980 
om vast te stellen dat de voorspel
lingen die de VU toen uitte, van
daag bewaarheid worden. 

• Een dekreet werd goedge
keurd om het arbeidsmarktbeleid 
in Vlaanderen te verbeteren en te 
modemizeren. Volgens Oswald 
Van Ooteghem is dit een must: de 
RVA werkt te omslachtig en ineffi
ciënt Via de informatica kan dit 
verholpen worden. 

de beperkingen, is de samenwerking 
tot nog toe vrij vbt verlopen. Dat hangt 
nauw samen met het feit dat de VU-
franktie het uiteindelijk doel hoger ge
steld heeft dan de gewone politieke 
beslommeringen. Er bestaat echter ge
vaar die die eensgezindheid ooit zd te-
k)or gaan. Laat ons echter hopen dat 
geleidelijk de rede zegeviert en dat 
een ware koherente politiek zal ge
voerd worden" 
Vooralsnog evenwel zijn er nog men
sen en partijen die het Vlaams belang 
enkel zien aJs instrument om de eigen 
machtsgeilheid te bevredigen. Vlaan
deren? Nooit van gehoord-

• Ook werd een Vlaamse Kom
missie voor Ziekenhuisprogram
mering opgericht Ondanks alle 
scepticisme spral< Jef Valkeniers 
namens zijn fraktie toch de goed
keuring uit Het is inderdaad de 
hoogste tijd dat de wikigroei van 
ziekenhuisbedden wordt afge
remd. 

• Uiteraard stonden er aan de 
agenda van de Vlaamse Raad een 
groot aantal mondelinge vragen. 
Aldus Joos Somers over de kol
iektor voor industrieel afval langs-
heen het Albertkanaal en over de 
zandwinning te Heffen, Daan Ver-
vaet over de gemeentelijke jeugd-
konsulenten en tiet landelijk jeugd-
werii, André De Beul over de 
kuUurele akkoorden met het bui
tenland en Willy Kuijpers over de 
beoefening van de wielersport 
door kinderen. 

• Bij de interpellaties dient voor
al vermeld deze van Jan Caudron 
over de katastrofale gevolgen van 
een verkeerd waterbeleid. 
Boeiend en degelijk was ook de 
aant>reng van André De Beul 
over het ontijreken van een 
werkelijk mediabeleid. Het ant
woord van Gemeenschapsminis
ter Poma was des te ontgooche-
lender. Een gemiste kans, de 
zoveelste, om over een Vlaams 
mediabelekl van gedachten te wis
selen. 

• Antwerpenaar Oktaaf Meyn-
tjens ondervroeg Gemeen
schapsminister Steyaert over de 
problematiek inzake tewerkstel
ling van minder-validen. En tot slot 
dient de inbreng van Daan Ver-
vaet vermeld bij het debat over de 
invoer van afvalstoffen vanuit Ne
derland. 

• Na afloop van de laatste zitting 
van de Vlaamse Raad in 1982 
verspreidde de VU-fraktie een 
persmededeling waarin het CVP-
standpunt over de splitsing van de 
unitaire ekonomische sektoren 
veroordeeld wordt 

„Arsenic" 
„Arsenic en oude kant'. 
Ooit dit toneelstuk of de ver
filmde versie ervan gezien? Het 
gaat over een jonge neef, die in
trekt bij een paar lieve, oude 
tantes. Verwend en gekoesterd. 
Tot hij na een tijdje, een jaar of 
zo, het ene lijk na het andere 
ontdekt 
De ontknoping besparen we u. 
Ze wordt u wel duidelijk. Want 
zoals Bob Maes gebruiken we 
dit verhaaltje slechts als inlei
ding. Die frisse, stoere neef is 
de Vlaamse regering. En voor 
de paar ouwe tantes is er ruime 
keuze: Martens, De Clercq, No-
thomb,-

Het scenario is dan snel ge
schreven. Het centrale rege-
rings-huis van de lieve tantes 
nodigt via een staatshervor
ming de jonge neef uit om bij 
hen in te trekkea Veel be
voegdheden krijgt hij niet Maar 
kom, hij wordt liefdevol beje
gend. De bluts met de buil. 't 
Kan allemaal in orde komen. 
Temeer daar een van de tantes. 
Martens, belooft financieel bij 
te springen indien nodig. 
Maar dan veranderen die lieve 
tantes plots in ware feeksen. 
De staatshervorming blijkt een 
meesterlijke unitaire zet te zijn. 
De Vlaamse regering ontdekt 
het ene lijk na het andere. Ach
tergelaten door die tantes. 
Want moest zij het met 60 mil
jard rooien, zij wordt bovendien 
stilaan da keel dicht geknepen 
door kwalijke erfenissen uit het 
verleden. Schulden uiteraard, 
die voor de jonge regering on
draaglijk zijn en haar op het 
randje van een ,faljiet-na-een-
jaar' brengen. 

Citeren we de voorbeelden van 
Bob Maes: 450 miljoen ten ge
volge van de slechte bereke
ning van de ligdagprijs van de 
instellingen voor gehandicap
ten, 280 miljoen voor het Natio
naal Werk voor Kinderwelzijn 
als voorschot voor 1980(D, 400 
miljoen om de achterstand bij 
de studietoelagen in te lopen,. 
Voorbeelden die klein bier zijn 
vergeleken bij de ware .arse
nic": de huisvestingssektor 
waar wel eens 7 miljard bijkre
dieten voor 1982 kunnen ver
eist zijn. 
Allemaal lasten uit het verle
den. Geërfd door de Vlaamse 
regering. Met dank aan Mar
tens en Co. 
Voor Bob Maes is het klaar: de 
neef moet op zoek naar een 
eigen huis, met voldoende be
voegdheden en vooral een zo 
groot mogelijke eigen financië
le verantwoordelijkheid. 
Om het verhaal volkomen in de 
war te sturen: die neef telt 
eigenlijk meerdere broers. Eén 
daarvan, Schiltz, staat gepakt 
en gezakt klaar om zelfstandig 
te gaan wonen. Maar er zijn 
neven die leven bij de gratie 
van die tantes. Neef Poma bij 
voorbeeld kan niet zonder tan
te De Clercq en neef Geens 
niet zonder tante Martens-
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George Shultz: het sukses van de stille diplomatie 
George Shultz heeft blijkbaar een sukses van „stille diplomatie' ge
boekt tijdens zijn eerste rondreis in West-Europa als Amerikaans 
minister van Buitenlandse Zaken. Toen hij afgelopen weekeinde naar 
Washington terugkeerde na het bijwonen an de Navo-ministerraad in 
Evere en bezoeken aan zeven Westeuropese landen had de bitse 
toon die tot kort geleden een aantal transatlantische meningsver
schillen kenmerkte plaats gemaakt voor een veel verzoenender sfeer 
waarin de zaken rustig kunnen worden uitgepraat Bovendien herstel
de hij enigszins het vertrouwen van de Westeuropeanen in de Rea-
gan-regering wier image door een aantal weinig doordachte beslissin
gen zoals de sa/ cties tegen deelname aan de Siberische aardgaspij-
pleiing een lelijke deuk had gekregen. 

1^ 

Vorige maand dreigde ook een 
ware landbouwoorlog tussen de 
VS en de EG waarbij Washington 
de Europeanen ontoelaatbare 
subsidiëring van hun landbouw-
produkten en konkurrentievervai-
sing verweet Na het onderhoud 
van Shultz, zijn landbouwkollega 
Black en nog enkele Amerikaanse 
zwaargewichten met de EG-kom-
missie kondigde Block aan dat er 
een soort „wapenstilstand" was 
terwijl een speciale groep het pro
bleem grondiger zou bestuderen. 
Het was naar verluidt de 62-jarige 
Shultz, de man die niet snel zijn 
kalmte, goed humeur en zin voor 
humor verliest die erin geslaagd 
was de wederzijdse retoriek tot 
bedaren te brengen en die het 
initiatief nam tot het oprichten van 
de studiegroep. 

Een andere delikate opdracht tij
dens zijn bezoek aan West-Euro
pa waren zijn gesprekken in Ma
drid, waar de nieuwe socialistische 
premier Felipe Gonzalez tijdens 
zijn verkiezingscampagne beloofd 
heeft de kersverse Navo-lidmaat-
schap van Spanje te herzien en 
aan een referendum te onderwer
pen. De Verenigde Staten willen 
dat Spanje in de Navo blijft, de 
Spaanse regering en vooral de 
Spaanse strijdkrachten willen dat 
zonder twijfel ook, maar een meer
derheid van de publieke opinie 
schijnt daartegen te zijn. Volgens 
waarnemers veriiep het onder
houd van Shultz met de 40-jarige 
Felipe Gonzalez opperbest en ont
hield Shultz zich van alles wat 
maar in de verste verte op pogin
gen tot Amerikaanse druk zou 
kunnen lijken. 

Eén voet op de rem, 
één op de gaspedaal in Ierland 
Ierland heeft opnieuw een regering 
die, in tegenstelling tot de twee vori
ge kabinetten die het elk slechts een 
half jaar uithielden, een meerderheid 
in het parlement heeft De Dail, het 
Ierse parlement, gaf deze maand met 
85 tegen 79 stemmen zijn vertrouwen 
aan eerste minister Garret FitzGe-
rald. Hij leidt een koalitie van zijn 
eigen Fine Gael en de Labour-partij 
zoals hij ook al in de tweede helft van 
vorig jaar deed. Maar nu is de situatie 
wel sterk veranderd. De koalitie heeft 
een komfortabele meerderheid van 
86 op 166 zetels, en hangt niet meer 
af van de steun van enkele onafhan
kelijke volksvertegenwoordigers. En 
Labour toont zich nu een veeleisen
der partner. De nieuwe Labour-leider, 
Dick Spring, wou niet meer de fout 
van de vorige keer maken toen de 
Fine Gael het krediet kreeg voor alles 
wat goed ging en Labour de kritiek 
voor alles wat fout ging. 

Deze keer werd het regeringspro
gramma uitgewerkt in twaalf dagen 
harde onderhandelingen tussen de 
twee partijleiders en het is sterk door 
de denkwijze van Labour beïnvloed. 
Zo komt er o.m. een belasting van an
derhalf percent op dure woningen, en 
een ontwikkelingsbureau dat nieuwe 
jobs (de werkloosheid ligt rond de 15 
LhJ moet scheppen. Anderzijds is er 
een akkoord om over vijf jaar het 
enorme deficit op de lopende balans 
weg te werken. Het plan om een 
referendum te houden over het voor

stel om het huidig verbod op abortus 
in de grondwet van de republiek op 
te nemen zal aan een vrije stemming 
in de Dail onderworpen worden. 
Het regeringsprogramma bevredigt 
noch de monetaristische rechter
vleugel van de Fine Gael noch de lin
kervleugel van Labour, maar in beide 
partijen is een voldoende grote meer
derheid die beseft dat er geen alter
natief voor samenwerking is en dat 
zou de duurzaamheid van de koalitie, 
na drie verkiezingen in anderhalf jaar, 
moeten garanderen. 
Inzake het tere punt van Noord-
leriand willen de koalitieleiders „effi
ciënte, gedecentralizeerde politieke 
instellingen', met deelname van bei
de gemeenschappen. Maar ze zien 
weinig heil in de huidige, door de 
katolieke partijen geboycotte. As
semblee die uit de plannen van de 
Britse minister voor Noord-leriand 
Prior is voortgesproten. 
Maar hoezeer de inwoners van de 
Ierse republiek ook begaan zijn met 
het lot van de Noordierse katolieken, 
hun eerste zorg is voor het moment 
de ekonomische krisis met zijn hoge 
werkloosheid en dito inflatie. Het 
bestrijden van die krisis is wat ze in 
de eerste plaats van de nieuwe rege
ring verwachten, en wat de nieuwe 
ploeg prioritair zal proberen. Maar 
met de voet van FitzGerald op de 
ekonomische rem en die van Spring 
op de gaspedaal zal de rit niet ge
makkelijk zijn. H.O. 

Shultz, een gewezen bedrijfslei
der, universiteitsdekaan en minis
ter van Begroting onder Nixon, 
toonde dat hij zijn talent voor het 
nastreven van oplossingen door 
rustig overleg ook als minister van 
Buitenlandse Zaken toepaste in 
zijn bezoeken aan West-Duitsland, 
België, Nederland, Italië, Frankrijk, 
Spanje en Groot-Brittannië. 

Een maand geleden bij voorbeeld 
waren de betrekkingen tussen 
Washington en Parijs nog erg ge
spannen omdat president Reagan 
had laten verstaan dat de Westeu
ropese landen die materiaal leve
ren voor de Siberische pijpleiding 
toegevingen hadden gedaan inza
ke hun handelspolitiek met Oost-
Europa in ruil voor het intrekken 
van de Amerikaanse sancties te
gen deelname aan de pijplijn. Pre
sident Mitterrand verklaarde toen 
onmkidellijk dat hij geen ruilak-
koord met Washington gesloten 
had. Parijs toonde zich ook stug 
tegenover de Amerikaanse pogin
gen om alle Navo-lidstaten in het 
gelid te brengen in een gezamenlij
ke, restriktieve handels- en kredie-
tenpolitiek tegenover de Sovjet
unie en haar bondgenoten. 

„Geen ekonomische Navo", zo 
kbnk het in Parijs en zo zei minis
ter van Buitenlandse Betrekkin
gen Claude Cheysson ook op de 
Navo-raad in Evere. Maar vorige 
week had Shultz een zeer ont
spannen en vriendschappelijk on
derhoud met zijn Franse ambtge
noot en achteraf legden beide 
ministers aan de pers uit dat ze het 
eens waren over nieuwe studies 
inzake de handel met Moskou. 

Shultz is er dus in geslaagd de 
transatlantische sfeer beduidend 
op te klaren en West-Europa het 
gevoel te geven dat de Ameri
kaanse diplomatie weer op een 
vaste, duidelijke koers zit 
Maar uiteraard moeten de resulta
ten van dat persoonlijk sukses 
nog worden afgewacht In de lente 
van volgend jaar moet de speciale 
studiegroep inzake de landbouw-
betwisting met resultaten op tafel 
komen. Washington zal blijven 
aandringen op een gemeenschap
pelijke handelspolitiek jegens 
Oost-Europa en zich niet tevreden 
stellen met vage beloften. Het kijkt 
ook uit welke beslissingen o.m. 
België en Nederiand in 1983, dat 
een cruciaal jaar wordt zullen ne
men inzake de nieuwe Navo-ra-
ketten. Wat het Spaanse lidmaat
schap betreft oordelen exporten 
in Madrid dat Felipe Gonzalez heel 
wat tijd zal nodig hebben om eerst 
stevig zijn gezag als regeringslei
der te vestigen vooraleer hij even
tueel zijn verkiezingsbelofte inza
ke een referendum over de Navo 
kan ombuigen. 

In hoeverre de Reagan-regering 
inzake de vele transatlantische be
twistingen water in haar wijn wil 
doen is lang niet duidelijk, maar 
duidelijk is wel dat zij toegevingen 
vanwege de Europeanen ver
wacht En als die uitblijven dan zou 
Shultz, zo zeggen de mensen die 
hem goed kennen, wel eens de 
ijzeren vuist kunnen laten zien die 
hij tot nog toe, in het talentvol 
bedrijven van zijn rustige diploma
tie, diplomatiek in een fluwelen 
handschoen heeft verborgen. 

H. Oosterhuys 

5 jaar „Menschen lyk Wyder" 
Op 18 december 1982 hield het Zuid-
vlaamse VoJksopbouww^erk „Men-
schen lyk Wyder" te Hazebrouck zijn 
eerste lustrum-jaarvergadering. 
Vijf jaar jong! 
Gegroeid uit en rond de „Uilenspiegel"-
weri<groep, kan MLW een degelijke 
aktiviteiten-palmares voorleggen. Het 
is zowat een „comité de liaison" gewor
den — om het met de woorden van de 
voorzitter Regis de Mol te zeggen — 
voor al wat Vlaams denkt voelt en 
handelt in Frans-Vlaanderen. 
Europarlementslid Jaak Vandemede-
broucke (Oostende) en kamerlid Willy 
Kuijpers (Herent) waren er voor de 
Volksunie aanwezig, de heer Wathy 
namens het Komitee voor Frans-
Vlaanderen. 
Alleszins groeit de politieke bewust
wording in Zuid-Vlaanderen, dat se
dert 1790 opgedeeld werd in vier 
Franse departementen. Het openbaar 
Nederlands of Vlaams taalgebruik wint 
echter weinig of geen veld. Sedert 24 
augustus 1795 werd er het Franstalig 
onderwijs verplichtend — nu haast 
200 jaar! De hele bijeenkomst verliep 
dan ook, op een paar woorden na, in 
het Frans. Dit is trouwens ook het 
geval bij de Bretoense, Occitaanse, 
Baskische, Katalaanse en Normandi-
sche regionalisten of federalisten — 
alleen de vergadenngen in de Elzas 
ontsnappen daar meestal aan. 
De Vlaamse Beweging in Frankrijk wil 
zich duidelijk inschakelen in de ont
voogdingsbeweging van alle Volkeren 
uit de achthoek. 

Radio U i lensp iege l 

Het grootste deel van de jaarvergade
ring was gewijd aan de werking van de 
zender „Uilenspieger. Gedurende 15 
uur per week bereikt deze vanop de 
165 meter hoge Katsberg in Gode-
waarsvelde, over 30 km, een deel van 
de Nederlanden in Frankrijk. Vijf malen 
trachtte de CRS ((Compagnies Répu-

blteaines de Sécurité) de zender op te 
rollen; tevergeefs echter_ 
Te Parijs kwamen senator Walter Luy-
ten en kameriid Willy Kuijpers herhaal
delijk bij de Franse minister van Justitie 
tussenbeide. 

De Brugse Trappistenabt Adnré Louf 
stelde de abdijgebouwen van de Kats
berg ter beschikking-. Zo bleef „Uilen
spiegel" in de lucht En zoals bij ons 
met de lokale zenders, werd ook „Ui
lenspiegel" „geofficializeerd" en ont
vangt zelfs wat spaarzame steun van 
meevoelende gemeentebesturen in de 
Westhoek zoals: Belle, Kassei, Greve-
lingen. Bergen, Hondschoote, West-
cappel. Wormhout enz... 

Tweede adem 

Daarnaast leeft vanuit de MLW-groep 
de jaarlijkse Volkshogeschool, die een 
aantal mensen vormt en het Vlaams 
kultureel leven inspireert De jongste 
tijd zijn er verschillende uitstekende 
fonopiaten met Vlaamse volkszang en 
een reeks voortreffelijke dokumenta-

tiewerken over Zuid-Vlaanderen ge
drukt 
„Menschen lyk Wyder" is duidelijk aan 
zijn tweede adem toe: zorg opwekken 
voor de ekonomische en sociale ach
terstelling van de Westhoek, zorg voor 
landschap- en monumentenbescher
ming. Jaak Vandemeulebroecke en 
Willy Kuijpers zegden hun daadwerke
lijke steun toe. De eerste zal het 
Europees Ontwikkelingsfonds in 
Straatsburg dooHichten; de tweede zal 
— op basis van het Europees overeen
gekomen handvest inzake bescher
ming van het architekturaal erfgoed — 
de Vlaamse ministers verzoeken bij 
hun Franse kollega's tusssenbeide te 
komen. 

Wij houden u op de hoogte van de re
sultaten. 
Met weemoed reden wij weg uit Haze
brouck, over Steenvoorde en de artifi
ciële grenspost Abeele, naar Veume 
toe... 
Zal dit trotse land, ook het onze, 
binnen de Europese mogelijkheden, 
zijn kans krijgen? 

Radio Uilenspiegel tijdens een van zijn eerste (primitieve) uitzendingen vanop 
de Kasselberg. 
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Onze wereld 

VU-Europariementslid 

Jaak Vandemeulebroucke 

klaagt aan 

m 
„2 miljard voor verkiezingen 
van 1984... en dan nog oneerlijld 

Op een ogenblik dat Iedereen de mond vol heeft van „inlevering" en 
„matiging", beslissen de hoge omes van de belangrijkste partijen in 
het Europees parlement liefst ZOOO miljoen frank te zullen schenken 
aan de politieke partijen ter financiering van de campagnes voor de 
Europese verkiezingen van 1984! Tot overmaat van ramp zullen deze 
gelden dan nog op een onaanvaardbare en biezonder onrechtvaardi
ge manier worden verdeeld onder de politieke partijen die zullen 
meedingen. Over één en ander hield VU-Europarlementslid Jaak Van
demeulebroucke vorige dinsdag een druk bijgewoonde ontmoeting 
met de pers. 

Toestand in 1979 
In zijn gemoedelijke stijl, maar met 
keiharde cijfergegevens en op ba
sis van een stalen dossierkennis, 
Itehtte hij de problematiek toe. 
Het vorige, niet rechtstreeks ver
kozen Europees Parlement beslis
te aan de toen vertegenwoordig
de politieke partijen een totale 
toelage van 621200.000 fr. toe te 
kennen als rechtstreekse steun 
voor de verkiezingscampagne van 
de eerste rechtstreekse Europese 
verkiezingen. 

Bke fraktie ontving toen: 

inBF 
Socialisten 182.690.560 
Kristen-demokraten ... 151.662520 
Liberalen 103!342200 
Gaullisten 65.583.160 
Konservatieven 54312.000 
Kommunisten Q\Q]ggso 
Niet ingeschrevenen .. 1.909.920 

Daarbij kwam nog eens 379 mil
joen frank voor de zogeheten „ob-
jektieve campagne" en 124 mil
joen frank voor toelagen aan ex
terne organizaties. 

Ondemokratisch 
De andere partijen die deelnamen 
aan de verkiezingen en waarvan 
er heelwat in het Europese Parle
ment terechtkwamen, kregen 
niets. Indien de verkiezingsgelden 
retroaktief zouden uitgekeerd zjn, 
op basis van de verkiezingsuitslag, 
dan zouden de frakties 65.722.960 
fr. minder hebben ontvangen, een 
bedrag dat had moeten verdeeld 
worden onder de nieuwe F>artijen 
die aan de verkiezingen hadden 
deelgenomen. 
Het is bovendien ondemokratisch 
omdat er bijvoorbeeld in de 
Bondsrepubliek reeds een subsi
diëring van politieke partijen be
staat Daar kregen de partijen, op 
voorwaarde dat men de kiesdrem
pel van 0,5 % behaald: 3,5 Duitse 
Mark per stem. Behalve de CDU/ 
CSU, de SPD en de FDP, hebben 
dus ook de (niet verkozen) Grü-
nen deze subsidie ontvangen! In 
de Duitse Bondsrepubliek werden 
de politieke partijen dus tweemaal 
gesubsidieerd: eenmaal uit de Eu
ropese en eenmaal uit de Duitse 
kas. 

In 1984 krijgen alle volwassen bur
gers van de Europese Gemeenschap 
de kans om hun stem uit te brengen 
ter aanduiding van nieuwe parle
mentsleden in Straatsburg. Als aan
loop daartoe hebben de machtige 
partijen een financieringssysteem 
uitgedokterd waar zij er nauwlettend 
voor gezorgd hebben dat zij veel 
geld ontvangen om de kampagnes te 
bekostigen. 
Een veel te hoog bedrag, met boven
dien een hoogst onbillijke verdeel-
aleuteL 

Overzicht van het aantal kiezers (en %) die op deze wijze niet in 
aanmerking genomen werden voor het verkrijgen van de financiële 
steun in 1979. 

BELGIË 
Uitgebcachte 

stemmen 

5.442.867 

niet in aanmerking genomen partjen 
voor financiële steun verkiezingen 1979 

partijen 
Volksunie 
Ekoio's 
KP 
FDF-RW 
Overige 

kiezers 
324569 
185.821 
145.804 
414.412 
140.406 

1211.012 

% vh tot kiezers 

2224 % 

NEDERLAND 

5.700595 Dl5 
Overigen 

511567 
500566 

1.01Z533 17,76' 

DENEMARKEN 

1.791276 Soc. Lib. 
Folksbew. 
Progr. Part 
Siumut 
Overige 

Voor Duitsland was dit 3,96 %, 
voor Frankrijk 12,10 %, voor Ier
land 17,02 %, voor Italië 6,74 % en 
voor Groot-Brittannië 18,06 %. In 
totaal voor Europa betrof het 11,5 

56.944 
365.760 
100.702 

5.118 
4.654 

533.179 29,76 % 

miljoen kiezers die aldus niet in 
aanmerking kwamen voor het ver
krijgen van Europese geUen (of 
10,58%)! 

En voor 1984? 
Wat betreft de financiële steun 
aan politieke partijen met het oog 
op de Europese verkiezingen van 
1984 wordt een totaal bedrag van 
1.950.050.000 fr. Dit is bijna 2 
miljard frank! 
Dit bedrag zou over drie begro
tingsjaren worden geventileerd. 

bij get^rek aan voldoende levens-
mkiclelen, dat melaatsheid en an
dere wrede ziekten deze aardbol 
blijven teisteren, beslist men zo
maar eventjes 2.000 miljoen frank 
aan verkiezingscampagnes te 
gaan vergooien. 
Vandaar dat VarKJemeulebrouc-

Overzicht van de financiële middelen die aan de politieke fraktiet 
worden toegekend voor wat betreft 

— 1 % voor elk van de zeven frakties On totaal 3.010.000 ERD 
— van de 93 %, 2/3 op basis van de hukiige vertegenwoordiging On to
taal 26.660.000 ERD 

ERE Totaal In BF 

Socialisten 

Kristen-Demokraten 

Konservatieven 

Kommunisten 

Überalen 

Gaullisten 

Techn. Koord 

430.000 
7.678571 

430.000 
7.187.142 

430.000 
3B70.000 

430.000 
2548571 

430.000 
2334285 

430.000 
1.351.422 

430.000 
657.714 

8.108571 

7.617.142 

4300.000 

3378571 

Z764285 

1.781.422 

1.105.714 

367.723.694 

345357389 

195.005.000 

1532iai94 

125.199.724 

80.787.487 

50.144.129 

Niet-ingeschr. 614285 614285 27.857.824 

De resterende 1 /3 vertegenwoordigt 13330.000 ERE te verdelen over alle partij
en die kandideren en een minimum kiesdrempel hebben bereikt (5 % of 1 % 
wanneer men in minstens 3 landen opkomt). 
13330.000 ERE = 604.648.800 BF. 

Jaak Vandemeulebroucke noem
de dit terecht onaanvaardbaar! 
Op een ogenblik dat 2 op 3 
mensen van de wereld honger 
lijden, dagelijks kinderen sterven 

ke in het Europees Parlement 
twee ontwerpresoluties heeft in
gediend om dit schandalige voor
stel ongedaan te makea 

Eerlijk en binnen 
redelijke grenzen! 
Het principe van financiële steun
verlening is op zichzelf niet ver
werpelijk, maar de verhoging ten 
opzichte van 1979 is buiten alle 
verhoudingen (een verdrievoudi
ging 0. De VU stelt een globaal 
bedrag voor van 725 miljoen 
frank. Een verhoging dus van 100 
miljoen frank in vergelijking met 
1979. Dit vloeit voort uit het feit dt 
de wisselkoers ERE/Belgische 
frank van 40 naar 45 Belgische 
frank is geëvolueerd, maar vooral 
door de toetreding van Grieken
land. 
Maar daar koppelt de VU onmid
dellijk de eis aan van een eeriijke 
verdeling van de gemeenschaps
gelden. Een greep uit de korrek-
ties die moeten worden aange
bracht: 
• er mag geen dubbele finan
ciering meer bestaan (zoals in 
Duitsland); 
• er worden geen waartjorg-
sommen meer geëist (zoals bij-
voorljeeld in Frankrijk) en ner
gens mag een „kiesdrempel" be
staan; 
• kleinere bevolkingsgroepen 
moeten een gegaranderde verte
genwoordiging hebben in het Eu
ropees Parlement; 
• bij de bepalingen van de kies
omschrijvingen moet met het be

staan van de bevolkingsgroepen 
worden rekening gehouden. 

Uitdaging 
aan anderen 
Deze beide ontwerp-resoluties 
werden ingediend overeenkom
stig artikel 49 van het Reglement 
Dit bewuste artikel bepaalt dat 
elk Europees pariementelid deze 
voorstellen mee kan onderteke
nen, leder lid wordt hiertoe vrien
delijk uitgenodigd en heeft drie 
maanden de tijd- Het woord is 
dus aan de overige Europarie-
mentariërs: ofwel behoudt men 
het oneeriijke én geldverslinden
de voorstel van het bureau» of
wel kiest men openlijk voor een 
rechtvaardiger systeem dat daar
enboven minder kost 
Want het is toch zo gemakkelijk 
mooie verklaringen af te leggen 
over „inleveren" en „solidariteit", 
indien men niets moet afstaan 
van de eigen voordelen. Een pitti
ge anekdote, ter overweging mis
schien: in 1979 moest men in de 
Duitse Bondsrepubliek plezier-
reisjes en eetfestijnen op luxe
bootjes langsheen de Rijn organi-
zeren om het geld „op" te krijgen. 
Nu heeft men het bedrag van 
toen drie keer vermeerderd. 

(pvdd) 
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Cogetama, dé Tabacofina-sigaar! 

Hakbijloperatie voor winstgevend bedrijf 

KNESSELARE — „Verdergaande daling in het verbruik van 
sigaren en sigarillo's heeft tot gevolg dat er een blijvend en 
toenemend teveel ontstaat in de personeelsbezetting. Dit 
verschijnsel heeft uiteraard een zeer negatief effekt op de 
rentabiliteit van de sektor. Dalende produktievolumes vra
gen ook dringende aanpassing in de bestaande struktuur 
waarbij een herleiding tot twee produktiecentra zich op
dringt Dit programma dient uiterlijk eind '84 verwezenlijkt te 
zijn. Rekening houdende met de infrastruktuur van de 
betrokken filialen en gelet op de absolute noodzaak van 
verdere mechanizatie werden na grondige studies als 
overblijvende vestigingen weerhouden: NVAIto in Turnhout 
en NV Vander Eist in Leuven-" 
En met deze mededeling in de ondernemingsraad op 
maandag 27 september j l . wisten de werknemers van NV 
Cogétama uit Knessetare dat de „beste wensen voor het 
nieuwe jaar' kunnen vergeten worden. 
Sterker nog: deze sigarenfabriek, die volgens de vooruit
zichten in het lopend boekjaar zo 'n 10 miljoen frank winst 
zal noteren, zou volgens het voorstel van de „Direktie -
Divisie - Sigaren'^tan Tabacofina spoedig in één klap geslo
ten worden. Wat meteen werkloosheid betekent voor 143 
mensen in deze uithoek van Oost-Vlaanderen; afdanking 
van zoveel mensen in uitgerekend het enige filiaal (op de 
drie) dat vandaag met sigaren-produktie Tabacofina nog be
hoorli jk winsten oplevert- ! En zulks op een moment d a t | ^ ; J 
Tabacofina (afdeling van de multinational Rothmans Ltd, d a t ' 
op zijn beurt onderworpen is aan direktiebeslissingen van 
de wereldtrust Rembrandt Group Ltd, geleid door Anton Ru
pert) met cijfers op papier nieuwe investeringen in ons land 
heeft bevestigd. 

Maar precies dat winstgevend 
fabriekje in Knesselare moet 
dichtgaan! Ook nog op een mo
ment dat voorzitter Jacques De 
Staercke (wat heeft die Fabrlme-
tal-boss nu ook met tabak-bedrlj-
vigheid te maken?) op de jongste 
bijeenkomst van de aandeelhou
ders van Tabacofina (2 septem
ber '82) erkende dat in het filiaal 
Faroka in Indonesië 126 miljoen 
kapitaal wordt vergooid in een 
verlieslatende onderneming- De 
sigaren en sigarillo's van Cogé
tama hebben goede faam. Boven
dien presteert de vestiging in 
Knesselare het vandaag om al
maar meer winsten te boeken, op 
een moment dat — ook in de si
garen-industrie — steeds meer 
bedrijven op apegapen liggen. 
De aangekondigde sluiting wekt 
dan ook ontsteltenis bij de 143 
werknemers. Maar het is ook een 
volkomen onbegrijpelijke hak
bijl-operatie voor de buitenwacht 
van Tabacofina. 

Proefkonijnen 
Het kan niet ontkend worden dat 
én door de takshonger van de re
gering op tabakswaren én door 
de anti-rookcampagnes het ver
bruik van sigaren in ons land vri j 
drastisch is afgenomen. Het 
bli jkt eveneens dat de sigaren-
produktie van Tabacofina — ver
deeld over Cogétama, Alto (Turn
hout), Vander Eist (Leuven) en 
Jubilé (Luik) — hoe dan ook aan 
een reorganizatie toe is. 
De wijze waarop de personeels-
herschikking en de rationalizatie 
van produktie en distributie mo
menteel worden aangepakt tart 
evenwel elke verbeelding. 
Het krisiskomitee van Cogétama 
(dat geleid wordt door LBC-er 
Julien Van de Walle, ACV-ers 
Adrien Scheyving en Piet De 
Neve en A B W - e r Roger Dau-
wens) is er verre van op uit om 
vuurtjestook te spelen met de 
werknemers van de andere Taba-
cofina-filialen. 

Julien Van de Walle: „Vorige don
derdag kregen wij de klop op onze 
kop. Wij hadden dus reeds veel 

eerder kennis gekregen van het 
Tabacofina-voornemen om Cogé
tama op een viertal jaren tijds tot 
op de grond af te bouwen. Maar, 
op basis van volgens ons fel be-
twistbare boekhoudkundige cij
fers en andere statistieken moch-
te we nu onrechtstreeks verne
men dat spoedig hier voor alle 143 
werknemers de deur zou dicht
gaan. 
Zulks nadat uitgerekend bij ons 
onder meer nieuwe ultra-moderne 
machines (MBR-bobijnmachines) 
werden geïnstalleerd. Wij voelen 
ons nu misbruikt als proefkonij
nen. De voorbije jaren werden bij 
ons reeds tjehoorlijke inspannin
gen gedaan om de rendabiliteit te 
verhogen; onder meer door wat 

genoemd wordt afvloeiing van 
personeel Wij beseffen dat inge
bruikname van moderne machines 
meteen ook vermindering van te
werkstelling bij de sigarenproduk-
tie betekent 
We hebben geen kik gegeven 
toen de direktie met het plan uit
pakte om predes in Knesselare de 
nieuwe technohgieën uit te tes
ten, waarbij meteen een perso
neelsinkrimping het lot van Cogé
tama werd. 
In het kader van optimale tjedrijfs-
reorganizatie zagen wij ook goed-
willig toe dat men een aantal werk
zaamheden vanuit Knesselare 
verhuisde naar andere Tatjacofi-
na-filialen. We hebben txjvendien 
zeer aktief daaraan meegewerkt; 
mét de hoop blijvend te kunnen 
meewerken aan het kompetitie! 
maken en houden van de sigaren-
en sigarillo's-produktie in ons land. 
Voor al die inspanningen worden 
we nu klaarblijkelijk beloond met 
een dreigende algehele fabrieks-
sluiting... Cogétama leeft niet bij de 
gratie van ook maar één frank 
overheidssteun. Wij teren ook niet 
op winsten die andere filialen van 
Tabacofina maken. 
Wij hebtien geen schulden; noch 
op korte of op lange termijn. De 
sociale verhoudingen in onze fa
briek waren tot vóór de slechte tij
dingen een schoolvooit>eeld in 
deze krisisperiode. Het personeel 
heeft zich jaar-en-dag ingezet om 
samen met de Cogétama-direktie 
en de Tabacofina-leiding van dit 
bedrijf een behoorlijke rendabele 
en levenskrachtige onderneming 
te maken. Vandaag worden we 
daarvoor dus beloond met een 
dreiging van massale afdanking..." 

Versmaad „maakloon" 
De grote executie was aanvanke
lijk nog voorzien als eindejaars-
cadeau. Nu wordt het een zenuw
achtig afwachten van het verdict 
dat is voorzien voor 20 januari. 
Hoe dan ook zal het afdankingen 
regenen in Knesselare-

ACV-delegee Adrien Scheyving: 
„Op enkele jaren tijds werd de 
tewerkstelling bij Cogétama reeds 
gehalveerd. De Tabacofina-be-
heerders zullen zich daarbij allicht 
wel herinneren dat desondanks in 
hun fabriek in Knesselare door het 
personeel onverminderd op volle 
kracht werd meegewerkt om de 

Dat men vandaag meent een 
winstgevend tiedrijf te moeten af-
tiouwen om een produktie-her-
schikking mogelijk te maken ten 
voordele van andere filialen die 
zonder meer verlieslatend wer
ken, dat is evenwel al te kras. 
Terloops: het fabriekje Jubilé in 
het Luikse blijft in de grootscheep-

produktie-eenheid t)ehoorlijk ver
der uit te txjuwen; zelfs ten koste 
van de tewerkstelling. Wij t)esef-
fen reeds langer dan gisteren dat 
ook de sigaren- en sigarillo-pro-
duktie om bedrijfsekonomische 
redenen het voorwerp van door
gedreven mechanizatie en zelfs 
robotizering uitmaakt Wij hebben 
ons daar nimmer tegen verzet 
omdat de konkurrentiekracht uit
eindelijk op de internationale 
markt gemeten en uitgevochten 
wordt 

se reorganizatiepiannen van Taba
cofina opvallend onaangeroerd! 
Wij kunnen ons niet van de bitte
re bedenking ontdoen dat ook in 
deze sektor twee maten en ge
wichten gehanteerd worden als 
het om Vlaamse of Waalse werk
nemers gaat- Denk u eens in dat 
het Luikse Jubilé de rendabele 
cijfers van Cogétama zou boe
ken, en men in hetTabacofina-be-
heer het voornemen zou te ken
nen geven om precies dat filiaal 
met 143 werknemers te sluiten, 
terwijl de filialen in Knesselare, 
Leuven en Turnhout met verlies 
werken-! Het heeft geen naam 
wat men ons nu aandoet We 
worden op gemene wijze met 
onze rug tegen de muur geduwd. 
Maar dat blijkt ook het lot van 
onze afgevaardigdeheheerder te 
zijn. Die wordt bij de Tabacofina-
direktie ook al met de rug tieke-
ken. Er wordt tegen ons met 
zwaar geschut uitgepakt Perso-
neelsdirekteur Van Overstraeten 
argumenteert onder meer dat 
onze produktie niet genoeg zou 
renderen. Wijselijk wordt verzwe
gen dat precies wij in de Tabacofi-
na-groep een enorme toegevoeg
de waarde leveren (tot 95 pro
cent) door het feit dat wij werken 
op basis van „maakloon". Wij 
brengen rendabiliteit bij voor an
dere filialen die onze produkten 
aan de man brengen en bovenop, 
maken we nu ook in de Cogéta-
ma-boekhouding gemiddeld 1 
miljoen frank winst per maand. 
Wat kan men nog méér verlan
gen-? Kan de Vlaamse regering 
bij Tabacofina niet tussenkomen 
om te verhinderen dat een middel
grote fabriek, die én winstgevend 
is én werkt zonder staatssteun, 
spoedig zou gesloten worden? 
Moeten wij de sigaar van de 
krisis in onze sektor worden?" 

hugo de schuyteneer 
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Leefmilieu 
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Vlaamse regering 
moet kindercrossen 
verbieden! 
Zopas antwoordde Karel Poma, minister van Kuituur op vragen van 
/mn^'^'"' ^ ' " ^ Kuijpers (VU) en senator Herman Vanderpoorten 
( P W ) omtrent wielersport voor kinderen. Ons kamerlid gealarmeerd 
door de Vlaamse Vereniging voor Sportgeneeskunde en Sporta 
vroeg de mmister alles in het werk te stellen om niet in te gaan op de 
vraag de leeftijdsgrens van 15 tot 12 jaar te verlagen voor het 
deelnemen aan wielerwedstrijden en om fietscrossen voor kleuters 
niet te erkennen. Vandaag fietscrossen voor kinderen, tien jaar 
geleden motocrossen voor kleuters. Ook toen was het de VU die „de 
Wetstraat" op dit wansmakelijk vertoon wees. 

Midden 1972 verschenen in de kran
ten de eerste verslagen over de kin
dermotocrossen. In St-Niklaas en te 
Drieslinter reden inderdaad kleuter 
van vijf jaar en jonger op 49 cc-
motoren tegen 60 km per uur. 
In de Kamer kloeg Nelly Maes dit 
gebeuren aan, in de Senaat deed 
Maurits Van Haegendoren de klacht 
over. Omdat het telkens VU-mandata-
rissen waren werden de protesten 
door de verongelijkte ouders en orga-
nizatoren op de kommunautaire toer 
gebracht Vooral de Waalse vaders en 
moeders bleken haantje de voorste te 
zijn. Zo droegen zij in Dneslinter de 
slogan: „In Wallonië geëerd, in Vlaan
deren geweerd" mee.. 
Komplete waanzin natuurlijk, onze 
mandatarissen was het enkel te doen 
om het wansmakelijk vertoon aan te 
klagen dat door handige organizatoren 
en eergierige ouders op touw werd 
gezet 

Spar, hulst en ma
retak brengen 
deze weken die 
aparte kerstsfeer 
in huis. Maar sinds 
kort toopt de ge
woonte om rond 
deze tijd de kerst
ster te laten 
bloeien. De kerst

ster, ook kerstroos genoemd, heet met 
haar geleerde naam euphorbia pul-
cherrima en is een geval apart Eigen
lijk is deze plant met haar warmwitte, 
roze en rode stervonmige bladeren 
een wegwerpplant omdat zij moeilijk 
en vaak met te behouden is. Met een 
beetje geluk en veel liefde kan dat wel. 
Stel dat je deze dagen zo'n sierlijke eu
phorbia thuis krijgt zet haar dan niet bij 
de radiator of de houtkachel maar in 
een fnsse hoek, besproei de bladeren 
tijdig met water op kamertempera
tuur... zo bloeit de kerstster zeker tot 
het begin van de komende lente. Rond 
die tijd wil euphorbia wél rusten, haar 
bladeren vallen een na een op het 
tafelkleed. Einde mei is het warm gege-
noeg om de plant — een beetje bijge-
knipt - naar buiten te brengen, liefst in 
een zonnig en windvrij hoekje. 
In het vooruitzicht van de herfst halen 
we de plant terug binnen en dan komt 
het delikate ogenblik. De euphorbia is 
een kortedagplant en verdraagt niet 
meer dan 9 u. licht per dag. Van 18 u. 
tot 9 u. 's morgens wil ze het volledig CD 
donker hebben. Eind november-begin 
december zal de euphorbia (hopelijk) 
weer vol sten-en staan en tegen kerst
tijd in volle pracht. 

Smakeloos. 
Senator Van Haegedoren diende in 
september 72 een wetsvoorstel in om 
dergelijke wedstrijden voor jongelui 
beneden de 16 jaar te verbieden. Hij 
noemde het gebeuren een „smakeloze 
uitbuiting van kinderen voor het plezier 
van volwassenen". De protesten groei
den aan en na enkele incidenten op het 
ten-ein verscheen op 7 augustus 1973 
in het Staatsblad het definitieve ver
bod van mini-motorwedstnjden op pri-
vè-terrein. 

Haast gelijktijdig stak een haast iden
tiek fenomeen de kop op: wielerkoer
sen voor kinderen. Opnieuw dokter
den „volwassenen" reglementen uit 
bedachten kategorieën en afstanden. 
Van 10 km voor 12-jarigen, tot 45 km 
voor 15-jarigen. Een zin uit de voor
waarden: ,„.de kledij en het voorko
men dienen proper te zijn.." 
En daar ging de jonge meute. Sommi

gen waren nog met eens tien. Het 
mocht want de Belgische Wielerbond 
(BWB) stond achter het initiatief 
Sporta kwam in het verweer en vroeg 
de BWB een menselijke oplossing 
voor dit georganizeerde kinderleed 
Het antwoord van de BWB was duide
lijk: „..poten af van de jonge koereurs!" 
Ook de gekende sportdokter Dries 
Claes protesteerde herhaaldelijk te
gen dergelijke wedstrijden. 

Deskundig protest 
Dokter Claes: „Elke zondag koers, elke 
zondag vechten tegen sprinter X of 
treintoper Y, ook al ben je daar fysiek al 
dan niet tegen opgewassen. Dat is 
fout" 
Sportjournalist Frans Tettelin: „Ook 
vanuit zuiver pedagogisch standpunt 
is het wielermilieu gevaarlijk voor zeer 
jonge beoefenaars. De passie om tot 
elke prijs als eerste over de streep te 
flitsen, ontziet niks" 

Het „Wielerjeugdkomitee„ zoals de 
organizatoren zrch braaf noemen, 
kreeg ondanks de vele protesten de 
steun van de BWB. Beiden vroegen 
zelfs de leeftijctegrens officieel tot 12 
jaar te verlagen. De Hoge Raad voor 
de Lichamelijke Opvoeding, Sport en 
Openluchtleven verzette zich ononv 
wonden tegen het voorstel. 

De Hoge Raad: „De sportbeoefening 
op zeer jeugdige leeftijd moet kunnen 
gebeuren op een speelse en ontspan
nende manier. Deze pnmordiale eis is 
niet te verzoenen met de kompetitie
geest en de doorgedreven pretatie-
eisen. Vedette-kultur, kommercialize-
ring, doping, bookmakers, enz. zijn de 
nefaste elementen in een aantal wieler-
en supportersmilieus. Jonge onvol
groeide en onvolwassen kinderen 
bloot stellen aan deze gekende en 
reële bezwaren kan niet kaderen in 
een gezond sportbeleW." 

Ondanks al deze gefundeerde protes
ten draait de kinderkoers op volle 
toeren. En de ouders, zij draaien mee_ 

Behendigheid. 

De grote aarde maakt zich herbergzaam 

met de hulp van het gras" ,„ 
* „Samen met anderen willen 
wij proberen iets meer natuurlij
ke weg te bewandelen, iets meer 
„van nature" gaan leven, maar 
dan met de realiteit van de huidi
ge technologische maatschappij. 
Hierbij willen wij gebruik maken 
van de volgende basisprincipes: 
meedelen over de natuur, moti
veren voor de natuur, aktief be
zig zijn met de natuur". 
Dat staat te lezen in het 
openingsartikel van het dit voor
jaar opgerichte tijdschnft „Van 
Nature". 
De werkgroep rond het tijd
schrift wil ook natuurbescher-
mingsakties steunen en zelf ver-
waarioosde gebieden tot natuur
gebieden omtoveren. 
Het tijdschrift Is goed gedoku-
menteerd en prachtig geïllus
treerd. 
„Van Nature", p.a. Domein Bovy, 
(BalgenhekJe 22 te 3540 Heus-
den-Zolder. 

* Op verzoek van een lid van 
het Europees Pariement heeft de 
Europese Kommissie een onder
zoek gedaan naar het bestralen 
van voedsel voor het In de winkel 

komt om zo bakteriën te voorko
men. 
Het blijkt dat in de gehele Euro
pese (aemeenschap volgens een 
bepaakje richtlijn veiligheids
maatregelen van kracht zijn voor 
de bescherming van werkne
mers die met de gevaarlijke ko
balt 40- en caesium 137-straling 
weri<en en voor de bescherming 
van de konsument in het alge
meen. 
Ambtenaren van de Kommissie 
zijn het eens met een Duits lid in 
het Europees Parlement dat op 
voedsel dat bestraald is, vermeld 
moet worden welk proces het 
ondergaan heeft 

Vooral in Belgiè wordt voedsel 
bestraald. Het is hier toegestaan 
voor aardbeien, uien, knofkxïk, 
sjalotten, paprika's en aardappe
len. In Nederiand wordt het ge
bruikt voor aardappelen, uien, 
champignons en gevogelte, in 
Frankrijk voor uien, knoflook en 
sjalotten en In Italië voor aardap
pelen, uien en knoflook. In Duits
land, Groot-Bnttannië en Dene
marken IS het in principe verbo
den maar bestraiingsapparatuur 
bestaat wel... 

Tagore) 

* Het Koördinatiekomitee 
voor de bescherming van Vo
gels (CCBV) voert momenteel 
een aktie om de stroperij op de 
houtsnip te bestrijden. Tiendui
zenden zelfklevers met de af
beelding van een houtsnip erop, 
worden gratis verspreid in ge
heel Vlaanderen. 
De stickers worden op vellen 
van 9 eksemplaren toegestuurd, 
nadat u een als drukwerk ge
frankeerde enveloppe (met uw 
adres erop) onder gesloten om
slag opstuurt naar het CCBV, 
Durentijdlei 14, 2130 Bras-
schaaL 

HOUTSNIP, 

SYMBOOL I 
VAN DE VLAAMSE | 

VOGELBESCHERMING I 

In april van verieden jaar zorgde Mol 
voor een — wat de kranten fier noem
den - Belgische primeur: fietscross 
voor kinderen! 
Deze uit de VSA overgewaaide rage 
gebeurt met speaaal daartoe gebouw
de fietsen: „crosstuigen" of „crossma
chines" genoemd. De prijzen schonv 
melen tussen de 5.000 en de 23.000 fr. 
En wat zk:h bij de mim-nrotoren voor
deed herhaalt zich hier opnieuw. Na 
het klassieke inrijden werd een vzw 
opgericht: de Vlaamse Federatie van 
Behend'igheidsfietsers, reglementen 
en kategoneën volgen en. het circus 
kan zijn gang gaan. Wekelijks hotsen 
en botsen kleuters als marsmannetjes 
op hun gekke tuigen over speciaal 
daartoe opgerichte „wilde" pari<oer-
sen. Dokters worden voor de kar 
gespannen, supportersWubs opgericht 
en ouders en organizatoren weten 
uitbundig te vertellen hoe gezond het 
allemaal is voor hun klein mannea 
Een krantencitaat: „Of de kinderen er 
zelf plezier aan beleven? De winnaars 
knikken van wel, maar menig veriiezer 
kwam toch wenend over de aankomst-
lija Na hun reeks zoeken de rakkers 
elkaar weer vlug op om wat te spelen; 
het crossfietsje blijft dan achterwege 
tot nog eens moet worden gereden. 
Ondertussen gaat vader, wanneer die 
niet in de biertent zrt, nog wat aan het 
materiaal sleutelen en hoopt moeder 
dat er toch in de volgende reeks een 
eerste plaats voor haar zoontje inzit" 
Het circus loopt nu haast twee jaar en 
daar komt de aap uit de mouw. De in
richters van fietscrossen voor kinde
ren vanaf 5 jaar dnngen steri< aan op 
officiële erkenning van deze wedstrij
den. De BWB zou — eens te meer — 
bereid zijn dergelijke wedstrijden on
der haar bescherming te laten plaats
vinden. Toch al te gek. 
VU-kameriid Kuijpers richt zich tot de 
beleidsverantwoordelijken en vraagt 
uitleg. 

Minister Poma: „Het ligt in mijn bedoe
ling deze sportbednjvigheid zeer ern
stig te reglementeren in funkte van 
fysiologische, pedagogische, psycho
logische en etische verantwoording," 
Het verheugt ons dat de minister blijk 
geeft deze zaak ernstig te nemen en 
de nodige reglementering te laten uit
werken. Hopelijk laat hij deze zaak met 
lang aanslepen Mensen dienen — ais 
het moet - tegen zichzelf beschermd 
te worden. Dringender is het wanneer 
kinderen tegen hun ouders dienen te 
worden bschermd_ 
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12 TV-programma's W 
Zaterdag 

DECEMBER 

BRT 1 
11 00 Euchanstevienng — 11 55 
Kerstboodschap van de paus — 
1500 Kerstkoncert - 1600 En 
waar de ster bleef stille staan (pop
penspel) — 1645 Bugsy Malone 
(film) - 1815 Tik tak. - 1820 
Sneeuw daar kan je op lopen 
(dokJ — 1850 Kerstmis in de 
gevangenis (dokJ — 1945 
Nieuws — 2000 Een verfiaal van 
vrede - 2045 Terioops - 21 30 
Een onvergetelijke kerst (tv-film) 
— 2300 Nieuws 

NED 1 
1858 Nieuws - 1900 Alleen op 
de wereld (fJ — 2044 Yves Mon-
tand in het Olympia — 2135 
Nieuws — 21 45 Yves Montand in 
het Olympia — 2210 De rest van 
je leven in dertig minuten (tragiko
medie) — 2225 Muurvast -
2305 Nieuws. 

NED 2 
1835 Sesamestraat - 1857 De 
vnendelijke vogelverschnkker 
(film) - 1950 Hommage - 2000 
Nieuws - 2010 Mies - 21 10 De 
liefdespenkelen van Eddies vader 
(film) - 2305 Nieuws - 2310 
„Nooit zonder jou" (Louis Neefs) 

RTB 1 
1600 La vallee des dinosaures 
(tekenfilm) — 1615 Dancing time 
(film) - 1800 Rtilipop - 1805 
Generation 80 — 1900Teletouris-
me - 1930 Nieuws - 1955 Le 
jardin extraordinaire — 2030 La 
fille du tambour major (operette) 
— 2310 Nieuws 

TF 1 
2035 Dallas (f) - 2135 Pans 
danse 1900 (vanete) - 2230 Les 
pianistes de bar — 2325 Contes 
pour Noel — 2335 Nieuws 

A 2 
2000 Nieuws — 2035 Champs-
Elysees (vanete) — 21 50 Quator 
Basileus (tv-film) — 2315 Nieuws 

FR 3 
1910 Nieuws. — 1950 Letoile des 
bergers — 1955 II etait une fois 
l'espace — 2000 Les petits pa-
piers de Noel — 2035 La steppe 
(tv-spel) - 22 40 Nieuws - 2310 
Prelude a la nuit — 2340 Bonne 

ARD 
2000 Nieuws — 2015 Mozart -
2215 Nieuws - 2235 Sieben 
gegen Chicago (film) — 025 
Nieuws. 

ZDF 
19 00 Nieuws — 1915 Toespraak 
Duitse Bondsrepubliek — 1930 
Arena der Sensationen (show) — 
21 40 Nieuws — 21 45 Eine etwas 
sonderbare Dame (komedie) 

D 3 
20 00 Nieuws - 2015 Stell'dir vor, 
der Krieg wird abgeschafft — 
2145 Weihnachten - Fest ohne 
Feier' — 2300 Manege (circus) 
— 2355 Nieuws 

LUX. 
1900 Nieuws — 1920 Le coffre-
fort slot - 1930 Flash-back — 
2000 Jean Sablon au Vanety Club 
- 2100 Gigi (film) - 2255 La 
soupe au canard (film) 

Zondag 
DECEMBER 

BRT 1 
1000 Eucharistievienng — 1100 
Brood en rozen — 1400 Voor 
boer en tuinder (Open School) — 
1430Boskaatje(film) - 1550 De 
moeder en de drie soldaten (tv-
spel) — 1645 Internationaal kwar
tet (spel) - 1800 Tik tak - 1805 
Leven en laten leven — 1945 
Nieuws — 2000 Sportweekend 
— 2030 De paradijsvogels (f) — 
21 05 Willem Elsschot alias Alfons 
De Ridder (dokJ - 2210 Mezza 
musica — 2330 Nieuws 

NED 1 
19 00 Nieuws - 19 05 Happy days 
(fj — 1930 De Veronica Award 
- 2010 Dynasty (f J - 21 00 Not 
the nine o'clock news — 21 15 
Vakwerk — 21 40 Op jacht naar 
de schat (kwis) - 2240 Valley of 
the dolls (f J - 2320 Nieuws 

NED 2 

^"^^ 

poggenpohl 
keukens 

Kuchen-Zentrum 
Belgielei 66, 
2000 Antwerpen 
Tel 031-3007 72 

1245 Romeo en Julia (balleO — 
1600 Nieuws - 1605 Stuif es in 
- 17 05 Ontdek je plekje - 1730 
Vluchtelingen 76 - 1800 Spre-
kershoek — 1815 Sesamstraat 
- 18 30 Honzon - 19 05 Stappen 
in Zweden — 2000 Nieuws — 
2045 Sterrenslag 1977-1981 -
2210 Hoogtepunten Avro's platen
gala internationaal 1982 - 2310 
Nieuws 

RTB 1 
1500 Visa pour le monde (kwis) 
— 1650 Histoire des inventions 
(dokJ — 1745 Les schtroumpfs 
— 1830 La plenitude (dokJ — 
1930 Nieuws — 2010 La bonne 
etoile (show) - 2120 La vallee 
des poupees (tv-film) — 2235 
Nieuws 

TF 1 
2000 Nieuws — 2035 La mam au 
collet (film) — 2215 Quinze ans de 
cafe-theatre — 2315 Contes pour 
Noel — 2315 Nieuws 

A 2 
2000 Nieuws - 2035 Bngitte 
Bardot telle quelle - 21 40 Jean 
Sablon — 22 40 La tosca trampoli-
no — 2310 Nieuws 

FR 3 
2105 Le cameraman (film) — 
2210 Nieuws - 2240 Qumze 
jours ailleurs (film) — 025 Prelude 
a la nuit (Johannes Brahms) 

ARD 
2000 Nieuws — 2015 Der kleine 
Lord (film) - 2155 Nieuws -
2200 Hundert Meisterwerke — 
2210 Mozart - 2340 Nieuws 

ZDF 
1900 Nieuws — 1915 Gibt der 
Welt ein' neuen Schein kerstlied 
— 1930 Mein Bruder und Ich (tv-
komedie) - 21 10 Nieuws -
21 15 Was ich gewonnen habe ist 
Freiheit - 2200 Der grosse 
Gatsby (film) — 015 Nieuws 

D 3 
1825 Napoleon ist an allem Schuld 
(film) - 2000 Nieuws - 2015 
Fneden beginnt unten — 2100 
Drei Takte nach N - 21 45 Kolner 
treff 

LUX. 
19 30 Cineremo (filmmagazine) — 
2000 L'homme qui sappelait Jean 
(tv-film) - 2100 Virginite (film) 

BRT 1 

box (Abba) - 1910 Mr Roboter 
- 1945 Nieuws - 2015 Nancy 
Astor (f J - 21 05 De sportshow 
— 2150 „Blauwe Maandag" — 
2220 Nieuws 

NED 1 
1858 Nieuws - 1900 Alleen op 
de wereld (fJ - 2000 Koning 
klant - 2040 Voetbal '80 - 21 37 
Nieuws — 2155 De onderste 
steen (film) De South Bronx over
leven op een vuilnisbelt — 2250 
Simon Carmiggelt — 2305 
Nieuws 

NED 2 
1835 Sesamstraat - 1857 The 
Wiz (film) - 2000 Nieuws -
2028 The Wis - 21 45 Sport op 
maandag — 22 25 Joop Admiraal 
na de voorstelling (filmportreO — 
2320 Nieuws 

RTB 1 
1930 Nieuws — 1955 Raymond 
Devos (vanete) — 2100 Prova 
d'orchestra (film) — 2210 Face au 
public Michel Legrand (show) — 
2300 Nieuws 

1800 Tik tak - 1805 Sesam
straat - 1820 Klem klem kleuter
tje — 1935 Veilig en zuinig autorij
den (Open SchooD - 1905Juke-

TF 1 
2000 Nieuws - 2035 Ce fut un 
bel ete (tv-film) - 2200 Lord Jim 
(film) - 025 (Pontes pour Noel 

A 2 
1910 D'accord, pas d'accord 
(mag J — 1920 Gewestelijk 
nieuws — 1945 Le theatre de 
Bouvard (magJ — 2000 Nieuws 
— 2035 La dame de chez Maxim 
(toneeO - 2340 Nieuws 

FR 3 
19 20 Gewestelijk nieuws — 19 40 
Regionaal programma — 1955 11 
etait une fois l'espace — 2000 Les 
petits papiers de Noel — 2035 
L inspecteur La Bavure (film) — 
2215 Nieuws - 2245 Musi-club 
Bagatelle — 2350 Bonne annee 

ARD 
2000 Nieuws — 2015 Die funfte 
Jahreszeit geschiedenis van de 
wintersport — 21 15 100 X Expedi-
tionen ins Tierreich — 2200 
Schonfischs Nachtprogramma — 
2230 Tagesthemen — 2300 Re
becca (film) — 1 05 Nieuws 

ZDF 
19 00 Nieuws - 19 30 Die Pyrami-
de (spel) — 2015 Nachbam ge-
sucht — 21 00 Heute-Journal — 
2120 Domino (tv-spel) - 2310 
Zeugen des Jahrhunderts — 010 
Nieuws 

D 3 
1945 Gewestelijk nieuws — 2000 
Nieuws - 2015 Wladimir Wussy-
zki - ein Kurzes Leben - 21 00 In 
der Sackgasse (tv-film) - 2300 
Mit dem Verstand ist Russland 
nicht zu fassen (reportage) 

LUX. 
2000 L'ïle fantastique (fJ - 21 00 
Nous irons tous au paradis (film) 

BRT 1 
18 00 Tik tak - 18 05 De smurfen 
- 1830 Jukebox (Abba) - 1840 
Het geheim van de leeuw van 
Venetië (jeugdfilm) - 1907 De 
liefde wordt met bemind — 1945 
Nieuws - 2015 IQ (kwis) -
2045 Videofoon - 2110 Een be
geerde bruid Mana van Boergon-
die (dokJ — 2205 De ongewone 
wereld van Roald Dahl (bizarre 
verhalen) 

BRT 2 
119 00 Toets — 19 45 Nieuws — 
2015 De Nieuwe Orde - 2225 
De steek-er-wat-van-op-show 

NED 1 
1858 Nieuws - 1900 EO kinder
krant extra (sporen in de sneeuw) 

— 19 30 Het ontstaan van Israel — 
2000 EO Internationaal — 2137 
Nieuws — 21 55 De vitale faktor 
(met-Europese Kuituur) — 2300 
Nieuws 

NED 2 
1835 Sesamstraat — 1857 Die-
renverhaaltjesland — 1904 Mat
thew Star (sf fJ - 2000 Nieuws 
- 2028 In de kijkert - 21 00 De 
manions van Amenka (epos) — 
22 40 Tros Sport Extra tennis — 
2325 Nieuws 

RTB 1 
1930 Nieuws — 1955 Flamingo 
road (tv-reeks) - 21 30 Attention 
fragile O^omedie) — 22 55 Nieuws 

TF 1 
1920 Gewestelijk nieuws — 1945 
S'il vous plait (magJ - 2000 
Nieuws — 2030 D accord, pas 
d'accord (magJ — 20 35 La Travia-
ta (opera) — 2250 Ck>ntes de 

Noel - 2300 Nieuws 

A 2 
19 20 Gewestelijk nieuws — 19 45 
Le theatre de Bouvard (mag) — 
2000 Nieuws - 2030 D accord 
pas d accord — 20 40 La taverne 
de llrlandais (film) - 2230 Mardi 
cinema — 2330 Nieuws 

FR 3 
19 20 Gewestelijk nieuws — 19 40 
Regionale programma's — 19 55 II 
etait une fois 1 espace — 20 00 Les 
petits papiers de Noel — 20 35 Au 
gui I an neuf (ongewone verhalen) 
- 21 05 Leur mot a dire - 21 10 
King Kong (film) - 2315 Nieuws 
— 2345 Prelude a la nuit (Ludwig 
van Beethoven) — 23,55 Bonne 
annee 

ARD 
2000 Nieuws — 2015 Em Abend 
mit Georg Thomalla (humoristische 

sene) - 21 00 Repoi 
ten - 21 45 Dallas (f J 
gesthemen — 2300 
um dich (film) — 05( 

ZDF 
1900 Nieuws - 193 
dich wiedersehe (filrr 
Heute-Journal - 21 2( 
Beinj t -2205Spatel 
- 2330 Nieuws 

D 3 
19 45 Gewestelijk nieu 
Nieuuws - 2015 [ 
doch irgendwas an sic 
21 00 Philharmonische 
22 00 Noch sind wir ni( 
— 2330 Nieuws 

LUX. 
19 55 Nieuwsoverzicht 
grand frere (fJ — 2 
messe de I'ouest (filn 

Z A T E R D A G (25 decJ - Op deze kerstdag 
\Ner\seT\ wij uiteraard ook iedereen een zalig kerstge
beuren en prettige vienng — Bugsy Malone is een Bnt-
se muzikale misdaadfilm waann alle rollen door kinderen 
worden gespeeld, met als bekende ster Jodie Poster In 
de film wordt een afrekening geleverd tussen twee riva-
lizerende gangsterbendes (BRT) — Kerstmis in de ge
vangenis, een dokumentaire over de viering van het 
kerstgebeuren in de Strangewaysgevangenis in Man
chester waar zowat 1 700 gevangenen vast zitten, werd 
vonge week verschoven naar vanavond (BRT) — Na 
het journaal wordt een muzikaal vredesprogramma 
opgebouwd rond „Het Vredesboek" van Bernard Ben
son (Een verhaal van vrede) En om in kerstsfeer te 
blijven sluit BRT af met de kwaliteitsvolle weekendfilm 
Een onvergetelijke kerst (A Christmas to remember) 
De verdienstelijke akteur Jason Robards, zoon van een 
al even verdienstelijke vader/akteur, speelt de verbitter
de boer Larson die aan mets of niemand anders denkt 
dan aan zijn in de oorlog gesneuvelde zoon Wanneer 
zijn vrouw het kleinzoontje voor de kerstvakantie in huis 
haalt, zint hem dat geenszins en hij laat het duidelijk 
blijken aan het ventje, dat hierdoor zodanig overstuur 
raakt, dat het op kerstavond wegloopt Vanavond komt 
een einde aan de reeks praatprogramma's die worden 
geprezenteerd door Mies Bouwman en heel ongineel 
Mies heten Mies maakt een goede beurt met deze 
reeks, die zij prezenteert voor de Avro, een zender 
waarbij zij terecht is gekomen nadat zij, samen met haar 
man, de regisseur Leen Timp, zich al aan de verschillen
de meestbiedende Nederlandse zuilen had aangebo
den (Avro/Ned 2) 

Z O N D A G (26 decJ - N a v de 100ste verjaar
dag van de geboorte van de Vlaamse auteur Willem 
Elsschot (.A\for\s De Ridder) zendt BRT een biografie uit 
over deze verdienstelijke schnjver, gemaakt door An
ton Stevens en Dirk Chnstiaens — In de reeks 
dokumentaires over mensen die een beroep uitoefenen 
„in de natuur", die door Vertjnica uitgezonden wordt en 
Vakwerk heet, wordt vanavond aandacht besteed aan 
een rietlegger en een jachtopziener in de Hoge Veluwe 
— Valley of the Dolls, een Amenkaanse minireeks die 
vanavond op RTB afloopt start deze avond op Ned I 
(Veronica) De reeks speelt in het glamourvolle filmmi-
lieu Maar de reeks laat zien dat met alles goud is wat 
blinkt — A2 heeft een driedelige reeks laten maken 
over leven en carrière van Brigitte Bardot Vanavond 
komt de 2de aflevenng ervan op het scherm Bngitte, 
telle quelle heet de dokumentaire reeks, wat zoveel wil 
zeggen als „Brigitte ten voeten uit" 

M A A N D A G (27 decJ - in Juke Box is Abba te 
gast met het gepaste nummertje Happy New Year 
(BRT) — De Britse reeks Nancy Astor is aan het einde 
toe, Nancy's eigenzinnigheid wordt o a onder invloed 
vari het Christian Science-geloof een ziekelijke bezeten
heid ZIJ IS nog slechts een kopie van de slagvaardige 
zelfbewuste realiteitslievende vrouw die zij ooit is 
geweest Deze reeks wordt op de maandag, de traditio
nele feuilletondag bij BRT opgevolgd door de 5-delige 
prestigieuze reeks Marco Polo — De wijk de Bronx in 
New York is een doffe plek die een troosteloze blik 
geeft op de Amerikaanse „welvaartsstaat" De wijk is 
bijna zo groot als Brussel De driekwart miljoen mensen 
die er wonen, leven er onder miserabele omstandighe
den Het werkloosheidscijfer loopt tot 50 % van de be
roepsbevolking op Met alle gevolgen vandien waaron
der het feit dat deze wijk de onveiligste is in heel Amen-
ka (De onderste steen - The South Bronx - Ned I) — 

The Wiz IS een discovanant va 
verhaal „The wonderful Wizard 
kaanse auteur Frank Baum (19 
van Sidney Lumet met Diana ! 
weinig van het onginele verb 
kader, het hedendaagse New Y 
wijzigingen ondergaan (1978) 

DINSDAG (28 decJ -
mee wil pakken zet de knop op 
ongewone wereld van Roald De 
gen van spannende verhalen va 
„De Parapluman" uitgezonden 
enkele jaren getrouwd is, is zij 
Haar huwelijk met de saaie ArtI 
geen inhoud meer Zij heeft de 
ontmoet met wie zij beste maatj 
een uitspapje naar haar nieu 
plotseling erg hard te regenen E 
Een vnendelijke heer biedt haar 
informatieve programma's D 
show gaat over onveiligheid in 
een diskussie met allerlei „deski 
en onveiligheid (BRT 2) 

WOENSDAG (29 dec) 
Stage Fright (Plankenkoorts) 
onze aandacht om verscheiden 
het een film van Alfred Hitchco 
wat Daarenboven is het de eni< 
Mariene Dietrich regisseert En i 
rollen wordt vertolkt door Jan 
van Ronald Reagan Jonathan C 
smoorverliefd op de sensuele 
Inwood (Mariene Dietnch) War 
noot vermoord wordt is JonatI 
nr een Jonathan vlucht in panie 
zijn vnendinnetje Eve Gill (J 
overtuigd is van zijn onschuld -
ontmaskenng van de echte mo( 
het kamermeisje van Charlott 
Charlotte zelf achter de waarh 
— Basketballiefhebbers kome 
aan hun trekken reportages o\ 
in Oostende Matchen Maccal 
en Sunair Oostende—Belgrad 
De nacht van de videoclip een ( 
op populair-muzikaal gebied ii 
2255 tot 200) 

DONDERDAG oo d 
heidsmagazine op BRT 1 kort 
werpen aan de orde alkoholve 
gen, gebruik en misbruik van n« 
cosmetica — l o Ropcke wijkt 
mien van zijn wekelijkse filmma 
In deze aflevenng prezenteer 
overleden filmmensen in 1982 
de 5 beste films van het jaar en 
finale uitgezonden van het bas 
de - Eindelijk brengt NCRV 
het scherm van de lang aanga 
de roman van Ina Boudier-Bal 
moet hier met echt letterlijk c 
gaat eerder om de „armoede v 
de leegheid Het is het verha 
welgestelde koopmansfamilie 
seling, waarbij het voorname 
financiële welzijn, maar over 
familieleden onderling en hun 
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m 
21 00 Report aktualitei-

45 Dallas (O - 2 2 3 0 T a -
sn — 2300 Ich kampfe 
Cfilm) - 050 Nieuws 

uws - 1930 Wenn (ch 
Jersehe (film) - 2100 
jrnal - 21 20 Wasser fur 
22 05 Spate Bescherung 
Nieuws 

/vestelijk nieuws — 20 00 
— 2015 Der mussen 

ndwas an sich haben — 
ilharmonische Revue — 
;h sind wir nicht tot (spel) 
Nieuws 

uwsoverzicht - 2000 Le 
sre (fJ - 21 00 La ker-
B louest (film) 

TV-programma's 

Woensdag 
DECEMBER 

BRT 1 
1700 Op het schildpadplein — 
1810 Tik tak - 1815 Hier in het 
noorden (dok) - 1855 Chips (fJ 
- 1912Librado - 1945 Nieuws 
— 20 20 Home sweet home ( f ) — 
2045Rankenkoorts(f i lm) - 2 2 3 0 
Fundamenten (Jacques Ruffie 
Traite du vivanO — 23 20 Nieuws 

BRT 2 
1945 Nieuws - 2015 Racido 
Domingo en solist Veneti (recital 
uit het Vatikaan) - 2055 Basket-
baltomooi Oostende 

NED 1 
1858 Nieuws - 1900 Van ge
west tot gewest — 2000 Studio 
Sport - 21 37 Nieuws - 21 55 
De boetedoening van een een 
balkspeler (violist Willem Noske) 
— 2250 Nieuws 

NED 2 
1835 Sesamstraat - 1857 Ster 
zonder hemel (tv-film) — 2000 
Nieuws — 2033 Puur Natuur' — 
2120 Solly s dinner - 21 30 Doc
tor Faustus — 2300 Teleac — 
2335 Nieuws 

RTB 1 
1930 Nieuws. — 2000 Risquons-
tout (spel) — 20 55 A la recherche 
de S (Stravinski) — 21 50 Loiseau 
defeu(balleO - 2 2 40 Nieuws -
2255 La nuit generation 80 du 

ideoclip 

ovanant van het sprook jesacht ige 
rful Wizard o f O z " van d e Annen-
(. Baum (1900) In deze bew/erking 
Tiet Diana Ross in de hoo fd ro l is 
ginele verhaal overgeb leven Het 
igse N e w York , heef t u i teraard ook 
an (1978) 

'8 decJ — W i e een l ichte thnller 
de knop o p BRT 1 In de reeks De 
3/1 Roald Dahl, een reeks bewerk in -
verhalen van o a Roald Dahl w o r d t 
j i tgezonden Alhoev\/el W e n d y al 
w d IS 18 ZIJ nog e rg aantrekkel i jk 
le saaie A r thu r heef t echter al lang 
I i j heeft d e v lo t te j ongere A n d r e w 
beste maat jes is g e w o r d e n Ti jdens 

haar n ieuwe v n e n d begint het 
} regenen En zij heef t geen paraplu 
r biedt haar hulp aan — D e reeks 
a m m a s De steek-er-wat-van-op-
/eil igheid in huis en o p s t raa t M e t 
lerlei deskund igen" in de vei l igheid 
IT 2) 

j (29 d e c ) — D e Engelse speel f i lm 
kenkoor ts) Cl 950 z w / w ) verd ien t 
/erscheidene redenen V o o r e e r s t is 
' ed H i tchcock en dat be teken t t och 
5 het de enige f i lm waann H i t chcock 
j isseert En een van de belangr i jkste 
>t door Jane W y m a n , de ex -v rouw 
Jonathan C o o p e r (Richard Todd) is 
i e sensuele musicalster Char lo t te 
e tnch) Wannee r Char lo t tes echtge-
d t is Jonathan u i teraard ve rdach te 
j c h t in paniek en zoek t onderdak bij 
Eve Gill (Jane W y m a n ) , die vas t 
I onschuld Z i j wi l zel fs he lpen bij d e 
e echte mooordenaar Zi j slaagt er in 
an Char lot te te w o r d e n o m z o bij 
; r de waarheid te k o m e n (BRT 1) 
)bers komen op BRT 2 u i tgebre id 
por tages over het Basketbaltornooi 
l en Maccab i Tel A v i v — D e n B o s c h 
le—Belgrado — RTBF 1 b reng t in 
ieoclip een overz ich t van de evolut ie 
al gebied in de laatste jaren (van 

^ G (30 d e c ) — In het Gezond-
BRT 1 k o m e n o a vo lgende onder-
3 a lkoholverbruik t i jdens de feestda-
.bruik van neusdruppe ls gebruik van 
Dpcke wi jk t enigszins af van het stra-
i jkse f i lmmagazine Premiere (BRT 2) 
prezenteer t hij o a een i tem over 

sen in 1982 en dat zijn er nogal w a t 
1 het jaar enz — O p BRT 2 w o r d t de 
van het basketba l tornoo i in Oos ten -
j n g t N C R V de eers te af lever ing op 
lang aangekondigde bewerk ing van 

Boudier-Bakker Armoede A r m o e d e 
it letterlijk o p g e n o m e n w o r d e n Het 

a rmoede van de g e g o e d e bu rgen j " 
3 het verhaal van de A m s t e r d a m s e 
lansfamil ie Ter laet rond de eeuww is -
t voornamel i jk g a a t met over het 
maar over d e relat ies tussen de 

ling en hun mensel i jke tekor tkomin 

gen D e N C R V heef t nogal w a t b e k e n d e namen w e t e n 
aan te t r ekken zodat d e reeks o p he t v lak van het 
ak te ren w e l o p voo rhand als een sukses mag w o r d e n 
b e s c h o u w d M e t o a Jan Retel, Ellen Voge l , K i t ty 
Courbo is , Ene Schne ider Diana Dobbe lman , C ^ x Hab-
bema, Ton Lensink, G e e s G innebank o m maar enke len 
te n o e m e n uit de Neder landse tonee l top Regie B ram 
van Erkel ( N e d 2) 

V R I J D A G ( oude jaa rsdag-en avond) — Het m o e t 
we l zi jn da t er een publ iek bestaat v o o r p rogramma's 
van het genre van de Gaston en Leo-shows V o n g jaar 
bere ik te de oude jaa rsavondshow van het komische 
d u o e e n hoog tepun t me t bi jna t w e e mi l joen k i jkers e n 
daarenboven k reeg het p r o g r a m m a een h o o g waarde-
nngsc i j fer Noch tans bli jkt uit dergel i jke s h o w s in e igen 
p ro iduk te het geb rek aan goe ie teks tschn jvers , e e n ge
b rek aan dosenng en n tmebepa l ing (BRT 1) — BRT 2 
meen t het jaar t e m o e t e n beslu i ten me t een f i lm die 
draai t r o n d Man l yn M o n r o e , die haar fans al ee rder deze 
w e e k aan d e slag hebben kunnen z ien Z i j is d e vede t te 
in De pnns en de danseres (The Pnnce and the 
showgi r l ) (1957) Man l yn M o n r o e had bekendhe id 
v e r w o r v e n als de sensuele s e k s b o m die dus f i lmrol len 
aangeboden k reeg omwi l le van haar hef snoe t je en haar 
lijf Na haar huwel i jk me t d e b e r o e m d e A m e n k a a n s e 
toneel-auteur A r thu r Miller, w o u zi j bew i j zen dat zij o o k 
n o g ak te ren kon Z i j w o u daa rom „seneuze ' rol len Z i j 
aanvaardde dan ook dankbaar een aanbod o m onder 
regie van Laurence Olivier tevens zi jn tegenspee ls ter te 
zi jn D e f i lm is gebaseerd o p het toneels tuk „The 
s leeping Pnnce" van Ter rence Ratt igan Het verhaal 
speel t in Londen in 1911, het jaar van de kron ing van 
G e o r g e V Al le g e k r o o n d e hoo fden en toekomst ige van 
d e hele we re ld zijn in Londen O n d e r hen d e pnns van 
een f ikt ief M iddeneu ropees land O p hetze l fde m o m e n t 
loopt in Londen een revue die w o r d t gebrach t d o o r een 
A m e n k a a n s geze lschap waarvan de s ter Elsie M a n n a 
(Man lyn M o n r o e ) is D e pnns bezoek t de revue en 
w o r d t ver l ie fd o p Elsie Manna Hij nod ig t haar uit op de 
ambassade van zi jn land — O p deze oude jaarsavond 
IS we l voo r iedereen die wa t a fwee t van het gebeuren in 
Neder land de gebeur ten is van het jaar d e vierjaarl i jkse 
con fe rence van de in Neder land hooggev ie rde kabaret-
art iest Wim Kan He t w o r d t z o w a t een analyse van de 
gebeur ten issen in Neder land en in de we re l d maar dan 
bekeken door de Hol landse ogen van W i m Kan ( V a r a / 
N e d 2) 

WIM KAN analyzeert de gebeurtenissen in '82 in eigen 
land en kijkt ook wel o» er de grenzen (Oudejaarsavond 
op Ned 2 om 21 u 55) 

T F 1 

2000 Nieuws - 2035 Le grand 
studio — 21 35 Sophia Loren (tv-
film) — 22 40 Le groupe vocal de 
France et le musee national — 
2340 Contes pour Noel - 2350 
Nieuws 

A 2 
19 20 Gewestelijk nieuws — 19 45 
Le theatre de Bouvard — 2000 
Nieuws — 2035 La Marseillaise 
(tv-film) — 2210 Strawl)erry ice 
— 2305 Nieuws 

FR 3 
1920 Gewestelijk nieuws — 19 40 
Regionaal programma — 1955 II 
etait une fois I espace — 20 00 Les 
petits papiers de Noel — 20 35 Au 
gui I an neuf — 21 05 Leur mot a 
dire — 21 10 Le veneur noir — 
2240 Nieuws - 2310 Retrospek-
tieve 1982 - 2340 Prelude a la 
nuit 

ARD 
2000 Nieuws - 2015 Ein Kleid 
von Dior (tv-film) - 2200 Over de 
bestemming van ontwikkelings 
hulp — 2245 Tagesthemen — 
2315 Ruckblick auf 1982 - 015 
Nieuws 

ZDF 
1900 Nieuws - 1930 Der Sport-
Spiegel — 2015 ZDF Magazin — 
21 00 Meute-Journal - 2125 Die 
doppelte Falie (film) - 2325 Franz 
Schubert Sinfonie nr 8 h-moll — 
2355 Nieuws 

D 3 
19 45 Gewestelijk nieuws - 2000 
Nieuws — 2015 Der schlagt mir 
auf den Magen — 21 00 Ellingtonia 
1 1 — 2 2 0 0 Sechs Personen su-
chen einen Autor (toneel) — 23 40 
Nieuws 

LUX. 
Z1 00 Le mille-pattes etait des da 
quettes (film) - 2300 Special 
RTL-Theatre 

Donderdag 
DECEMBER 

BRT 1 
1805 Harold Lloyd - 1835 Ge-
zondheidsmagazine — 19 45 
Nieuws — 2010 Cinemanie — 
21 00 Panorama - 21 50 Dallas 
(fJ - 2235 Nieuws 

BRT 2 
1900 Een vinger in de pap — 
1945 Nieuws — 2010 Premiere 
— 21 00 Basketbaltornooi te Oost
ende 

NED 1 
1858 Nieuws - 1900 Hotel -
1935 Driester - 2025 Airline ( f ) 
- 21 15 Lucille Star - 2137 
Nieuws — 2155 Jaaroverzicht 
nieuws — 2320 Nieuws 

NED 2 
18 35 Sesamstraat - 18 57 Harold 
Lloyd show — 1925 De familie 
Knots (fJ - 2000 Nieuwa — 
2028 Armoede (fJ - 21 55 Hier 
en nu — 2235 Tussen hemel en 
aarde (dok j - 23 20 Nieuws 

RTB 1 
1930 Nieuws - 1955 Autant sa-
voir Ham - 20 20 Peur sur la ville 
(film) — 2220 Leurs trucs en 
plumes (vanete en reportage) — 
2315 Nieuws 

TF 1 
19 20 Gewestelijk nieuws — 19 45 
Sil vous plait — 2000 Nieuws — 
2035 Ce fut un bel ete (tv-film) — 
2205 Sophia Loren (tv film) -
23 20 Contes pour Noel - 23 30 
Nieuws 

A 2 
1910 D accord pas d accord — 
19 20 Gewestelijk nieuws — 19 45 
Le theatre de Bouvard — 2000 
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TVEkspres 
De dikste vriend 

vanüwTY. 

Nieuws — 2035 La tulipe noire 
(film) - 2230 Les yeux et la 
memoire — 2330 Nieuws 

FR3 
1910 Nieuws — 1940 Regionaal 
programma — 1955 II etait une 
fois I espace - 2000 Les petits 
papiers de Noel - 2035 Au gui 
lan neuf — 21 05 Leur mot a dire 
— 21 10 Le veneur noir (tv-film) — 
2240 Nieuws — 2310 Banane 
flambee (John MacLaughin) — 
2340 Prelude a la nuit - 2345 
Bonne annee 

ARD 
2000 Nieuws — 2018 Frankfurt 
am Main (dok j - 2120 Mozart -
2250 Tagesthemen — 2320 Be-
ruchtigt (film) — 1 00 Nieuws 

ZDF 
1900 Nieuws - 1930 Jakob und 
Adele — 2030 Der lachende Dnt 
te (kwis speD - 21 00 Heute-Jour 
nal — 21 20 Vom Pantheon zum 
Tnumphbogen (reportage) — 
2215 Spuren La Trace (tv speD 
— 2335 Nieuws 

D 3 
1915 Gewestelijk nieuws — 20 00 
Nieuws — 2015 Serenade fur 
zwei Pistolen (film) - 2155 Wau 
fer- reportage - 2255 Vor 40 
Jahren — 2315 Nieuws 

LUX. 
1955 RTL Flash - 2000 Police 
story (fJ - 21 00 Keuze filmpro
gramma Sherlock Holmes a New 
York Le tendre piege 

Vrijdag 
31 DECEMBER I 

BRT 1 
1700 Tik tak — 1705 In de greep 
van Gambnnus (animatiefilmpje) 
- 1715 Sesamstraat - 1730 
Klem klem kleutertje de step>-
schoentjes (herhaling) — 1745 
Oudejaarskoncert uit Hamburg — 
1945 Nieuws — 2005 Gaston en 
Leo 83 — 21 00 Julio Iglesias in 
Tahiti (show) — 21 45 China spec
taculair - 2215 Hotel - 2240 
Disco in the snow — O 00 Silvester 
danspartij 

BRT 2 
2015 De Forsyte Sage (fJ -
20 55 Dit leuke land (jaaroverzichO 
— 2145 Eindejaarskoncert — 
2235 De pnns en de danseres 
(film) 

NED 1 
1858 Nieuws - 1900 Bassie en 
Adriaan in het circus — 1930 
Frank Buck (f J - 2015 Het beste 
het grappigste en het leukste van 
1982 - 2137 Nieuws - 2155 

Muziek voor uw plezier — 2300 
De openbanng (Freek de Jonge) 

NED 2 
18 35 Sesamstraat - 18 57 Alleen 
op de wereld — 20 00 Nieuws. — 
2028 Ja ik wiM (tv-film) - 21 55 
Wim Kan — 2300 Hoogtepunten 
uit de Willem Ruis-lottoshow — 
000 Vuurwerk — 015 Sonja, op 
oudejaarsavond 

RTB 1 
1930 Nieuws — 1955 Le vison 
voyageur (toneel) — 21 55 Face 
au public Patnck Sebastien (reci
tal) — 2320 Dizzy feet (vanete) 
— 2350 Nieuwjaarswensen — 
005 Moulin Rouge 

TF 1 
1920 Gewestelijk nieuws — 19 45 
Sil vous plait (magJ - 2000 
Nieuws — 2035 Ckx;o-boy — 
21 35 Jean de la lune (toneel) — 
2340 La nuit des cent etoiles 
(show) 

A 2 
2000 Nieuws - 2035 Lepingle 
noire — 21 45 Le mystere du gala 
maudit (knotsgek ontspannngs-
programma) — 2305 „82 sur son 
31 (show) — 035 La huibeme 
femme de barre-fleure (film) 

FR 3 
1920 Gewestelijk nieuws — 19 40 
Regionaal programma — 1955 II 
etait une fois I espace — 2000 
Nieuwjaarswensen Franse presi
dent — 2010 Les petits papiers de 
Noel — 20 35 La demiere seance 
(film) - 2050VeraCnaz( f i lm) -
2225 La demiere seance — 22 55 
Alors je dis bravo 82 (vanete) — 
015 La demiere seance — 030 
Haute societe (film) — 220 Prelu-
de a la nuit — 225 Bonne annee 

ARD 
20 00 Nieuws. — 20 05 Nieuwjaars
boodschap — 2015 Stars in der 
Manege (circusgala) — 21 55 Ru 
dis Tagesshow — 2225 Musketier 
mit Hieb und Stich (film) - 005 
Nachlese 1982 

ZDF 
2015 Der Partyschreck (film) — 
2150 Spass bis Mittemacht 
(show) — 000 Die Silvester Tanz-
party 

D 3 
2000 Nieuws — 2005 Toespraak 
bondskanselier — 2015 Gestat-
ten Tegtmeier Vome mit Adolf 
— 21 30 Broadway Melodie — 
2230 üza Minnelli - 005 Lange 
bleu 

LUX 
1955 RTL flash - 2000 Show 
Elvis Presley — 21 00 Folie Aman 
da (komedie) — 23 00 Le coeur en 
fete — O 00 Nieuwjaarswensen — 
020 Le paradis latin (vanete) 
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„Requiem" van Peter Benoit: 
een merkwaardige uitgave 

Op 8 maart 1901 liet de 
Antwerpse burgemeester 
Jan Van Rijswijck een 
doodsbericht uithangen. 
Er was heelwat belang
stelling voor deze droeve 
mededeling want het ging 
om het afsterven van een 
voor Antwerpen én 
Vlaanderen biezondere 
figuur: de stichter en aan
voerder der Vlaamsche 
Muziekschool, de schep
per van zoo menig ge
niaal gewrocht, Meester 
Peter Benoit. 

In zijn laatste verblijfplaats was 
deze Vlaamse komponist dirigent 
en muziekpedagoog wel biezon-
der vruchtbaar geweest Hij sticht
te er de muziekschool waar tegen 
de gewoonte van die tijd in het Ne

derlands onderwezen werd en 
voerde voor die penode opmerke
lijke onderwijskundige systemen 
in. De Vlaamsche Muziekschool 
werd door de Belgische staat er
kend en een jaar voor Benoits' 
overlijden bevorderd tot Koninklijk 
Vlaamsch Muziekkonservatonum. 
De Vlaamsche Opera die in 1893 
opgericht werd was een omvor
ming van het Nederlandsch Ly
risch Tooneel dat mede door Be
noit in 1890 was gesticht Maar 
nog meer dan al deze belangrijke 
verwezenlijkingen was het feit dat 
Benoit er in slaagde de muziek in 
de Vlaamse ontvoogdingsstrijd 
binnen te loodsen. Dat gaf aan de 
Vlaamse Beweging van die tijd 
een nieuwe wending: geloof in de 
eigen muziekkunst die op Euro
pees niveau werd gebracht en 
een krachtige stoot aan het 
Vlaams t)ewustzijn gaf. Het is dan 
ook niet te verwonderen dat Peter 
Benoit tijdens zijn Antwerpse pe
riode (van 1867 tot 1901) heelwat 
„Vlaamse werken" schreef. „De 

|P 

De stichter en aanvoerder der Vlaamsche Mu
ziekschool, de schepper van zoo menig geniaal 
gewrocht. 

Meester PETER BEIOIT 
is heden morgend om half vijf overleden. Eene 
openbare begrafenis zal den rouw vertolken die 
onze stad, jagansch het land vervult bij het verlies 
van den grooten Kunstenaar wiens roem zal 
voortleven in zijne werken. 

Antwerpen 8 Maart î ot DE BURGEMEESTER 

Jan Van Rijswijck 

Schelde" in 1848, „De Leie" in 
1875, „De Pacifikatie van Gent" in 
1876, „De Rubenscantate" en 
„Aan Antwerpen" in 1877, „Het 
Dietsche Bloed" in 1879... 

Parijs intermezzo 
Peter Benoit werd op 17 augustus 
1834 te Hareibeke geboren en 
ging na de eerste muzieklessen 
van zijn vader orgel leren bij een 
koster in Desselgem. Studeerde 
aan het Muziekkonservatorium te 
Brussel en speelde om den brode 
wat mee in het orkest van de 
Brusselse Munt Benoit veroverde 
ook de prijs van Rome met een 
cantate (in het Frans zoals het 
reglement toen voorschreef). Na 
een reis door heelwat Europese 
landen werd hij dirigent in het 
Parijse operette-teater van Offen
bach (van de french cancan..J. Na 
deze Parijse avonturen keerde 
Benoit naar Vlaanderen terug, 
eerst naar Brussel en dan Antwer
pen tot bij zijn dood in het voorjaar 
van 1901. 

„Requiem"-mls 
Om zijn twintigjarig bestaan de 
gepaste luister tiij te zetten heeft 
de platen-uitgever en -winkel Po-
ketino in samenwerking met de 
BRT één van de mooiste werken 
van Peter Benoit uitgegeven. Het 
gaat om het in 1863 gekreëerde 
„Requiem". Het werk dat zowel op 
LP als op muziekcassette geperst 
werd wordt gebracht door het 
BRT-koor (door Vic Nees voorlie-
reid), het Kortrijks gemengd koor 
en het BRT-kamerorkest Produ
cer is Elias Gistelinck en dirigent 
Herman Roelstraete die sinds ja
ren vertrouwd is met het werk van 
Benoit De opname dateert uit 
novemkjer 1975 en de originele 
klankband werd volgens de mo-

demste systemen te Berlijn gegra
veerd. Geluidtechnisch is er dus 
geen vuiltje te tjespeuren. 
Maar de uitgave bevat nog meer 
waarborgen. i 
Wie Poketino zegt denkt onver
mijdelijk aan Jo Van Eetvelde en 
dat wil zeggen: naast de hoge 
kwaliteit perfekte afwerking. Zo 
kreeg de platenkaft een vierkleu
rendruk mee van een portret van 
Benoit door Jan van Beers in 
diens Parijs atelier in 1888 gekon-
terfeit verder nog een losbladige 
afdruk van het overlijdensbericht 
uit 1901 en binnenin de kaft een 
uitgebreide levensschets van de 
meester door Paul Van de Buerie, 
konservator van het Benoitmu-
seum te Hareibeke (waar nog zo
veel onontgonnen bronnen over 
Benoit vertoeven). De kaft besluit 
met een situering van het uitge
voerde werk door Herman Roel
straete die in 1967 de tot nog toe 
slechts éénmaal uitgereikte Peter 
Benoitprijs mocht ontvangen. Ver
der bevat de kaft nog de teksten 

van de „Requiemmis", een teke
ning van de meester op zijn sterf
bed door Joris Do Cuyperen een 
geschreven portret van Herman 
Roelstraete. Aangenaam daarbij is 
dat alle teksten in vier talen wer
den aangebracht zodat LP en cas
sette een enig geschenk zijn voor 
zowel binr-'n- als buitenlandse 
vrienden. 
Met de uitgave van Benoits' „Re
quiem" zet Jo Van Eetvelde zijn 
kulturele traditie (Kerst- en liturgi
sche liederen, verhalen van Ernest 
Claes, „Antigone Sofokles"..J op 
hoog peil onverminderd verder. 
Wij kunnen dan ook niet anders — 
en graag — dan deze Brusselse 
Vlaming met zijn twintigjarige kul
turele arbeid in de hoofdstad van 
harte feliciteren en de nodige 
moed toewensen om door te zet
ten I (m.v.D 

— „Requiem* van Peter Benoit (1863) op 
LP en MC door het BRT-l(oor, Kortrijics 
Gemengd Koor, BRT-kamerorl(est 475 fr. 
bij Poketino, A. Maxlaan 146 te 1000 Brus
sel: Demerstraat 21 te 3500 Hasselt 

Feesten met (lichte) muziek.., 
De eindejaarsfeesten zijn voor de pla
tenfirma's het moment voor de tijd van 
eindeloze reeksen „Grootste hits" of 
„Het bteste van...". Belangrijkste uitgave 
in deze zin is bij EMI de „20" singelhits 
van de Beatles, van „Love me do" en 
„She loves you", langsheen de prachti
ge liedjes „Yesterday" en „Penny 
Lane", tot „Let it be" en „Winding road" 
waarmee de vier uit Liverpool in 1970 
een generatie muziek afsloten. 

Groepsleider John Lennon die eind '79 
om het leven kwam werd niet verge
ten, en ook van hem verschenen 17 
meest relevante opnamen als „The 
collection" op een elpee. Vanaf „Give 
peace a chance" uit '69 is het een mooi 
overzicht geworden, mét natuurlijk 
„Imagine" en „Stand by me", er wordt 
afgesloten met vijf nummers uit zijn 
postuum verschenen werk Twee pla
ten die ongetwijfeld als zoete broodjes 
over de toonbank zullen gaan en graag 
onder de kerstboom zullen liggen, 
naast de „Grootste hits" van de Aus
tralische Olivia Newton-John, dat een 
fijn overzicht is van tien jaar suksesvol 
zingen en akteren. 

Van boven de Moerdijk eveneens 
enkele fijne produkties, zoals Lee To
wers, die met zijn „New York, New 
York" vooral de dames weet aan te 
spreken. De nummers van Barry Ma
son, Charlie Rich en reggaeprins 

Johnny Nash hoorden wij in betere 
versies, maar zullen op oudejaars
avond bij kaarslicht ongetwijfeld uitno
digen tot de dans. In wat bij ons 
vroeger „elektrische kleinkunst" werd 
genoemd verscheen de tweede elpee 
van de Frank Boeijen-Groep. Muziek 
die zich situeert tussen wat Normaal 
pleegt zoals bij voorl)eeld het inlei-

(Medegedeeld) 

dend lied ,Zo mooi", en dan weer 
hedendaagse funk-foeat van landge
noot (en ex-Neeriands' Hoop) Bram 
Vermeulen op diens elpee „Tegen de 
tijd". Zij het dan met eenvoudige en ge
nietbare, wat maatschappij-kritische 
teksten, die in de lijn liggen van bij ons 
een Kns De Bruyne en Verminnen in 
de late zeventiger jaren. Niet meteen 

vernieuwend dus, maar dan toch mu
ziek die het nu in Nederland doet 
waarbij „Michael" en „Sneeuwblind" 
onze voorkeur meedragen. Maar ook 
„Boze tongen" en het trage „In mijn 
bloed", die wat aan Springsteen doen 
denken, mogen er zeker bij. Een vrij 
boeiende plaat ware het niet dat enke
le nummers tussendoor als een door-

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

In 
't midden 
van het 
Gewoel... 

Jef Eibers van 
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. 

slag klinken van vroeger werk (uit bij 
Killroy). 

Dé revelatie naar de feesten toe is 
de eerste elpee van de Gents-leperse 
formatie Luna Twist, die met deze 
schijf maar ook op de planken de 
Kreuners naar de kroon steken. Als 
Once More waren ze alvast beloftevol, 
maar na wat zakelijke verwikkelingen 
én naamwijziging vestigden ze alle 
aandacht op hun singeltje „African 
Time", waarna „Look out" eveneens 
intemationale allure kreeg. Ze waren 
het voorprogramma voor Roxy Music 
in Vorst-nabonaal, en deze derde plaat, 
met acht stevige nummers is meteen 
ook een volb-effer geworden. Als een 
der weinigen slagen zij erin met hun 
steeds evoluerende new-wave klan
ken een eigen imago vast te leggen, en 
zowel koele funky als de melodieuze 
meestamper valt bij hen in goede 
aarde. Toetsen, gitaar en syntesiser 
zijn vakbekwaam aangewend, en de 
saxofoon van gastmuzikant Enk Mi-
chiels is een welkome verrassing. Af
sluiter „I never talk..." is singelwerk, 
opvallend sterk van aanpak, promotie
rijp voor het buitenland. Raat waar de 
jongens van Less Dance en New 
Underground es goed moeten naar 
luisteren voor zij het nog eens aandur
ven zoveel geld te steken in een 
maxisingel. 

Sergius 

23 DECEMBER 1982 



Kritisch bel<el(en 

„Bakker", het verhaal van een leven 

m 15 

De titel van deze roman is ont
leend aan de meikever die met de 
gekke naam „bakker" wordt aan
geduid. In zijn jeugd speelde de 
schrijver zoals zoveel andere jon
gens met meikevers. Zij kozen bij 
voorkeur een „bakker", gebonden 
aan een garendraadje aan een 
achterpoot en lieten het beest 
vliegen, soms voorzien van een 
boodschap. Het was een spel 
waarbij het kon gebeuren dat de 
„bakker" een poot verloor. Of het 
beest dat kon overleven was voor 
de kinderen geen vraag. 

De schrijver tekent ons een we
reld waar menselijke warmte heeft 
plaats gemaakt voor koude druk
te. Een maatschappij waar men 
ook voortdurend in de gaten 
wordt gehouden, waar men een 
nummer is geworden. 

De mensen vinden er geen men
selijke verbondenheid meer zoals 
men die in (sommige) dorpen nog 
aantreft. 

Velen beseffen dat ze hun echte 
vrijheid kwijt zijn, zij voelen zich de 
„bakker", die met een touwtje aan 
de poot moeten vliegen naar de 
grillen van het kind. Verweven in 
dit verhaal behandelt Frank Liedel 
het probleem van het verlies van 
de huwelijkspartner. Kan de over
blijver nog ooit gelukkig worden 
als toen de partner nog leefde? 
Zijn beiden vroeger waarlijk zo 
gelukkig geweest of is dat maar 
een inbeelding achteraf? 

In dit boek behandelt de schrijver 
het geval van vier mannen waar
onder Boni Sandelaer die samen 
met zijn vrouw Greta een gelukkig 
paar vormde. Het koppel bezat 
wat geld en deed aan luxe: reizen 
naar het buitenland, nertsmantel, 
wonen in een gehuurde luxe-flat 
enz... 

Af en toe zich goed ontspannen, 
varen met de boot en stoeien als 
onbezorgde kinderen. 

Maar op een dag wordt Greta 
vermoeid bij het lichtste spel; zelfs 
een bal oprapen wordt haar te 
veel. 
Een dokter wordt er bijgehaald 
maar kan er geen hand meer aan 
steken en stuurt de zieke door 
naar een specialist. 
Maar het is boter aan de galg: op 
enkele dagen tijd staat Boni San
delaer alleen op de wereld. Dan 
begint voor hem het probleem dat 
de schrijver ons hier uit de doeken 
doet. 

Op een meeslepende wijze brengt 
hij ons de gebeurtenissen van 
Boni en de vier andere mannen 
voor ogen. 

De inhoud van het boek wordt van 
dag tot dag een grotere verbijste
rende realiteit. Alhoewel langdra
dig wordt het probleem door de 
schrijver met vakmanschap be
handeld. 
- „Bakker", Frank Liedel. Uitg. De Clau-
waert, Korbeek-Lo. Geb. 525 fr., PB 475 fr. 

Notities uit het kunstleven voor u bij/elkaar geschreven door NIc van Bruggen. 

Dunhill 
Dunhill is een van die gekonsakreerde Britse „in
stellingen" waarop het oude „empire" nog trots 
mag gaan: een prestigieuze wereldnaam, met 
een statige grootwinkel aan de even derftige als 
dure Jermynstreet waarin uitslutiend echte 
„gentlemen" zich van exclusieve toebehoren, 
vooral pijpen en aanstekers, voorzien. In België 
valt het sigarettenmerk binnen het grote Peter 
Stuyvesantkoncem International sales. Nu voert 
Dunhill een nogal „chic" allure en samen met de 
beperkingen op de tabakreklame zal dat in 1978 
wel de vooruitziende aanleiding geweest zijn tot 
het in het leven roepen van de Dunhill Distincti
on. Deze gedistingeerde onderscheiding wil de 
Belgische (sic), artistieke, kreatieve en ambach
telijke tradities bevorderen. 
Een weliswaar unitaristische maar daarom niet 
minder lovenswaardige doelstelling, temeer 
daar er ook federaal gedacht wordt: dit jaar 
wordt er een premie van 100.000 frank toege
kend aan een laureaat van de beide gemeen
schappen (daar kunnen de walen maar weer 
goed bij varen). Het onderwerp van de „distincti
on" betreft in 1982 het delikate werk van het 
konserveren of restaureren van schilderijen. In 
die zin wil Dunhill zijn bijdrage leveren tot het 
beter bewaren van ons rijke pikturale patrimo
nium... voorwaar een applausvragende ambitie. 
En beslist niet zonder weerklank, want zowat 
vijftig kandidaten meldden zich, waaronder bijna 
twintig vrouwelijke. 

Het vaak wat miskende ambacht blijkt dus 
springlevend. Door dit aan het door enige rook 
benevelde licht te brengen alleen al geniet 
Dunhill mijn sympatic (jammer genoeg rook ik 
enkel sigaartjes). Pijnlijker is de vaststelling dat 
de jury — een allegaartje van journalisten, 
professoren en eerste aanwezige assistenten 
— zal voorgezeten worden door de afgevaar
digde-beheerder en de algemeen-direkteur van 
Dunhill (zo vlug gaan die 200.000 dus ook weer 
niet de deur uit). Dit zet de waarachtigheid van 
het gulle initiatief toch wel even op de helling. En 
dan is er nog een me wat moeilijk liggende klei
nigheid: waarom in godsnaam gebeurt alle 
persinfo uitsluitend in het Frans? Nu zelfs de 
Stichting Roeping het tweetaliger wil aanpak
ken. 

Mime 
Gent is ongetwijfeld de metropolis van het rijke 

Vlaamse mimeleven, met alle originele en klein-
zielige toestandjes vandien. Maar er is desbe
treffend altijd wel wat gaande, ook nu weer. 
Meteen na nieuwjaar wordt er in d'Oude Kapel 
gestart met een kursussenreeks „Vorming voor 
mimisch teater", gegeven door Lukas Van de 
Abeele (naast een gevuld professioneel palma
res leerling van profeet Etienne Decroux), met 
achter zich Anne-Mie Lobbestael (dramaturge 
aan de Opera voor Vlaanderen). 
Het zal er niet zachtjes aan toegaan, want dit 
belooft de prospektus: „Een teater dat gedra
gen wordt door de dramatische kracht van het 
lichaam. Een levend, visueel gebeuren dat aan
grijpt om zijn waarachtigheid en zijn vanzelf
sprekendheid. Een teater van mensen, die am
bachtelijk en kontinu hun lichaam trainen en zich 
bezinnen over dat lichaam als musisch bewe
gingsinstrument en als kommunikatief medium 
van gevoel en rede T- zonder het te zoeken in li
teraire of anekdotisch kwaliteiten. 
In deze vorming gaan wij uit van de bewegings
leer van Etiennde Decroux, die de fundamenten 
van de moderne mime legde. Dit behelst een 
strikt objektieve studie van het bewegingsmate
riaal en van de mogelijkheden om dit te hante
ren; als het ware een notenleer van het mime-
werk. Een mime die het visuele ekwivalent is van 
de muziek. 

Aansluitend bij deze Decroux-trainign komen 
aan bod: kracht en lenigheidswerk, werksessies 
rond beleving, ritme en dynamiek, ruimte, impro-
vizaties.. Als u er zin in mocht hebben, het kan 
allemaal voor 1.500 frank voor 10 lessea Vraag 
het zelf maar op telefoonnummer 03-232.50.80. 
Wel een zweethanddoekje meebrengen denk 
ik. 

Lukas Van den Abeele, mime. (Foto Andrien 
Van den Abeele) 

Woord 
Het ene is al wat beter d * het andere, maar 
daar gaat het nu niet om. Wat mij dwars ligt is 
waarom het Ballet „van" Vlaanderen heet en de 
Opera „voor" Vlaanderen. Of zit ook daar weer 
wat „achter"? 

Moord 
Nee, aan bescheidenheid zijn er nog niet zo heel 
veel Hollanders overieden. En nu er (na de 
oubolligheid van Havank, Van Eemlandt en de 
vertellende kommissaris) een paar noorderbu
ren op de internationale thrillermarkt mee begin
nen te tellen, vindt de Uitgeverij Bruna dat een 
goede reden om in pocketvorm een „Crime 
Jaart)oek" uit te geven met 21 korte verhalen 
van even zoveel scribenten in het genre, al 
wordt dit genre erg ruim opgevat en uitgebreid 
tot horror en science fiction. 
Op zichzelf is dat niet erg, moest er enig niveau 
bereikt worden. Maar nee, niets dan inspiratielo
ze middelmaat De debutanten hebben weinig te 
vertellen dat we al niet eerder en beter lazen, en 
de coryfeeën hebben blijkbaar iets uit de lade 
gehaald dat er al lang lag en er beter had kunnen 
blijven liggen. 

Eén uitzondering is het pretentieloze, wat 
sprookjesachtige Teddybeen/erhaal van Jan 
Willem Holsbergen. Wel een nieuwigheid in dit 
Jaarboek is het tussen de verhalen inlassen van 
advertenties (voor uiteraard Brunaboeken). 
Kortom, ook in het boekbedrijf slaat de smaak-
verioedering ongenadig toe. O ja, in het moord-
boekje werden ook enkele verhalen van Vlamin
gen opgenomen. Dat van „waar of niet waar?" 
radiobeest Paul Jacobs hebben we niet kunnen 
lezen, omdat de laatste katern van ons eksem-
plaar voor de helft uit lege pagina's bestaat 
Maar het gaat over katten. En zeggen dat zelfs 
Baudelaire al Poe vertaalde. Meer dan een 
eeuw geleden. 

Bestseller 
Norman Mailer is een beroemde naam. Niet 
alleen omdat de drager van die naam uitstekend 
met de vuisten, vuurwapens en whiskey weet 
om te gaan, maar ook en vooral met de pen. Een 
nieuw boek van hem is dan ook steeds een lite
raire gebeurtenis van jewelste. Zon evenement 

staat ons volgend jaar te wachten, want in mei 
1983 zal het meer dan 1.000 bladzijden tellende 
„Ancient Evenings" bij Little Brown in New Yori< 
verschijnen, nadat de Amerikaanse Rayboy-
editie in april en mei twee lange hoofdstukken 
zal afgedrukt hebben. 
Nee, dé Great American Novel (een dwangge
dachte van de auteur) is het weer niet gewor
den, want het verhaal speelt zich af in het 
Egypte van Ramses II, dus zowat 1100 vóór 
Kristus en is een mengeling van fiktie en non-
fiktie over de goden- en dodenkultussen in het 
land van farao's en hun libido's 
Dat het boek een absolute bestseller wordt is 
nu al een vaststaand feit De literaire agenten 
van Mailer spreken wereldwijd van gouden 
zaken. Wie Nonnan het liefst in het Nederiands 
leest zal evenwel nog enig geduld moeten 
oefenen. Immers, het boek werd pas vlak voor 
nu Kerstmis voor vertaling vrijgegeven en verta
ler Frans Bruning heeft nog geen woord van het 
manuskript onder ogen gekregen, zodat tot nog 
toe slechts de titel vertaald ia De Nederiandse 
uitgave zal als „Schaduwen uit de Oudheid" pas 
in het voorjaar van 1984 op de markt komen. 
Uitgever Holkema & Warendorf betaalde voor 
de vertaalrechten meer dan een half miljoen 
frank En wie zei ons dat er met schrijven geen 
beleg op de botertiam komt? 

Toerisme 
Van Louis Couperus lazen we ooit een bunde
ling reisimpressies .Antiek Tourisme". Deze 
literaire parafraze kan nu echt dankzij het 
Franse maandblad Lire. Van 11 tot 21 mei mag u, 
mits betaling van bijna 60.000 frank per persoon 
(als u met z'n beidjes gaat), mee aan boord van 
de Mermoz (4 zeesterren) op „cruise" naar 
Malta, Venetië, Dubrovnik, Kotor en Napels. 
Mede-kruisvaarders zijn o.a. de auteurs Bernard 
Pivot (hoofd-redakteur), Hélène Carrère d'En-
causse, Félicien Marceau en Jean d'Ormesson. 
Alles is natuuriijk „eerste klasse", het eten 
„haute cuisine" en elke kajuit heeft een „toilette 
privée". Literatuur als promotioneel lokmiddel 
voor de eigentijdse reisindustne... welke „poète 
maudit" had dit ooit durven dromen? 
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De balans is niet 
helemaal negatief 
Halfweg de voetbalkompetitie 
mogen uiteraard konklusies wor
den getrokken. Ondanks wij op 
deze bladzijde geregeld negatie
ve klanken lieten horen erkennen 
wij graag dat het vaderlandse 
voetbalinternationaal goed heeft 
stand gehouden. Sportief en- or-
ganizatorisch. Sportief omdat de 
Rode Duivels alweer goed op 
weg schijnen naar de eindbeurt 
van het Europees kampioen
schap. Overwinningen, welis
waar voor eigen volk, tegen Zwit
serland en Schotland hebben de 
ploeg van lepe Guy Thijs onmis
kenbaar psychologisch voordeel 
opgeleverd. Bovengenoemde te
genstanders en Oost-Duitsland 
mogen zich geen enkele misstap 
meer veroorloven of het is on-
herroepeljk gebeurd. Bovendien 
verheugt de nationale ploeg zich 
in haar groeiende populariteit 
Vorige week bevolkten méér dan 
vijftigduizend toeschouwers de 
Heizel. Een onverwacht hoge op
komst die afdoende bewees dat 
de televisie inderdaad een be
dreiging kan vormen voor de 
leefbaarheid van het voetbal. 
Oververzadiging was nog nooit 
ergens goed voor en het inge
wortelde verwachtingspatroon 
— de match komt toch op de 
buis- — werd dan ook terecht 
doorbroken. 

Maar ook In kompetitie werd de 
terugval in de publieke belangstel
ling — die in de ons omringende 
landen nagenoeg al de klubs tot 
wanhoop brengt — redelijk goed 
opgevangen. 
Opvallend is wel dat steeds min
der supporters hun ploeg verge
zellen bij uitwedstrijden en dat de 
geestdrift afneemt wanneer veel 
matchen binnen korte tijd worden 
gespeeld. De ekonomische krisis 
zal daar wel niet vreemd aan zijn. 
Maar globaal genomen blijft de 
belangstelling toch op peil. Temeer 
daar in de lagere afdelingen — 
goedkopere toegangsbewijzen en 
geen verplaatsingsonkosten — al 
gedurende enkele jaren een op
waartse trend wordt genoteerd-
Wat het kamploenschapverioop 
zelf betreft Is de nivellering naar 
beneden toe opvallend. Na zeven

tien speeldagen ligt de nummer 
acht in de rangschikking (Beve-
ren) amper vier punten achter op 
de herfstkampioen (Standard). 
Bovendien tievlnden zich nog 
steeds vijf ploegen In een speling 
van twee punten. Wel prijken 
Standard en Anderiecht, de ge
doodverfde favorieten, samen aan 
de kop. Frappant Is dat de Brusse
laars dertien punten op zestien 
wonnen sinds het vertrek van trai
ner Ivic. Anderiecht was overigens 

Jean-Marie Pfaff: doorbijten. 

Swat Vander Eist: van over het ka
naal gekomen om te scoren
de ploeg die buitenshuis het best 
presteerde. Zij won twaalf punten 
op achttien. Een vaststelling die 
toch wel gunstige perspektleven 
opent Indien Pol Van Hlmst In een 
paar maanden toptralner gepro
moveerd, zijn manschappen kon-
ditioneel en mentaal onder kontro-
le kan houden. Want Standard Is 
ondanks de hoge verwachtingen 
minder onkwetsbaar dan aanvan
kelijk werd vemeend. 
Drie Vlaamse klubs hebben zich In 
het eerste kompetitiegedeelte bij
zonder gunstig onderschelden: 
Waterschel, Club Brugge en Loke-
ren. Waterschel schijnt de mid
denmoot definitief te willen veria-
ten. Het heeft zijn ankers utge-
gooid In de „Europese zone" van 
de rangschikking. Thor was „de" 
verrassing van de voorbije maan
den. De ploeg schijnt bovendien 
genoeg Inhoud te bezitten om nog 
geruime tijd een toonaangevende 
rol te vertolken. Wordt Thor (Tot 
Herstel Onzer Rechten...) dan wer
kelijk (en eindelijk!) de eerste Lim
burgse topploeg? 

Club Brugge heeft zich In de voor
bije maanden schitterend hersteld 
van het rampjaar '81-'82. Onder 
Kessler bereidt Club een nieuwe 
toekomst voor. Wij geloven niet 
dat de Westvlamingen, die toch 
maar één punt op de herfstkam-
pioenen achter liggen, in de terug
ronde zullen In elkaar stuiken. De 

reputatie van Kessler staat borg 
voor... het tegendeel! In het verie-
den muntten zijn teams telkens uit 
door hun voorijeeldige lichamelij
ke konditie. De ploegen van Kess
ler speelden doorgaans sterker na 
dan voor de jaarwende... Wij wa
gen ons niet aan een voorspelling 
maar we geloven vast dat Qub 
volgend seizoen opnieuw Euro
pees voetbalt en over korte tijd 
opneuw naar de titel mikt! 
Lokeren van zijn kant wist het 
vertrek van enkele spelbepalende 
figuren (Lato, LubanskI en Snel-
ders) behooriijk op te vangen. De 
inbreng van eigen jongeren ging 
niet gepaard met een sj)ektakula-
re terugval in de spelkwalitelt en In 
het resultaat Een vaststelling 
waaruit ook andere klubs vertrou
wen zouden moeten durven pu
ren™ 
Onderaan schijnt het degradatie
debat zich te beperken tot een 
Luiks-Limburgs onderonsje. Luik, 
Seraing, Winterslag en het wel in 
zeer slechte papieren verkerende 
SK Tongeren hebben inderdaad 
alle reden om ongerust te zijn. 
Maar niets zegt dat ook de West
vlamingen (Cercle Brugge en Wa-
regem) niet In... de gevarenzone 
zullen verzeilen. Met enige ver
beeldingskracht mag men stellen 
dat nog acht ploegen een kans 
maken op de titel en dat., nog tien 
andere de degradatie moeten vre
zen... Zo 'n vaart loopt het natuur
lijk niet maar het bewijst wel dat 
aan een nivellering In de krachten 
ook voordelen vast zitten. Zelden 
was de spankracht zo groot en na
genoeg niemand acht zich geroe
pen de uiteindelijke afloop te voor
spellen... 
Nog één andere „speltechnische" 
vaststelling: het home-voordeel 
blijft wel zwaar doorwegen. Mo
menteel zijn nog zes ploegen on-

flode (witte) duivels: driemaal omhelzen. 

geslagen op eigen veld. Onder 
hen AA Gent dat in zeventien 
wedstrijden alweer acht keer ge
lijk speelde en dat voor een zo
veelste O—O-resultaat zijn hand 
niet meer omdraait 
Moelijk blijft het werk van de 
scheidsrechters. Ze stralen nog 
steeds te weinig gezag uit Ze 
fluiten niet gelijkvormig en hun 
autoriteit worden van vele kanten 
ondermjnd. Hun goede trouw 
wordt vaak zelfs openlijk In twijfel 
getrokken en dat is natuuHjk een 
kwalijke zaak. Bovendien moeten 
zij afrekenen met spelers zonder 
enige zin voor colleglalleit Als het 
moet staan ze elkaar naar het 
leven. En heel vaak luwen de 
passies niet eens nadien. Het vol

staat de verklaringen na afloop 
van een wedstrijd eens rustig 
door te nemen en desbetreffend 
enig Inzicht te verwerven. Alhoe
wel de opwinding misschien mede 
veroorzaakt wordt door de pers 
die meer leert van woorden in de 
kleedkamer dan van balwisselin
gen op het veld... Met een doel-
puntengemiddelde van om en bij 
de 2,75 zijn we er inderdaad niet 
zo slecht aan toe en misschien 
betert het er in de terugronde nog 
op. Want de nieuwste beloften die 
zich aanmelden bewegen zich bij
na allemaal in de aanval. Dirk 
Goossens van Beerschot en Mare 
Van Der Linden van Antwerp la
ten in dit verisand het beste verho
pen! Zodus.-

Een kerstmeditatie 
Voor een paar weken besteedden wij uitvoerig 
aandacht aan enkele verklaringen van Hans Kraay, 
de huidige oefenmeester van Feyenoord. In de 
jongste weekendbijdrage van Het Belang van 
Limburg verscheen een „profiel" van de om zijn 
kennis en kunde terecht geroemde Nederiander. 
Hans Kraay formuleerde weer meningen die in 
deze kersttijd tot meditatie uitnodigen. Hans 
Kraay, die in de voetballerij werkelijk „alles" mee
maakte, nam nog nooit een blad voor de mond. Wij 
citeren- „In het voetbal-aan-de-top leef je tegen 
het intellektuele minimum aan. Het is een wereldje 
van geestelijk verminkten dat terwijl in Beiroet Pa
lestijnse kampen worden uitgeroeid, in Argentinië 
massagraven worden blootgespit en in Polen weer 
een hongerwinter voor de deur staat maar van 
één, alles dominerende, alles verdringende ge
dachte bezeten is: zondag moet er gewonnen 
worden. Moet. een must waarbij de slechte eigen
schappen van de mens onwillekeurig aan de 
oppervlakte komen en het doel zowaar de midde
len heiligt Toegegeven, het is afstompend zonder 
meer." 
Het is een verklaring die kan tellen en die geen 
verdere kommentaar behoeft Ze stemt echter wel 
tot nadenken en zou best tot in den treure toe 
herhaald worden aan die ouders die menen vroeg
tijdig konklusies te moeten verbinden aan de door 
talentscouts opgemerkte aanleg van hun zoon. Wij 
dachten eraan toen we vanmiddag een gewezen 
Uefa-junioreninternationaal leeggoed zagen sta
pelen in een grootwarenhuis. De lang gekoesterde 

droom was tot verbittering verworden. Zo begre
pen wij uit zijn woorden-
Hans Kraay pakte ook de sportpers aan. De 
Nederiandse weliswaar maar de aangeklaagde 
uitwas was en is ook nog bij ons zichtbaar. Dat 
leerde ons Sporttribune de dag na België—Schot
land. „Intellektueel" Sonck liet Jansma datgene 
zeggen wat hijzelf zo graag had verkondigd. 
Daartoe ontbrak hem evenwel de moed. Jansma's 
inzichten werden evenwel voorgesteld als deze 
van een „objektief waarnemer. 
Over dat soort journalistiek heeft Hans Kraay een 
eigen mening: „Het heeft me dikwijls steil ver
baasd dat journalisten die technisch zo weinig van 
de materie afwisten, zo cru in hun beoordeling, hun 
kwotering konden zijn. Verslaggevers die zelf 
nooit gevoetbald hebben, hebben naar mijn smaak 
niet het recht om cijfers op een Individu, een pres
tatie te plakken.' 
Ook over het voorkomen van inzender jonge 
sportjournalisten wilde Hans Kraay één en ander 
kwijt Ook al is er op dit vlak, ook bij ons, 
onmiskenbaar een verbetering ingetreden. „Er Is 
een tijd geweest datje, wanneer je niet ongescho
ren en in een vuile spijkerbroek op het appel ver
scheen, door de kollega's als een minabele rechtse 
reaktlonair gedoodverfd iverd'Het kan heus geen 
kwaad dat men het ook eens door een Nederian
der hoort zeggen- Want Vlamingen die soortgelij
ke meningen openlijk durven ventileren worden 
ook nu nog onmiddellijk als een „minus" nageke-
ken-
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Wat men ook van de vakbonden 
moge denken: zij vormen in dit 
land een erg grote macht Zeker 
nu de regering het parlement 
buitenspel heeft gezet en liever 
onderhandelt met de sociale 
partners, dan met de verkozenen 
van het volk. Het vertrek van 
Debunne als ABW-leider is dan 
ook een gebeurtenis, die niet 
onopgemerkt voorbijgaat Ook 
en vooral vanuit Vlaams belang 
moeten we er bij blijven stilstaan. 

IN Het Belang van Limburg stelt 
Hugo Camps zich vragen over 
de opvolger van Debunne: 

„Onder Debunne is het nooit nog 
tot echt hartelijke verhoudingen 
gekomen tussen het ACV en 
ABVV. Niet in het minst omdat de 
ABW-leider toch nooit eens uit 
het keurslijf van viscerale strateeg 
kon stappen. Zoals hij ook nooit 
echt vrede heeft kunnen nemen 
met een communautaire opsplit
sing van het vakverbond. Debun
ne is misschien wel de laatste 
unitaire syndikalist geweest Zijn 
opvolger, André Vanden Broucke 
zal wellicht wat minder afgemeten 
zijn in zijn Vlaamse reflexen. Hij 
heeft ook reeds laten verstaan dat 
het syndikalisme zich moet bezin
nen rond een geloofwaardig en 
haalbaar alternatief Mooie voor
nemens maar het is toch heel 
onwaarschijnlijk dat het ABVV 
zich van vandaag op morgen gaat 
omturnen van een onbuigzame 
vetoklub tot een plooibare en sa-
lonfahige sociale partner De op
rechte maar starre geest van De
bunne blijft zeker nog een tijdje 
nazweven." 

In elk geval lijkt een toenadering 
tussen ACV en ABVV nog niet 
voor morgen te zijn. 

DAT blijkt duidelijk uit de kom
mentaar van het ACV-blad 
Het Volk: „Wat de verhou

ding tot het ACV betreft heeft 
Vanden Broucke gelijk dat er een 
duidelijk verschil in visie op de 
maatschappij bestaat tussen een 
socialistische en een kristelijke 
vakbond. Ons lijkt de éénheid in 
de verscheidenheid eerder een 
rijkdom te zijn dan een verarming. 
Over het Ijegrip links en rechts is 
intussen al veel gezegd. Soms 
hebben wij de indruk, dat de link
sen konservatief handelen en de 
rechtsen progressieve reflexen 
vertonen. De ABVV-voorzitter 
verwart „links" blijkbaar met „soci
alistisch" waar hij stelt dat in het 
ACV een linkse syndikalist geen 
ruimte krijgt In ieder geval heeft 
ABVV-voorzitter André Vanden 
Broucke ons andermaal duidelijk 
gemaakt dat het syndikalisme in 
krisistijd geen sinecure is, omdat 
de realiteit hard is en emotioneel 
verzet tegen klaarblijkelijke on
rechtvaardigheden zich soms te
gen de werkende bevolking zelf 
keert. Ook het ABVV en zijn nieu
we voorzitter hebbien duidelijk 
geen modeloplossing op zak. Het 
ACV hoeft zich als kristelijke vak
bond dan ook met ongemakkelijk 
te voelen. Integendeel." 

D EZE kommentaar liegt er niet 
om: de 2 grote bonden ken
nen nog heel wat v*/rijvlngs-

punten Maar In elk geval vi/ordt 
met het vertrek van Debunne een 
hoofdstuk afgesloten, dat wellicht 
ook gevolgen kan hebben voor de 
Belgische staat. Daar wijst De 
Morgen op- „Even hardnekkig ver
dedigde hij de eenheid van de 
arbeidersklasse en dat leverde 
hem bij herhaling het verwijt (?) op 
de laatste der unitaristen te zijn. 
Daarover zal de geschiedenis uit

spraak doen, maar zeker is dat zijn 
principiële opstelling terzake meer 
dan eens communautaire avontu
ren heeft verhinderd. Op een 
ogenblik dat de spanning tussen 
Vlaanderen en Wallonië opnieuw 
naar een climax groeit, valt het 
moeilijk in te schatten wat het 
vertrek van Debunne op de wan
kele staatsstruktuur zal zijn. Ook 
op dat punt zou het het einde van 
een tijdperk kunnen inluiden." 

Nu, tegen het einde van dat tijd
perk hebben wij uiteraard geen 
bezwaar. Want hoe vlugger de 
vakbonden de federale weg op
gaan, hoe beter. 

INTUSSEN hebben de laatste 
gemeenteraden van de uittre
dende koalities op vele plaat

sen nog vlug de belastingen ver
hoogd, waardoor de burgers nog 

dieper in hun zak moeten tasten 
en de nieuwe koalities met een 
resem belastingen worden gekon-
fronteerd. Gazet van Antwerpen 
schrijft hierover. „De tjegrotings-
ontwerpen, die dezer dagen door 
de gemeenteraden worden be
handeld, tonen echter aan dat ve
len onder saneren gewoon een 
verhoging van de inkomsten ver
staan in de vorm van hogere be
lastingen en hogere retributies 

voor geleverde diensten. Met an
dere woorden betekent dit dat de 
burgers, die reeds zoveel hebixn 
moeten inleveren door maatrege
len van de staat, ook nog eens 
door hun lokale besturen zullen 
gepluimd worden. En dat is wat an
ders dan een echte gezondmaking 
van de overheidsfinanciën." 
Kan iemand mij nog zeggen hoe 
de liberale verkiezingsslogan 
was? 

Vanaf 6 januari 1983 in het weekblad "Wij,, 

"ADVOKAAT IN 
SOMBERE TIJDEN,, 

Senator Frans Van der Eist, stichter van de Volksunie: "Als jong 
advokaat in de sombere repressie-jaren pleitte ik honderden geval
len. Ik verwierf een dieper inzicht in koUaboratie en repressie ." 

In de januari- en februar i -nummers van het weekblad " W i j " 
vertelt Frans Van der Eist uit zijn "Her inner ingen" . 

Mis deze reeks niet. Neem een abonnemen t : 6 maanden 
450 F, een jaar 750 F ; storten op prk 000-0171139-31 van "Wi j" , 
Barrikadenpicin 12 te <,<;f-v o«:-«»̂ *-̂ >-̂ -«-3̂ -̂s<î ««as% ŝH^® «̂ 
1000 Brussel ( iuist ' het- c»-.A--'j»,a'«'<iw<i.ii'>^t3s? js»»,»»» «<«» 
zelfde adres als dat van 
de Volksunie. Daar 
horen wij dan ook bij). ''fc^^^'5^ato-xxü 

En je kan natuurlijk 
ook deze bon gebruiken: 

I 
N a a m : 

m <a^s. 

Adres : 

wenst een abonnement 
• 6 maanden 450 F 
• 12 maanden 750 F 

Charistans ondereen rots van ae weex 
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in de Volksunie 
Minister De Croo in antwoord aan kamerlid Valkeniers 

Spoorweg zuigt 
Walen naar Brussel 
Na een inleiding, gesteld in een taaltje dat alleen voor ingewijden be
grijpelijk IS, heeft de raad van beheer van de NMBS beslist- „dat er 
zal gezocht worden naar bijzondere maatregelen inzake mutaties^ ja 
zelfs inzake de bepalingen op taalgebied De huidige toestand van het 
effektief maakt het noodzakelijk, tijdelijke spoorleggers van de 
Franstalige groepen over te hevelen naar groep Brussel" Minister 
van Verkeerswezen, De Croo, hierover aan de tand gevoeld door 
volksvertegenwoordiger Valkeniers, legt uit hoe het komt dat er bij de 
dienst Baan 711 werklieden beschikbaar komen 
HIJ Wijst op „het flagrante oneven-

w%sp^i Hr-h}m'^ 

wicht dat in de plaatselijke en 
gewestelijke diensten van Brus-
sel-hoofdstad bestaat ten voor
dele van de Nederlandstaligen 
Daarom acht hij het logisch dat 
wanneer daar plaatsen vnj ko
men ze door Franstalige en niet 
door Nederlandstaligen worden 
bezet 
Indien de versie van de minister 
juist is. IS zijn besluit het ook 
Maar hij misleidt het publiek door 
verwarrend taalgebruik De ver-
vlaarnsing" van de openbare dien
sten te Brussel is een oude Waal
se en franskiljonse klacht Hier
mee bedoelen zij dat vele tweeta-
ligen in openbare diensten aldaar 
feitelijk Vlamingen zijn Dat velen 
van deze Vlamingen zich in het 
openbaar en zelfs in hun prive-le-
ven als Franstaligen (trachten te) 
gedragen nemen zij met in aan
merking Dat de wet zelf voor 
betrekkingen die kontakt met het 
publiek meebrengen en voor een 
aantal hogere graden, de eis van 
de tweetaligheid stelt naast die 
van de afstamming vergeten zij 
gemakshalve 

Dat deze tweetaligen sedert lang 
hoofdzakelijk Vlamingen zijn om
dat Franstaligen weinig belang
stelling aan de dag leggen voor 
het aanleren van het Nederlands, 
willen ZIJ met onder ogen zien 
Voor hen telt alleen het antwoord 
op de vraag zijn het Vlamingen 
of Franstaligen? Laatstgenoem
den zijn Walen en allerlei ver-
fransten, maar dan wel zo gron
dig dat men geen vreemd aksent 
horen kan Tenzij een Vlaams 
aksent, dan heten zij Vlamingen 
hoe hard zij ook hun best doen 
om Frans te schrijven en al stem
men ze FDF 
Met zulke normen gemeten we
melt het in Brussel natuurlijk van 
Vlamingen, vooral in de openbare 
diensten Dat de Walen zulke 
redenering houden, is hun zaak 
dat De Croo ze impliciet over
neemt IS wat anders 
Voor een ordelijke gang van za
ken te Brussel dient men, met 
betrekking tot de hier besproken 
aangelegenheid, twee kwesties 
uiteen te houden de noodzaak 
van tweetalig personeel voor de 
openbare diensten en a wense

lijkheid van de aanwezigheid van 
beide volksgroepen daarin Het 
taalgemengde gebied Brussel 
kan met in een Vlaamse en een 
Waalse sektor gesplitst worden 
niemand wenst dit trouwens Bij
gevolg organizeert men ofwel het 
hele openbare leven te Brussel 
op basis van gescheiden volks
groepen (personalistisch), al dan 
met met toekenning van (sub)na-
tionaliteit ofwel op basis van met 
onderscheiden burgers (territo
riaal) 
In de eerste opvatting kan men 
de openbare diensten verre
gaand splitsen en even verre
gaand met eentaligheid volstaan 
De omvang van het eentalige 
overheidspersoneel kan dan be
paald worden door de vereisten 
van de dienst Een vergelijking 
van het aantal Frans- met Neder
landssprekenden heeft in dit licht 
met de minste zin meer De bezol
diging gebeurt dan natuurlijk ook 
door de betrokken groep Van
zelfsprekend past in dit perspek-
tief met een Nolsmaatregel als 
het splitsen van alleen maar loket
ten dit dient alleen maar om 
Vlamingen die in een Vlaamson-
vriendelijk milieu leven, onder bij
komende verfransingsdruk te 
zetten of, als ze „onwillig" zijn, te 
brandmerken 

In de tweede opvatting moet in 
beginsel alle overheidspersoneel 
tweetalig zijn met alleen zij die 
met publiek in kontakt komen 
maar ook zij die dossiers behan
delen en vooral mensen met een 
zekere graad en verantwoorde
lijkheid Die moeten immers met 
beide volksgroepen kunnen om
gaan In dit schema kan men van 
een evenwicht spreken Volgens 
de Walen is er evenwicht, wan
neer de plaatselijke taalverhou-
ding (75 F/25 N? zij beweren 
85 F/15 N) in het overheidsper
soneel weerspiegeld is Volgens 
de Vlamingen dient eigenlijk de 
taaiverhouding weerspiegeld te 
worden binnen de staat waarvan 
Brussel de hoofdstad is (zonder 
hoofdstad te worden ware Brus
sel een stad zoals Leuven geble
ven) De Vlaams-nationalisten 
hebben altijd een principiële, met 
altijd een taktische, voorkeur ge
had voor de personalistische op

lossing Maar ZIJ hebben het met 
gehaald De anderen, vooral de 
Walen, verkozen ditmaal de tern-
tonale oplossing, wat zij zo sma
lend het bodemrecht noemen als 
het om Brussels randgemeenten 
gaat Bovendien hebben de Vla
mingen vrede genomen met een 
50/50-verhouding (en dan nog 
slechts van een bepaalde graad 
af opwaarts) Deze verhouding is 
de tegenprestatie voor een 
50/50-verhouding in de zoveel 
belangrijker staatsadministratie 
In elk geval staat het vast dat dit 
overheidspersoneel tweetalig 
moet zijn Doch zelfs door van de 
Walen feitelijk minder talenkennis 
te vragen dan van de Vlamingen 
geraakt men met aan het beno
digde aantal tweetalige Walen Dit 
IS het voortdurende bewust on
derhouden misverstand de wet 
vergt inderdaad een evenwicht 
tussen Vlaams en Waals over
heidspersoneel te Brussel maar 
dan wel van tweetalig overheids
personeel En het komt inderdaad 
voor dat bij ontstentenis van 
Franse tweetaligen men een be
roep doet op Nederlandse twee
taligen Het onevenwicht tussen 
Vlamingen en Walen in de Brus
selse besturen komt voort uit een 
teveel aan eentalige Walen En 
hoe gaat een Belgisch-Vlaamse 
minister daar een mouw aan pas-
sen"? Door invoer van nog eens 
711 eentalige Walen Dat hij zo
doende de Vlaamse aanwezig
heid te Burssel helpt verzwakken 
zal hem bovendien geen zorg zijn 

(k|) 

Abonnementenslag '82-'83 
Is het u ook niet opgevallen beste lezer dat tussen de 
twintig beste „WIJ"-wervers slechts twee dames meespe
len? Anny Lenaerts en Lieve Favoreel, twee vrouwen met 
een jarenlange werverstraditie. Is deze vrouwelijke verte
genwoordiging niet wat klein? Nu is het ook wel zo dat 
achter sommige heren-wervers en afdelingen heelwat vrou
wen staan, maar toch vinden wij dat deze best achter de bre
de mannenruggen vandaan komen. In de hoop dat hun na
men vanaf 1 januari '83 onze TOP 20 met hun aanwezigheid 
verrijken! 
Nu wat anders. Verleden week hadden wij het in onze TOP-
kommentaar over VU-Zwijnaarde dat zomaar uit het niets 
met 120 punten was komen opzetten. Driewerf vergiffenis, 
wij bedoelden de afdeling ZwijndrechL Daarmee is ook dat 
varkentje gewassen. 

Top-20 

7 
8 
9 

10 
11 

14 
15 

18 

Erik VANDEWALLE. Izegem Cl) 
Anny Lenaerts, Wilnjk (2) 
Paul Cresens, Diest (3) 
Jan Caudron, Aalst (4) 
Willy Kuijpers, Herent (9) 
Jan Van Dooren, St-Martens-Latem (5) 
Rik Haelterman, Denderwindeke (6) 
Firmin De Blieck, Brussel (7) 
VU-Wommelgem C8) 
VU-Zwijndrecht (9) 
Freddy Baert De Haan (9) 
Georges Raes, Ledegem (9) 
VU-Antwerpen-Stad (14) 
VU-Essen (13) 
Lieve Favoreel, Lauwe (14) 
VU-Kruibeke (14) 
VU-Zedelgem (14) 
Guido Dornez, Ingelmunster (18) 
Maunts Passchijn, Meise (20) 
Jozef Verhaeghe, Oostende (18) 

Punten 
540 
396 
348 
204 
204 
186 
168 
156 
144 
132 
120 
120 
120 
108 
96 
96 
96 
84 
84 
84 

Geslaagde betoging te Menen 

„Serge Berten" vrij! 
Zaterdag laatstleden verzamelden een 
zevenhonderdtal manifestanten op het 
Bevnjdingsplein te Menen voor een 
betoging ten voordele van Serge Ber-
ten en zelftieschikking van het Guate
malteekse volk ZIJ was georganizeerd 

door het plaatselijk komitee van ont
wikkelingssamenwerking 
De huidige regenng van Guatemala 
o lv Rios Montt kwam aan de macht 
via een staatsgreep op 23 maart jl Zij 
bracht wel nieuwe gezichten maar 

geen wezenlijke verandenngen Net 
zoals in El Salvador wordt de regenng 
de hand kxjven het hoofd gehouden 
door de Reagan-administratie dit o a 
wegens de zeer strategische ligging 
Nog steeds heerst een genadeloze 
repressie tegen de Indiaanse tievol-
king, verdwijnen dagelijks mensen en 
heeft de geheime politae samen met 
para-militaire groepen heel wat macht 
in handen Sinds de machtsovername 
werden reeds een negentigtal massa
graven ontdekt werden reeds 3550 
mensen vermoord en is men onzeker 
over het lot van duizenden anderen 
Eén ervan heet Serge Berten, ontwik
kelingshelper en Menenaar Het was 
dan ook met deze gegevens in het 
hoofd dat de manifestanten door het 
regenachtige Menen optrokken Al bij 
al werd het een vnj kalme betoging on
der de slogans „Serge vriji" en „El 
pueblo unido jamas sera vencidoi" 
(een verenigd volk zal nooit overwon
nen worden) Onder de betogers her
kenden we manifestanten van de 
scouts, KSA-VKSJ, PW, VUJO en 
VU De grote Volksuniedelegatie be
stond vooral uit Volksuniejongeren uit 
West-Vlaanderen VUJO-lzegem, le
per, Wervik-Geluwe, Wevelgem, Me
nen Maar ook twee plaatselijke man-
datanssen senator M Capoen en 
volksvertegenwoordiger F Vansteen-
kiste (tis) 
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ANTWERPEN 
DECEMBER 
23 WOMMELGEM: Zangavond in Den Klauwaert om 20 u. Met Jos 

De Houwer (muziek) en Lutgaar Bogaarts (VU). 
24 WOMMELGEM: Amnestieaktie VU, VUJO, TAK in Inet teken van 

Amnestie = Vrede. Samenkomst in 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. ' 

JANUARI 
WOMMELGEM: Om 14 uur prijsuitreiking Nieuwjaarkezoete 
zingen en voor iedereen pannekoeken. 
LEEST: „Verloren Maandag-viering" in huize „'t Zeel" bij Tony 
Baarendse. Juniorslaan 114 te Leest Om 20 uur. Inr. VU 
Hombeek en Leest 

8 

10 

den en mandatarissen, het vertrouwen, 
de samenwerking en de werkkracht 
maakt dit nieuwe VU-bestuur de aan
gegane verbintenis zeker tot een suk-
ses. 

K.H. 

Kinderfeest te Kontich 

Nog een late prent van het kinderfeest, ter gelegenheid van sinterklaas, 
en ingericht door VUJO-KontIch op zondag 5 december. Voor de 50 
aanwezige kinderen werd het een reuze-namiddag: een boeiende 
poppenkast, liedjes zingen en spelletjes doen, lekkere koffiekoeken en 
chocolademelk, en dan uiteindelijk de grote ontmoeting met de sint Om 
nooit te vergeten! Proficiat VUJO en maak er een traditie van. 

VU-Aartselaar breidt 
bestuur uit 
De bestuurskoalitie CVP-VU die na 10 
oktober uit de bus kwam en waardoor 
onze mandatarissen zeker de handen 
vol zullen hebben. 
De entoesiaste werkgroep die met het 
bestuur aan de verkiezingen heeft 
meegeholpen, en waarvan verscheide
ne leden deze medewerking wensten 
te bestendigen. 
De plaatsen die reeds geruime tijd 
openstonden... 
... allemaal redenen voor het huidige af
delingsbestuur om aan een degelijke 
uitbreiding te denken. 
Dat is ook gebeurd en het huidige VU-
bestuur te Aartselaar is als volgt sa
mengesteld: 
Voorzitter: Eric (^rijn. 
Sekretaris: John De Vos. 
Penningmeester: Frans De Hert 
Propaganda: Hugo Knuysen. 
Organizatie: Geert Heremans. 
Leden: Hugo ODveliers, Geert Dan
schutter, Gert De Clerck, Jeannine 
Habert Frank Van Berckelaer, Gilbert 
Van Den Neucker. 
Onze mandatarissen in de koalitie: Rik 
Thijs, schepen van financiën; Marcel 
Belis, schepen van onderwijs; Carina 
De Wolf, raadslid. 
OCMW-raadsleden: René De Ranter 
en Frie De Moor. 
Met de t>ekwaamheid van bestuursle-

Antwerpen-Stad 
sekretariaat 

Het zetduiveltje heeft zijn 
werk uitzonderlijk gedaan in 
ons Kontakt-blad. Inderdaad, 
ons sekretariaat is open ALLE 
DAGEN van 16 u. tot 18 u. en 
niet van 13 u. tot 18 u. Verder 
zijn wij ook gans de maandag 
van 8 u. tot 18 u. tot uw dienst 
Op maandag is er ook nog 
steeds het dienstbetoon tussen 
16 u. en 18 u., behalve op 20 dec. 
en 27 dec 
Langs deze weg wensen wij 
onze leden prettige feestdagen 
en een voorspoedig 1983. 

Sierpleister 
op gevels? 

Alle vochtisolaties 

A . B . D . p.v.b.a 

Eikenstraat 212. Reet 
Tel. 03-888.64.68 

Kelderdichtingen 
Ook ruwbouw & 

sleutel op de deur 

Aartselaar: 

„Happart geen 
burgemeester" 
De laatste gemeenteraadszitting van 
deze legislatuur veriiep vrij kalm en 
werd in snel tempo afgewerkt 
Toch was er een opmerkelijke tussen
komst vanwege de VU-fraktie. 
Bij monde van fraktieleider Rik Thijs 
werd een motie ingediend tegen het 
burgemeesterschap van José Hap
part 
Alhoewel het eigenlijk niet meer dan 
normaal is stemt het ons toch tot 
vreugde dat deze motie door de voltal
lige gemeenteraad werd goedgekeurd. 
Eén vogel maakt natuuriijk de lente 
niet Maar elke bijdrage om deze anti-
Vlaming tegen te houden is nuttig en 
nodig. 

regentijden ... dan naar 
succes kleding rijden ! 

zeker voor 
• de merken 
• de keuze 
• de service 
• en de prijs ! 

damesregenmantels 
vanaf: 

\-- • 

1.500 F 
Mtfl Boomsesteenweg 35 

Aartselaar 

OPEN 
Al>.E WERKDAGEN 

VAN * TOT M U 
ALLE ZATERDAGEN 

VAN 9 TOT I I u 
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De taalklachtenbus boordevol! 
De (Nederlandstalige afdeling van de 
Vaste Kommissie voor Taaltoezicht bij 
wie WIJ klacht indienden tegen de NV 
Intercontainer omdat zij de kennis van 
verschillende talen eist houdt voor dat 
de betrokken firma een koncessiehou-
der IS van de NMBS en aan de taalwet 
onderworpen is wat betreft de externe 
berichten en mededelingen aan het 
publiek en betrekkingen met partikulie-
ren 
Wat de interne betrekkingen betreft 
oordeelde de Vaste Kommissie voor 
Taaltoezicht dat de firma een privaat
rechtelijke firma IS en dat het dekreet 
van 19 juli 1973 en het septemberde-
kreet van toepassing is Dit dekreet 
verbiedt aan de werkgevers met bijko 
mende taalkennis te eisen bij de aan
werving van personeelsleden 
Het gaat hier om een zaak waar vol
gens de Vaste Kommissie voor Taal
toezicht zowel de taalwet als het Sep-
temberdekreet van toepassing is 
Onze mening is evenwel dat de kon-
cessiehouder alleen maar wat betreft 
de organizatie van de diensten met 
onderworpen is aan de taalwet en 
daartoe behoort de kennis van andere 
vreemde talen met 

Iemand uit Ekeren stuurt ons een 
aankondiging uit de .Gouden Gids" -
Antwerpen met publiciteit voor . Ecole 
Internationale d Hötesse Tunion" Dit is 
een school voor onthaalhostessen 
De lezer leidt daaruit af dat Franstalig 
onderwijs in Vlaanderen bestaat Dit is 
niet juist, tenzij dit als beroepsonder
wijs zou beschouwd worden en ook 
als dusdanig gesubsidieerd wordt 
Aangezien het taalgebruik in ons land 
vrij IS volgens art 23 van de Grond
wet staat het iedereen vrij een school 
op te richten en onderwijs te geven in 
welke taal dan ook 
De enige sanctie die men neemt indien 
men het onderwijs met in de taal van 
de streek geeft is de niet-erkenning 
van de diplomas en de met-subsidie-
ring van de school 

Wi) hebben vroeger geprotesteerd bij 
de minister Vreven van Landsverdedi
ging dat een Vlaams militair gekazer
neerd te Doornik en woonachtig te 
Zoutleeuw Franstalige dokumenten 
ontvangt vanwege het departement 
Thans antwoordt de minister ons dat 
de formulieren worden toegezonden 
aan de militair in de taal die hij aan de 
loonadministratie doorgaf sinds de dag 
van indiensttreding 
Indien de militair wenst dat in de 
toekomst een andere taal wordt ge
bruikt dan kan hij dit doen door een
voudig een brief te sturen aan de 
dienst wedden en lonen 
In afwachting dat de wijziging geboekt 
wordt kan de betrokkene een anders
talig formulier bekomen bij de Centrale 
Dienst van het Stamboek Kwartier 
Koningin Elisabeth Eversestraat te 
1140 Brussel 

De Dienst voor de Jeugdbescherming 
Poelaertplein 3 te 1000 Brussel schijnt 
een Franstalige burcht te zijn 
Wanneer men telefoneert dan wordt 
men steeds in het Frans te woord 
gestaan Na aandnngen knjgt men dan 
een gebrekkig Nederlands te horen 
BIJ minister Gol werd dan ook aange
drongen om de nodige maatregelen te 
treffen om bij de kultuurgemeenschap 
de dienst op gelijke basis te behande
len 

De gemeente Komen is zo halsstarng 
om de taalwet toe te passen met alleen 
als gemeente doch ook in al de dien
sten die op het grondgebied van deze 
gemeente gevestigd zijn De doeane-
post Le Bizet maakt deel uit van de ge
meente Komen en dient derhalve in 
het bezit te zijn van formulieren in het 
Nederlands en het Frans Dat is te veel 
gevraagd en de formulieren zijn na
tuurlijk zoals het hoort in een gemeen
te die de vrijheid in haar blazoen heeft 
geschreven uitsluitend Franstalig 

Reeds vroeger werd bij het Bestuur 
van het Vervoer Cantersteen 12 te 
1000 Brussel geprotesteerd tegen het 
feit dat firma s uit het Nederlandstalig 
gebied of partikulieren Franstalige do 
kumenten ontvingen vanwege de 
dienst van het vervoer 
Aangezien de dienst dit met schijnt te 
geloven hebben wij hen op de hoogte 
gebracht van bepaalde dokumenten 
die in het Frans waren opgesteld 
Zoals steeds antwoordt de Dienst van 
het Vervoer dat het om een vergissing 
gaat en dat men zich bij de firma heeft 
verontschuldigd 
Er werden maatregelenen genomen 
om vergissingen en spijtige voorvallen 
te vermijden 

BIJ de NV Volkswagen te Erps-Kwerps 
draait het --iiet helemaal rond Wij heb
ben vroeger klacht ingediend bij de 
Vaste Kommissie voor Taaltoezicht 
omdat de direktie Franstalig is Thans 
worde ons meegedeeld dat er een 
taalcursus wordt georganizeerd voor 
sommigen van de leiding gevende per
soneelsleden en dat er een dienstnota 
werd verstuurd op 28 april 1982 waar
in de bepalingen van het septemberde-
kreet in herinnering werden gebracht 

Zoals gebruikelijk gaat minister De 
Croo een grondig onderzoek wijden 
aan een klacht die wij hebben inge
diend 
Dit om het tweetalige formulier E 93 op 
trajekten in het Nederlandstalig gebied 
en veiligheidsformulieren S 422 421 
379 378 enz Terwijl er nu nog een 
tweetalig formulier E 833 is bijgeko
men 
W I J zijn benieuwd hoe grondig het 
onderzoek van de minister zal zijn 

Een lezer uit Sint-Martens-Latem deelt 
ons mee dat hij bij de Vaste Kommis
sie voor Taaltoezicht een klacht heeft 
ingediend tegen de 2-talige assignaties 
uitgaande van de Dienst der Werkne
merspensioenen en die in het Neder 
landse taalgebied uitbetaald werden 
De Vaste Kommissie voor Taaltoe
zicht stelde de lezer in het gelijk doch 
men heeft er iets anders op gevonden 
Men heeft thans een assignatie uitge
dacht waar de voorzijde eentalig Ne
derlands IS en de achterzijde voor een 
groot gedeelte tweetalig 
De lezer heeft opnieuw klacht neerge
legd 
Hoe IS het mogelijk dat de overheids
diensten zo weerbarstig zijn om de 
taalwet toe te passen en op een 
dwaze manier een assignatie tweetalig 
maken terwijl de taalwet voorschrijft 
dat ook in binnendienst deze aangele
genheid in het Nederlands moet be
handeld w o r d e n ' Men ziet dan ook 
bezwaarlijk in waarom een tweetalig 
luik moet voorkomen 
Hetzelfde kan gezegd worden van het 
Gemeentekrediet die checks uitschrijft 
met tweetalige vermeldingen 

Er wordt ons ter kennis gebracht dat in 
de Brusselse agglomeratie een Frans 
advertentieblad werd verspreid Le 
journal de lautomne gedrukt op de 
persen van Roularta Media met als 
verantwoordelijke uitgever W Griel L 
Schmidtlaan 97 te 1040 Brussel 
BIJ de wisseling van de seizoenen 
werd dit blad omgedoopt tot Le jour
nal de lete - Journal de lautomne 
zodat men kan spreken van een adver
tentieblad dat wisselt met de seizoe
nen 
Het IS natuurlijk het recht van de heer 
Griel te Brussel en zelfs op sommige 
plaatsen in het Vlaamse land een 
Franstalige krant te verspreiden doch 
daarbij vergeet hij de eerbied die hij 
toch verschuldigd is aan de Neder 
landse kultuurgemeenschap van Brus
sel en aan de inwoners van het Neder
landse taalgebied 

Tijdens de wet op de samenvoeging 
van de gemeenten werd aan de mm 
derheid het recht ontzegd om gebruik 
te maken van het grondwettelijk recht 
op amendering 
De meerderheid betoogt dat op deze 
wet alleen ja of neen mocht gezegd 
worden 
Dit was een afschuwelijke overtreding 
van de grondwet te meer daar de 
geratificeerde wet van 30 december 
1975 steunt op een wet van 1971 die 
aan de wetgever de bevoegdheid 
geeft over te gaan tot samenvoeging 
Daar ons het amendenngsrecht werd 
ontzegd heeft men meer belang ge
hecht aan de wetgever van 1971 dan 
aan deze die de samenvoeging van 
gemeenten moest ratificeren 
Dit IS een staaltje van Belgische demo-
kratie Zo wordt Opheylissem en Neer-
heylissem verbasterd tot Helecine 
Afschuwelijk net zoals de dorpen van 
de Platdietse streek Plombieres' ge
noemd worden 

Een lezer uit Berg neemt er aanstoot 
aan dat het Ghalet Lillebroeck in het 
Engels en het Nederlands uitnodigin
gen stuurt om aanwezig te zijn op de 
Jazz-evemngs' 

Wij hadden destijds geprotesteerd bij 
het gemeentebestuur van Vilvoorde 
tegen de subsidiering van Franstalige 
sportverenigingen te Vilvoorde 
De gemeente beweert dat er geen 
Franstalige sportverenigingen zijn en 
vroeg ons om inlichtingen 
W I J hebben aan het stadsbestuur de 
bewijzen laten geworden van de be
doelde verenigingen met daarbij de 
stukken tot staving Van bepaalde ver
enigingen werden op aandnngen van 
het stadsbestuur de namen verneder
landst doch ZIJ hebben het met kunnen 
laten toch nog gebruik te maken van 
het Frans 
WIJ wachten nu af hoe het gemeente
bestuur zal reageren 

BRABANT 
DECEMBER 

25 EIZERINGEN-LENNIK: Bakschieting en teeriingenworp in de 
herberg „In de verzekenng tegen de grote dorst", aan de kerk te 
Eizenngen Vanaf 18 uur Ook op 26/12 vanaf 10 uur en op 27/12 
vanaf 18 uur 

JANUARI 

14 KAPEULE-OP-DEN-BOS: Dansavond rn feestzaal Palmhof, 
Schoolstraat 52 Orkest „The Spoetniks" Om 21 uur Inkom 
lOOfr Gratis tombola 

M E U B E L E N - D E K E I Z E R » 
rs - G«schttnk«rt ik«l 

DE KEIZER, 
VAN HET GOEDE 

ZITMEUBEL 

Onklopbare prijzen 
in kleinmeubels en salons 

I 13 tot l » u . 30 
U.U.. t^K. v« i l 10 to t I » u . 30 
Zondac'VAn 14 tot ! • u. 

KEIZERSTRAAT 2 - !740 TERNAT - 02-5«2.22.22 
(op slechts 15 km van B n * " - ' • ' 

Leuvense raad: Happart wel, 
amnestie niet! 
De VU-fraktie in de Leuvense ge
meenteraad legde twee moties neer 
Een eerste omtrent de mogelijke be
noeming van José Happart als burge
meester van Voeren en een tweede 
i v m amnestie Ziehier welk lot beide 
moties beschoren werd 

De Happart-mobe werd eenparig aan
genomen door alle frakties van de 
raad, echter met weinig entoesiasme 
bij de PVV 

De amnesüe-motie, hoe voorzichtg ze 
ook was geformuleerd, kreeg echter 
geen genade SP en P W vonden dat 
ze onontvankelijk was Daarop trok 
VU-fraktieleider Van Ittert^eek de mo
tie in en vroeg de burgemeester ze af

zonderlijk aan elk raadslid ter onderte
kening voor te leggen 

Uitslag alle VU-raadsleden (5) onder
tekenden de motie Ook burgemeester 
Van Sma, schepen Fr Knops en raads
lid H Bruyninckx, allen van de CVP, en 
raadslid Jos Holle ondertekenden 
graag Van SP- en PVV-zijde kwam 
een totaal njet De mobe vroeg „dat 38 
jaar na de tweede wereldoorlog het 
nodig geacht werd dat in zo kort 
mogelijke tijd in geest van nationale 
verzoening en vrede een einde zou 
gemaakt worden aan de sociale en 
morele gevolgen van de repressie" 
De motie wordt gestuurd naar de 
eerste minister en de voorzitters van 
kamer en senaat 

UW verzekeringsmakelaar' 
de voordeligste voorwaarden! 

Kantoor 

VERZEKERINGEN 
LENINGEN 
WONINGBOUW 
SOCIAAL ADVIES 

Willy MICHIELS 
TORLEYLAAN 51 
1511 HUIZINGEN 
TEL 0 2 / 3 5 6 59 30 

waar Vlamingen thuis zijn! 

LIMBURG 
JANUARI 

7 HERK-DE-STAD: Dia-avond Zuid-Afrika om 1 9 u 3 0 in zaal 
Area 

SIEMENS 
Lang leve UW 

Uw mooie l innen - een heel kapitaal eigenlijk -
ver t rouwt u tien - en tientallen 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 machine biedt Siemens u 
• interval-cenfnfugeren om de natte vezels met uit te 

rekken 
• p rogramma s e n aangepast centr i fugeren voor alle 

soor ten tekstiel 
• t rommel en kuip in roestvnj staal 
• en een dr ievoudige besparing op energie wateren 

waspoeder 

Siemens, gevoel voor perfektie 
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Wij in de Volksunie 

^ 

Cafe Het Vlaams Huis 

bij Jef Meys Cypers 
Steenweg op Wychmaal 59 
PFER 
Tel 011-79 70 84 
Kom es binnen waar Vlamingen 
thuis zijn 

RESTAURANT 

KAPELLEKESHOEF 

Kapelstraat 1 
TONGERLO WESTERLO 

Tel 014-54 4007 

Maandag gesloten 
Rustieke sfeer 

bu/thmip 
poggenpohl 

e a moderne of massieve 
KEUKENS 

Kuchen-Zentrum 
Belgielei 66, 

2000 Antwerpen 
Tel 03-23007 72 

^ W j 
21 

lepel & vork... 

Cafe-restaurant 
MUTSAERT 

Eikenlei 61 
2280 GROBBENDONK 

Tol 014 51 21 48 
Sluitingsdag maandagavond en 
clinsdcK) 

Lokaal 

,T SCHUURKE" 

Oude Graanmarkt 25 
1000 BRUSSEL 
Tol 02 513 2564 

Waar Vlamingen THUIS ziin 

Dortmunder 
Thier Brau-hoven 
Tervuursevest 60 LEUVEN 
Tel 016-228672 
Kon Astndlaan 85 KONTICH 
Tel 031-57 30 32 
Nieuw Brugstraat 28 BRUSSEL 
Tel 02-2187489 
Brugse Baan 1 HULSTE 
Tel 056-71 15 36 
Grote parkeerterreinen zalen vnj 
voor feesten banketten e a Duitse 
specialiteiten Dortmunder Thier 
van t vat Levende Water Tonis 
steiner Sprudel goed en goed 
koop eten 

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 Bordeauxwi|nen 

Alle grote wijnen rectitstreeks 
uit de kastelen 

Degustaties en verkoop 
elke vri jdag 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 091-6757 12 

• • U 1910-1980 ' ^ • ^ ^ 

WEKELIJKSE RUSTDAG 
VRIJDAG TOT ZATERDAG 
18 UUR 
JAN PAUWELS-
DE BRAUWER 
D* familiezaak mat traditie 

9328 SCHOONAARDE 
Oude Brugstraat 16 
052-423246 

JAARLIJKS VERLOF 
DECEMBER 

BROOD - BANKETBAKKERIJ - DOOPSUIKER 

LAS AT - Tel. 521.14.40 

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

Be rgense S t e e n w e g 1123 
1070 A n d e r l e c h t 

SPECIALIST VOOR / - X 
AL UW FEESTEN \i,f,nJ\ 
Verzorgde koukon \^UMl\ 
Demokratische prijzen > > i „ ^ , . ^ 
Uitgelezen dienstbetoon 
Kesselsteenweg 38 
2260 Mijlen Tel 03/4818841 

Voor een lekker etentje 
in een gezellige sfeer 

Eethuis 't Voske 

Verbertsiraat 145 147 
2-20 Schoten 03/65841 76 

W I J verzorgen al uw feesten 

Koffiebranderi) 
SANO 

Emiol Witmannstraat 36 
Schaarbeek 
Tel 02 734 56 09 

Levert kwaliteitskoffie bij u thuisi 

Welkom 

IN DE GROENE POORT 

Dorpsstraat 31 1686 Gooik 
Tel 02 532 54 81 

Lokaal van de Volksunie 

Hotel-restaurant-pub 

Tower Bridge 
Op 5 mm van Heizelpark 
Hotel met goede smaak standingkamers alle komtort 
Heidebaan 98 1850 Grimbergen Tel 02 252 02 40 
FÏost zondag gesloten Hotel open 
Tijdens de week suggesties van de chef + spijskaart 
Open alle dagen maaltijdchecks 

Banketbakkerij 
AIMTWERPIA 

Gcraardsbergsestraat 38 Dr Van De Per 'o le i 51 
9300 AALST BORGERHOUT 
Moun ts GOSSYE Joost GOSSYE 
Tel 053 21 35 33 Tel 03/236 5654 

FEESTZALEN - SALONS 
DE LANDSKNECHT 

A<inn( mor v.in alle feesten 
Ook verhuring v,in t<ifol(|oriof 

S< hiklorstr.Mt 33 
2000 Antwcrj jon 
Tel 03/237 4572 

CAFE-FRITUUR 
DE SNOECK 

Elic van Laere 
en l\/larcella Naessens 

Lokaal Volksunie 
Gonirode 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 
Spec ia 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 n 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 

ZO€K€RC]€ 
• 20-jange juffrouw, diploma 
geaggregeerde voor lager se
cundair onderwijs afd. weten-
schappen-aardrijkskunde, keu
zevak ekonomie en tevens diplo
ma dactylo, zoekt een passende 
betrekking Voor inlichtingen zich 
wenden O Van Ooteghem, se
nator, A Lonquestraat 31, 9219 
Gentbrugge Tel 091-307287 

• Juffrouw 22 jaar, gegradu
eerde in dieetleer Coovl, zoekt 
passende betrekking Voor in
lichtingen tel 02-532 5314 P M G 
Centrum Lennik, Kroonstraat 1 
te 1680 Lennik 

• Architektenassistente, 26 
jaar wonende te Ingelnnunster 
zoekt werk Zij is gehuwd Zi) 
behaalde eveneens het diploma 
van programmeur Basic-Cobol. 
Gelieve kontakt op te nemen met 
afdeling Ingelmunster, Izegem-
straat 74, tel 051-301631 

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

• 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 O , 
Ontvoeringsplein 1 te 2800 Me-
chelen tel 015-209514, ref J S / 
SL/364 

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

• Mindervalide wegens recent 
ongeval, 45 jaar diploma, A3 
bouwkundig tekenaar ervanng 
als bouwwerfopzichter zoekt 
aangepast werk (deels zittend) 
Ook een job van chauffeur is 
welkom Omgeving arr Turnhout 
en aangrenzende arr 
Alle inlichtingen bij L Beyens arr 
voorzitter 014/309879 Vlaams 
Onthaalcentrum 014/3011 79 

• Schrijnwerker met lange er
vanng op keukeninstallatie zoekt 
betrekking in Brusselse of ten 
westen ervan Voor ml tel Volks
vert Dr J Valkeniers 
02/5691604 

• Kinesiste zoekt betrekking in 
Brabant Voor inl tel Volksvert 
dr J Valkeniers 02/5691604 

• Adjunkt-hoofdboekhouder 
met jarenlange ervaring zoekt 
nieuwe job 
Kontakt opnemen met het Pajot-
tenlands Centrum voor Mensen 
en Problemen Kroonstraat 1 
1680 Lennik (tel 02-5325314) 

• Jongeman 25 jaar wonende 
in de omgeving van Blaasveld 
zoekt werk Hij is in het bezit van 
een diploma A2 boekhouder en 
hoeft geen werk volgens diplo
ma 
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 371 
• Man 47 jaar wonende in het 
Mechelse zoekt een passende 
betrekking Hij heeft reeds 
gewerkt als freezer en boorder 
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 (Nederlands-Frans-
Spaans) aan de Katholieke 
Vlaamse Hogeschool te Antwer
pen 
Gelieve kontakt op te nemen met 
volksvertegenwoordiger Jan 
Caudron op telefoonnummer 
053-21 14 97 

• 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 

• 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) 

• Man 32 jaar wonende in het 
Mechelse zoekt een betrekking 
als arbeider 

• 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) 

• 26-jange gehuwde bediende 
(boekhouden-Engels-Frans, Ned 
A6/A2) zoekt betrekking in Brus
sel of BratjanL Voor inl Volksver
tegenwoordiger Dr J Valke
niers, 02/5691604 

• 20-jange Alnnformatica-sys-
teemanaliste zoekt betrekking in 
Brussel of ten westen ervan 
Voor inl Volksvert Dr J Valke
niers, 02/56916 04 

• Pas afgestudeerde sekreta-
resse talen A2 zoekt betrekking 
in Brussel of ten westen ervan 
Voor inl tel Volksvert Dr J 
Valkeniers 02/5691604 

• Gediplomeerde in A2-han-
delshumaniora met 2 maal zes 
maanden ervanng als kantoorbe
diende ongehuwde jonge vrouw 
zoekt betrekking in Brussel of 
ten westen ervan Voor ml tel 
Volksvert Dr J Valkeniers 
02/5691604 
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Izegem: 

Waarom de VU 
niet met de CVP ging 
In CVP-kringen of in door de CVP ge-
inspireerde kringen, rijst wel eens de 
vraag waarom de VU niet met de 
CVP een koalitie vormde. 
Matematisch gezien was een VU-
CVP-koalitie mogelijk. Maar met de 
Izegemse CVP ligt de toestand toch 
Iets moeilijker dan een rekensomme
tje laat vermoeden. 

1. In het verleden is bewezen dat een 
nipte meerderheid met de CVP „ge
vaarlijk" is. Moeten we nog herinneren 
aan de voorbije zes jaar waarin de 
CVP een stoeJtjesdans met de sche-
penzetels uitvoerde? Moeten wij nog 
herinneren aan het feit dat een CVP-
burgemeester ptots liever naar de Be
stendige Deputatie wipte? Moeten wij 
er nog aan herinneren hoe er In die 
voorbije zes jaar 3 (drie O verschillende 
burgemeesters waren van de CVP? 
Hoe de CVP haar gegeven woord 
to.v. Leenknecht (en anderen) zonder 
problemen kxx:fiende? 
2. Er zijn wel degelijk gesprekken ge
weest tussen de VU en de (DVP. De 
manier waarop dat gebeurde, bewijst 
dat de CVP volstrekt onbetrouwbaar 
wa& 
Oordeel zelf: liefst 3 groepen voerden 
tegelijkertijd gesprekken. DukJelijk 
zonder van elkaar af te wetea En met 
tegenstrijdige voorstellen. 
Of denkt men misschien dat de V U uit 
naüeve mensen bestaat? 

VU-Ingelmunster 
speelt 
tafeltennis 
Op initiatief van de plaatselijke tafel-
tennisklub werd er te Ingelmunster 
gestart nnet een gemeentelijke Inter-
klub. 
Naast verschillende bedrijven en voor 
de gelegenheid gemaakte ploegen, 
start VU-Ingelmunster ook in cteze 
kompetitie. 
VolgerKle leden hebben het waar ge
maakt om na 6 wedstrijden op de 
derde plaats te staan: Bertrand Nolf, 
Eddy Germonprez, Roland Vande-
kerckhove en Guldo Domez. 
Langs deze weg dankt de ploeg de mil
de schenker van de prachtige gele 
truitjes en geborduurde Volksunie op 
de borst 

3. Een CVP-woordvoerder zei achter
af „verbijsterd" te zijn over de VU-SP-
GB-koalltie. 
De VU staat „verbijsterd" over zoveel 
komedie. Lang voor 10 oktober pro
beerde de CVP het op een akkoordje 
te gooien met de SP. Toen dat niet luk
te sloot de CVP een pre-akkoord met 
P W en Beleid '88. 
Toen de uitslag dat niet mogelijk maak
te, ging de CVP eerst naar SP en GB 
lonken. Pas op de allerlaatste plaats 
kwam de VU in aanmerking voor de 
C V P 
4. De kiezers hebben op 10 oktober 
een vernietigend oordeel uitgesproken 
over de CVP. Deze partij verioor één 
derde van haar kiezers, Biurgemeester 
en schepenen tuimelden beschamend 
laag met hun voorkeurstemmen.Ter 
verduidelijking: niemand onder hen 
kwam zelfs maar aan de hielen van de 
VU-IIjstaanvoerder Geert Bourgeois. 
En welke kiezer zou aanvaard hebben 
dat de VU scheep ging met deze 
af gestraften. 
5. In feite is de VU-SP-GB een perfek-
te afspiegeling van wat de kiezers 
gewiM hebben. Deze drie partijen kwa
men als overwinnaars uit de bus. Het 
was dan ook normaal dat een koalitie 
tot stand kwam tussen de partijen die 
de kiezers gewild hebben. 

Op die manier is de wil van de kiezer 
duklelijk gerespekteerd. 

Afdelingen die wensen een wedstrijd 
te spelen gelieven kontakt op te ne
men met Guldo Domez, Beneluxstraat 
17, 8770 Ingelmunster. 

VUJO-Brugge 
organizeert: 
info over Europa 
Wij nodigden Jaak Vandemeulebrouc-
ke — Europees Pariementslld — uit 
die met een diamontage „Vlaanderen 
in Europa" enkele inleidende politieke 
beschouwingen over het volks-natlo-
nallsme en integraal federalisme zal 
toelichten. De dia-voordracht zal 
plaatshebben op woensdag 29 decem
ber 1982 In het zaaltje van het Jeugd-
ontmoetingscentrum. Kleine Herberg-
straat 3, 8000 Brugge (straatje recht
over cinema „Memling") om 20 u. stipt 
Toegang gratis. 

lustrerie^ ^ 
marcdevriese^ 
lichtstudieburo 
voor 'n klare kijk op verlichting 
van winkels, kantoren, horeca, 
tentoonstellingsruimtes, feestzalen... 
unieke mogelijkheden met het buizensysteem 
multirohr, voor spotarmaturen en fluo-verllchtlng 

de allerbeste merken lichtstudio 
erco, hoffmelster, hlllebrand, 
putzler, raak, staff. 

marc de vriese 
baron ruzettelaan 78 brugge 
050/35.74.04 
baan van brugge naar kortrijk 
geen parkeerproblemen 

verlichting 
tegen betaalbare prijzen! 

ZO€K€RC1C 
4 Juffrouw, 19 jaar en onge
huwd, wonende omgeving Me-
chelen zoekt werk. Diploma: Ho
ger Technisch Secundair Onder
wijs, afdeling kleding. Ref. nr.: 
357. 

• Hulsvader zoekt als bijver
dienste een avondwerk in Brus
sel-centrum. 
Naam en adres te bekomen bij V. 
Anclaux, algemeen sekretarlaat 
VU. 

m Wij in de Volksunie 

Winnende 
nummers 
Brugsepoort 
665 630 280 700 1 99 256 101297 
506 35 50 312 271500 100 261490 
455778^-10 699 64 324 595 111 262 
8 63 560 202 314 285 137 350 560 

250 673 31 251 200 600 483 531 479 
525 

WEST-VLAANDEREN 
JANUARI 

7 piKKEBUS (lEPER): Voordracht „Biologisch tuinieren" door 
" " o y , ^ T ^ ° ° ' (VELT). Om 20 uur in café „Hof van Commer

ce , Dikkebusseweg 500. Org. VUJO. 

Weigert Basken-motie 

CVP doet Europastad 
Tielt weinig eer aan 
De gemeenteraad van Tielt stemde 
op 9 december jl. twee moties. Een 
i.v.m. de mogelijke benoeming van 
Happart tot burgemeester. De motie 
werd op één onthouding van CVP-se-
nator Vannieuwenhuyse na goedge
keurd. 
Een tweede motie handelde over de 
repatriëring van Baskische vluchte
lingen en werd goedgekeurd met 14 
stemmen bij 11 CVP-onthoudingen. 

„De gemeenteraad van de Europastad 
Tielt neemt kennis van de vraag van 
het Komltee Volksminderheden van 
de „Europafeesten" om stelling te ne
men In de zaak van de twee Baskische 
vluchtelingen (Juan José Arrese en 
Iruarrigzaga Fernando Bilbao) die mo
menteel In ons land verblijven, het 
gevaa- lopen per 31 januari 1983 te 
worden gerepatrieerd naar Spanje. 
De gemeenteraad besluit met 14 stem
men, bij 11 onthoudingen (CVP). 

— Gelet op het feit dat de betrokke
nen bij hun terugkeer in Spanje zo 
goed als zeker zullen aangehouden en 
gefolterd worden door politie of ex
treem-rechtse terreurgroepen. Dit op 
basis van hun syndikale aktivltelten en 
hun lidmaatschap van de Baskische 
partij: 

— Gelet op het feit dat Tielt als 
Europastad een taak op zich heeft 
genomen die verder reikt dan het 
jaariijks organizeren van Europafees
ten. Namelijk een bijdrage te leveren In 
het tot stand komen van een verdraag
zaam en federaal Europa Een Europa 
waar gefolterd wordt heeft trouwens 
weinig reden tot feesten; 

— (Selet op het memorandum door de 
raadsman van de betrokkenen opge
maakt voor het Hoog Kommissariaat 
voor de Vluchtelingen; 

— Gezien het asielrecht algemeen 
wordt aanvaard als één der fundamen
teelste rechten; 

— Gezien Vlaanderen op dit gebied 
een behooriijke traditie heeft vraagt de 
Tieltse raad de nationale regering de 
betrokkenen niet uit het land te zetten 
of te repatriëren, doch integendeel de 
nodige maatregelen te nemen om hen 
een veilig onderkomen te bezorgen; 
en ondertussen langs diplomatieke 

Muzikaal samenzijn 
te Wevelgem 
Het Is Inmiddels traditie geworden dat 
de afdeling Wevelgem het jaar afsluit 
met een gezellig ledenfeest 

Ruim 80 leden waren van de partij en 
zaten mee aan. 

In zijn welkomstwoord schetste voor
zitter Frans Soenen de voorbije jaar
werking, de verkiezingen en de jaar
planning 1983. 

Vervolgens nam senator Michel C ^ 
poen het woord, om vertrekkend van 
uit de gemeentelijke problematiek, de 
nationale kernpunten toe te lichten 
waaronder de regionallzatle van de 
unitaire sektoren, o.m. textiel, de ste al 
verarming en de gewestvorming na 
het arrest van de Raad van State. 

Het gezellig samenzijn vond uiteinde
lijk zijn hoogtepunt in de samenzang 
van Vlaamse strijd- en marsliederen 
onder kundige akkordeonbegeleldli g 
De kille nacht was reeds ver gevi 
derd wanneer de laatste Vlaamse no
ten in het duister weergalmden. 

JVR 

weg tot de Spaanse regering om am
nestie te verzoeken. De raad vraagt 
ook de Vlaamse regering te verzoe
ken, bij weigering van de nationale 
regering, desnoods zelf op te treden. 

OOST-VUtANDEREN 

VUJO-leper legt 
krans neer 
VUJO-leper legt morgen vrijdag 24 
december om 15 u. een bloemenkrans 
neer op het (vergeten?) Iers gedenkte
ken bij de St-Maartenskerk. De krans 
zal het opschrift „vrede" dragen. Daar
na wordt een tweede krans neerge
legd aan de gekende Menenpoort 
Deze zal het lint ,Amne8tle" dragen. 
Verzamelen om 14 u. 30 in café Boe-
renhol aan de Van de Peereboonv 

VU-Lochristi koos 
een nieuw bestuur 
De algemene vergadering baadde nog 
in de blijde stemming omwille van de 
twee behaalde zetels in de gemeente
raad, wett een vooruitgang van 1 zetel 
betekent Op fiet programma stond de 
vorming van een nieuw bestuur, dat nu 
de volgende samenstelling kent: voor
zitter Raf ( ^ y n s ; ondervoorzitter 
Maurice De Knijf; sekretaris Ignace 
Van Driessche; penningmeester Brigit
te Debuysscher; propagandist Emiel 
Temmerman; bestuursleden Gerard 
De Groote, André De Guchtenaere, 
Gust Maton, Bob Mulkay, Julien Ver-
vaet Walter Vervaet en Daniël Goet-
hals. Deze laatste is tevens aangeduid 
als mandataris voor de OCMW-zetel, 
die we naar alle waarschijnlijkheid zul
len verwerven. Van het bestuur maken 
ook de beide gemeenteraadsleden 
deel uit: Guldo Boone en Maria Van 
Peteghem. 

Met deze dynamische groep zullen we 
onverpoosd verder werken ten bate 
van onze bloemrijke Relnaertgemeen-

te, haar bewoners en het ganse Vlaanrv 
se volk. 

Gentse 
VU-raadsleden: 
„einde aan 
gevolgen repressie!" 
De VU-fraktie van de Gentse ge
meenteraad verwijzend naar de 
plechtige verklaring namens alle 
frakties in de Vlaamse Raad op 
15 december 1.1. afgelegd door de 
voorzitter van deze raad, herinnerend 
aan het leed dat nog steeds door 
slachtoffers van de repressie en hun 
nabestaanden wordt ondergaan 
dringt bij alle verantwoordelijken aan 
opdat zij 38 jaar na de bevrijding 
amnestiërende maatregelen zouden 
uitvaardigen om een einde te maken 
aan alle gevolgen van de repressie 
wegens politieke misdrijven. 
De VU-fraktie wenst de Gentse be
volking kerstvrede en hoop op meer 
welvaart en welzijn in 1983. 

Wind als bondgenoot! 
Op het belastingkantoor te Beveren 
wapperen een Leeuwevlag en een 
trikolore, deze laatste tot grote erger
nis van het Vlaams bewuste Beveren. 
De wind van de jongste dagen hielp 
echter een stevig handje mee en rukte 
het rood van de trikolore zodat het al 
geel-zwart was wat de vwnd woei.. 

Tot ieders vreugd was een Belgisch 
gebouw met de Vlaams-nationale kleu
ren getooid, niet voor lang echter want 
na het nemen van deze unieke foto 
werden zowel de leeuwevlag als het 
bijgewerkte Belgische dundoek ver
wijderd». 
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Aanbevolen huizen 

PVBA VAN IMPE & Zonen 
Steen-en marmerhouweni 

Bnlstraat 41 
HAALTERT 
Tel 053-21 2248 

Alle werken in marmer en natuur
steen 
Open haarden Grafzerken 

PVBA J BORREMANS-COCK 
& KINDEREN 

Algemene Bouwondernemingen 

Gentsestraat 238 
9500 GERAARDSBERGEN 

Tel 054-41 2589 

Wi | 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 

lülZlJl 
Littoral 

^ _. , ^ LEOPOLD ll-UAN-.205 
•v;̂  uiigebreide keus bemeubelde «lila s appart en studios n s j ooSTDumKERKE 

in alle pnishlassen alles inbegrepen j^^^ 051/11 26 29 
«raa» gralis kalalogus mei lolo s WOENSDAG GESLOTEN 

KEUKENS - SANITAIR -
VERWARMING 

VAN DER CRUYS 

Assesteenw/eg 65 TERNAT 
Tel 58214 41 

Toonzaal alle dagen open 
van 9-19 u Zondag gesloten 

TEL 014-21 1207 
FRAIKINSTRAAT 20 

HERENTALS 

PVBA BERT 

Assesteenweg 101 Ternat 

Tel 02 5821312 

De prijsbreker 
van het goede meubel 

Groenstraat 84, 2000 ANTWERPEN 
Tel. 03/236.45.31 
Üptri V 11 10 lol 19 u 30 Zomi.tg Ofi ni 1 inil.ig <j( slolt n 

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

Platteau-Lievens 

Portugeesstraat 9 
1780 Teralfene 
Tel 053-66 74 56 

ESOX 
STAN PHILIPS 

Groothandel Hengelsport 

Panorama 36 
1810 WEMMEL 
Tel 02-4781993 

Import - Export 

HAGO 
Sanitair en plast iek 

Merch tennses twg 36 
1810 W E M M E L 
Tel 4600410 

Over te nemen 
• Tandartspraktijk over te ne
men in een van de beste streken 
rond Brussel 
Ernstige kandidaten kunnen 
schrijven onder ref nr 160 Wij 
Barnkadenplein 12 1000 Brussel 

W i | bouwen voor u -
— sleutel op de deur 
— en_ zonder problemen 

ALGEMEEN BOUWBEDRIJF 

Van d. Branden pvba 

Wuitenslaan 39 9160 Hamme 
Tel 052 47 8809 

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 l 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 - elektr i 
sche ve rwa rm ing 

KLEDING LENDERS 

Sint Damiaanstraat 41 
WOMMELGEM 
Tel 03/3537039 

Dames-, heren- en kinderkleding 

VIDEO-MASTER 
PVBA 

TV- en VIDEO-SPECIALIST 

TECHNICUS 
MARC UYTDEWILGEN 

Generaal Lemanstraat 29 
2000 ANTWERPEN 

Tel. 03-216.34.16 

Loodgieter i 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 randers 

Guido NUYTTENS 
Longtinstraat 126, 1090 Brussel 
Tel. 426.19J9 

n.v. de winne - uyttendaele 

hande lsdrukken j t ypo - o f fse t 
fabr ikat ie omslagen - zakomslagen 

miqrostraat 24 9328 d e n d e r m o n d e - schoonaarde 

tel 052-42 3 3 0 4 - 4 2 3 9 1 6 

Georges DE RAS pvba 

Autocars, autobus, 
ceremoniewagens, 

begrafenisonderneming 

Hoogstraat 20 
LEDE 

Tel 053-21 3636 

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) 

EMMOCKEN 
moeilijke maten,/ 

akkundige retouche 

D 
•TEENHOUWinvUT K Un¥IIIIKN TM.»JU» 

PVBA ORGANI-COMP Oostvaartdijk 60 
1850 GRIMBERGEN 
Tel 02-251 11 36 

Boekhouding — Fiskaliteit en vennootschapsstichtingen 

Over het ganse land 

lustreri* 

mare 
de vriese 
bar. r uze t l e l d j n 56c brugge 
0 5 0 / 3 5 / 4 04 . 
baan brugge kortr i jk 

GELD 

onmiddelli jk te bekomen 

b i l 

Frans VAN MOORTER 
Vijfhuizen 6 ERPE 

Tel 053-212911 en 053-212757 

ZO€K€RCl€ 
• 19-jange jongen uit Tienen 
zoekt betrekking als carosserie-
hersteller pistoolschilder of ar
beider assemblage in de autonij-
verheid Heeft diploma sinds juni 
1982 Is volledig vnjgesteld 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 (016/2284 20) 

Dames en heren in uw belang 
wendt u voor uw 

SCHILDER-BEHANGWERKEN 
en VLOERBEKLEDINGEN 
tot mannen van het vak 

ADOLF CLAES EN ZONEN 
Kerkweg 8 

1760 Roosdaal-Strijtem 
Tel 054 3337 56 

• Afgestudeerde architect vrij 
van legerdienst zoekt een stage
meester minimaal een termijn 
van 6 maanden 
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 366 

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

Drukkerij A.D.B. 

Kerks t raat 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 

a ^ STUDIO 
•^-^ DANN 
02 4286984 

— Industriële fotografie 
— Mode/architektuur 
— Huwelijksreportages 

Leon Theodorstraat 36 
1090 Brussel ' 

,v\\i^ 

Kollegestraat 33 2400 MOL 
01431 1376 

• Jonge man 27 jaar student 
kunstgeschiedenis zoekt een ka
mer aan schappelijke pnjs te 
huur te Gent 
Voor inlichtingen zich wenden 
senator O Van Ooteghem A 
Lonquestraat 31 9219 Gentbrug
ge tel 091-307287 
• Jonge dame 22 jaar gehuwd 
diploma A6/A3 steno-daktylo 
N en F zoekt een betrekking als 
klerk-typiste 
Voor inlichtingen zich wenden 
senator O Van Ooteghem A 
Lonquestraat 31 9219 Gentbrug
ge tel 091-307287 

• 23-jange jongeman, licentiaat 
pers- en kommunikatieweten-
schappen, zoekt een l)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-jange gehuwde licentiate 
Oudheidkunde specializatie 
Gnekse 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 betrekking in Brussel of 
ten westen ervan Voor ml tel Dr 
J Valkeniers Volksvertegen
woordiger 02-5691604 

• Diëtiste en kriminoloog zoe
ken werk in het Brusselse 
Inl Renaat Van Stallen K Cop-
pensstraat 72 1990 Hoeilaart 
(02-657 37 29) 
• Man 38 jaar ongehuwd en 
wonende te Mechelen zoekt 
werk Diploma letterzetter A3 
Ervanng 13 jaar in drukkerij, 4 
jaar als klerk Ref nr 348 
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Phil Bosnians en 
Bond Zonder Naam: 

J 
Phil Bosmans ("Gruitrode, Limburg, 
1922) werd geboren als zoon van een 
kleine boer, die met houtvervoer wat 
bijverdiende. Het gezin telde vier 
kinderen, drie jongens en één meisje. 
Zijn beide broers gingen vanaf hun 
zestiende jaar in de koolmijn werken. 
Toen Phil 16 was, verhuisde de fami
lie Bosmans naar Genk. Daar ont
stond bij Phil de bekommernis om 
voor de mijnwerkers iets te doen. 
Dankzij een tante, die bij een familie 
werkte waarvan een pater Monfor-
taan deel uitmaakte, kon hij gaan 
studeren in Rotselaar 
In mei '40 vluchtte hij samen met een 
broer naar Zuid-Frankrijk, waar ze 
veel honger en ellende kenden, maar 
later konden zij terugkeren naar Rot
selaar om er hun studies te voltooien. 
In '41 is Phil Ingetreden bij de Mon-
fortanen. In de figuur van de Monfort 
boeide hem vooral zijn werk voor 
ontkerstenden en zijn verzet tegen 
een rijke kerk. Toen schreef hij sa
men met vrienden eenvoudige en 
treffende spreuken, die ze in de trein 
achteriieten. Hij bleef in Rotselaar tot 
het einde van de ooriog. Daarna ging 
hij naar Oorschot in Nederland voor 
zijn verdere priesterstudies. Hij werd 
op 7 maart 1948 priester gewijd. 
Geloven was voor Phil Bosmans 
nooit een echt probleem, omdat hij 
steeds Gods aanwezigheid voelde in 
elke mens, vooral in de eenzame en 
de verschepte. Na zijn wijding trok 
"hij een jaar naar Frankrijk, waar hij 
aktlef was in de omgeving van de 
stad Tours. Hij moest er in schuren 
preken, omdat de mensen weigerden 
naar de kerk te komen. In Parijs hielp 
hij mee met priester-arbeiders. Terug 
in Vlaanderen hield hij volksmissies. 
In '55 werd hij zwaar ziek, niemand 
geloofde in zijn herstel en daarom 
werd hem toelating gegeven zich met 

„BondZonder Naam"{BZW bezig te 
houden, wat hem voordien geweigerd 
was. Sedert 1957 is hij dan ook dé 
grote inspirator en bezieler van BZN 
geworden voor Vlaanderen. 
Ondertussen groeide BZN uit tot een 
echte massa-organizatie, zonder de 
nefaste bijverschijnselen van zo'n 
massavereniging te kennen. Afgezien 
van de gekende, maandelijkse 
spreukkaarten, heeft BZN nog een 
hele reeks initiatieven op haar aktief, 
waarbij telkens de „onbelangrijke", 
de sukkelaar centraal staal Telefoon-
vitamlenen voor het hart, rond Kerst
mis de gevangenenaktie (jaarlijks 
duizenden pakketten met sigaretten, 
tabak, snoep en goede wensen), de 
kerstkaarsenaktie voor mensen in 
nood, de strijd ten voordele van de zi
geuners, een fantastisch goed 
werkend onthaalcentrum voor gast
arbeiders uit de Brusselse Noorder-
wijk (de „Foyeri, een werkhuis en 
hotel „min" voor ex-gedetineerden, 
een home voor thuisloze vrouwen. 
Alles in het kader van een „roze 
revolutie":een wereldinitiatief om het 
hart van de mens te doen kloppen op 
het ritme van de vriendschap! — een 
pleidooi voor de kuituur van het kart 
Een beweging zonder vaste struktu-
ren, zonder veel organizatie, zonder 
pretentie, zonder vlag, zonder uni
form, zonder regelmatige vergaderin
gen, zonder naam-
Wij meenden dat het nodig was de 
centrale spil (ook ai zal hij dit zelf niet 
graag horen) van die onmisbare be
weging aan het woord te laten in ons 
kerstnummer. Opdat het echt voor 
iedereen een beetje Kerstmis zou 
mogen zijn. 

(Phil Bosmans vroeg ons wel te be
nadrukken dat hij hoegenaamd niet 
aan partijpolitiek wou doenJ 

De hele dag in de supermarkt rondhangen... 
omdat verwarming te veel kost! 

op een sober flatje, drie hoog, in een 
slaapgemeente nabij Brussel woont 
Syh/ain, 37 jaar jong, gehuwd met Lilly 
— een te bewonderen vrouw — vader 
van twee schattige kinderen: Yves en 
Frederik. Sinds vier jaar is Sylvain MS-
patiënt en aldus verplaatst hij zich, 
noodgedwongen, in een rolwagentje. 
Was, tot hij ziek werd, vertaler-tolk in 
een hoofdstedelijk bedrijf. Met pater 
Phil Bosmans hadden wij een afspraak 
bij Sylvain thuis. Deze biezonder aardi
ge man verzekert ons een uitstekende 
ontvangst: de koffie- en taarttaf el, met 
nog een extraatje. 

Tussen Sylvain Dancygier en Phil Bos
mans bestaat blijkbaar een intense 
vriendschapsband: de hartelijkheid 
straalt hen uit Er vallen geen „koude" 
woorden. 

Vorige zomer vloog Sylvain naar het 
Mariale Lourdes en hij vertelt honderd
uit bij de foto's van deze prachtige 
herinnering. 

Nochtans is het lang niet altijd roze-
geur ten huize van de familie Dancy
gier: een hoge huurprijs, vermeerderd 
met een peperdure energierekening 
(de hele dag in-huizig), de kinderen die 
ouder worden (en dus meer gaan 
kosten), een dikwijls rode bankreke
ning- en een jaaHijks belasting-„kadoo-
tje". Om dan nog te zwijgen van de ge
prijsde telefoonnota; hét enige middel 
om kontakt te houden met de buiten
wereld- en dus levensnoodzakelijk. 
Behalve de vele materiële problemen 
zijn er dan nog de begrijpelijke peycho-
ksgische spanningen. Het is voor ieder 
mens onvoorstelbaar moeilijk te aan
vaarden dat men niet meer kan, wat 

vroeger wél mogelijk was. Indien men 
dan ook nog weet dat Sylvain een 
uitermate levenslustige en sportieve 
kerel was, dan begrijpt men dat de ze
nuwen hem vaak parten spelen. Dit 
alles samen genomen, met dan nog 
specifieke relationele t)eperklngen en 
de pijn, maken mensen zoals Phil Bos
mans onmisbaar. 

Sylvain Dancygier: „Ik telde de dagen 
af: nog vijf, nog vier, nog drie dagen... 
alvorens pater Bosmans komt Ontel
bare keren bel ik hem op, wanneer ik 
„op" ben, wanneer het me allemaal 
weer'té veel en té machtig wordt Zijn 
woorden, een kaartje, een vriendelijke 
schouderkkp.. het doet allemaal on
noemelijk veel deugd aan 't hart" 

Mensen van bij ons 

Een kwarteeuw 
BZN-leven 

Bosmans: „Wij hebben veel diensten, 
bijna een overwoekering van dien
sten... maar ik vrees dat wij te weinig 
mensen hebben. Wij, van BZN, werken 
op de geest en het hart van de mensen 
met als doel: het scheppen van betere 
menselijke verhoudingen. Waarbij de 
„kuituur van het hart" centraal staat Dit 
is de basis-kultuur van elke mens. Ik 
vrees dat de „produkten" die soms 
afgeleverd worden door universiteiten 
en door sociale scholen wel zeer ge
leerde mensen zijn, met enorm veel 
kennis, maar niet steeds met verdoen
de hartelijkheid. In de mensverzorgen-
de sektor mag niet alleen de deskun
digheid tellen — hoe belangrijk ook — 
maar is ook het jnenselijk-aanvoelen" 
erg belangrijk. Dit doet niets af van 
mijn grote waardering voor de vele 
beroepsmensen die, met een enorme 
inzet, bezig zijn in die mensverzorgen-
de sektor." 

WIJ: Hangt dit niet allemaal samen 
met de om zich heen grijpende eko-
nomische krisis? 

Bosmans: „ Waar is die krisis? Voedsel 
is in overvloed aanwezig; zie maar de 
campagne voor het verkopen van 
kerstboter. Kleding is er genoeg en 
staal bij hopen. Ik voeg er atójd lachend 
aan toe: staalproblemen? Té veel sta
len gezichten, dat wel ja. 
En ondanks deze overschotten ster
ven dagelijks honderden mensen bij 
gebrek aan de levensnoodzakelijke 
produkten. 
Eén positief aspekt van deze krisis is 
misschien wel dat deze ekonomische 
krisis ons terugbrengt naar de mense-
Sjke maat W^t, volgens mij, is de 
échte krisis: de krisis Jn"de mens zelf. 
De Westerse mens is totaal „vermate-
rializeerd". Eeuwenoude waarden wer
den over boord gegookl. Let wet, ik 
ben geen nostalgische dromer die 
dweept met de „goeie, oude tijd". Ik 

180 fr. liefde... 
Op een zekere dag was er een pientere uitgever die er een bood
schap in zag voor een groter publiek. De uitgeversdirekteur 
geloofde erin en wilde een honderdtal teksten verzamelen en uitge
ven. De auteur wilde een langwerpig, onmogelijk formaat „Dit past 
in geen enkel boekenrek", zei de verkoopdienst „Dat hoeft ook 
niet", antwoordde de auteur. „Want, indien je het wilt uitgeven, dan is 
het dit langwerpig formaat, zodat het niet begraven kan worden in 
een boekenrek. Anders hoeft het niet", hield de schrijver voL De 
eerste druk van „Menslief, ik hou van je", dateert van 197Z 
Vandaag, tien jaar later, zijn reeds 600.000 Nedertandstalige eksem-
plaren van dit werk over de toonbank gegaan en werd het in tien 
talen vertaald (waaronder het Chinees D. Straks verschijnt de 
Griekse, Arabische en Indonesische versie. Deze bestseller, van de 
hand van pater Phil Bosmans, is — na Suske en Wiske — het meest 
vertaalde boek uit het Nederiandse taalgebied. Een pittige anekdo
te? 
Een heer komt binnen in een boekhandel en zegt tot de dame achter 
de toonbank: „Menslief, ik hou van je-"„Oké", antwoordt de dame, 
„maar dat kost u 180 fr„ mijnheer-" 

heb niets tegen de vooruitgang. Op 
voorwaarde dat deze vooruitgang op 
menselijke wijze gebeurt En bovenal: 
in dienst van de mensen. 
Bekijk de aftakeling van het huwelijks-
en gezinsleven. Erger nog: men 
spreekt van een „bejaardenprobleem", 
in geen enkele andere kuituur spreekt 
men op deze manier over de ouderen 
in de gemeenschap. Hoe is het moge
lijk dat mensen onbelangrijk, ja zelfs 
marginaal worden, op basis van hun 
(oudere) leeftijd. In een rijke kuituur 
worden precies de ouderen geëerd en 
gewaardeerd! 
De jifkoeling" de vereenzaming, de 
vervreemding... allemaal gevolgen van 
onze samenlevingswipie." 
WIJ: Er loopt dus blijkbaar iets fout 
met deze hoogtechnologische we
reld? 

Bosmans: „Ach, er lopen te veel 
„dode" mensen rond. Iemand is „dood" 
wanneer geest en hart er niet meer 
zijn. Er is, mijns inziens, een ontsporing 
gebeurd in het denken van de mens. 
Men denkt teveel vanuit ekonomische, 
geld- of partijmacht Verstand en hart 
moeten samengaan, moeten gekop-
pekizijn. Ook op het terrein van de we
tenschappelijke vooruitgang. Zoniet 
staat het verstand in dienst van de 
macht 
Het duidelijkste voorbeekl van deze 
ontsporing is toch wel de immer voort
schrijdende en waanzinnige bewape-
ningswedkxjp. Wijze mensen doen zo
iets niet! Het duidelijkste bewijs van 
het failliet van onze büeschaving lijkt mij 
toch wel de neutronenbom. Een wa
pen, een bom, uitvinden en aanmaken 
die gebouwen spaart, maar alb (men
selijk) leven doodt Hoe is men zover 
gekomen.." 

WIJ: Is BZN een beweging die zich 
enkel richt tot kristenen? 
Bosmans: „Helemaal niet BZN richt 
zk:h tot alb mensen, van alle strekkin
gen. Onder de BZN-sympatizanten be
vinden zich veel vrijzinnigen. Het is dus 
geen religieuze beweging voor evan-
gelizatie of iets dergelijks. Uiteraard 
handel ikzelf als religieus. Mijn inspira
tie put ik uit het evangelie, dat voor mij 
de meest menselijke boodschap Is. 
Indien, zo meen ik, het evangelie niet 
zou bestaan, dan zou men dit (prachti
ge) boek moeten uitvinden." 
WIJ: U kiest dus duidelijk voor een 
„kerk in dienst van de armen"? 

Bosmans: „Ik wil hier niemand 
(ver-)oordelen, maar het is toch duide
lijk dat God altijd kiest voor de machte-
lozen, de verdrukten. Voor mij is het 
dus onmogelijk dat de kerk aan de 
kant van de machtigen zou staan..." 
WIJ: Is de mens wel echt „goed" 
zoals u beweert? Of blijft de mens 
eigenlijk niet steeds „als een wolf 
voor zijn medemensen"? 

Bosmans: „ Voor mij is elke mens een 
kind van (jod, wie die mens ook is. En 
een mens wordt niet „slecht" geboren. 
Maar, het belangnjkste dat een mens 
nodig heeft is de liefde, ledere mens 
heeft fundamenteel recht op liefde. 
Indien een mens liefde moet missen, 
dan zal deze mens er heel moeilijk in 
slagen echt „mens" te worden. Want 
we zouden ons toch eens moeten 
afvragen hoe het komt dat mensen 
„minder goed" geworden zijn. Vaak 
zijn zij het slachtoffer van een totaal 
gebrek aan liefde, reeds vanaf hun 
kinderjaren. Het is een basisrecht van 
elke mens: minnen en bemind worden. 
Dit recht staat niet geschreven in de 
Universele Verklaring van de Rechten 
van de Mens God is liefde en God 
koos radikaal voor de mens, door zelf 
mens te worden. De liefde van God 
moet zicht-, tast- en voelbaar zijn in 
onze wereld. En ook precies daarom 

te, . - . ' - < ^ . • . - . , . ' « . ' * , ' 

AIENSEN 
I^ONS 

moet de kerk lijfelijk aanwezig zijn 
tussen de allerarmsten." 
WIJ: U voert nu reeds vijfentwintig 
jaar aktie voor „een betere wereld". 
Nochtans is het niet zo aardig ge
steld met de samenleving op onze 
aardbol. Een maat voor niets dus, of 
toch weer niet? 
Bosmans: „Heel veel mensen kwamen 
gedurende die tijd in goeie zin „in 
beweging". En ontzettend veel mensen 
blijven BZN voor 't één of 't ander echt 
dankbaar. Maar, het resultaat van zo'n 
„beweging" — een betere naam eigen
lijk dan „bond" — kan men niet vastleg
gen in statistieken. Toch dit: 8 tot 900 
promotoren zijn overal in het Vlaamse 
land aktief, wij versturen onze maande
lijkse spreuken aan ruim een kwart 
miljoen mensen en de kerstkaarsen
aktie, voormensen-in-nood, brengt mil
joenen op.." 
WIJ: Veronderstel dat u morgen eer
ste minister wordt wat zou u dan 
dringend veranderen? 
Bosmans: „O, ik word nooit premier, 
omdat je op dat ogenblik een strop 
wordt aangebonden en aan handen en 
voeten vastgeketend raakt Ik zou mij 
overigens in zo'n situatie biezonder 
ongelukkig voelen.. Kijk maar eens 
hoeveel echte idealisten, eenmaal in de 
politiek gekomen, hun idealen gaan 
verioochenen. Ik denk dat men in de 
politieke partijen meer zou moeten 
denken en handelen vanuit het belang 
van de mens, en niet vanuit de belan
gen van enkele machtsgroepen.. 
Want macht leidt al te gemakkelijk tot 
machtsmisbruik. 
Toch deze konkrete puntjes ter atten
tie van onze politici. Het bestaansmini
mum zou dringend moeten vmrden 
verhoogd. Weet je dat er in Antwer
pen mensen leven die, na de nachtivst 
genoten te hebben, de hele dag rond-
slenteren en -hangen in een super
markt _afe beschutting tegen de kou 
en omdat ze t gM niet hebben om de 
stookolierekening te betalen indien zij 
de dag thuis zouden doorbrengenL 
Ook zou men moeten ophouden van 
zo krenterig te zijn tegenover gehandi
capten. Waarom geen goedkoper tele
foontarief voor mensen die noodge
dwongen thuis, tussen vier muren, 
moeten blijven. De telefoon is dikwijls 
het enige instrument om met de bui
tenwereld in kontakt te blijven..." 

Op het einde van zijn bezoek schuift 
pater Bosmans een check in de han
den van een dolgelukkige Sylvain. 
Met dat geld wordt het voorschot 
betaald voor de aankoop van een 
wagen, waarvan alle bedieningsin
strumenten zich vlakbij het stuur be
vinden. Eindelijk zal Sylvain weer 
eens „buiten" kunnen- (pvdd) 

Informatie over BZN? Schrijf naar de 
Lange Klarenstraat 24 te 2000 Ant
werpen. 
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