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Een jaar vol Cockerillingen 
Na de orkaan die de Waalse metaUo's op de zwarte dinsdag 
van 16 februari dooi* het Brusselse stadscentrum lieten razen, 
bleek dat de Wetstraatbuurt en het Koninklijk Circus volko
men ongehavend uit de strijd waren gekomen. Het Belgisch 
politiek schouwtoneel kon dus verder gaan. 
Maar het bleef een jaar vol gespannen Cockerillingen. 
Het was nochtans door het hoogste staatspersoneel met veel 
goede intenties ingezet 
ACW-minister Jean-Luc Dehaene hield een stevig pleidooi 
voor ,fioüdSLriteit, grotere doebnatigbeid, beheersing van de 
uivaren, barmonizering en selektiritelt". 
Op dezelfde golflengte deed de koning een oproep om te komen 
tot „een vernieuwde solidariteit tussen de Belgen van de 
respelitieve gemeenscbappen en gewesten". 
Wel gaf hij de „gestelde lichamen" een jaar geleden een veeg 
uit de pan door te stellen dat de krisis vooral dient toegeschre
ven te worden aan „de onbekwaambeid tot bandelen van de 
gezagsdragers". 
Wat later legde de premier dan de karwats op het parlement 
Vier weken werden kamerleden in kommissievergaderingen 
en nadien in openbare vergadering gemobilizeerd, van 's 
morgens tot 's avonds laat zaterdagen en zondagen inbegre
pen, om de volmachtenwetten gestemd te krijgen. 
De premier pakte uit met grof geschut: „voor bet vrijwaren van 
de werkgelegenheid mag er geen dag meer verloren gaan". 
Hij vond het daarom zelfs nodig de ambtenaren die aan de 
volmachtenteksten dokterden, een flinke uitbrander te geven 
voor hun gebrek aan energie^ 
De regeringsgezinde pers, die op het einde van dit jaar het zou 
hebben over een gebrek aan inzet van de volksvertegenwoordi
ging ondersteunde de volmachtenpolitiek van Martens met 
striemende perskritieken: „De burger weet dat — als straks bet 
gepraat in de Wetstraat wat minder luid zal opklinken — de 
werkelijke strijd tegen de aftakeling moet beginnen". 
En zo zette Martens zonder veel moeite de ene volmachtentrein 
na de andere op de sporen. 
Er werd niet geluisterd naar scherpe kritieken zoals die van 
VU-kamerfraktieleider en eminent jurist Frans Baert die het 
volmachtwetgevend werk kraakte: „de regering boudt zicb 
bezig met lugubere aprilgrappen in plaats van werk te maken 
van gedegen sanering van de rijksfinanciën en bet op gang 
brengen van een nieuw industrieel beleid". 
Maar dat „gepraat" moest dus ophouden. Hoewel nu vandaag 
blijkt dat de regeringsgezinde pers die kritieken nu ook in 
haar pen opneemt.. 

Tussendoor presteerde Martens V het dan vooral de Belgische 
frank met 8,5 procenlt te laten devalueren. En, werd het 
startsein gegeven voor inlevering, versobering en uiteindelijk 
een deflatiepolitiek vap de zuiverste soort 
Zelfs ex-minister van Financiën Robert Van de Putte kon er 
zich niet van weerhouden op 21 februari voor de tv-camera's te 
verklaren: Jlet zijn alleen landen waar knoeiers aan bet be-
•wind zijn, die devalueren. Men weet waar dit begint, maar niet 
waar bet eindigt". Daarbij was het geen onbelangrijk detail dat 
dit land het nieuws van de muntschroterij slechts mocht 
vernemen via de telexen van het Londense agentschap Reuter. 
En eind mei werd ook al getracht een vernietigend rapport van 
het sociaal-ekonomisch EG-komitee onder de korenmaat te 
bergen: „Vooral de huidige regering werkt, onder meer met 
baar diverse treinen, te fragmentair, te partieel, en biedt geen 
globale visie". 
Vooral was Martens V er op uit geld te halen waar het het ge
makkelijkst te vinden is: bij de loon- en weddetrekkenden, de 
zelfstandigen, de gepensioneerden, de sociaal verzekerden, 
mensen die van een vervangingsinkomen dienen te leven.. De 
Nationale Bank gaf toe dat op één jaar tijd minstens 180 mil
jard kapitaal uit het land werd „ge-exporteerd".. 
Anderzijds werd heel wat gedekreteerd ten gunste van begoe-
den: BTW-afschaffing op goudverhandeling en kunstwerken, 
belastingvrijstelling op nieuwe aandelen, niet-selektieve ver
mindering van BTW-vermindering in de bouw en dies meer-
De laatste zorg is het rationalkeren van het overheids
apparaat afschaffen van overbodige diensten of instellingen 
(iS^EL bvj, of om het weggooien van miljarden subsidies stop 
te zetten. 
En de slotsom in cijfers? 70 miljard inlevering blijkt goed 1 
maand toename van de staatsschuld te delgen. Het geraamde 
nettotekort op de rijksbegroting van 82 was na tien maanden 
volmachtenbeleid reeds opgelopen tot meer dan 560 miljard. Er 
doken 60 miljard spookuitgaven op, waaronder 17 miljard voor 
rekening van CockerillSambre. Deze week werden nog eens 
zes miljard spookrekeningen van de failliete staalput ontdekt.. 
Op 18 maanden werd per werknemer 2 miljoen naar Cockerill
Sambre versast De werknemers van Cockerill-Yards in Hobo
ken weigerden blindelings 140 miljoen in te leveren.- en het 
bedrijf ging prompt dicht 
Voor dit soort solidariteit in '83 bedanken wi). 

(hds) 

Op de valreep van het oude '82 
en op de drempel van het prille 
'83 verschijnt uw weekblad voor 
het laatst althans dit jaar. De 
redaktie van .WIJ" zit boordevol 
energie om vanaf volgende week, 
opnieuw een jaar lang, te schrij
ven vanuit het hart van de Vlaam
se opinie: radikaal, eerlijk, so
ciaal, variërend- maar bovenal 
Vlaams-nationaal! 

In het nummer van deze week 
brengen wij U, behalve de geken
de rubrieken, ook een reeks in
terviews met meer of minder ge
kende Vlamingen. Wij stelden 
hen telkens twee vragen: eentje 
over het voorbije en eentje over 
het nieuwe jaar. Hun antwoorden 
leest U op biz. 10 en 11. Uiteraard 
spreekt ook algemeen VU-voor-
zitter Vik Anciaux zijn Nieuw
jaarswensen uit op blz.3. Op 
bladzijde 8 leest u een jaarover
zicht over de buitenlandse poli
tiek en op 16 over het voorbije 
sportgebeuren. Ook het slotin-
terview op bIz. 24 met een re-
pressieslachtoffer is treffend. 

En voor '83? 

„Can ie U scoonder 
wenscen, 
als Blyde van Gemoedt te syn, 
en, spyts het plaeghen van de 
menscen, 
togh hertelyck en Goedt te syn"? 

Een biezonder gelukkig ja&-! 

Uw komltee van redakteurs 



m Brieven 

— in haar verdere studies: waar En
gels de 1ste wetenschappelijke taal is; 

— in haar tewerkstellingskansen: kijk 
de advertenties in de krant maar na; 

— in de moderne technologie: compu
ters gehoorzamen alleen op bevelen in 
het Engels; 

— in de moderne wereld: Engels is nu 
eenmaal dé taal van de intematinale 
kommunikatie. 

Daarom eisen wij dat deze dwaze, 
ondoordachte, kortzichtige en discrimi
nerende maatregel onverwijld inge
trokken wordt 

Werkgroep leraars Engels 
Scholengemeenschap Lommei 

De minister van Justitie, Gol, die van de 
werkelijke toestand niets weet stuurt 
deze twee Baskische vluchtelingen te
rug naar hun land waar zij — zoals vele 
Basken — door foltering zullen ver
moord worden. En dit omdat zij Bask 
willen blijven. 

Het is duidelijk dat zo'n toestand niet 
kan duren. Daarvoor zal de overheid 
de autonomie die trouwens voorzien is 
in het charter van de Mensenrechten 
moeten toekennen en een einde stel
len aan hun terrorisme. 

Maar niet alléén Basken eisen hun 
autonomie, maar ook Korsikanen, Bre
toenen... Is het demokratisch dat de 
voornaamste eis van een volk gene
geerd wordt? 

Wil Europa ooit demokratisch en sterk 
zijn, dan moet het een Europa der 
volkeren zijn. 

SLIM EN 
ARGELOOS. 

In .WU" van 9 december hebt U het in 
de sportrubriek over het „ECC: De 
Grote Uitverkoop" en de daarlwj ho
rende reklame. Nu heb ik op woens
dag 8 december de voetbalwedstrijd 
Anderiecht—Sarajevo gezien op TV 2. 
Na ruim een uur spel viel mijn oog plots 
op de reklamepanelen. Eerst dacht ik 
dat de wedstrijd hier gespeeld werd, 
maar niets was minder waar, men 
speeWe wel degelijk in Joegoslavië. Zo 
te zien waren deze panelen piraktisch 
alle van Belgische nationaliteit (Rizla. 
Delhaize, Bacchus, Maxi enzJ. Ik kan 
me echter niet voorstellen dat dergelij
ke produkten daar verkocht worden. 
Mijn besluit: slimme reklameburo's we
ten dus snel winst te putten utt een ar
geloze uitzending van een vreemd 
(Oostbk>k}-land. 

EM., Brugge 

CONSCIENCEVIERING 1983 

De Nederlandse Kommissie voor de 
Kuituur van de Brusselse Agglomera
tie koördineert de Hendrik Conscien-
ceviering 1983 in het Brusselse. Het 
Archief en Museum van het Vlaams 
Leven te Brussel nam reeds een hele 
reeks initiatieven. Andere verenigin
gen en instellingen in het Brusselse die 
plannen opvatten in het kader van 
deze viering, worden verzocht dit drin
gend mee te delen aan de dienst 
Kulturele Uitstraling van de NCC, 
Saincteletteplein 30, 1080 Brussel, tel. 
02-426.99.78. 

ENGELS ONDERRICHT 
GEWURGD 

Op dit ogenblik is een echte wurg-
moord gaande op het onderricht En
gels in het Vlaams middelbaar onder
wijs. Door een ondoordachte en discri
minerende, zogenaamde besparings
maatregel van minister Coens, wordt 
er aan de leerlingen van het middel
baar onderwijs in feite de vrije keuze 
voor de tweede taal ontzegd. In het 
pakket besparingsmaatregelen voor 
het onderwijs wordt de oprichtings
norm voor Frans op 5 leeriingen, maar 
voor Engels en Duits op 10 leeriingen 
gebracht Deze norm geldt niet alleen 

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

Opstel en èamenstelling: 
het komitee van redakteurs 
(H De Schuyteneer. Johan Ar-
tois. Pol Van Den Driessche, M~ 
Van Liedekerke en Toon van 
Overstraeten). 

Alle stortingen voor abonnemen
ten, publiciteit en redaktie op prk 
000-0171139-31 van «WIJ», Barri-
kadenplein 12, 1000 Brussel 
(Tel 02-219 49 30) 
Jaarabonnement 750 fr 
Halfjaarliiks 400 fr 
Dnemaandeli)ks 225 fr 
Losse nummers 22 fr 

Verantw. uitgever: 
Vic Anciaux, Houba de Strooper-
laan 142. 1020 Brussel 
Publiciteitschef: de h Karel Se
vers, tel 02-219 4930, toestel 25 
('s voormiddags) of privé Al-
sembergsesteenweg 41b. 1512 
Dworp Tel 02-356 7844 

ZO€K€RC1« 
• Echtpaar, waarvan de vrouw 
13 jaar kableerster en de man 
evenveel ervaring in verwarming 
en loodgieterij, in hetzelfde be
drijf, zoeken wegens overkop 
gaan ervan, nieuwe betrekking. 
De man heeft ook ervaring als 
chauffeur Voor inl. Volksverte
genwoordiger dr. J. Valkeniers, 
569.16.04. 
• Jonge ongehuwde juffrouw 
met A3-diploma kantoorwerken 
en een jaar ervaring op ministe
rie, plus half jaar ervaring als 
postbode, zoekt betrekking in 
Brabantse. Tel. voor inl. Volks-
vert dr. J. Valkeniers, 
02-569.16.04. 
• Jongeman, 20 jaar en wonen
de omgeving Mechelen, zoekt 
werk. Diploma A3 Elektriciteit 
Betrokkene heeft reeds gewerkt 
in metaalafdeling van bedrijf. Ref. 
nr. 381. Geïnteresseerden kun
nen kontakt opnemen met volks
vertegenwoordiger Joos So-
mers, via het Vlaams-Nationaal 
Centrum, Ontvoeringsplaats 1 te 
2800 Mechelen (telefoonn.: 
015-20.95.14). Gelieve steeds het 
ref.nr te vermelden. 
• 22-jarige ongehuwde maat
schappelijk assistent (Brussel), 
zoekt betrekking in West-Bra-
bant of oostelijk Oost-Vlaande-
ren. Voor inl. Volksvert dr. J. 
Valkeniers, 02-569.16.04. 
• 22-jarige ongehuwde regen
tes wet-aardrrfysica, zoekt be
trekking in Brabant of Oost-
Vlaanderen. Voor inl. Volksvert 
dr. J. Valkeniers, 02-569.16.04. 

• Man, ± 28 jaar, gehuwd en 
wonende in het Mechelse zoekt 
werk. Diploma: technisch teke
naar A l . Ervaring: 6 jaar in meu-
belsektor. Ref. nr: 382. 
Geïnteresseerden kunnen kon-
takt opnemen met volksverte
genwoordiger Joos Somers via 
het Vlaams-Nationaal Centrum, 
Ontvoeringsplaats 1 te 2800 Me
chelen. (015-20.95.14) Gelieve 
steeds het ref. nr. te vermelden. 

TE KOOP: 
• Offset A.M. Multilith 1250 (in 
goede staaO tegen elk aanneme
lijk bod. 
Tel. 03-779.78.68. 

voor het 1ste jaar middelbaar, zoals 
het vroeger was, maar ook bij het 
begin van de tweede en de derde 
graad. Dat dit grote problemen ople
vert in het technisch onderwijs met zijn 
talrijke richtingen (waar dus telkens 
10 leerlingen zouden moeten zijn), ligt 
voor de hand. 
Het gevolg is duidelijk: Engels als 
tweede taal wordt gewurgd, de vrije 
keuze van de leeriingen wordt nog 
maar eens beknot de taaileraars wor
den naar de dop gestuurd... Ongeloof
lijk, maar waar, in deze tijd waarin het 
Engels als wereldtaal nog steeds volop 
in opmars is. Door deze onzinnige 
maatregel dreigt de Vlaamse jeugd in 
grote problemen te geraken 

VOOR EEN EUROPA DER 
VOLKEREN 

Dezer dagen spreekt men of kan men 
vaak lezen over het terrorisme in 
Spanje of in leriand, gepleegd door de 
ETA of de IRA. Over het terrorisme 
van de Staat zelf zwijgt men in alle ta
len. 

In Baskenland ondergaat het Baski
sche volk intimidaties. Je hoeft zelfs 
geen lid te zijn van ETA om aangehou
den te worden. Het Baskisch spreken 
leidt ook tot aanhoudingen. Bovendien 
wordt wie gearresteerd wordt even
eens door de Guarda Civil gefolterd. 
Om zo'n toestand te ontvluchten, ko
men sommige Basken bij ons tijdelijk 
wonen. 

Zo kwamen twee Basken onlangs, nl. 
Arrese en Bilbao met hun gezin bij ons 
verblijven en vroegen het statuut van 
politieke vluchteling, wat echter gewei
gerd werd. 

S.C„ Eisene 

W I J ontvangen graag brieven van 
onze lezers als ze ondertekend zijn 
Naamloze brieven gaan de sctieur-
mand in evenals sctield- en smaad-
brieven De andere publiceren wi|. 
naargelang er plaats beschikbaar is 
Wit betiouden ons dan ook het recht 
voor brieven in te korten en pers
klaar te maken zonder de essenfie 
van de inhoud te veranderen 
De opime. vertolkt in een tezersbnef. 
IS ntet noodzakelijk de onze 

De redaktie 

Deze week in 

DE 100 
NIEUWSMAKERS 

Margaret Thatcher en de Falkland-
oorlog, Ronald Reagan en de MX-raket, 
Ariel Sharon en de belegering van Beiroet, 
de dood van Romy Schneider, de Belgen 
op de Mundial: het was allemaal nieuws 
in 1982. Knack probeert enige orde te 
brengen in de gebeurtenissen en 
prezenteert de 100 nieuwsmakers van het 
jaar. 

ExitVandestrick 
Het is nu echt wel zeker: Michel 
Vandestrick trekt zich op het einde van 
deze maand terug als PDG van Cockerill-
Sambre. Knack heeft het over het 
Vandestrick-tijdperk. maar ook over wat 
er in 1983 met Cockerill kan gebeuren. 

Pop-poll: 
laatste kans 
Wie ons nog niet heeft laten weten welke 
politicus zich dit jaar volgens hem of haar 
het best van zijn of haar taak heeft 
gekweten, rept zich beter meteen naar de 
boekhandel. De pop-poll verschijnt deze 
week voor de laatste keer in Knack. 
Daarna worden de stemmen geteld. 

Een half miljoen 
Ruw geschat sterven er iedere dag een 
half miljoen dieren in wetenschappelijke 
laboratoria. Hun dood is meestal niet 
snel en pijnloos. De Raad van Europa 
organizeerde onlangs een hearing over 
het fenomeen. Knack luisterde mee. en 
bericht. 
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Mensen 

Gandois staalpresident? 
Het staaldossier staat nu reeds 
weken in het brandpunt van de 
binnenlandse politiek. Hardnek
kige geruchten doen de ronde 
dat de huidige, ontslagnemende 
baas van het zieltogende Cocke-
rill-Sambre, Michel Vandestrick, 
zal worden opgevolgd door ene 
Jean Gandois. Dit is een topma
nager uit Frankrijk, die met zijn 
plans voor massale afdankingen 
in het Franse staatsbedrijf num
mer één, de naam kreeg „de 
patron met de hakbijl'. Wegens 
hoogoplopende ruzies en kon-
flikten met „zijn" linkse regering 

in Frankrijk, stapte hij op. In Bel
gische regeringskringen tipt men 
nu op deze kerel om de moeilijk
heden bij Cockerill-Sambre te 
klaren. De roomsblauwe koalitie 
alhier moet dus, bij gebrek aan 
politieke moed, beroep doen op 
een buitenlander om het vuile 
zaakje in Wallonië op te kuisen. 
Ex-minister Robert Vandeputte 
liet het in zijn jongste boek reeds 
tussen (en op) de lijnen lezen: 
onze ministers zijn als bange 
wezels en denken telkens weer 
aan hun elektorale belangetjes-

Koninklijke 
boodschap 
Traditioneel sprak koning Bou-
dewijn, in vloeiend Nederlands 
(sic), op Kerstavond zijn „bood
schap" ui t Hij had het vooral 
over de ekonomische krisis en 
de sociale gevolgen daarvan. 
Maar, daar waar wij een bood
schap van echte verzoening had
den verhoopt, zweeg de vorst in 
alle talen over amnestie in eigen 
land. In een katoliek land, ruim 
38 jaar na de oorlog, doet deze 
on-menselijke Belgische staat 
geen enkel gebaar dat tot vrede 
leidt Integendeel, het onrecht 
blijft verder bestaan. (Zie ook het 
vraaggesprek op de laatste pagi
na. 

Tot overmaat van ramp voor de 
radioluisteraars werd, na de 
woorden van Boudewijn, „la Bra-
ban^onne" gespeeld. En van het 
officiële lied van de Vlaamse 
Gemeenschap, de „Vlaamse 
Leeuw", hoorden wij geen noot . 

Deze week dit... 
Juist vóór Kerstmis kregen de 
werknenners van VTR in 
Machelen het bericht, ais een 
triest geschenk op hun schoot, 
dat de Vlaamse regering beslist 
had elke poging tot redding van 
hun bedrijf stop te zetten. 
Ik heb me het lot van deze 
onderneming en vooral van de 
werknemers erg aangetrokken. 
Vóór enkele jaren werkte ik 
immers als huisarts te Machelen. 
Ik weet hoezeer ze zich met 
hun bedrijf verbonden voelen. 
Het is een stuk van hun leven. 
De sluiting van de fabriek hing 
reeds enige tijd in de lucht In 
mei laatstleden viel het zwaard 
van Damocles op hun hoofd. De 
onderneming werd in faling 
gesteld. De curator begon zijn 
werk. Aan de Vlaamse regering 
werd hulp gevraagd. Deze gaf 
de gewestelijke 
investeringsmaatschappij van 
Vlaanderen opdracht private 
geldschieters te zoeken om het 
bedrijf terug op gang te 
brengen. 

Op 22 december viel het 
definitieve besluit: zelfs de 
onderzoekingen en studies 
werden stop gezet Gedaan er 
mee. Méér dan achthonderd 
werknemers op straat Punt, 
andere lijn. 

Ik kan deze veroordeling moeilijk 
verteren. Ik weet nochtans zeer 
goed dat het niet langer opgaat 
gemeenschapsgelden te stoppen 
in verlieslatende en onleefbare 
bedrijven. Ik sta volkomen 
achter de redenering dat een 
Sinterklaas-politiek ekonomisch 

zinloos en op langere termijn 
ook sociaal niet verantwoord is. 
Gezonde bedrijven ondergaan 
op deze wijze immers de 
dodende konkurrentie van zieke 
bedrijven met de centen van 
iedereen. 

Maar hier zit juist de knoop. Uit 
een diepgaand en openhartig 
gesprek dat ik vóór een paar 
dagen voerde met een vijftigtal 
werknemers, samen met de 
patroon, blijkt duidelijk dat alle 
elementen aanwezig zijn om de 
leefbaarheid van het bedrijf te 
waarborgen. Niet in het minst 
omdat er een waarachtig klimaat 
van samenhorigheid heerst: het 
hoofd van de onderneming, de 
bedienden en de arbeiders 
voelen hun gemeenschappelijk 
belang zeer sterk aan. 

Het bedrijf VTR is trouwens 
uniek in Vlaanderen. Alleen 
een Waals tiedrijf profiteert van 
de ondergang van VTR. 
Een vergelijking met de funeste 
miljardenstroom naar het Waalse 
staal gaat helemaal niet op. Niet 
alleen omdat voor VTR slechts 
een schamele 100 miljoen 
staatsgeld wordt gevraagd, maar 
vooral omdat zowel de 
werknemers als de patroon tot 
heel wat inleveren bereid zijn: 
42 miljoen loonmatiging, afbouw 
van de onrendabele onderdelen, 
afvloeiing van 2/3de van het 
personeel, halvering van de 
produktie. 

Fundamenteel blijf ik totaal op 
mijn honger zitten wanneer ik 
zoek naar het antwoord op mijn 
vraag: „In welke maatschappij 

M^ 3 

ZULLEN \/£. H/K. 
UOGr ^AAR BEN 
FLE5>...HiK.. 

komen we terecht wanneer het 
beleid uitsluitend stoelt op 
ortodoxe ekonomische 
motieven?" 

Politieke beslissingen met zware 
gevolgen moeten ook rekening 
houden met sociale, ekologische 
en humanitaire argumenten. 
Zeker wanneer ze rijp 
doordacht en ten volle 
verantwoord zijn, wanneer ze 
niemand nadeel doen en de 
kosten volledig rusten op de 
schouders van het eigen volk. 
Het nieuwe jaar staat voor de 
deur, vol onzekerheden en 
onrust Ik wens jullie persoonlijk 
al wat je hartje lust Ik wens dat 
1983 het breekpunt weze van 
een kunstmatige, 
gecentralizeerde staat die ons 
volk tot ademnood knelt Ik 
wens het Vlaamse volk meer 
haar op de tanden, meer 
zelfbewustzijn, meer daadkracht 
Ik wens vooral het kader en de 
militanten van de Volksunie 
moed, volharding, de vaste wil 
en de bewuste ambitie te 
bouwen aan een samenleving 
waar de ontwikkeling van vrije, 
zelfstandige mensen samen met 
de sociale rechtvaardigheid 
gewaarborgd zijn. 

Chabert 
premier? 
Wie kent Jos Chabert nog"? Ooit 
eens de rijzende ster binnen de 
CVP, maar sinds de verkiezings
nederlaag van november '81 van 
minister tot een „doodgewoon" 
senator vervallen Zelfs een 
staatssekretans of een postje in 
de Vlaamse regering zat er voor 
Jos Chabert niet langer in 
Ruim een jaar lang heeft Chabert, 
althans in de openbare vergade
ring, gezwegen Tot vorige week 
Zijn korte tussenkomst in de Se
naat was niet van kritiek op de re
gering gespeend en bevatte tal 
van elementen die wel eens de 
bode zou kunnen zijn van een 
nieuw regeringsprogramma Het is 
immers reeds langer dan vandaag 
zo dat een belangrijke vleugel bin-

Vic ANCIAUX 

nen de CVP, namelijk het ACV, 
niet zo bijster gelukkig is met de 
sociale afbraakpolitiek door de 
centrale regering gevoerd En de 
CVP IS nogal behendig in het 
„afschieten" van de eigen mensen 
Tindemans, Eyskens, Rika De Ba
cker... en waarom straks Martens 
niet? 

Want uit het jongste boek van 
politiek journalist Hugo de Ridder 

(ook een CVP'er) leert men toch 
heel duidelijk, dat de machtsdolle 
CVP mets of niemand, ook de 
eigen „gezworenen" met ontziet 
om de macht te behouden... 
Premier Chabert warmt zich op? 

Dure De Croo 
Tijdens de opening van het 
„Communicatie Centrum Noord 
CCA/"stal Verkeersminister Her
man De Croo, weer eens, de 
show. In zijn toespraak vertelde 
hij dat hij het bewuste gebouw té 
duur en té groot vond. Maar toch 
sneed hij het lint door en werd de 
driekleur geheven. En nadien de 
champagne-
Het betreft een indrukwekkend 
gebouw van 220 m lengte, met 
drie ondergrondse en zes boven
grondse verdiepingen. De oor
spronkelijke optie, genomen in 
de gouden jaren '60, was een 
verbluffend wereldhandelscen
trum (WTC), een nieuwe stad en 
een groot centrum voor het ge
meenschappelijk vervoer te bou
wen. Waarin alle vormen van ver
voer zouden bijeengebracht wor
den: trein, bus, metro, auto, lucht
en zeevaart. Alles zou onderling 
verbonden worden met roltrap
pen en loopbruggen. Een kil, futu
ristisch en onmenselijk grote op
eenhoping van beton, glas en 
plastiek. 

Die plannen werden echter her
zien, uit financiële noodzaak. 

Maar zelfs nu blijft het een tragi
sche affaire: wegens de zeer gro
te afmetingen van de halls en van 
de verschillende gebouwen, is 
het kwasi onmogelijk snel ter 
plaatse te komen. En dit was 
nochtans de oorspronkeli jke be
doeling. Een (dure) maat voor 
niets! 
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vm Kommentaar 

Pendelaars... 
De raad van beheer van de 
NMBS (spoorwegen) keurde eer
gisteren een plan goed dat de 
chaotische toestanden, die in het 
verleden ontstonden bij bar win
terweer, moet vermijden. Nogal 
vreemd dat men pas nu, reeds in 
volle winter, met zo'n plan klaar-
komt-
Bovendien lijkt het ons een eer
der „eigenaardig" plan, om het 
zacht uit te drukken. De centrale 
gedachten zijn: minder, maar 
stipte treinen en het omzeilen 
van het nationale spoorknoop-
punt, de Brusselse Noord-Zuid
verbinding. De regeling brengt 
mee dat een kleiner aantal trei
nen eenzelfde (en tijdens de win
ter zelfs méér) mensen ter be
stemming zal moeten brengen. 

' „ . j I 1 i"i. Indien de overgebleven treinen 
,Wij moeten vaatslollen dat de bevindingen van het studiebureau Bekaert-Stanwick wat de afzetmogelijk- ^^^ ^.^^ ^^^ extrawagens wor-
heden van VTR-Machelen betreft zeer negatief zijn, en dit in zodanige mate dat het verderzetten van de ^^^ voorzien, betekent dit: over-
studie op het vlak van de rendabiliteit een negatief resultaat zal moeten opleveren fL//f een tetexv^ ^^^^^^^ 
GIMV-voorzitter Van Outryve dYdewalle op 21 december jl. verstuurd naar regeringsleider Gaston GeensJ 
Gevolg: 880 Vlaamse werknemers staan vandaag op straat Want. de Vlaamse regering t^sliste prompt de ^^^AZ^^^^ 
dag ntdien dat de studieopdracht van Bekaert inderdaad als beëindigd werd '^^'^''^'^•^.t^'^^^ifj'j'^^ B I S S a r O i e n e i l 
dat de Vlaamse regering gelijk heeft nog slechts werk te maken van toekomstgenchte geDIRVde initabeven " • « » * • • • • • * • w 
Hopelijk trouwens Maar het verschil in behandeling van Vlaamse en Waalse werknemers, op een moment dat 

de staathuishoudens tussen de gewesten nog niet definitief werden gescheiden, is pijnlijk frappant! 

Steekspel... 
Terzake had de Vlaamse rege
ring nog geen standpunt ingeno
men op het moment dat we deze 
echo neerschrijven, maar allicht 
zal de Vlaamse Exekutieve wél 
een zoveelste konfliktdossier 
woensdagnamiddag aanhangig 
gemaakt hebben bij het Overleg-
komitee Centrale regering-Exe-
kutieven. 
Het betreft een bevoegdheids-
konflikt over het „participatie
fonds, als instrument van de Na
tionale Kas voor Beroepskre
diet'. 
Het is minister Hugo Schiltz die 

Het omstreden „participatiefonds" 
zou een behoorlijk middel kunnen 
zijn voor „ekonomische heroiënte-
ring in de KMO-sektor". Tot op 
vandaag evenw/el werd verzuimd 
een wettelijke regeling te treffen 
om dat Fonds operationeel te ma
ken. Dat participatiefonds Is niet 
alleen van belang Inzake het toe
kennen van „vers geld" aan KMO-
ondememingen die het even 
moeilijk hebben. 

Maar dit Fonds zou ook, op voor
stel van de Mlddenstandsorgani-
zaties zélf, kunnen zorgen voor de 
..wederbelegging van de gelden 
die via het systeem van solidari
teitsbijdragen door de werkne
mers werden ingeleverd in het 
betrokken KMO-bedrijf zelf'. 
Of, de Ingeleverde gelden zouden, 
alvast wat de KMO betreft niet In 
een bodemloze nationale pot te
rechtkomen. 

Men moet weten dat vele pende-
laarstreinen nu reeds proppensvol 
zitten. Bij slechte klimatologische 
omstandigheden worden het dus 
als het ware rijdende „sardienen
doosjes". Indien er op dat ogenblik 
met zo'n trein Iets fout loopt wat 
niet denkbeeldig Is (een wissel 
geblokkeerd bvJ, dan riskeert 
men uren stil te staan. „Opeenge-
p(l)akt". Ook hebben wij zo onze 
vraagtekens bij die voorgenomen 
„aansluiting op de ring-treinen en 
op het metronet". Dit zal hoe dan 
ook vertragingen tot gevolg heb

ben (en „te-laat-komingen" op het 
werk) en opnieuw stampvolle rij
tuigen I 
In onze hoogtechnologische sa
menleving slaagt men er dus niet 
in tijdens de gure wintermaanden 
een trelnorganizatie op 't getouw 
te zetten die een vlotte dienst en 
komfort verzekert 
Want de treintarieven schoten de 
jongste tijd wel pijlsnel de hoogte 
In, maar er kwam geen betere 
dienstregeling of verhoogde luxe. 
Is de klant wel koning bij de 
NMBS? 

vu-
mandatarissen 
Wie deze dagen zeker in het 
nieuws staan, zijn ongetwijfeld 
de gemeentelijke „verkozenen 
des volks'. 
Onder de duizenden verkozenen 
zullen zich ook een grote groep 
VU-mandatarissen bevinden. 
Honderden Vlaamsnationalisten, 
waaronder velen voor het eerst 
moeten straks het rijke ideeën
goed van onze partij op het ge
meentelijk vlak (mee-) helpen 
realizeren. Een aanzienlijk deel 
onder hen zal dit doen vanuit een 
meerderheidspositie, maar de 
meesten zullen moeten strijden 
vanuit een vaak moeilijke oppo
sitierol. 
Aan alle VU-mandatarisseh, 
maar ook aan de duizenden, hen 
omringende, kaderleden, wensen 
wij veel sukses, uithoudingsver
mogen, kreativiteit en bovenal-
een nooit aflatend Vlaams idea
lisme! 

PERS pektief 

dit belangwekkend KMO-hang-
ijzer heet heeft gesmeed. 
Bij de staatshervorming in au
gustus '80 werden bevoegdhe
den inzake openbaar industrieel 
initiatief en hulp aan onderne
mingen opgedragen aan de ge
westen. 
Nu blijkt dat de centrale regering 
Martens, op de valreep van haar 
volmachtenbewind, ook nog 
poogt dit belangwekkend instru
ment van middenstandsbeleid 
aan de bevoegdheid van de 
Vlaamse regering te onttrekken. 

...over KMO-
bevoegdheid 
Toch werd bij wet uitdrukkelijk 
gesteld dat de bevoegdheden in
zake kleine en middelgrote onder
nemingen werden toevertrouwd 
aan de gewesten. Er wordt nu aan 
juridische achterpoortjes een 
steekgevecht opgevoerd. 

De regering is koortsachtig aan 
het werken aan een dubbel plan: 
nieuwe miljarden zoeken voor 
het Waalse staal én tegelijk die 
nieuwe staatssteun verdoezelen 
voor de Vlaamse publieke opinie. 
Opnieuw slikt de CVP haar 
mooie woorden in en hard-
schreeuwer Van Rompuy zwijgt 
in alle talen. 

D IE dubbelzinnigheid wordt in 
De Morgen aangeklaagd: 

„Hoe dan ook wil men voor de 
Vlaamse publieke opinie verber
gen dat er extra-gekJ naar het 
Waals staal gaat en dat het staal-
plan van mei 1981 is begraven. 
Daarom de rookgordijnen, daarom 
de t}ewuste misleiding. Aan dit 
maneuver is de hele CVP, inclusief 
Eyskens, Geens en Van Rompuy, 
medeplichtig. Eyskens noch 
Geens maken er immers een 
breekpunt van, terwijl Van Rom
puy zich heeft laten paaien met 
een halfzachte motie van het 
CVP-bestuur De regering heeft er 
zich niet aan gestoord, zette het 
lk:ht op groen voor bijkomende 
miljarden, terwijl Van Rompuy e.a. 
Depré's lieten t)egaan. Uiteraard 
omdat ze het Vlaamse imago van 
de CVP geen onherstelbare scha
de willen berokkenen, maar bo
venal omdat op deze manier het 
voortbestaan van de rechtse koali-
tie wordt afgekocht Daarom slikt 
de rechterzijde in de CVP haar 
dure Vlaamse eden in." 

NAAR verlukit zou minister Eys
kens niet willen meespelen 

bij de nieuwe miljardendans, maar 
als we de kranten mogen geloven 
zou E ^ e n s moederziel alleen 
staan en zelfe niet gesteund wor

den door zijn eigen CVP-vrienden. 
Dat althans zegt Het Belang van 
Limburg: „Overigens zou het heb 
kabinet eens moeten gaan inzien 
dat er niet meer tegen de wil van 
de Vlamingen in kan geregeerd 
worden. Het monsterbeleid dat op 
het altaar van CockerillSambre 
wordt geofferd, deint breder en 
dieper uit dan Martens en Gol 
kunnen vermoeden. De regering is 
daardoor bezig alle krediet in 
Vlaanderen te verspelen. En zon
der dat krediet zal ze de tievolking 
niet langer meekrijgen in een on
populair inleverings- en matigings-
beleid. Of anders gezegd: de hele 
politieke troep rond het Waalse 
staal drijft de regering ook op de 
andere t)eleidsterreinen onherroe
pelijk naar het immobilisme. Van 
Mark Eyskens zal tenminste niet 
kunnen beweerd worden dat hij 
deze afgang als verantwoordelijk 
bewindsman niet tijdig heeft inge
zien. En naar dit inzicht ook konse-
kwent heeft willen handelen." 

WAT er ook van zij: de CVP zal 
wel weer door de knieën 

gaan, zoals zij dat altijd heeft ge
daan. In de ACV-krant Het Volk 
wordt Intussen korte metten ge
maakt met de Waalse stelling dat 
de Limburgse steenkoolmijnen op 
dezelfde manier moeten worden 
behandeld als het Waalse staal. 
Het Volk somt de verschillen tus
sen de twee sektoren op: ..Wat is 
nu het verschil tussen de Limburg
se kolen en het Waalse staal? Ten 
eerste is de voorziene enveloppe 
voor de staalnijverheid reeds uit
geput en voor de kolenmijnen niet 
Ten tweede zijn de noodzakelijke 
toelagen voor de exphitatiekosten 
voor de koolmijnen dit jaar reeds 
aanzienlijk gedaaid. terwijl het oor

spronkelijke plan-Vandestrick na 
zes maanden reeds een misluk
king Ueek. 
Ten derde zijn de kolen onze 
enige eigen energiebron en heeft 
de aanwending daarvan een gun
stig effekt op de handelsbalans 
Ten vierde is de kolenwinning in 
heel de wereld in expansie en 
stijgen in sommige landen de prij
zen, terwijl de staalmarkt ineenge-
stort is. 
Ten vijfde legt de Europese Kom
missie geen enkele rem op de 
kolenvoortbrengst in de lidstaten, 
omdat er in Europa kolen tekort 
zijn, terwijl er — spijtig genoeg — 
staal te veel is." 

WE zijn eens benieuwd of de 
CVP dat ACV-standpunt 

zal onderschrijven als puntje bij 
paaltje komt Want was de CVP 
ook niet de partij van een kind- en 
gezinsvriendelijk klimaat? Het 
weekblad De Bond van de Bond 
van Grote en Jonge Gezinnen 
maakt nu al enkele weken brand
hout van het CVP-PVV kabinet en 
hun aanslag op het gezinsinko
men. Zo ook deze week: „Wij 
herhalen dat in zware krisis ook 
gezinnen met kinderen moeten 
inleveren, op voorwaarde echter 
dat een gelijkwaardige inspanning 
wordt opgelegd aan wie geen kin
deren ten laste heeft Het gaat er 
bij deze inlevering niet over het 
hebben of niet hebben van kinde
ren, wel over de draagkracht van 
de enen en de anderen. Welnu, 
niemand kan tegespreken dat bij 
gelijk inkomen, zelfs kinderbijslag 
en belastingaftrek in aanmerking 
genomen, de draagkracht van wie 
kinderen heeft lager ligt dan deze 

van wie er geen heeft Hebben wij 
de inlevering van 1982 gedoogd, 
dan was dit onder meer omdat 
gezinnen met en gezinnen zonder 
kinderen in 1982 ongeveer even 
zwaar werden getroffen. Dit zal in 
1983 niet meer het geval zijn." 

EN we besluiten deze week met 
een citaat uit Ons Kanton, 

het blad van de Vlaamse Kome
naars, die In alle kalmte en rust 
werken aan de bouw van een 
eigen Vlaamse school. Zij lijken 
erg zelfverzekerd en dat moet ook 
zo! „Het is aan ons, Vlaamse Ko
menaars, er niet in te lopen. Maar 
vertrouwen te schenken in de 
groei van Vlaanderen, waar onze 
kansen liggen. Daarom moeten wij 
ook met zijn allen de Vlaamse 
school, waar tussen haakjes vanaf 
het derde klasje goed Frans wordt 
geleerd zodat onze kinderen ech
te tweetaligen worden, doen 
bloeien en groeien door er onie 
kinderen heen te sturen. Zij die het 
tot nu toe hebben gedaan, zijn de 
pioniers. En er is nog geen een van 
doodgegaan of verarmd. Straks 
komt er een nieuw hypermodem 
get>ouw. Wij hebben wind in de 
zeilen. Wij laten de anderen pra
ten. Laat ze bazelen over de „poli
tieke" school Aan ons'de toe
komst Ze kunnen niets tegen ons 
doen omdat wij de sterksten zijn, 
de wet achter ons hebben, recht in 
onze schoenen staan. Tegen nie
mand, maar voor onze eigen taal 
en kuituur in een tweetalig Ko
men." 

AAN al die moedige Komenaars 
en Voerenaars: sterkte in 

1983 en sukses in de strijd! 
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Sociaal-ekonomisch M^ 
Alweer zoveelste valse beloften..? 

Meester-tovenaar Buchmann... 

„Honderdduizenden steun 
voor wie nu bouwt, koopt of 
verAoutvf." Vlaams minster 
voor Huisvesting Buchmann 
heeft bij de aanvragers van 
deze brochure (zo 'n 14.000) 
laten navragen in hoeverre ze 
op de hoogte zijn van de 
verschillende steunmiddelen 
die de overheid ter 
beschikking stelt, en vooral 
waarom ze eventueel hun 
bouw- of koopplannen op de 
lange baan schuiven. 

Op de eerste vraag werd vrij 
algemeen gesteld dat het een 
hele heksentoer is om wijs te 
geraken uit de subsidie
poespas van de 
huisvestingsministers. 

Op de tweede vraag werd het 
antwoord gegeven wat ook 
zonder enquête door de 
minister diende geweten te 
zijn: namelijk de grote 
onzekerheid inzake vastheid 
van werk en dus 
gezinsinkomen. 

Voor een en ander schuift 
Buchmann de 
verantwoordelijkheid door 
naar vroegere regionale en 
nationale regeringen. 
Maar hij verzwijgt vooral 
wijselijk dat niet alleen 
ministers in de centrale 
regering maar ook hijzelf en 
regeringsleider Geens 
vandaag blijken valse 
beloften te hebben gedaan. 

De centrale overheid werd 
reeds eerder dit jaar door de 
Konfederatie van het Bouw
bedrijf, bij een oproep voor het 
organizeren van een tweede 
rondetafelkonferentie, w&rwe-
ten: „dat dringend de begane 
vergissingen zouden worden 
rechtgezet, maar dan niet via 
onbeduidende tussenkomsten 
die in wanverhouding staan tot 
deze die reeds werden toege
kend en rmg steeds worden toe
gekend aan bepaalde Belgische 
sektoren die in moeilijkheden 

verkeren of waarvoor geen 
hoop meer is". 
Desondanks herhaalt minister 
Puchmann nu hardnekkig dat 
nog nauwelijks één frank kan 
vrijgemaakt worden om de 
kx>uwaktivlteit uit de krisisput te 
halen. 
Terwijl hij in één adem oppert 
om meer mensen vertrouwen te 
geven in het aangaan van een 
bouwavontuur. Begrijp)e wie 
kan„. 
Sterker nog: de heer Buchmann 
gaf zelfs ongezouten te kennen 
dat „de Vlaamse regering binnen 
vijfjaar geen geld meer voor de 
huisvesting dreigt te hebben". 
Wie gaat met zulk een overheid 
verbintenissen aan inzake bouw
subsidies? 
Buchnnann sprak nog andere 
stoere taal: om toch nog te 
trachten een geëigend Vlaams 
huisvestingsbeleid op poten te 
krijgen, zal hij pertinent weigeren 
de schulden van het verleden, of 
konkreter de lasten van '80 en 
vroeger, over te nemen. 

L'état payera tout. 

De zwarte dinsdag van 16 februan heeft de Waalse staalarbeiders geen windeieren opgeleverd. FGTB-leider 
Gillon betoogde toen zonder tegenwind: „Investissons, l'état payera tout". Ondanks negatieve rapporten 
kwamen er inderdaad nieuwe investeringen in Chertal en Carlam. Op 18 maanden tijds, zo blijkt vandaag, werd 
in Cockerill-Sambre per werknemer liefst 2 miljoen frank overheidssubsidies vergooid. Vergooid jawel, want 
de 35 miljard die Martens V bij zijn aantreden extra toekende aan de Waalse staalbarons zijn inmiddels reeds 
opgebruikt En de spookuitgaven (nu alweer plus 6 miljard) blijven opduiken. En Martens V blijft weigeren de 
kurator te sturen. Wat wél inmiddels is gebeurd bij tientallen Vlaamse belangwekkende bedrijven die bijlange 
geen twee miljoen frank overheidspenningen per werknemer toegeschoven kregen... 

Lagere energieprijs... 
Het Staatssekretariaat voor Ener
gie, O.I.V. de PRL-mInIster Knoops, 
verkondigde maandag met luide 
trom dat de tarieven voor het 
elektriciteitsverbruik In '83 zullen 
verlagen. Aan de vooravond van 
een nieuw jaar is dit toch wel een 
blij bericht, of niet soms? Deze 

prijsdaling is „te danken"aan de in
gebruikname van de kernenergie
centrales „Doel Hl"en „Tihange II". 
Tot algemene vreugde zullen de 
sociaal-minder-sterken bovendien 
nog een extra-verlaging krijgen. 
Toch past hier een kritische kant
tekening... 

Het is duidelijk dat men, met 
deze berichten, de „publieke opi
nie'vtW gunstig stemmen tegen
over een verdere uitbouw van 
het kerncentrale-park. En wan
neer dit geslaagd is, staan alle 
poorten open voor het „opstar
ten" van „Doel IV" en het bou
wen van .Doel V en Vf. Om dan 
nog te zwijgen over de duistere 
kontfr)akten met het Franse 
Chooz. 

Kandidaat-bouwers of -kopers 
worden dus gewaarschuwd dat 
die straffe taal ook wel eens 
binnen twee-drie jaar door Buch-
manns opvolger kan herhaald 
worden, maar dan met betrek
king tot de overheidsverbintenis-
sen die worden aangegaan door 
de huidige huisvestingsminister... 
Overigens weten duizenden 
bouwers en kop>ers wel beter: zij 
stellen nu — dikwijls op strie
mende wijze — vast dat zij ge
paaid werden met valse beloften 
van Geens en Buchmann. 
Wat blijkt Immers vandaag on
verminderd én in toenemende 
mate? 

Dat diegenen die op basis van 
de beloofde overheidshulp een 
bouwwerk waagden, gekonfron-
teerd worden met schromelijk 
laattijdige uitbetalingen van pre
mies en toelagen. Onder meer 
als gevolg van de schaarse fi
nanciële middelen die slechts 
met mondjesmaat worden vrij
gegeven (de bouwheer is een 
kleiner broertje bij de overheid 
dan een (DockerilJ-baas), terwijl 
anderzijds ook blijkt dat aan-
vraag-dosslers van premies en 
toelagen in grote getale onbe
handeld blijven liggen op de be
voegde diensten als gevolg van., 
personeelstekort 
We meldden reeds eerder dat in 
september op de dienst „verwer
vingspremies" nog slechts één 
(1) beambte werkzaam was en 
er 10.(XX) dossiers op afhande
ling wachtten» 
Intussen houdt men niet op met 
publiciteitscampagnes nog meer 
bouwers en kopers te lokken én 
vooral te paaien. 
Het verwijt van personeelstekort 
wordt dan doorgeschoven naar 
enkele nationale ministers, en 
dan vooral Waalse, zoals May-
stadt, Hansenne en Olivier... 
Het zou eens omgekeerd moe
ten zijn; dat Vlaamse ministers 
dwars zouden liggen. 
Het Is eens te meer het bewijs 
dat een Vlaamse excellentie als 
Jacky Buchmann nauwelijks 
haar op zijn tanden heeft en als 
gevolg daarvan zich schuldig 
maakt aan goedkope publicitaire 
stunts en valse beloften. 

Onzekere verzekering 
Er zijn meer dan voldoende argu
menten om drastisch meer steun 
voor de (overwegend Vlaamse) 
bouwnijverheid los te weken. Al
leen al bij voort)eeld het feit dat 
de bouw van een woning van 
pakweg 2,5 miljoen frank meteen 
een slordige 350.000 fr. aan di
verse taksen voor de overheid 
oplevert Met bijkomend blijven
de jaarlijkse inkonnsten via on
roerende voorheffing, onder-
houds- en herstellingswerken, en 
zware taksen bij latere verande
ring van eigenaar... De Bouwkon-
federatie l}ecijferde dat elke 
nieuwe woonst op vijftig jaar tijd 
minstens evenveel aan diverse 
taksen oplevert als de aanvanke
lijke bouwprijs! 

Bovendien zitten er momenteel 
meer dan 100.000 bouwvakkers 
zonder werk, en kost één werk
loze bouv\/vakker jaarlijks bijna 
anderhalf miljoen frank aan de 
gemeenschap (werkloosheids-
urtkenngen, maar daarbij ook 
niet te vergeten het verlies aan 
belastinginkomsten en sociale 
lasten.J. 
Uiteraard door de dreiging van 
de werkloosheid bij jonge gezin
nen — de overal aanwezige 
werkonzekerheld — storten 
minder jonge gezinnen zich In 
het bouwavontuur. Maar ook als 
gevolg van nare ervaringen van 
anderen inzake het niet-nako-
men door de overheid van ver
bintenissen en beloften. 
En ook, zoals Buchmann dank zij 
een enquête te weten kwam, 
door de wirwar van overiieids-
premles en toelagen. 

Maar Buchmann heeft daar wat 
op gevonden: hoewel hij stelt dat 
de Vlaamse regering binnen 
5 jaar geen centen voor hulsves
ting meer dreigt te hebben, pakt 
hij uit met een toverformule die 
meer zekerfield zou moeten bie
den: namelijk het organizeren 
van een soort verzekering inza
ke de hypotecaire afbetalingen, 
om minstens de moeilijkste eer
ste vijf jaren na het afsluiten van 
het leenkontrakt te overbruggen. 
Wie gaat deze verzekering beta
len? De overheid? Allicht niet 
want Buchmann stelde: „Van 
een uitbreiding van maatregelen 
kan geen sprake zijn". In het 
tegengestelde geval zou de 
overheid dan premies en toela
gen dienen terug te schroeven.! 
Maar dat betekent dan dat de 
kandidaat-bouwer en -koper 
méér uit eigen zak dienen te 
t>etalen of meer peperduur geld 
dienen te lenen. 
Een verzekering voor het waar
borgen van afbetalingen bij bij 
voorbeeld plotse werkloosheid 
kan bezwaarlijk anders dan het 
gezinsbudget andermaal bijko
mend bezwaren.. 
Met zijn verklaringen en tover
formules van vorige dinsdag 
heeft minister Buchmann niets 
anders bereikt dan een mg gro
ter geschokt vertrouwen bij de 
immobiliënklanten. 
Met zo 'n kabinet van de huis
vesting kan inderdaad moeilijk 
een Vlaams huisvestingsbelekj 
uitgebouwd worden, (hds) 
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Regerings
partijen krijgen 
slagen... 
Het Interuniversitair Instituut 
voor Opiniepeiling en twee afde
lingen van de Gentse en Brussel
se universiteit hielden op 10 ok
tober jU dag van de gemeentelij
ke verkiezingen, een opiniepei
ling. 
Eén van de konklusies is toch 
wel van aard om vreugdekreten 
te slaken. Immers indien op die 
dag parlementsverkiezingen wa
ren gehouden, in plaats van ge
meentelijke, dan zouden de rege
ringspartijen een ferm pak ram
mel gekregen hebben van de 
kiezer-koning. 
In vergelijking met de vorige par
lementsverkiezingen (nov. '81) 
zou de CVP (toen leed zij reeds 
de grootste nederlaag uit haar 
geschiedenis) nog eens met 
2,80 0/0 achteruitboeren (dit is 
goed voor nog een pak „zetels"). 
Ook die andere regeringspartij 
krijgt kloppen: — 2,12 0/0 voor de 
P W ! Behalve de ecologisten en 
de socialisten, wint echter vooral 
de V U : -H 0,96 0/0 
Ja, d'r zijn nog goeie dingen in 
het leven-

...en belang 
van campagne 
Uit diezelfde studie blijkt dat onge
veer 25 % van de kiezers bij de 
jongste verkiezingen pas enkele 
weken of enige dagen vóór de 
kiesdag zijn partijkeuze maakt 
2 op 3 kiezers maakten hun keuze 
evenwel reeds lang daarvoor. Al
hoewel de meeste mensen reeds 

vroeg hun keuze bepalen, blijft het 
belang van een goede campagne 
dus aanzienlijk. Het zijn vaak die 
groep „on-bepaalden", die op de 
dag zelf de verkiezingsuitslag in 
winst of verlies ombuigen! Radio 
en televisie, maar ook de geschre
ven pers spelen hierbij een niet 
onaanzienlijke rol. De kiescampag
ne is dus voor ten minste één 
derde van de kiezers „nuttig". Nog 
dit: slechts 51 % van de onder
vraagden verklaarde bij alle ver
kiezingen altijd voor dezelfde par
tij te stemmen. 

Geen 
tv-staaldebat 
De BRT had, in samenwerking met 
de RTBF, een debat gepland over 
de staaiproblematiek. Dit had vori
ge week donderdag moeten door
gaan. Het betrof een konfrontatie 
tussen de partijvoorzitters van de 
regeringsmeerderheid. Ondanks 
het feit dat de vier heren aanvan
kelijk hadden toegezegd, haakten 
zij één na één af. PSC-voorzitter 
Deprez was de eerste om zijn 
staart in te trekken, daarin haastig 
gevolgd door CVP-boss Frank 
Swaelen. 
Uit schrik voor de misschien wel 
kritische vragen van de journalis
ten? Of omdat daar aan het licht 
zou komen hoe schromelijk Vlaan
deren wordt benadeeld? De reeds 
zeer wankele koalitie zou dan wel 
eens kunnen uiteenspatten. In de 
rand daarvan toch nog dit: straks 
zal Swaelen, of een andere praat
vaar van de CVP, wel weer janken 
over „het gebrek aan objektiviteit 
in en bij de BRT'. Zij willen enkel 
op de buis wanneer er geen lasti
ge vragen worden gesteld... en 
konfrontaties mijden zij (zowel 
CVP als de andere regeringspar
tijen) als de pest.. 

Zij niet! Happart wel? 
Het is overduidelijk dat men in regeringskrin
gen rond het burgemeestersdossier Voeren 
draait als de gekende kat rond de gekende 
hete brij. Vorige week werd gemeld dat de pro
vincie Limburg het dossier nog niet door
schoof, omdat men wacht op het advies van 
de nieuwe Voerense arrondissementskom-
missaris, maar. die moet ook nog benoemd 
worden. Schuifje nummer zoveel in het „Belgi
sche cirque Beige'. 

In kringen van minister Nothomb verklaarde 
men ^ich te zullen houden aan de lokale 
demokratie". Dat is al meer onomwonden 
bevestigen wat diezelfde minister op een 
studentendebat in Antwerpen zegde. Hij kreeg 
toen applaus van een deel studenten die 
daardoor nog maar eens bewezen hoe ver ze 
weggedeind zijn van een Vlaamse basisreflex. 
Het wordt tijd de Belgische centrale vijand 
eens met zijn eigen wapens te lijf te gaan rond 
de zaak van de al-of-niet-benoeming van Hap
part 

Wij hebben ons de moeite getroost de parie-
mentaire annalen te doorsnuffelen rond die 
kwestie van aangevochten burgemeesterbe
noemingen. De lijst is eindeloos van niet-
benoeming van voorgestelde kandidaten. De 
argumentatie is leerrijk. 
De Belgicisten gingen steeds uit van de 
primauteit van de staat van de onschendbaar
heid van de staatsintegriteit Dus geen twijfel
achtige figuren benoemen! Zij deden dit van 
bij de aanvang. Brutaal werden de Orangisten 
aangepakt toen in Gent na 1830 bij enkele lo
kale verkiezingen de Nederiandsgezinden nog 
de sterkste posities veroverden. Maar goed, 
er was toen geen algemeen stemrecht Na 
1918 was er dit wel. Talloos zijn de interpella
ties van Vlaamsgezinde pariementariërs, die 
de minister van Binnenlandse Zaken aanvie

len omdat hij kandidaten uit de minderheid tot 
burgemeester had aangesteld. Wij kunnen 
slechts citeren uit de enkele gevallen waar
over werd geïnterpelleerd: Mol, Geel, Oetin-
gen. De Klinge, Denderieeuw. Na de oorlog 
gaat men op zoek naar „zwarte vlekjes", ook 
bij mensen die nooit een veroordeling oplie
pen, uiteraard. Wij noemen op: (gemeenten 
waar uit de minderheid werd benoemd): Visse-
naken. Assent Keerbergen, Goetsenhoven, 
Korbeek-Dijle, Diegem, Alsemberg, Nederok-
kerzeel. Hoogstraten, Lichtaart WaaHoos, 
Vichte, Nieuwenrode. 

In de Oostkantons is de toestand nog brutaler, 
daar werden én burgemeesters én schepenen 
aangesteld zonder verkiezingen. Immers ze 
schrijven de Belgische patriotten in het bulle
tin du Grand Liége „aangezien er een serieus 
procent was van lieden die vrijwillig of onder 
druk van laag allooi zich niet geestelijk voeg
den bij België, dat het dus volledig normaal 
was dat de regering aangepaste metodes 
koos." 

Deze toestand heeft geduurd tot in de jaren 
vijftig. Inhoudelijk kunnen we op de aparte ge
vallen niet ingaan. Toch enkele pareltjes. Mij 
goed bekend is het geval van de gemeente 
Herenthout Tegen de lokale dorpspotentaat 
baron Van Reynegom de Buset werd in 1926 
door de Vlaamse oud-strijders een lijst ge
vormd. Deze VOS-sen haalden zeven zetels. 
De lijst van de baron nog één. De baron werd 
burgemeester-
Een ander staaltje, mooi passend in de Hap
partsituatie. In Bree, 1938 (Bree stemde dus 
blijkbaar toen al zeer goed) was er een 
koncentratlelijst van katolieke nationalisten 
en Vlaamsgezinde katolieken. Aanvoerder 
was Vandermeulen, vader van de huidige 
goeverneur van Limburg. Deze Vlaamsgezin

de lijst haalde acht zetels; de lijst van de 
staatskatolieken slechts drie. De minister van 
Binnenlandse Zaken nam Mondelaers uit de 
minderheidslijst als burgemeester. 
Hautain was in deze gevallen zeer dikwijls de 
houding van die ministers. Bij de zaak-Vander-
meulen was het de liberaal Devèze, die tot 
Romsée zegde: „Beginsel van de meerder
heid? Minderheid of meerderheid, de wet 
geeft aan de koning de absolute vrijheid van 
keuze, slechts beperkt als er buiten de raad 
zou gekozen worden. Als minister ben ik de 
hoeder van de koninklijke prerogatieven.' 
Zo dat weten we dus. En het is best dat No
thomb en Boudewijn-de-eerste ook weten dat 
duizenden Vlamingen niet onwetend zijn van 
die vroegere Belgische staatslogika 
Want ondertussen zijn wij onder de naam 
„gemeenschap" in de grondwet versukkeld. 
Dit Vlaamse volk dat Manu Ruys in zijn 
gekend boek „De Vlamingen, een volk in 
beweging, een natie in wording"noemde. In dit 
wordingsproces wordt het hoogtijd dat wij 
van alle politiekers dit respekt voor onze 

natie-integriteit opeisen. Het is immers duide
lijk hoe zwak wij zelf nog bewapend zijn om 
deze wettelijk te doen eerbiedigen. 
De Vlaamse deelregering mag burgemeesters 
benoemen in „Binnen-Vlaanderen". Op de taal
grens echter, in de randgemeenten rond Brus
sel, waar wij onze beginnende staatsmacht 
juist echt nodig hebben om onze mensen te 
beschermen, daar waar de letsels uit de 
kwalijke Belgische historie nog het felst door
werken, daar beslist nog immer de centralisti
sche, in dit geval Waalse minister van Binnen
landse Zaken. 

Het wordt hoogtijd dat wij die Happart-kwes
tie zo stellen. Wij moeten leren uit hun lessen 
uit het verieden. En, worden we weer overwon
nen door de brutale aanstellerigheid van der
gelijke Waalse ministers over Vlaamse zaken, 
in de steek gelaten door de lamlendigheid van 
Vlaamse ministers en meerderheidspariemen-
tairen, dan dient er zich een duidelijk strijdob-
jekt voor de Vlaams-nationalisten aan. 
Noch Nothomb, noch Boudewijn zullen er 
ongevoelig voor zijn als ze bij bezoeken in 
Vlaanderen de weerbots krijgen van hun hau
taine anti-Vlaamse benoeming in de Voer, in 
de persoon van „terrorist Happart", zoals VU-
voorzitter Vic Anciaux hem terecht noemde. 
Nu reeds blijkt het vast te staan dat Happart 
op 1 januari alvast eerste schepen én dienst
doend burgemeester wordt De bijeenkomst 
van de gemeenteraad Voeren is op deze 
feestdag voorzien om 20 u„ waarna de cham
pagne ongetwijfeld op kosten van de belas
tingbetalers rijkelijk zal gedronken worden 
door de frankofone agressors in deze Lim
burgse uithoek. Nothomb, Martens én de 
koning kijken stilzwijgend én medeplichtig 
toe. 

Walter LUYTEN, senator 
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Wetstraat 

Wensen en beloften... ook na 1 januari 1983? 
De senatoren hebben 1982 afgerond met de Rijksmiddelenbegroting. Reeds 
op 25 november Icreeg deze het fiat van de kollega's-kamerleden. Maar liever 
dan de heirode cijfers te herhalen, hebben de senatoren de kans aangegrepen 
om zich te bezinnen over het wel en wee van deze staat en de werking ervan. 
Opmonterend klonk het niet Eensluidend evenmin. Wel kritisch, ook vanwege 
leden van de meerderheid. De liberaal Vermeiren: „Ik kan me niet ontdoen van 
de indruk dat de politiek te weinig rekening houdt met de realiteit". Of CVP-
fraktievoorzitter Gijs: „Door de steeds grotere afwijking van de ortodoxie 
inzake begrotingen en rijksboekhouding worden de parlementaire kontrole-
mogelijkheden steeds kleiner'. Of nog, de liberaal Vanderpoorten: „Ik ben niet 
zinnens elke zondag twee uur voor mijn tv te zitten om te vernemen wat er in 
de schoot van de regering beslist is'. 
Een kerstboom, vol met vrome wensen. Een nieuwjaarsbrief, vol met vrome be
loften. ' 
Maar na 1 januari zal het leven van re
gering en meerderheid hetzelfde gan
getje gaan. tegenstrijdige verklarin-
gea dubbelzinnige beslissingen, loze 
verbintenissen,... en noem maar op. 
Een parlement buiten spel, een burger 
die als tegenprestatie voor zijn inleve
ring slechts het stijgend aantal werklo
zen kan tellen, een Vlaamse gemeen
schap die door een neo-unitaire w/urg-
greep langzaam uitgeteld wordt,., en 
noem maar op. 

Over deze tema's handelden de VU-
woordvoerders Frans Var) der Eist, 
Guido Van In en Jef Thys. Voor de 
sttehter-voorzitter is het overduidelijk 
dat de waarachtigfiekJ van de rijksmid
delenbegroting 1983 nu reeds in twijfel 
kan getrokken worden. Het doel van 
de regering om in vier jaar tijds het be
grotingstekort te halveren, kan nu 
reeds in de map van de wensdromen 
geklasseerd worden. Van de burgers 
wordt een inlevering gevraagd, maar 
de staat zelf is niet bij machte het voor
beeld te geven. Na één jaar biezonde-
re machten is er fundamenteel niets 
veranderd en ziet de toekomst van de 
staatsfinanciën er somberder uit dan 
ooit Niet alleen ondernemingen, maar 
ook geoieenten en officiële en semtK)f-
fk:iële instellingen gebruiken de aan de 
bron ingehouden belastingen en bij
dragen voor de sociale zekerheid om 
hun kastekorten te dekken. Dat zij dit 
straffeloos kunnen doen, wijst volgens 
Frans Van der Eist op een aantal 
ontbindingsverschijnselen in de maat
schappij: „Het gezag van de staat 
brokkelt af en de verantvi/oordelijkheid 
van de beheerders komt ernstig in het 
gedrag." 

Als de sanering van de openbare 
financiën achterwege blijft, mag de 
bevolking dan niet de vraag stellen wat 
er met haar matiging gebeurt? Op 
deze vraag van de VU-fraktievoorzit-
ter ging guido Van fn nader in. Bitter 
herinnerde hij aan de PW-slogan dat 
niet de burger maar de staat boven zijn 
stand leeft „ Vandaag geldt een andere 
slogan: de inkomens van de gezinnen 
moeten naar het tiedrijfsleven overge
heveld wonden."Kwestie van zuurstof! 
Bijkomend wordt dan nog een aanslag 
gepleegd in de sociale sektor, vooral 
dan op de kap van gezinnen, gepensio
neerden en invaliden. 

Mag dan inderdaad de vraag niet 
rijzen: wanneer gaat de staat inleve
ren? Het valt in dit verband niet te ont

kennen dat in Vlaanderen alle hoop 
gevestigd was op de eigen Vlaamse 

P-Sprokkels 
• Na de Rijksmiddelenbegroting 
behandelde de Senaat de begro
ting 1982 van de Gemeenschap
pelijke Kulturele Zaken. Woord
voerder Germain De Rouck 
noemde de instellingen die hieron
der ressorteren van groot belang 
voor de — zelfs internationale — 
uitstraling van beide gemeen
schappen. Wel eiste hij dringend 
perfekte tèalverhoudingen en een 
aktieve Vlaamse deelname aan de 
gemeenschappelijke begroting. 
• De vaststelling van de leger-
sterkte is een jaarlijkse formaliteit 
Ditmaal greep Bob Maes de gele
genheid aan om te wijzen op het 
onverklaarbare verschil tussen 
het aantal Vlaamse en Franstalige 
miliciens dat afgekeurd wordt. 

regering en de eigen Vlaamse Raad. 
De staatshervorming blijkt echter een 
dode mus, aldus de Brugse senator. Of 
Frans Van der Eist: „Het is verwonder
lijk dat de eerste minister, destijds een 
verdediger van het federalisme, nu 
unitaire opvattingen verdedigt en de 
aangevatte staatshervorming stopzet'. 

Iemand als Jef Thys, een nieuwkomer, 
t^racht de moed op de begroting te 
ontleden als zijnde de weerspiegeling 
van het gevoerde belekJ. Zijn besluit: 

„Over gewestelijke autonomie wort 
veel gepraeit, maar in feite blijkt deze 
kxjter symbolisch te zijn.'De man ging 

• Een achtste opeenvolgend 
jaar werd de tijdelijke uitzonde
ringswetgeving voor de huishuur 
goedgekeurd. De Senaatsfraktie 
onthield zich omwille van, aldus 
Guido Van In, de vele juridische 
onvolkomenheden, de verdere 
aantasting van de kwaliteit van de 
woningen en het stijgend onge
noegen bij huurders en verhuur
ders. 

• Het wetsvoorstel van mevr. 
De Backer van de CVP, dat aan 
Antwerpen het recht op een kon-
solidatielening toekent, werd ver
daagd. Met instemming van de 
CVP-fraktie! Walter Luylen uitte 
daarbij de indruk dat het om een 
politiek maneuver gaat dat er op 
gericht is de communautaire te
genstellingen hierover binnen de 
regering te verdoezelen. 

• Niet minder dan viermaal heeft 
de Kamer gestemd over de toe-

nog een stap verder en verwoordde 
de frustratie die momenteel in de ge
meenten heerst ten opzrchte van de 
centrale staat Deze bouwstenen van 
onze Vlaamse staat de basiscellen van 
de demokratie dreigen te stikken on
der de centrale tekorten, die stapje per 
stapje op hen afgewenteld worden. 

„De toekomst", aldus Jef Thys, jnoet 
niet langer unitair en centralistisch be
keken worden. Wel federaal. Ook en 
vooral om ekonomische redenen. Dit 
land moet omgevormd worden tot 
twee autonome staten, elke met sterke 
en gewaardeerde gemeenten aan de 

kenning voor voorlopige kredie
ten. Telkens waren de meerder
heidspartijen onvoldoende verte
genwoordigd om de regering te 
steunen. 

• De begroting 1982 van de 
Rijkswacht werd door drie VU-
leden besproken. Franz Van-
steenkiste over taak en werkom
standigheden, Daan Vervaet over 
het wetsvoorstel dat de begelei
ding van gedetineerden reglemen
teert en Jan Verniers over de 
bevoegdheidsversnippering tus
sen Justitie, Landsverdediging en 
Binnenlandse Zaken. 

• Jef Valkeniers benadrukte bij 
de begroting van Volksgezond
heid de overkapaciteit van de zie
kenhuizen. Tot overmaat van ramp 
wordt deze dan nog lineair, en niet 
selektief aangepakt Zijn kollega 
Jan Caudron hekelde de niet-
uitvoering van de wet op de veteri
naire keuring. Een staaltje van 
lobbying waarop we zeker terug
komen. 

• Tot slot was er de tiegroting 
van Ekonomische Zaken. Willy 
Desaeyere belichtte de mogelijke 
funktie van de zogenaamde T-
zones: instrumenten voor een ge
differentieerd ekohomisch beleid, 
aangejjast aan de noden van elk 
gewest 
• Oktaaf Meyntjens wees op de 
onrustwekkende werkloosheids
cijfers en stippelde de VU-aanpak 
uit voor een reorganizatie van de 
arbeidsmarkt. En dan was er de 
tussenkomst van Franz Van-
steenkiste over de prijsverhoging 
van het bier met 8 th., ondanks het 
voorstel van het Nationaal Ver
bond van handelaars in bier en 
water om de prijs te verlagen. 
• Om af te ronden moet twee
maal de vreugde van Frans Baert 
vermeld worden. Een eerste maal 
omdat eindelijk de Europese richt
lijnen Inzake het vennootschaps
recht in ons land toepasselijk wor
den. Een tweede maal omdat ein
delijk voor een gedeelte van het 
Wetboek van Koophandel een 
rechtsgeldige Nederlandse tekst 
bestaat 

Hoeveel? 
Ook wij hebben al meegehuild 
in het koor van ontevredenen-
over-de-werklng-van>de-parle-
mentalre demokratie. Maar 
sleede hebben wij ons gehoed 
voor een eenzijdig afgeven op 
kamerleden en senatoren. Par-
tljburo's, meerderheid en oppo
sitie, regering, sociale part
ners,, samen met het parle
ment, allen dragen zij bij tot de 
huidige „devaluatie". 
Vorige week bezon de Kamer 
zich hierover. Vooral onder im
puls van Louis Van Velthoven 
en Willy Kuijpers, allebei kwes-
tor. 
Veel geld kost het „Paleis der 
Natie' niet Wel integendeel! 
Minder dan één duizendste van 
de Rijksmiddelen. Met uitzon
dering van zijn Ierse kollega is 
de Belgische verkozene zowat 
de goedkoopste die men er op 
na kan houden. „Wanneer |k 
mijn partijbijdragen en werkelij
ke onkosten verreken, stel ik 
vast dat mijn gemiddeld 
maandloon ongeveer 45.000 fr. 
bedraagt en daarmede onder
houd ik een gezin met vijf kin
deren", aldus Willy Kuijpers. 
Voor het overige: een degelijke 
infrastruktuur? Een eigen staf? 
Informatiemiddelen? Een so
ciaal statuut?- Dat moet de 
parlementair allemaal ontberen. 
Enig in de Europese Gemeen
schap. 

Willy bij voorbeeld zit in de 
kommissie Onderwijs. Daar 
moet hij de uitvoerende macht 
kontroleren. Tegenover hem zit 
minister Coens, omringd en ge-
ruggesteund door een kabinet 
met zo'n 80 medewerkers. 
Sedert een paar jaar kan Willy 
beschikken over één medewer
ker. Daar moet hij het mee 
stellen. Kontrole? Kom nou-
Deze gebrekkige werkomstan
digheden bevorderen geens
zins de parlementaire ijver. Be
ter .toeken" in het eigen kies-
bisdom, zeggen velen. Maar er 
is ook een mea culpa. 
De Leuvenaar beleed deze als 
volgt: „Het parlement laat zich 
verleiden tot bedenkelijke 
praktijken. Het aanvaardt be
grotingen met een onderschat 
tekort, keurt miljardendossies 
goed zonder echte voorlichting, 
laat drukkingsgroepen het laat
ste woord en stemt opgebruik
te begrotingen. Bovendien 
maakt het wetten die de burger 
niet bereiken, laat staan dat 
deze ze begrijpt 
Er is behoefte aan objektieve 
wetsvoorlichting, maar we heb
ben niet eens een informatie
ambtenaar. Onze moties zijn 
neergeschreven oproepen van 
verontwaardiging, die de rege
ring netjes naast zich legt De 
staatshervorming is onvoldra
gen en onafgewerkl Maar wij 
zitten opgescheept met een 
vergaderritme van gemeen
schappen, gewesten en centra-
te staat, dat nergens zijn gelijke 
vindt' 

Het VU-kamerlid besloot de be
zinning met een oproep tot zijn 
kollega's om het Parlement 
weer tot leven te brengen. Dat 
is het verschuldigd aan de bur
gers van dit land. 
Hopen dat het niet blijft bij de 
roep van een enkeling in de 
woestijn- want niet ten onrech
te schrijft Manu Ruys in zijn 
wekelijkse parlementaire kro
niek: „Hoeveel zijn er als de 
Leuvense bevrijdingsnationa
list?" 
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8 m Onze wereld 

Voorzichtig optimistisch 1983 tegemoet 

Wereldwijd was het jaar 1982 geen erg hoop
gevend jaar, geen jaar dat men bij zijn verstrij
ken tevreden opbergt in de verwachting de 
herinnering af en toe liefdevol te zullen boven
halen. 

Ekonomlsche krisis, gevaarlijke Oost-West
spanning beheersten het jaar. Ér ging ook geen 
dag voorbij zonder dat in één of meer oorlogen 
bloed vloeide de aanslepende Iraans-lraakse 
oorlog, de Afghaanse oorlog die afgelopen 
maand al drie jaar oud was, de burgeroorlogen 
in Centraal-Amerika, de ooriog in Tsjaad, de 
Libanese ooriog die eens te meer toonde welk 
een tijdbom het Nabije Oosten blijft zolang geen 
billijke oplossing wordt gevonden voor de Pales-
tijnen en die het beeld van Israël bij zijn 
westerse vrienden verder ontluisterde door de 
slachtpartij die deze zomer werd aangencht in 
de Palestijnse kampen Sabra en Chatila in 
West-Beiroet Een slachtpartij die niet het weri< 
was van Israëli's, maar waarvoor Israël mee de 
verantwoordelijkheid draagt omdat het op dat 
moment Beiroet kontroleerde en de Israëlische 
leiding kon weten wat er zou gebeuren als haar 
leger zijn bondgenoten, de kristelijke faiangisti-
sche milities, in de kampen binnenliet Er was de 
Falkland-ooHog, die op 2 april bijna als een 
operette-konflikt begon maar uitliep op gnmmi-
ge strijd Een ooriog waarin honderden jonge
mannen de dood vonden in de ijzige wateren 
van de zuid-Atlantische Oceaan omdat een 
repressieve militaire junta in Argentinië geen 
uitweg meer zag uit de binnenlandse rotzooi die 
ze tot stand heeft gebracht en hoopte de 
aandacht af te leiden en de nationalistische 
gevoelens op te zwepen door een gemakkelijke 
invasie van de „Malvina's", en omdat de regenng 
van Groot-Brittannië's „ijzeren dame" net zoals 
haar voorgangers veronachtzaamd had de be
twisting over de archipel via ondertiandelingen 
te regelen, begin dit jaar de eerste agressieve 
gebaren van Argentinië fout beoordeelde, en 
ten slotte geen andere keuze meer zag dan haar 
vloot elfduizend km ver uit te sturen. 

Werkloosheid 
De Britse overwinning in de Falkland-ooriog 
bracht de populariteit van premier Margaret 
Thatcher een tijdlang op een hoogtepunt maar 
belette niet dat in Groot-Bnttannië, zoals elders, 
spoedig weer de ekonomische problemen de 
grootste kopzorg werden. Op ekonomisch vlak 
werd het afgelopen jaar door een Franse 
kommentator het „einde van de ideologen" m de 
westerse industrielanden genoemd De Amen-
kaanse president Reagan, de Britse premier 
Thatcher kwamen destijds aan het bewind met 
een rotsvast geloof in de „aanbod-ekonomie" 
Als men maar de belastingen verminderde, 
drastisch snoeide in de ofjenbare uitgaven, het 
bednjfsleven zo ongehinderd mogelijk zijn gang 
liet gaan, dan zou vanzelf een ekonomische 
heropleving volgen die zou goedmaken wat de 
staat aan belastinginkomsten verloor. Reagan 
heeft er nu de helft van zijn ambtstermijn 
opzitten Thatcher is al aan het laatste deel van 
haar regenngsperiode bezig. Maar de resultaten 
van hun beleid laten nog op zich wachten en in 
Washington werd de laatste maanden van 1982 
al voorzichtig over het mogelijk treffen van 
relance-maatregelen gesproken De „resultaten" 
van de ekonomische politiek in beide landen la
gen vooral op het negatieve vlak drie miljoen 
werklozen in Groot-Bnttanniè, meer dan tien 
miljoen in de Verenigde Staten, zonder dat zich 
eind 1982 al een ekonomisch herstel aftekende. 

Daarbij bood het rijkste land ter wereld wel een 
biezonder veri<illende aanblik. Door Reagans 
besnoeiingen in de toch al armoedig bedeelde 
sociale voorzieningen, terwijl hij anderzijds 
steeds meer geld aan wapens uitgaf en daar
door, tegen zijn eigen „ideologie" in voor een re-
kord-deficit op de begroting en hoge intrestvoe
ten zorgde, maakten dat er steeds meer alarm
kreten opgingen over Amerika's vele nieuwe ar
men. Honderdduizenden zijn dakloze zwervers 
geworden omdat zonder pardon bij achterstalli
ge rekeningen, water, elektriciteit e.d. worden 
afgesneden, mensen uit hun huizen gezet Mil
joenen Amerikanen zitten kompleet aan de 
grond, want om van de schaarse werkloos
heidsuitkering te kunnen genieten moeten 
werklozen eerst al hun belangrijke bezittingen 
(woning, wagen, e.dJ verkocht hebben. 

In Frankrijk anderzijds zag de socialistische 
president Mitterrand, die aanvankelijk de werk
loosheid wou bestrijden door een relance-
beleid, zk;h gedwongen halverwege het jaar op 
een soberheidsbeleid over te schakelen. Hij 
werd daartoe gedwongen door Frankrijke hoge 
inflatie en zware deficit op zijn buitenlandse 
handelsbalans, én door de onophoudelijke spe-
kulatie tegen de Franse frank van de internatio
nale financiële en industriële bonzen die linkse 
regenngen niet in het hart dragen, zeker niet als 
die zo vermetel zijn op aanzienlijke schaal 
banken en grote industriële groepen te nationali-
zeren. De „les" heeft blijkbaar haar uitwerking 
niet gemist want de Spaanse soaalistische 

leider Felipe Gonzales, wiens partij in oktober 
de pariementsverkiezingen won, wachtte zich 
wel nationalizaties in zijn regeringsprogramma 
in te schrijven. Ook de rest van de EG-landen, al 
of met geregeerd door „ideologen", zag zich met 
gespaard van zware ekonomische problemen, 
stijgende werkloosheid, waarbij van de bevol
king in mindere of meerdere mate nieuwe offers 
werden gevraagd. 

Opmerkelijk bij dat alles was hoezeer, blijkens 
opiniepeilingen, ook vele mensen die zwaar 
door de krisis getroffen werden niet met boos
heid tegen hun regering reageerden en er 
schenen van uit te gaan dat geen enkele andere 
partij het aan de regering beter zou doen. Toen 
een recente peiling in Engeland toonde dat 
premier Thatcher nog altijd een goede kans 
maakt de ten laatste begin '84 te houden 
pariementsverkiezingen te winnen, toonden ge
zaghebbende konservatieve Britse kommenta-
toren zich zeer bezorgd over de lijdzaamheid 
van vele werklozen en andere door de krisis ge
troffen Bntten die uit de peiling bleek, en vonden 
dat zoiets weimg goeds voorspelt voor de natie. 

„Het tegengestelde van de hoop is niet de 
wanhoop maar de berusting," zo schreef Albert 
Camus ooit Eén van de meest verontrustende 
gegevens van het afgelopen jaar is dan ook wel 
dat de rijkste landen ter wereld zovele van hun 
inwoners blijkbaar geen ander toekomstper-
spektief konden bieden dan doffe berusting, dat 
tegengestelde van hoop. 

derde van de senaat President Reagan kreeg 
deze maand de kous op de kop van het 
Kongres dat weigerde hem de nodige fondsen 
ter beschikking te stellen voor de produktie van 
de eerste nieuwe interkontinentale MX-raket-
ten. Weliswaar was het verzet in het Kongres 
meer ingegeven door bezwaar tegen de voor
ziene „bundel"-opstelling („dense pack") van de 

Wapenwedloop 
Het beeld wordt er uiteraard nog somberder bij 
als men bedenkt dat de westerse industrielan
den en de Oosteuropese landen niet als enige 
door de krisis werden getroffen, dat ook in 1983 
de ekonomische „take off' van vele ontwikke
lingslanden, waar de armoede een nog veel 
zwaardere tol eist meer dan ooit een verre her
senschim bleef. En dat terwijl de bewapenings
wedloop dagelijks miljarden bleef verslinden, 
terwijl ook vele ontwikkelingslanden uit hun 
schaarse begrotingen bleven putten om hun 
eigen wapenvoorraden aan te vullen en te 
modemizeren. 

Op het vlak van Oost-Westspanningen, waartoe 
de Reagan-regenng in grote mate bijdroeg, en 
de voorthollende atoombewapeningswedloop, 
waarvan de Amerikaanse regering voor haar 
vele nieuwe bewapeningsprogramma's (MX-
raket nieuwe Trident-onderzeeërs, nieuwe 
bommenwerpers) honderden miljarden uittrok, 
zag het afgelopen jaar er evenmin erg veelbelo
vend uit Noch de Sovjet-Amerikaanse onder
handelingen over de kernwapens met middel
lang bereik in Europa, noch de hervatte onder
handelingen tussen beide supermogendheden 
over hun strategische kernwapens (START), 
die beide in Geneve plaatsvinden, leverden zo 
te zien veel vooruitgang op. Washington en 
Moskou gaven elkaar daarvoor, zoals gebruike
lijk, wederzijds de schuld. 

Maar enigszins hoopgevend was dat de bevol
kingen van de meeste NAVO-landen, of tenmin
ste delen daarvan, ook in 1982 toonden die be
wapeningswedloop met zonder meer lijdzaam 
te willen ondergaan. In verschillende Westeuro-
pese landen, waaronder België, hield het verzet 
aan tegen de opstelling in Europa van kernwa
pens met middellang bereik, zowel de Russi
sche SS-20 als de Pershing 11 en Kruisraketten 
die de NAVO vanaf eind volgend jaar wil 
installeren. In de Verenigde Staten won de 
„freeze"-beweglng, die het atoomarsenaal van 
beide supermogendheden op zijn huidig niveau 
wil bevroren zien, veld, zoals o.m. bleek uit de 
verkiezingen begin november voor de vernieu
wing van het Huis van Afgevaardigden en een 
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nieuwe raketten, dan door protest tegen de 
dreiging op een nieuwe spiraal in de bewape
ningswedloop dat dit „first strike"-wapen in
houdt Maar niettemin kunnen ai deze elemen
ten Reagan ertoe aanzetten om volgend jaar, 
het laatste jaar dat hij nog kan regeren zonder 
te worden ofjgeslorpt door de strijd voor de 
presidentsverkiezingen van eind '84, wat minder 
de nadruk te gaan leggen op de „herbewape
ning" van Amerika en wat meer op ernstige 
voorstellen in de onderhandelingen te Geneve. 

Op het punt van de Oost-Westverhoudingen 
bood het eind van 1983 een zwak lichtschijntje. 
Het IS nog te vroeg om te weten wat Joen An
dropov, die begin vorige maand de overieden 
Leonid Brezjnev als partijleider opvolgde, wil of 
kan doen Maar er wordt gezegd dat hij streeft 
naar een beëindiging van de Sovjet-interventie 
in Afghanistan wat een dooi in de Oost-West
betrekkingen zou vergemakkelijken. De ophef
fing van de krijgswet in Polen, die weliswaar nog 
bij lange na met heeft geleid tot een hervatting 
van een echte sociale dialoog, kan het klimaat 
eveneens gunstig beïnvloeden. Ten slotte vorm
den Andropovs recente voorstellen inzake be-
wapeningskontrole — hij wil de interi<ontinenta-
le raketten van beide supermogendheden met 
25 th. verminderen en de naar schatting 340 
reeds opgestelde SS-20 raketten terugbrengen 
tot 160 in ruil voor niet-opstelling van de nieuwe 
NAVO-raketten — een belangwekkend gege
ven omdat ze voor het eerst werkelijke bewape-
ningsvermindenng. en niet gewoon een bevrie
zing, inhouden. Die voorstellen werden (ver-
dachO snel afgewezen door Parijs, Londen en 
Washington, maar niettemin is er in de schoot 
van de NAVO een druk debat over bezig 

Het is te vroeg om te zeggen of de opgehoop
te Oost-West-spanning, die voor Europa een 
gevaarlijke toestand is, in de nabije toekomst 
kan ontdooien tot een redelijker modus viven-
di. Maar er zijn, op het einde van dit weinig 
bemoedigende 1982 toch enkele tekenen die 
toelaten dit jaar ten minste op dat vlak op een 
zeer voorzichtige optimistische noot af te 
sluiten. H. Oosterhuys 
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1982: operetteoorlog om de Malvina's tussen een gistend Argentinië en een eergierig Albion.- Andropov: het nieuwe gelaat van de Russische beer. 
met als hoogtepunt de militaire zuivering van Beiroet... 

Israëlische invasie 
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Leefmilieu m 
Rik De Dapper: 

„Werken voor 
een gezonde 
gemeenschap" 
Tien jaar geleden kreeg de beweging voor biologische tuinbouw in 
Vlaanderen zijn eerste aanhangers. Er waren natuurlijk voorlopers 
geweest, maar zoals dat met baanbrekers altijd, gaat blijven zij in de 
schaduw van de groeiende verenigingen. Tien jaar is echter lang 
genoeg om een beweging vorm van struktuur te laten krijgen. En zoals 
dat onder (Vlaamse) mensen gaat, niet altijd zonder kleerscheuren-

Eén van de gezaghebbende bewegin
gen is VEL T, de Vereniging voor Ecolo
gische Leef- en Teeltwijze. VELT is 
langs zo'n honderd kernen in gans 
Vlaanderen werkzaam en heeft onge
twijfeld nog honderd sympatisanten 
die niet zo tuk zijn op lidmaatschap. 
VELT is een serieuze beweging ge
worden met een struktuur en een 
eigen tijdschrift dat zoals zijn naam — 

't Seizoentje — zegt om de seizoenen 
verschijnt Maar ook VELT bleef niet 
gespaard van binnenskamerse diskus-
sies Dat is nu eenmaal eigen aan 
organizades die binnen niet vast om
lijnde regels werken. Hoe ver gaat 
Zologisch telen en leven? Hoe vaag 
de vraag, hoe vaag het antwoord! 
Waar begint en eindigt de commercie, 
enz, enz_ Het te niet aan ons om deze 

Deze dagen lig-
, gen in de groen-
^ winkels de bus-
seltjes maretak te 
koop. Vijf of zes 

.samengebonden 
fgaffelvomiige tak
jes met hun leer
achtige bladjes en 
witte haast door

schijnende bessen kosten tussen de 
40 en 45 fr. De takjes worden gretig 
gekocht om in deze eindejaarstijd de 
woonkamers te versieren en om... de 
kwade geesten uit het huis te houden. 
Omdat onze voorvaderen bij tijd en 
wijle „van de maar werden bereden" 
en men dat wezen liefst buitenshuis 
hield, werd de maretak geplukt en 
tussen kerst en nieuwjaar in de woon
kamer vastgespijkerd. Zo bleef de 
mare buiten, in de kou... 
Het gebruik van de maretak is oeroud, 
de druïden van de Kelten sneden hem 
met een gouden sikkel uit de eikebo-
men weg ten gerieve van hun midwin
terliturgie. 

De plant, ook vogellijm genoemd. Is 
een parasiet en groeit op linde, fruitbo
men, meidoorn en populier. In maart en 
april is het zijn bloeitijd, maar van 
december tot februari wordt hij ge
plukt want de maretak — geleerd: 
Viscum Album — is een geneeskrach
tig kruid en niet zo een klein beetje. 
De bebladerde jonge takjes worden 
weggeknipt, in busseltjes samenge
bonden en bij 40° C gedroogd. De 
drogerij wordt gemakkelijkshalve in 
stukken geknipt en tegen licht en 
vochtigheid in goedsluitende potten 
bewaard. De drogerij ruikt nogal sterk, 
heeft een bittere smaak en is een 
onderdeel van teemengsels die wor
den aangewend tegen aderverkalking. 
Maar vooral bij bloedaandoeningen is 
zij van grote waarde. Maretak doet 
wonderen tegen te hoge bloeddruk en 
is een probaat bloedstollend middel, 
maar dan in een mengsel met paarde-
staart, herderstasje en dovenetel. Bij 
veelvuldig gebruik is het echter wel 
aangeraden de dokter te raadplegen, 
want bij te grote hoeveelheden is de 
plant giftig. 

Maretak bevat ook een aantal wel 
biezondere stoffen, waaronder een ei
wit dat na verscheidene proefnemin

gen een remmende weerslag op 
kwaadaardige gezwellen bleek te heb
ben. 

De witte bessen van de maretak be
vatten een lijmachtig vruchtvlees dat 
door de vogels van tak tot tak wordt 
voortgedragen en zo de maretak ver
der plant Dit kleverig goedje is zo 
sterk dat snoodaards het vroeger als 
vogellijm gebruikten. Vandaar die an
dere naam voor onze ietwat geheim
zinnige want voorhistorische, maar ge
liefde maretak... ook al gaat het om een 
parasiet 

vragen te beantwoorden. VELT is 
mans genoeg daarvoor In zijn „brief 
van de voorzitter" waarschuwt Her
man De Waele Ct Seizoentje nr 4 '82): 
„Naast verder opzoekingswerk en 
proeven dient de reeds verworven 
kennis gekonsolideerd. Wij moeten in 
de toekomst tot klare voorlichting ko
men, het haalbare van het onwaar
schijnlijke leren scheiden. Wij moeten 
ertoe komen een sluitend geheel van 
teelttechnieken op te stellen die tot 
sukses leiden. Het te niet voldoende 
ecologisch te willen telen, volgens de 
meest nobele technieken, wij moeten 
ook nog voedsel kunnen oogsten!" 
Wij maken van de gelegenheid gebruik 
om de jarige VELT nog veel goed werk 
op de akker toe te wensen! 
Iemand die aan de wieg stond van het 
t)iologische tuinieren in Vlaanderen is 
onmiskenbaar Rik De Dapper. Reeds 
eerder bracht ons weekblaid met hem 
in de rubriek „Mensen van bij ons" een 
uitgebreid vraaggesprek. Dank zij Rik 
staat de beweging hier bij ons zo ver. 
Geen dag gaat voorbij of hij geeft een 

lezing, staat met raad en daad begin
ners én gevorderden bij. Kan het an
ders? Wat die man omtrent biologisch 
tuinieren heeft samengepend en ver
zamel, is haast niet te meten I 

Zo verzorgt De Dapper wekelijkse 
bio-tuinrubrieken in „Het Volk" (don
derdag), „Het Belang van Limburg" 
(weekeinde) en in tal van maandelijkse, 
twee- en driemaandelijkse tijdschrif
ten. 

Een jongste initiatief waarvoor Rik De 
Dapper mee verantwoordelijk tekent 
is de vzw C^vobit Een ietwat moeilijk 
letterwoord voor (Antrum voor On
derzoek en Voorirchting Bblogische 
Land- en Tuinbouw. 
Rik De Dapper: „In tien jaar tijd te in 
Vlaanderen heel wat gisbeurd, vele 
duizenden werden gesensibilizeerd 
voor een natuurlijke opvatting inzake 
tuinieren en heel wat andere aspekten 
van gezond en evenwichtig leven. 
Voorlichting in deze matene is eerder 
schaars en niet altijd doelmatig; moge
lijkheden tot opleiding en research 

Met is niet meer tot de dood ons scheidt 

maar tot de schijt ons doodt" 
Wim Kan 

•k Vandaag 30 december 
houdt de Vlaamse Jeugdbond 
voor Natuurstudie en Milieube
houd „Natuur 2000', op een lu
dieke manier protest tegen het 
storten van afval te Brecht 

Tijdens de aktle zullen er o.a 
kerstbomen op de stortplaats 
geplant worden. Sedert dat de 
wetgeving op het storten van 
afval in Nederland strenger is 
geworden, worden Kempische 
gemeenten als Brecht frekwen-
ter bezocht door vrachtwagens 
met Nederlands afval, waaron
der chemisch afval. 

In Brecht wordt regelmatig af
val van verschillende Neder
landse bedrijven gestort in klel-
putten van de firma Terra Cotta. 
Begin '81 kwam de zaak al in op
spraak doordat Terra Cotta ver
oordeeld was tot een zware 
geldboete naar aanleiding van 
het laten storten van hinderlijk 
en ongezond afval. 
Er werd zelfs milieuvervuilend 
industrieel afval gestort In een 
kleiput die gedeeltelijk in een 
stuk geklasseerde helde lag. 
Eind '81 werd weer regelmatig 
gestort en werden 4 vrachtwa

gens aan de ketting gelegd door 
het gemeentebestuur van 
Brecht Begin '82 werden weer 
2 vrachtwagens aan de ketting 
gelegd. 
Uit een rapport van de RUG, 
bleek dat het afval, volgens de 
wet niet giftig was, maar een 
nefaste invloed had op het mi
lieu. In juni '82 werden alle stort-
putten verzegeld door het ge
meentebestuur. 
Onder het afval bevonden zich 
verboden afvalstoffen (o.a. cya-
niden), bleekaarde en gips. 
Sindsdien zijn de stortplaatsen 
gesloten gebleven. 

Ondertussen heeft de firma Ter
ra Cotta 13 aanvragen voor 
stortvergunningen ingediend, 
maar op alle werd een ongun
stig advies gegeven door de 
Bestendige Deputatie. In juni 
'82 ging het gemeentebestuur in 
hoger beroep tegen de firma 
Terra Cotta en vroeg een more
le schadevergoeding. 
Op 24 november „zou' deze 
zaak voor de vierde maal voor 
de hogere rechtbank komen, en 
is voor de vierde maal uitge
steld! De zaak , jou ' op 22 de
cember terug voorkomen. Na
tuur 2000 vraagt nu: dat de 
kleiputten, waaronder waarde
volle natuurgebiedjes, op oor
deelkundige wijze, terug In hun 
oorspronkelijke staat gebracht 
worden; een regelmatig en de
gelijk onderzoek naar de giftig
heid van het afval op de stort
plaatsen en het tijdig nemen 
van maatregelen indien er ge
vaarlijk afval gevonden wordt; 
een strengere kontrole op het 
transport en het storten van 
afval. De aktlvitelten van afval-
centra moeten nauwlettend ge
volgd worden om tijdig onregel
matigheden vast te stellen. 

beduidend minder dan in de ons omrin
gende landen. Covobit kan en wil daar 
iets aan doen. In die optiek werd deze 
vzw opgericht, met als doel langs de 
tnotogische land- en tuintiouw om, mee 
werken aan de gezondheid van onze 
gemeenschap. Wij opteren voor een 
zeer zuivere vorm van land- en tuin
bouw en zullen zoveel mogelijk samen
werken met zowel de volkstuinder en 
de vert)ruiker, als met de handelaar en 
de beroepstebr." 

De vereniging wil op basis van de 
ervaringen in het centrum opgedaan 
mensen aanspreken en warm maken 
voor gezond tuinieren. Een eerste les
senreeks „Biologisch tuinieren" staat 
reeds op het getouw. 

Op de maandagen 17,24 en 31 januari 
en 7 en 14 februari 1983 telkens om 
20 u. in de konferentiezaal van het 
Kempisch Testbedrijf, Winketom 4 te 
Geel. 

Alle inlichtingen bij: Rik Dedapper, Ro-
zendaal 78 te Geel, tel. 014-58.91.7Z 
Naast het onderzoek- en voorfchtings-
centrum werkt de proef- en opleidings-
tuin „De Distel". Dit prachtig domein, 
( ± 5 ha) is gelegen te Westnneerioeek 
en kan t>ezocht worden. Adres: Ludo 
en Mieke Wuyts-Huybrechts, HekJe 
22, 3171 Westnneerbeek; tel. 
01&«9.88.98. 

Dure energie 
Pratend over wat hem in 1982 het 
meest had aangegrepen, verklaarde 
Rik De Dapper getroffen te zijn ge
weest door 1. De vraag naar nneer 
Informatie over natuurl)ehoud, zuinig 
en sober leven; 2. De bereidheid bij 
groepen jonge mensen om kennis 
daaromtrent te vergaren en de drang 
om eenvoudiger te leven. Anderzijds, 
aldus De Dapper, het gebrek aan 
deskundige inforoiatie over die onder
werpen. Vandaar ook de oprichting 
van Ojvobit 

„Biezonder heeft mij in 1982 getroffen 
de interesse van de gevestigde land-
bouwersknngen voor biologtech telen. 
Dat doet enorm deugd. Wij zijn geen 
alleenlopers of rare vogels, integen
deel! Het Panjse INRA (het nationaal 
landbouwinstituuO heeft berekend dat 
de tuinbouwers het anders moeten 
gaan aanpakken. De energie wordt te 
duur, de groenten navenant Zo vlug 
mogelijk dienen nieuwe energiespa-
rende systemen te worden uitgedacht 
of de groenten zullen oréetaabaar 
duur zijnr 

En De Dapper haalt het voort)eeki van 
een krop salade aan die haast niets 
aan kakxieën bevat maar met duizerv 
den kak)rieën gaat lopen eer hij op ta
fel komt. 

Inderdaad een voorbeeM om eens 
goed over na te denken! 
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m Mensen wensen 

Op 
naar 
83... 

i 

De redaktie van uw week
blad „WIJ" vond het in dit 
nummer, dat verschijnt aan 
de vooravond van het nieu
we jaar, interessant enkele 
Vlamingen aan het woord te 
laten. Volgens onze hoogst 
eigenzinnige keuze pikten 
wij er een aantal mensen uit 
en stelden hen twee vragen: 
„Welke feiten hebben U tij
dens het afgelopen jaar het 
meest getroffen?" en „Wat 
wenst U Vlaanderen toe in 
lOaST. Het resultaat vindt U 
op deze pagina's. 
Wi j danken langs deze weg 
de geïnterviewden en wen
sen hen een biezonder suk-
sesvol jaar toe. En aan onze 
lezers: veel leesgenot Reak-
ties blijven steeds welkom-

Perschef Jespers: 

Vlaamse zelfstandigheid... 
i l 

I I 

1982 is het jaar dat ik drie vrienden 
verloor die erg veel voor mij beteken
den: Paul de Vree, Willy Vaerewijcken 
Maunce Gilliams. Paul Lebeau, die ik 
niet persoonlijk heb gekend, beteken
de alleen maar veel door zijn boeken. 
Deze vier namen zullen met hun eigen 
toonaard het jaar 1982 blijvend voor 
mij kleuren. 
De steeds zorgwekkender wordende 
internationale toestand heeft tot ge
volg gehad dat brede lagen van de 
Vlaamse bevolking belangstelling zijn 
gaan tonen voor de buitenlandse pro-
blemafiek 

Het Vlaamse bedrijfsleven is niet ge
diend door de ons opgedrongen poli
tiek van ekonomische sancties tegen 
Argentinië en Oost-Europa, noch door 
de offensieve strategie waarin we t>ij 
voortieeld door de aankoop van de 
F-16 meegesleurd worden. De kom-
pensates voor deze Belgische politiek 
gaan uiteraard naar Walkmië. 
De diep-ingewortelde — en door de 
Vlaamse Beweging sterk beïnvloede 
— vredesverzuchbngen van-de Vla
mingen komen nog nauwelijks aan bod 
in wat ook „ons" buitenlands beleid 
heet te zijn. Hoe langer, hoe dukJelijker 
groeit het inzicht dat de beslissingen 
die onze toekomst hypotekeren, ver 
van het publieke forum worden getrof
fen. Net of men er, terecht beschaamd 
voor ia Dit gekit zowel bijvoortieeid de 
ontpkx>iing van de kemraketten, de 
aankoop van nieuw legermateriaal als 
de ontwikkelingssamenwerking. 
Op het ogenblik dat de bevolking op 
alle toonaarden het liedje van de inlis-
vering hoort zingen, laten wij ons on
der druk meesleuren in een overigens 
ondoeltreffende militaire politiek die 
we hoe dan ook financieel niet aankun
nen. En waartoe niemand ons kan 
verpiKhtea Waar blijven de Vlaanse 
nuchterheid en dn voor realiteit? 
In .Kuftuurfeven'werd onlangs terecht 

betoogd dat de Belgische scha/ce/blijk-
baar in gebreke blijft wat betreft de 
materiële en ideële belangenbeharti
ging van de Vlaamse Gemeenschap. 
Dit moet en zal tot bezinning stemmen. 
Soms heb ik de indruk dat men na ja
ren moeizaam en vert)eten onderhan
delen een weliswaar onvolwassen 
staatshervorming doorgevoerd heeft, 
met de bedoeling uiteindelijk alles bij 
het oude te laten. 
In 1983 moet dukielijk blijken dat dit nu 
eenmaal met de wil is van het Vlaan'ise 
volk, en dat de klassieke politieke 
partijen niet verder kunnen handelen 
alsof de Vlaamse regering en de 
Vlaamse Raad gewoon nieuwe be-
stuuriijke niveaus zijn. De drang tot 
Vlaamse zelfstandigheid moet kon-
kreet vertaald worden in een nieuw 
politiek klimaat Kortom, de wil tot 
Vlaamse staatsvorming moet luid be
vestigd worden. Konkreet betekent dit 
dat de Vlaamse regenng en de Vlaam
se Raad geen mentale afspiegeling 
meer mogen zijn van de Belgische 
politieke wanorde. 
We moeten ons scherp bewust wor
den van de revolutkxiaire mogelijkhe
den die thans, zo de politiieke wil 
daadwerkelijk aanwezig is, binnen 
handbereik liggen. Het wettelijk ver 
pficht naast elkaar leven van de vier 
belangrijkste Vlaamse partijen in de 
schoot van een eigen regering kan 
mentaal verderstrekkerxie gevolgen 
he^)ben dan de schuchteren menea 
Incfien deze historische kans gegrepen 
en behooriijk waargenomen wordt be
tekent dit de definitieve doorbreek van 
de Vlaamse natievorming. De morele 
verantwoorddijkheW van de eerste 
Vlaamse regering zal dus gauw gnoeg 
op de weegschaal van de Vlaamse 
zelfstandigheidsgedachte afgewogen 
kunnen worden. 
Het spreekt vanzelf dat we de werke
lijkheid niet idytiischer en zonniger mo
gen maken dan ze ia Aan „window 
dressing" en ,/neke up' hebben we 
echt niets. Maar ondanks de onvermij
delijke en uiteindelijk rechtmatige poli
tieke konkurrentie tussen partijen, 
dient het uiteindelijke doel te pnmeren: 
het vestigen van een pdibek, soaaé 
en ekonomisch klimaat dat beter dan 
het Belgische de toekomst van ons 
volk veilig stelt 
Indien dit niet kan, dan is elke staats
hervorming mets meer dan een ijdel en 
ijl gezelscha|3sspelletje. 

(Henri-Floris Jespers is voorzitter 
van de Vereniging van Vlaamse Let
terkundigen; lid van de Maatschappij 
der Nederlandse Letterkunde te Lei
dan en Perschef van minister 
H. Schiltr) 

Historicus Vandenbroeke: 

„De fair face of Flanders 
naar buitenwereld uitdragen 

I I 

Nabeschouwingen bij het jaareinde 
roepen steeds een veelheid van ver
deelde indrukken op De pers en 
nieuwsmedia hebben ons m die mate 
met berichten overstelpt dat de im
pact sterk aan belang inboet Niet 
meer dan enkele flarden blijven uitein
delijk over Het kan ook moeilijk anders 
wanneer we zien hoeveel informatie 
ons dagelijks wordt toegespeeld Nau
welijks kan de verbruiker het nog 
allemaal doorspoelen Een gevoel van 
vervreemding, van overaanbod en sa
turate komt eruit voort. Wie dat alles 
te verwerken knjgt kan nog moeilijk 
relativeren Men veriiest gewoon de 
feeling voor het relevante, voor het 
belangnjke en voor de zaken die on
miskenbaar hun stempel op de toe
komst zullen drukken Want wat heeft 
ons nu het meest aangegrepen of 
aangesproken tijdens het afgelopen 
jaar' Is men nog wel m staat de 
achterliggende realiteit van de meeste 
gebeurtenissen te vatten' Zijn we met 
allemaal, noodgedwongen, een beetje 
afstandelijke toeschouwers aan het 
worden bij een maatschappelijk ge
beuren dat de mensenmaat is ont
groeid' Het geheel wordt te complex, 
te regionaal verscheiden en al te vaak 
op een ideologische wijze vertekend 
om nog echt te frapperen 
BIJ het afwegen van wat tijdens het 
voorbije jaar werkelijk het meest bete
kenisvol kan of zal geweest zijn, is in 
de gegeven omstandigheden een hele 
waslijst van antwoorden te verwach
ten. Afhankelijk van eenieders per
soonlijkheid en gemoedsgesteldheid 
kan zowel naar de sportieve Mundial-
show als naar het wapengekletter in 
de Falklands verwezen worden; ande
ren zullen de politieke spanningen in 
Afghanistan, Polen of het Midden-Oos
ten als de belangnjkste momenten uit 
1982 omschrijven Van politieke heet

hoofden verwachten we dat ze de 
machtsverschuivingen in binnen- en 
buitenland vermelden of de groeiende 
antipatie voor militaire zaken en geso
fistikeerde raketten te tierde brengen 
Weer anderen zullen het jaar met een 
gevoel van onbehagen afsluiten, om
dat de feministen nog steeds met 
volledig aus seneux genomen worden 
of omdat de etische gevoeligheden 
rond het nieuwe leven en de zwanger
schap onopgelost blijven Wie minder 
zwaar aan het leven tilt en zich liever in 
de boulevardpers verdiept dan het oor 
te luisteren te leggen bij duidingspro
gramma's van de BRT en andere zen
ders, kan zich best de geboorte van 
een troonopvolger de psychosomati
sche klachten van Belgische en Ne
derlandse vorsten, het proces van een 
moeder-moordenares in Duitsland, de 
onvergetelijke gratie van de pnnses 
van Monaco of de fiskale fraude van 
Sofia Loren in hennnenng brengen 

„Stovejef": 

„Machtswellust regeert 
I I 

Ik werd in het afgelopen jaar 
verontrust meer dan mijn woor
den vertolken, door de beang
stigende, de ontredderende ont
aarding van de wereld waarin 
wij leven moeten en waarin wij 
onze kinderen en kleinkinderen 
hebben geplaatst De politieke, 
ekonomische en andere maat
schappelijke instellingen, ge
roepen om vrede, om rechtvaar
digheid te vestigen, blijken aan 
de kontrole van de mensen en 
de volkeren te zijn ontsnapt Ze 
schijnen in handen van lieden 
die door de goden met blind
heid zijn geslagen. Verborgen 
machten en zichtbare machts

wellust regeren over de mens
heid. Zijn zij bezig het einde van 
de wereld te orkestreren? Laat 
het oude Europa zich degenere
ren tot een proefveld voor kern
koppen? 
Vlaanderen speelt in dit apo-
kalyptisch koncert een figuran
tenrol. (Wij moeten de Voer
streek nog eens redden). Maar 
misschien ware het toch goed 
als wij onze proteststem zou
den laten horen. Ook al zou ze 
klinken als een stem in de 
woestijn. We moeten vanzelf
sprekend wat oppassen als wij 
het wagen de huidige, bescha
mende wanorde in de wereld 
aan te klagen. 
Kleintjes als wij, die zich ver
oorloven over wanorde te spre
ken, zou men veertig jaar later 
allicht opnieuw in „De Nieuwe 
Orde" voor de TV kunnen on
derbrengen. Een droom ware 
het natuurlijk moest Vlaanderen 
in 1983 de macht verwerven om 
in het koncert der Europese 
naties met een eigen instrument 
te kunnen optreden. 
Wel te verstaan, niet in een 
kakofonie, maar in de Europese 
symfonie van Beethoven: „Beid 
umschlungen, Millionen". 

(Jef Oiaerts is een gewezen 
VU-parlementslidJ 

Maar legt men even de veelheid van 
nieuwsberichten en faits divers naast 
zich neer en bekommert men zich heel 
even over de relativiteit van het dage
lijkse doen en laten, dan is de slotsom 
wel erg vlug gemaakt Het besef van 
de ekonomische knsis, van het einde 
van de groeidynamiek wordt dan alom 
overheersend Zo was het belangrijk
ste gesprekstema van de jongste 
maanden het verlies aan koopkraht, de 
onafgebroken stroom aan faillissemen
ten en het snel aangroeiende leger van 
afgedankten, werkzoekenden en 
stempelaar' Gaat alles goed m een 
maatschappij, dan is het banale weer
praatje veruit het meest voorkomende 
gesprekstema onder vnenden, buren 
of kennissen In het voorbije jaar was 
daar echter met veel meer van te 
merken, ook al mochten we dan nog 
eens van een extra-aantal Vlaamse 
zonnestralen genieten Problemen als 
tewerkstelling, matiging en inlevenng 
waren de type-diskussiestof van het 
voorbije jaar Gerenommeerde politici 
en ekonomen kwamen nochtans om 
de haverklap de gemoederen sussen 
door erop te wijzen dat de konjunk-
tuurbarometer spoedig voor de nodige 
opklaringen zou zorgen Doorgaans 
had de man in de straat er echter wei
nig oor naar Intuïtief weet hij blijkbaar 
beter Al te goed beseft hij namelijk dat 
zich in werkelijkheid enkele fundamen
tele mutaties aan het voltrekken zijn en 
dat de groeidynamiek van het kapitalis
me hopeloos achterhaald is Een paar 
uurtjes werktijdverkorting kan de zaak 
met langer redden evenmin als het 
zoveelste miljard de staalpenkelen van 
de baan zal helpen De veer van de 
ekonomische groei is gebroken, zodat 
naar nieuwe uitwegen moet gezocht 
worden 

Positief IS alvast dat men als gevolg 
van de recessie bewuster en kntischer 
IS gaan leven, dat men zich opnieuw re
kenschap IS gaan geven van de draag
kracht van het eigen kleinschalige mi
lieu Vooral het Vlaamse bewustzijn 
werd er met de dag sterker en scher
per door geprofileerd Eindelijk is ook 
het besef ten volle doorgebroken dat 
de vele tegenkantingen uit het verie-
den en de latente achteruitstelling op 
communautair vlak geenszins in staat 
waren om de Vlaamse volkskracht af 
te remmen Hopelijk zal dit zelfbewust
zijn en het herwonnen eergevoel even 
zinvol aangewend worden in 1983 
Geenszins hoeft dat tot communautai
re spanningen te leiden Beter is het 
zowel onze Waalse zuiderburen als de 
gastarbeiders in een geest van weder
zijdse erkenning en onderlinge solidan-
teit te betrekken Want ook al is de 
ekonomische wildgroei thans achter
haald, het belet geenszins dat het 
aksent meer dan voorheen op de 
kwalitatieve ontplooiing kan gelegd 
worden Een volwaardige menselijke 
ontplooiing is trouwens het aangewe
zen alternatief voor de matenele ob
sessie van de voorbije jaren. Nu we in 
staat zijn op „brede voet" te leven, is 
het moment gekomen om onderge
waardeerde waarden als sociabiliteit 
en solidanteit in ere te herstellen Wan
neer we daann slagen, is ook het 
moment aangebroken om de fair face 
of Renders naar de buitenwereld uit te 
dragen En dat veilig stellen met een 
gedrufde en progressieve kijk op de 
derde mdustnele revolutie CDIRV) l» -
tekent meteen dat een zinvolle optie 
op de toekomst genomen wordt 

(Dr Chr. Vandenbroeke is assistent 
aan de Gentse Rijksuniversiteit-fa-
kuiteit Letteren en Wijsbegeerte, 
richting geschiedenis. IHij is auteur 
van het boek: „Sociale geschiedenis 
aan het Vlaamse volk") 

30 DECEMBER 1982 



Mensen wensen 

Kunstschilder Van de Perre: 

„lonnelied van Franciscus.., 

~m 11 

/ ƒ 

/ / 

Wanneer men mij mijn Indruk over '82 vraagt, dan antwoord ik dat ik het gevoel 
heb gehad mij te bevinden middenin een chaotische warboel van berichten 
waarin „de samenhang totaal zoek is geraakt' en „niets met niets is 
verbonden'. Verbinden betekent „religare', van dat woord komt religie. En of 
men nu kerkelijk of onkerkelijk is, zonder religie, zonder een bindend en 
verbindend „Inspirerend" geloof zakt de wereld volkomen weg In het moeras 
van „ieder zijn eigenbelang'. In deze toestand zijn wij zowel op het Individuele 
als nationale, als Internationale vlak terechtgekomen. Resultaat: stijgende 
werkloosheid, toename van ^etve/c/allerhande, van moordpartijen en bloedba
den op onschuldigen, de hongerdood van niet te tellen kinderen, de absurde 
bewapening die de grote koek geld en energie opslokt, en. moeder aarde die 
meer en meer wordt verkracht, verminkt en bevuild. 

Wij weten het met z'n allen: alle dikta-
tors, zowel van links als van rechts, blij
ven falen, en bedienen zich van mens
onterende toestanden; en dagelijks 
lezen wij in onze kranten hoe ook onze 
westerse demokratieèn zijn uitgehold, 
verloederd, kortom de „inspirerende 
geest" kwijtgeraakt zijn 
Wij weten dat wij geen nood meer 
hebben aan de groeiende fanatismen 
(of fascismen) van „links" of „rechts", 
maar willen wij de wereld veranderen... 
dat wij dan best beginnen voor eigen 
deur. 
Als „inspirerende geest" ben ik zo vrij 
„de poverello" van Franciscus van As-
sisi'e aan te bevelen. Bij deze dichter, 
ziener, en heilige kan, zowel de gelovi
ge als de vrijzinnige, „vrije" en „zinnige" 
dingen vinden waarmee hij de armoe
de kan bestrijden, de werkloosheid 
kan aanpakken, de hoogmoed en het 
geweld kan ontwortelen, moeder aar
de kan zuiveren, en meer harmonie en 
broederlijkheid, meer „samenhang" 
kan brengen: vooreerst in het eigen 
hart, vervolgens in zijn gebuurte, ver
volgens in zijn syndikaat, zijn partij, zijn 
kerk, ten slotte in de wereld. 
Niet alleen de paus, of de aartsbis
schop verwijst naar Franciscus, niet 
alleen de sekretaris-generaal van de 
UNO stelt de wereld voor in die rich
ting te denken, maar ook_. de weten
schap evolueert naar zijn „Zonnelied"! 
Het belangrijkste nieuws dat ik in '82 
heb gehoord komt uit die hoek: met 
name heb ik prof. Max Wildiers (een 
Vlaams priester, en wellicht onze 
grootste geleerde) en prof Pngogine 
(een vrijzinnig Nobelpnjswinnaar-
scheikunde en een franstalige landge
noot) de stand van zaken horen ver
klaren, aangaande onze kennis over 
„de wording van onze werekJ en het 
heelal". 

Ik ben niet bekwaam u dit verhaal nog 
eens over te doen. Maar kort samen
gevat komt het hier op neer. Met de 
renaissance zijn kunst en wetenschap 
uit elkaar gegaan. Los van „de intuïtie 
voor het mysterie (kunst) is de weten
schap almaar meer „positivistisch" ge
worden. Het geloof in God werd stilaan 
vervangen in het geloof in het meetba
re, de materie. 
Het heelal werd gezien als een immen
se machine, toevallig ontstaan uit een 
oerstroom. Volgens deze geleerden 
(en zij zijn niet de enigen) zijn deze op
vattingen helemaal achterhaald, „iro
nisch genoeg", konkluderen zij, „is het 
dezelfde wetenschap die met Darwin 
een forse stoot gaf tot het moderne 
agnosticisme, die thans langs een lan
ge omweg weer bij een scheppende 
GOD uitkomt". 

De konklusies van Pngogine- volgens 
hem evolueren de wetenschappen 
naar elkaar toe en hij ziet „rond een 
nieuwe eenheid van wetenschap een 
nieuwe eenheid van kuituur ontstaan 
in de toekomst, want ook wetenschap 
en kunst groeien opnieuw naar elkaar 
toe". De wetenschap herontdekt „een 
universum dat ondanks alle complexi
teit toch zeer één is, en wij zijn ver
baasd over die wondermooie wereld 
waarin wij mogen teven. "Wanneer wij 
deze grote geleerden over de weten-
schapp)elijke ontdekking van „de intuï-
öe voor het mysterie" horen, staan wij 
verrukt en versteld over het bijna 

dichteriijk lyrisme waarmee zij hun 
wetenschappelijk zonnelied zingen. Of 
het punt Omega waarover Teilhard de 
Chardin het heeft want het is de visie 
van deze geleerde-profeet die volgens 
hogervermelden meer en meer toe
komst maakt 
Kortom, is de wetenschap de mens
heid vooraf gegaan in een louter ge
loof in de stof, (met het daaruit voort
vloeiende moderne materialisme) dan 
schijnt dezelfde wetenschap de mens
heid nu vóór te gaan in een pelgrims
tocht naar „harmonie, schoonheid en 
eenheid, kortom naar „verbinden", naar 
„samenhang" naar gevoel voor myste
rie, naar geloof 
Voor mij is de boodschap van deze 
wetenschapslui dan ook hét nieuws 
dat ik in '82 mocht vernemen! 
Natuuriijk is met dit nieuws de werke
loosheid in '83 nog niet van de baan. 
Maar toch signaleren deze geleerde 
heren ons niet alleen „het gelijk" van 
Fransiscus, maar tevens dat achter de 
horizont in het duister, en achter de 
chaotische berichtgeving, ongezien 
nieuwe hoop ontkiemt in het nog verre, 
maar stijgende morgenlicht 

(Harold Van de Perre is kunstschil
der, glazenier en leraarJ 

1;- ByHHlH^^ 
Ireen Houben: 
„Geef ons 
werk, werk...." 
Wat mij in het afgelopen jaar 
het meest getroffen heeft wa
ren de slachtingen in de Pales
tijnse kampen van Beiroet, 
maar vooral het feit dat de hele 
wereld daarop, via de televisie, 
toekeek- en niets deed. Nie
mand deed daar iets aan. 
En voor Vlaanderen in '83? 
Werk, werk, werk, werk, werk, 
werk-
(Ireen Houben is journaliste en 
omroepster bij BRT-Radio Lim
burg) 

Pater Thillo: 

„... Vrede. / / 

leder gezin stelt op het einde van het 
jaar een balans op van al het wel en 
wee, van winst en verlies van het 
afgelopen jaar Ook Vlaanderen, het 
„welig huis, waar wij zijn als genoden 
aan rijke taaf'len'{Kare\ van de Woes-
tijne) doet hetzelfde i 
Er zijn veel winstpunten in onze Vlaam
se beweging in 1982, grote winstpun
ten Daar is vooreerst de grote belang
stelling van onze jeugd en van alle 
jeugdbewegingen in Vlaanderen voor 
de zaak van het volk Wij denken aan 
de jeugd, die talrijk aanwezig is op de 
IJzerbedevaart, op het zangfeest, op 
alle Vlaamse plechtigheden Laten wij 
nu nog aannemen dat sommige uiterlij
ke dingen, als het volplakken van fiet
sen en auto's met leeuwtjes en Vlaam
se leuzen, bij sommigen een soort 
modeartikel wordt dan is er aan de an
dere kant een jeugd, die zich wil 

Maurits De Wilde: 
„Jongeren toekomst geven" 
Ik ben getroffen door de lijd
zaamheid van de vertegenwoor
digers des volks in ons land 
tegenover de gesel van de kri-
sis en de werkloosheid. 

Ten tweede heeft de BRT bewe
zen dat deze omroep onafhan
kelijk kan zijn als men dat echt 
wil. 

Ik ben aangenaam verrast door 
de oprechte waardering van de 
„gewone man' voor ons werk 
(De Nieuwe Orde-reeks). Een 
waardering die in schrille tegen
stelling staat tot de neiging tot 
spuwen waartoe hooggeplaats
te heren, tot zelfs een minister 
van state, zich genoopt voelden. 
Voor de nabije toekomst hoop 
ik dat iedereen, en in de eerste 

plaats onze gezagdragers, zou
den inzien welke onmetelijke 
morele schade de jarenlange 
krisis en werkloosheid aan 
onze mensen en vooral onze 
jongeren berokkenen. 
Dat men zich niet bij het schijn
baar onvermijdelijke zou neer
leggen. Er is nog zoveel werk 
voor het algemeen nut te ver
richten. 
En dat vooral onze jongeren een 
stuk toekomst wordt geboden 
waarvoor het nog de moeite 
loont om te leven. Dat men ons 
bv. een eskallatie Inzake Instal
latie van nieuwe atoomwapens, 
waar ook, bespare. 
(Maurits De Wilde: BRT-journa-
list en realisator van de reeks 

„De Nieuwe Orde"? 

inzetten voor een gezonde strijd en 
herleving van ons volk 
Wat het Heelnederlands aspekt be-
treft, WIJ zien een steeds groeiende 
belangstelling voor dat stukje Vlaande
ren, dat ondanks eeuwenlange tegen
kanting zichzelf wil blijven, en dat wij 
zeker voor ons kultureel erfgoed met 
willen verliezen, en dat wij Frans-
Vlaanderen heten. Kranteartikels hou
den ons op de hoogte van de herop-
bloei van de volkse gedachte m Frans-
Vlaanderen Wij denken verder aan de 
reizen en trektochten in dat stukje 
Vlaanderen, en met het minst aan de 
toneelgroep van Flor Barbry uit West-
outer, en aan de Frans-Vlaamse dagen, 
ook in Frans-Vlaanderen zelf, die zeker 
licht- en hoopgevend zijn 
Aan de andere kant is er, en vooral bij 
vele jongeren, met meer het Heelne
derlands besef, dat wij in onze kollege
jaren hebben gekend Onze kuituur is 
Nederlands Ik herinner me dat die 
gedachte m ons werd verwekt met 
zozeer nog door Joris van Severen en 
zijn Verdinaso, maar door kanunnik 
Karel Dutxiis, die op de studiedagen 
van de KSA zegde „Ons uiteindelijk 
doel (namelijk van de Vlaamse stnjd) is 
Groot-Nederland" En die eveneens 
zegde „Als de Walen naast de Belgi
sche vlag een Franse vlag mogen 
hangen, dan mogen wij zeker naast 
onze leeuwevlag een Nederlandse 
vlag hangeni" 

En dan denk ik aan twee leuzen, die op 
onze IJzertoren staan uitgetekend 
Vooreerst Nooit meer oorlog'Ook de 
vredesbeweging is een stuk Vlaamse 
stnjd geworden, zoals Guido Provoost 
zaliger dit zo treffend heeft uiteenge
zet En die vredesgedachte, de stnjd 
voor ontwapening, en tegen de atoom
energie, IS wakker geworden bij ons 
volk en zeker bij onze jeugd Ons volk 
wil vrede'Onze jeugd wil vrede' Het is 
goed dit in deze Kersttijd m herinne-
nng te brengen, waann (jods vrede te 
Bethlehem werd meegedeeld aan alle 
mensen van goede wille! 
En de leuze, die de kop van de Uzerto-
ren versiert en leesbaar is over de 
vlakten en weiden van Veume-Am-
bacht AVV-VVK Alles voor Vlaande
ren Dat zeker Maar eveneens Vlaan
deren voor Knstus Het is de leuze van 
Rodenbach Mijn leven voor Vlaande
ren en Vlaanderen voor God Het is de 
leuze, waaronder onze IJzerjongens 
vochten en gesneuveld zijn Ook onze 
jeugd ziet m, althans het grootste en 
beste deel, dat geen grootheid voor 
Vlaanderen mogelijk is, als Vlaanderen 
met volledig aan Knstus toebehoort en 
alles uitsluit wat met Knstelijk is, zoals 
abortus en zedenbederf Dat deze 
gedachte mag bloeien, dat ons volk, dit 
Prinsenvolk der oude Nederlanden, als 
een eik voor God mag ontbloeien, is 
mijn beste wens voor het nieuwe jaar! 
(A.T. Van Biervliet is benediktijn In de 
abdij van Steenbrugge en schrijft 
wekelijks in „Kerk en Leven") 

Auteur 

HHde Eynikel: 

„... Vlaamse 

vlucht 

keren. i t 

Ik ben pijnlijk verrast over de 
vlucht van de Vlamingen uit 
Brussel. Die onverstoord ver
der gaat Met erge gevolgen 
vandien voor diegenen die wel 
in deze tweede grootste Vlaam
se stad blijven wonen. 
Een pijnlijke ervaring is er bij 
mij ook dat de Vlamingen „uit 
het hinterland" niet beseffen 
hoe de Vlaamse Brusselaars 
onverminderd worden getroffen 
in hun dagelijks leven. In het 
voorbije jaar ben ikzelf pijnlijk 
verrast door -het feit dat de 
uitwijking van Vlamingen ook 
het schooltje waar mijn kinde
ren naartoe gaan in moeilijkhe
den heeft gebracht. Aangenaam 
was daarbij gelukkig wel de 
enorme Inzet te ervaren van het 
onderwijzend personeel'm deze 
Vlaamse school in Neder-over-
Heembeek, „Maria Immaculate". 
Geen moeite wordt er gespaard 
om de schoolgemeenschap be
hoorlijk uit te bouwea 
Voor volgend jaar hoop ik dan 
uiteraard allereerst dat dit 
schooltje nog kan overleven en 
niet afgebouwd wordt 
Dat de oorzaak van deze mise
rie, namelijk de vlucht uit Brus
sel van de Vlamingen, gekeerd 
wordt 

Het zou onvergeeflijk zijn voor 
de Vlamingen dat de Vlaamse 
scholen in Brussel meer om 
meer in moeilijkheden sukkelen 
op een moment dat ook in Brus
sel de Franstaligen zich ervan 
bewust worden dat de dynami
sche kracht in ons land bij de 
Vlamingen te zoeken is. 
Ik hoop dat de Vlamingen uit 
alle gewesten ons onderwijs
probleem aanvoelen, begrijpen, 
en er ook iets willen aan doen 
door positieve houding en me
dewerking. 
Ten tweede verhoop ik dat die 
fameuze DIRV-revolutie kon-
kreet toekomstgericht gehalte 
aanneemt Het is alleen door 
een positief denken en hande
len dat de Vlaamse gemeen
schap uit de krisis kan geraken; 
ook door ons lot tot op beleids
niveau in eigen handen te ne
men. 
En uiteindelijk wordt '83 voor 
mezelf een biezonder jaar. In de 
lente publiceer ik een boek dat 
allicht omstreden zal worden: 
„Onze Kongo'. 
Ik schrijf over zwart en wit van 
de koloniale periode. Ook over 
de goede dingen die kolonialen, 
vooral deze die in de brousse 
leefden, hebben gedaan. 
Ondanks begane fouten, dienen 
ook nog positieve dingen ver
meld te worden. 

Hilde Eynikel is auteur van het 
boek „Een ceder in de rotsen", 
een roman over Libanon onder 
Israëlische bezettingX 
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12 TV-programma's Wi 
Zaterdag 

JANUARI 

BRT 1 
12.15 Nieuwjaarskoncert — 13.30 
Skiën (Garmisch Partenkirchen). 
— 15.05 Sakuddei (dokj. - 1620 
Gala opperettekoncert — 16.55 
Wolkenkrabber in vlammen (film). 

^ - 19.30 Tik tak - 19.45 Nieuwa 
— 20.00 Marva si, Marva la (show). 
— 21.00 TV-Touché resumé. — 
2135 Het geheim van het meeu
weneiland (televisiefilm). — 2320 
Nieuwa 

NED 1 
12.15 Nieuwjaarskoncert — 1325 
Studio sport extra — 15.45 RVU 
introduktieprogramma — 16.00 
Haagse bluf. - 1828 Teleac. -
1855 Zo vader, zo dochter (kwis). 
— 1920 De Harold Uoyd show. — 
19.45 Nieuwjaarstoespraak. — 
20.00 Nieuws. — 20.18 Zeskamp 
speciaal. — 2120 Maggie Forties 
(O. - 22.10 U zij de glorie. - 22.55 
Nieuws. — 23.00 Het mysterie van 
Wychwood (thriller). 

NED 2 
1830 Sesamstraat — 18.45 Toe
ristische tipa — 19.00 Nieuwa — 
19.11 DeminttMoa — 1930Nieuw-
jaarstompraak. - 19.40 Can't stop 
the rnusK (füm). - 2130 Dallas (f J. 
— 2230 Nieuws. - 22.45 Wie van 
de drie? (apeO. — 23.15 Nieuwa 

RTB 1 
1930 Nieuwa — 1955 Le jardin 
extrsKxtiinaira - 2030 1941 
(füm). - 222S Balet: .Images'. -
2250 Nieuwa 

F 1 
20.00 Nieuwa - 20.35 Dallas (fJ. 
— 2135 Les uns pour les autrea 
— 22.30 Téléthèque averty's (re-
tro-variété). — 23.30 Contes pour 
Noël. — 23.40 Nieuwa 

A 2 
19.45 Le théötre de Bouvard. — 
20.00 Nieuwa - 2035 Oiamps-
Elyséea — 2150 Le quator Basi-
leus (film). - 23.00 Dizzy-feet 
(show). — 23.30 Nieuws. 

F3 
19.10 Nieuwa - 1920 Banjo. -
1955 II était une fois l'espace. — 
20.00 Les petits p>apiers de Noël. 
— 20.35 Jeu de quilles (tv-film). — 
22.05 Leur mot a dire. — 22.15 
Nieuwa — 22.45 Les gens d'eri 
haut — 23.40 Prélude è la nuit — 
23.45 Bonne année. 

ARD 
20.00 Nieuwa — 20.15 Wencke 
(show). - 21.45 Nieuv«. - 22.05 
Mozart — 23.35 Moord op best^ 
ling (film). — 0.45 Nieuwa 

ZDF 
19.00 Nieuwa — 1920 Fremdes 
Land oder Als die Freiheit noch zu 
haben war (tv-film). - 20.50 Zu 
Besuch bei Karin Szekessy und 
Paul Wunderiteh (film). - 2120 
Nieuwa — 2125 Zwei Gkxreicfie 
Halunken (film). - 23.45 Nieuvi<a 

D 3 
20.00 Nieuwa — 20.15 Zweimal 
TSglfch (reportage). - 21.00 She 
dances ak>ne (film). - 2225 teh bin 
ein standig Verfolgter (reportage). 
— 23.10 Nieuwa 

LUX. 
1930 Flash-back - 20.00 Bing 
C>osby (Zijn leven, zijn legende). • 
— 21.00 Melinda (film). - 23.10 
Plumes de cheval (film). 

Zondag 
JANUARI 

BRT 
12.00 Nieuws voor gehoorgestoor
den. — 1230 Voor boer en tuinder 

(Open SchooD. - 14.00 Jukebox 
special. — 1430 De steek-er-wat-
van-op-sfK3w (Open SchooD. — 
15.30 De wondervlucht van Oiar-
les Undbergh (film). - 18.00 Tik 
Tak — 1820 Van Pool tot Evenaar 
(kwis). - 19.45 Nieuwa - 20.00 
Sportweekend. — 20.30 Tony (tv-
spel). — 21.30 De wereld van 
Robert Stolz. - 23.10 Nieuws. 

NED. 1 
19.00 Nieuwa - 19.05 Top '82. -
20.10 Dynasty (f). - 21.00 Not the 
nine o'clock news (kabareO. — 
21.15 De boom staat er nog 
(show). — 21.30 Muziekspecial: 
Comelis Vreeswijk. — 21.55 Ame
rican magazine. — 2220 Valley of 
the Ddls (f). - 23.10 Agenda -
23.15 RVU introduktieprogramma 
(RVT, nooit van gehoord') - 2330 
Nieuwa 

NED. 2 
18.15 Sesamstraat - 18.30 Artse-
nij. - 19.00 Studio sport - 20.00 
Nieuvi^ — 20.10 Panoramiek (De 
zaken van BZ). — 20.45 Tussen 
Keulen en Parija — 2135 Titaan
tjes (televisiespeO. — 22.40 Ballet
gala in Amsterdam. — 23.50 
Nieuwa 

RTB 
12.00 Faire le point (debaO. — 
13.00 Nieuwa — 19.30 Nieuwa — 
20.10 Zygomaticorama (variété). 
— 23.05 Nieuv^ 

F 1 
20.00 Nieuwa — 20.35 Peur sur la 
ville (film). - 2235 Histoire des 
inventtona — 2330 0)ntes pour 
Noël. — 23.40 Nieuwa 

A 2 
20.00 Nieuwa - 2035 Brigitte 
Bardot: telle quelle. — 21.40 La nuit 
etoilée. — 23.00 Chefs d'oeuvre en 
peril. — 23.35 Nieuwa 

F 3 
20.00 Benny Hill. - 20.35 II était 
une fois Hollywood (film). - 22.40 
Nieuws. 

ARD 
20.00 Nieuwa — 20.15 Europa 
unterm Hakenkreuz (Historische 
reeks over het fascisme). — 21.00 
Reizende Leute (tv-speD. - 23.05 
Nieuwa - 23.10 Key West (dokJ. 
— 0.10 Nieuwa 

ZDF 
19.00 Nieuw». — 19.10 Bonner 
Perspektiven. — 19.30 Fremdes 
Land oder Als die Freiheit noch zu 
haben war (tv-film). - 21.00 
Nieuw». — 21.05 Bühnenbild mit 
Dan» (show). - 2235 Freistatt 
Santa Ouz. — 2320 Nieuwa 

D 3 
20.00 Nieuv». - 20.15 Die Katze 
kennt den Mörder (fikn). - 21.45 
So ein Otto. — 2230 Aus diesem, 
unserm Lande. — 23.15 Nieuwa 

LUX. 
1930 Oneremo. — 20.00 Quincy 
(f J. - 21.00 Le saut de l'ange (film). 

Maandag 
JANUARI 

BRT 1 
18.00 Tik tak - 18.05 Rondomona 
— 1830 Veilig en zuinig autorijden. 

poggenpohl 
keukens 

Kuchen-Zentrum 
Belgiëlei 66, 
2000 Antwerpen 
Tel. 031-30.07 72 

(Open schooD. — 19.00 Achter de 
schermen van een moderne zoo. 
— 19.30 Jukebox. — 19.45 Nieuwa 
— 20.15 Mini Mikro Makro. — 
2020 Marco Polo. - 22.40 Nieuws. 

BRT 2 
19.15 De Far West op zijn best (f). 
— 19.45 Nieuwa — 20.15 Extra-
Time. — 21.30 Het vrije woord. — 
22.00 Pop-elektron (pop). 

NED. 1 

f 19.00 Maja de bij. — 1925 De ver
borgen vallei (fJ. — 20.00 Nieuws. 
— 2028 Titaantjes (televisie). — 
21.40 Brandpunt - 22.05 De ver 
van mijn bed show. — 22.55 Sport 
op maandag. — 23.40 Nieuws. 

NED. 2 
18.30 Sesamstraat - 18.45 
Jeugdjournaal. — 19.00 Nieuws. — 
19.11 Noten kraken (Muziekkwis). 
- 19.30 In de kijkerd. - 20.02 
Marco Bakker prezenteert 
(shows). — 20.50 De Manions van 
Amerika (tv-reeks). - 22.30 
Nieuws. — 22.45 Socutera — 
2255 Nieuw». 

RTB 1 
1930 Nieuws. - 19.55 B Qd (film). 
— 2250 Nieuwa 

TF 1 
20.00 Nieuwa — 2035 Les poneys 
sauvages (f). — 22.05 Variété: Bla 
FitzgeraW (show). - 23.00 
Nieuwa 

A 2 
1850 Des chiffres et des lettres 
(speO. — 19.10 D'accord, pas d'ac-
cord (mag). — 1920 Gewestelijk 
nieuwa — 19.45 Le théètre de 
Bouvard. — 20.00 Nieuwa — 21.50 
Avez-vous entendu la mer? (to
neelstuk). — 2220 Terres d'inven-
taire O'inventaire est passé a Cucu-
ron). — 23.10 Nieuws. 

FR 3 
1920 Gewestelijk nieuw». — 19.40 
Regionaal programma — 19.55 II 
était une fois l'espace. — 20.00 Les 
jeux de 20 heures. (Speü - 20.35 
Un grand seigneur (film). — 22.00 
Nieuw». - 22.30 Thalassa — 
23.15 Musi-club. 

ARD 
20.00 Nieuwa - 20.15 Die Fünfte 
Jahreszeit — 21.15 Wer über den 
Feigenbaum wacht — 21.45 Rund 
um Big Ben. — 22.30 Tagesthe-
men. — 23.00 Verabredung in Bei
rut (film). - 1.05 Nieuws. 

ZDF 
19.00 Nieuws. - 19.30 Clountry-
time mit Freddy Quinn (show). — 
20.15 Bnsamkeit bringt mich um. 
- 21.00 Heute-joumal. - 2120 
Frankies Braut (tv-speD. - 2320 
Nieuw». 

NED 1 

D 3 
20.00 Nieuwa — 20.15 Treffpunkt 
dritte Welt — 21.45 Landesspiegel 
— 22.15 Strommberg - Die letzte 
Nacht (tv-spel). - 23.55 Nieuw». 

LUX. 
20.00 Le lundi au soleil. - 21.00 
Trois soirees au Piazza (film). — 
22.45 La joiue de lire. 

BRT 1 
18.00 Tik Tak - 18.05 Sesam
straat - 1820 Jukebox. - 18.30 
De Bataka — 19.00 Lieve plantjes. 
- 19.15 Hyde Parit - 1922 Hand
gemeen. — 19.45 Nieuw». — 20.10 
Kunst-zaken. — 20.15 I.Q- 0<wis). 
— 20.45 Zal ik eens wat vragen 
dokter? — 21.45 Vrijetijdsprofie-
len: wonen, werk en vrije tijd. — 
2225 Nieuwa 

BRT 2 

18.40 Teleac. — 18.55 Dierenver-
haaltjesland. - 19.02 Matthew 
Star (Sf.fJ. - 20.00 Nieuw». -
2028 De Manions van Amerika (f J. 
- 22.00 TV-Privé. - 22.55 Tros 
Aktua TV. - 23.35 Nieuwa 

NED 2 
1830 Sesamstraat — 18.45 
Jeugdjournaal. — 19.00 Nieuw». — 
19.11 EO Kinderkrant Extra (jeugd
film). — 20.05 Het ontstaan van 
Israël (dok). — 20.40 Johannes 
Hus. — 21.40 Omnibus (kunstkro
niek). - 22.30 Nieuw». - 22.45 
Schooltelevisie. — 23.05 Nieuw». 

RTB 1 

19.30 Nieuws. — 19.55 Ramingo 
Road (f). — 2125 Bementaire, 
mon chér Bnsteia - 2230 
Nieuwa 

RTB 2 
19.30 Nieuws. - 19.55 Point de 
mire. — 20.55 Ignace (film). 

F 1 
20.00 Nieuwa — 20.30 d'Accord, 
pas d'accord (magJ. — 20.35 Le 
mal court (toneeD. - 2225 La 
boutique fantastique (ballet). — 
23.05 Nieuwa 

A 2 
1920 Gewestelijk nieuwa - 19.45 
Le théètre de Bouvard (mag). — 
20.00 Nieuws. - 20.30 d'Accord, 
fjas d'accord. — 20.40 Le mors aux 
dents (film). - 23.15 Nieuws. 

F 3 
1920 Gewestelijk nieuwa — 19.40 
Regionaal programma — 19.55 II 
était une fois léspace. — 20.00 Les 
jeux de 20 heures (spel). — 20.30 
d'Accord, pas d'accord. — 20.35 

Parole donnés (mag). 
Repetition d'orchestre 
22.50 Nieuwa - 23201 
nuit 

ARD 
20.00 Nieuwa - 201' 
Ich? - 21.00 Monitor 
Dallas (f). - 22.30 Ta( 
- 23.00 Arena - 0.( 

ZDF 
19.00 Nieuwa - 19.30 
ner Ehe (film). - 21 
Journal. — 2120 Ges 
Grenzen? - 2205 L 
speD. — 23.55 Nieuws 

D 3 
20.00 Nieuws. - 20.15 
(reportage). - 21.00 f 
21.45 Landesspiegel (T 
mis). — 22.15 Monitor ir 
er. — 23.00 Nieuwa 

19.45 Nieuws. — 20.10 Kunst-za
ken. — 20.15 De nieuwe orde. 

Z A T E R D A G CI janJ - Ook zoveel voor 1983 -
Eigenlijk geen tv-dag. Wie het tv-kijken toch niet kan 
laten, kan 's namiddags kijken naar een van de sukses-
volste ranfipenfilms sinds „The Poseidon Adventure", 
toen Irwin Allen in 1972 met deze film het nieuw filmgen
re introduceerde: de rampenfilm. Wolkenkrabber in 
vlammen (The Towering Inferno) is uit 1974 en werd 
geregisseerd deels door diezelfde Irwin Allen en door 
John Guillermin. De film is gebaseerd op twee romans 
die over hetzelfde handelen: een wolkenkrabber die in 
de vlammen opgaat „The Tower" van Richard M. Stem 
en „The Glass Inferno" van Thomas M. Scortia. Het gaat 
over de inhuldiging van de Glass Tower in San Francis
co met zijn 138 verdiepingen de hoogste ter wereld. 
Sommigen hebben zo hun twijfels over de degelijkheid 
en de veiligheid van het gebouw. Wat velen vreesden 
gebeurt nog diezelfde avond tijdens de feestelijkheden: 
op de 81 ste verdieping ontstaat brand. De genodigden 
die zich boven die verdieping bevinden kunnen niet 
meer weg. Allen wist daarenboven een hele pls'ade eer-
sterangsakteurs aan te trekken: Fred Astaire, Susan 
Blakely, Faye Dunaway, William Holden, Richard Cham
berlain, Paul Newman, Steve McQueen, enz. (BRT). — 
In het komende jaar zendt BRT een tiental shows uit 
waarbij een bekende Vlaamse artiest vrienden uit de 
showbusiness bij zich thuis uitnodigt en vrijuit praat 
over werk, leven, ambities, enz. Marva opent de rij. Zij 
ontvangt in drie shows bij haar thuis Will Tura, Johan 
Verminnen, Rita Deneve, Francis Goya, e.a. (Marva si, 
Marva la). — In TV-Touché, het satirisch magazine van 
BRT brengt de TV-Touché-ploeg een satirische terug
blik op 1982. — De weekendfilm op BRT mag wel span
nend genoemd worden. Het geheim van Meeuwenei-
land (The secret of Seagull Island) is een Britse tv-film 
naar Nestore Ungaro. Barbara reist naar Rome om er 
haar zuster Mary Ann, een beroemde blinde koncertpia-
niste te bezoeken. Bij haar aankomst in Rome blijkt 
Mary-Ann spoorloos verdwenen te zijn_. (BRT) — 
Fervente liefhebbers van thrillers moeten wat later 
opblijven en NCRV (Ned 1) aanzetten. Als laatavond-
film brengt NCRV de Amerikaanse tv-bewerking van 
Agatha Christies „Murder is easy" (Het misterie van 
Wychwood). Met Bill Bixby, Lesley-Anne Down, Olivia 
de Havilland, e.a. De Amerikaanse computerspecialist, 
Luke Williams, tijdelijk in Engeland, ontmoet in de trein 
een praatgrage oudere dame die hem vertelt over een 
massamoordenaar die zij kent Zij is op weg naar Scot
land Yard om de man te ontmaskeren. Onderweg 
verongelukt de dame echter. Luke Williams vermoedt 
kwaad opzet-

Z O N D A G (2 janJ — De film De v^ondervlucht 
van Charles Undbergh (The Spirit of Saint-Louis) van 
Billy Wilder (1957/z.wJ heeft dokumentair/historische 
betekenis. Het is het relaas over de historische prestatie 
van Charles Lindbergh die in mei 1927 als eerste in de 
geschiedenis van de luchtvaart de afstand New York-
Parijs in één vlucht aflegde. Hij deed er indertijd 33 uur 
over_. (BRT). — Tony, een co-produktie van Vara en 
BRT werd in opdracht van Vara geschreven door 
Roger van Ransbeek. De kombinatie bij van Ransbeek 
tussen zijn beroep en zijn hobby is zeker niet alledaags, 
alhoewel weeën suksesvolle auteur hebben die hetzelf
de genre van beroep uitoefent: Libera Carlier. Roger 
van Ransbeek is immers van beroep officier bij de mari
ne. In 1979 kreeg hij de Sabam-prijs. Tevens is hij voor
zitter van de Vereniging van Vlaamse Toneelauteurs. 
De 22-jarige Tony (Dirk Opstaele) is pas afgestudeerd, 

Willeke van Ammelrooy en D 
suksesvolle aktrice Petra en di 
verliefde jongeling die zich verga 
reld van Petra in Tony, een tv-filn^ 
beek in de reeks „Made in Vlaanc 
2 jan. om 20 u. 30). 

maar raakt niet dadelijk aan 't wer 
samen met de nu gevierde aktri 
Ammelrooy) een film speelde, zii 
speelde in die film de zoon van et 
die een verhouding had met Petrj 
nen een verhouding. De roddelp* 
bij. Tony verkijkt zich echter op 
Petra (BRT). 

M A A N D A G o janj - E 
nnet de Italiaanse monsterprodu 
wordt meteen al een dubbele 
tweeëneenhalf uur. Het is het ge 
reis die de Venetiaan Marco Polo 
het Mongoolse Rijk en India 
ambitieuze onderneming gewordt 
Montaldo reisde met zijn hele pk 
werkers door Europa, Afrika en > 
een andere avonturenreeks: de 1 
westernreeks De Far West op 
West). Sam Best is er vast var 
winkelier in de Far West goeie zal 
het hem afgeraden wordt, vestig 
trekkelijke, totaal verwende vr 
sceptische zoon Daniel in de 
Creek. Ten gevolge van een koi 
over de korrupte saloonhouder, 
marshall benoemd-

DINSDAG (4janJ-Hett 
ik es wat vragen, dokter? (BRT 1 
ziekten. — In Vrijetijdsprofieler] 
wordt onderzocht welk verband 
woonsituatie van mensen en hun 
uitzending van vanavond is een in 
vier woonwijken aan bod: een lan 
typische volkswijk in een stad, 
stadscentrum (BRT1). — De N 
met een nieuwe wekelijkse k 
waarin over een zo breed mogelij 
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m TV-programma's 13 

nnée (magJ. — 21.35 
d'orchestre (film). — 

wa. — 2320 Prélude è la 

1W8. — 20.15 Was bin 
1.00 Monitor. - 2145 
— 2230 Tagesthemen. 

^rena. — 000 Nieuws. 

iws. — 19.30 Beginn ei-
Cfilm). - 21.00 Heute-
- 2120 Geschaft ohne 
- 2205 Landluft (tv-

!3.55 Nieuws. 

w8. — 20.15 Tier-Report 
). - 21.00 Klimbim. -
lesspiegel (Turks Kerst-
.15 Monitor im kreuzfeu-
10 Nleuwa 

LUX. 
19.15 Nieuws. — 19.52 Le coffre-
fort: spel. — 20.00 Le grand f rere 
(fj. — 21.00 Un homme nommé 
Kiowa Jones (film). — 22.25 La joie 
de lire. — 22.30 Paris si tu veux 
(magJ. 

Woensdag 
JANUARI 

BRT 1 
18.00 Tik Tak — 18.05 Denken en 
doen. — 18.30 Waard om weten. 
- 18.40 De smurfen. - 19.05 Voel 
je thuis. — 19.10 Wortelstokken 
(Basisgemeenschappen in Boe-
roendO. — 19.45 Nieuws. — 20.15 
Mini Mikro Makro (speD. - 2020 
Home sweet home (f J. — 20.45 
Kurt & Ck). - 21.40 Zij aan zij? -
2225 Nieuws 

BRT 2 
19.10 Jukebox. - 19.15 De avon
turen van Niko (fJ. — 19.45 
Nieuw& — 20.15 Leven (film). 

NED 1 
16.45 Kun je nog zingen? Zing dan 
mee! — 18.25 Teleac (Het oude 
Rome 3) - 18.55 Zwartkop (tele
visiefilm) — 20.00 Nieuws. — 
2028 Isabel's choice (televisiefilm). 
— 22.05 Tijdverschijnselen — 
23.00 Teleac (kommunikabe). — 

NED 2 

18.30 Sesamstraat — 19.45 
Jeugdjournaal. — 19.00 Nieuws — 
19.11 Politieke partijen (R.P.FJ. — 
1921 Van gewest tot gewest — 
20.10 Terminaal (televisiespel). — 
21.18 Cinevisie. - 22.00 Studio 
sport — 22.30 Nieuwa 

RTB 1 

19.30 Nieuws. — 19.55 Risquons-

rooy en Dirk O p s t a j l i als de 
^etra en de pas afgestudeerde 
I zich vergaapt op de glamourwe-
r, een tv-fllm van Roger van Rans-
ie in Vlaanderen". (BRT 1, zondag 

|k aan 't werk. Twaalf jaar nadat hij 
vierde aktrice Petra (Willeke van 
speelde, ziet hij haar weer. Tony 
zoon van een geslaagd zakenman 
ld met Petra. Tony en Petra begin-
De roddelpers is er als de kippen 
I echter op de droomwereld van 

3 janJ — BRT 1 start vanavond 
)nsterproduktie Marco Polo. Het 
in dubbele aflevering van bijna 
et is het gefilmde verslag van de 
Marco Polo in de 13de eeuw door 

en India maakte. Het is een 
ing geworden. Regisseur Giuliano 
zijn hele ploeg akteurs en mede-
, Afrika en Azië. Op BRT 2 begint 
ireeks: de 12-delige Amerikaanse 
r West op z'n faesf (Best of the 
er vast van overtuigd dat hij als 
»st goeie zaken zal doen. Ondanks 
'ordt, vestigt hij zich met zijn aan-
irwende vrouw Elviara en hun 
niel in de nederzetting Copper 
/an een kordaat optreden tegen-
oonhouder, wordt hij meteen tot 

jnJ — Het medisch magazine Zal 
ter? (BRT 1) gaat over geslachts-
jdsprofieien, een 5-delige reeks, 
ilk verband er bestaat tussen de 
sen en hun vrijetijdsbesteding. De 
)nd is een inleiding. Daarna komen 
x)d: een landelijke dorpskern, een 

een stad, een villawijk en een 
). — De NOS begint vanavond 
ekelijkse kunstrubriek Omnibus 
eed mogelijk terrein van de kunst 

zal worden geïnformeerd, opinies weergegeven, ont
wikkelingen gesignaleerd, enz. (Ned 2). 

W O E N S D A G (5 janJ - Op BRT is het volop 
de periode waarin nieuwe reeksen en programma's ge
lanceerd worden. Op BRT 1 prezenteert Armand Ren 
zijn eerste Mini Mikro /Wa/cro^pelletje, gebaseerd op 
het afgevoerde „Mikro-Makro-spel". Kurt van Eeghem 
orezenteert zijn eerste Kurt & Co-show, een reeks 
shows waarin hij zijn gasten, een heterogeen gezel
schap, inviteert, met hen praat en hen al eens iets laat 
doen. Gasten vanavond zijn: John Massis, Walter van 
den Broeck, Albert Szukalski, Guy Lee Thys, Ann 
Petersen. — Op BRT 2 begint een nieuwe Engelse 
avonturenreeks: De avonturen van Niko over een 
weesjongen die met zijn ruwe oom op een eilandje 
woont — Wij krijgen op ons scherm weinig Japanse 
films te zien. Vanavond breekt BRT 2 met die gewoonte. 
Op haar scherm komt „Leven" (Ikuru) van de beroemde 
Japanse regisseur Akira Kurosawa. In „Ikuru" verneemt 
een 50-jarige ambtenaar dat hij ongeneeslijk ziek is. Hij 
realizeert zich dat zijn leven tot nu toe één grote leegte 
is geweest Hij probeert wanhopig daaraan nog wat te 
doen... — In Isabel's choice speelt Jean Stapleton (Edith 
in ,JK\\ in the family") een sekretaresse op leeftijd die na 
vele jaren weduwschap moet kiezen tussen een leiding
gevende baan en een huwelijk... (Ned 1 /VPRO). — Op 
Ned 2 (NOS) gaat het er tragischer aan toe: Terminal 
(Going gently) is het verhaal van twee mannen die lijden 
aan kanker. Hun ziekte bevindt zich in een eindstadium. 
Zij reageren totaal verschillend op hun toestand en op 
hun omgeving.-

D O N D E R D A G (SjanJ - Het jongerenmagazi
ne van BRT 2 Een vinger in de pap gaat over: Een plekje 
voor jezelf (een dagboek, tijd voor jezelf, eigen verant
woordelijkheid, eigen mening, enzJ. Gast: Kamagurka 
(tekenaar en zanger). — In de Shakespeare-reeks 
(BRT 2) wordt vanavond De Koopman van Veneöë ver
toond, het verhaal van de verbitterde rijke jood Shykxdc 
— Het feministisch getinte Vara-programma Ki^ Haar 
(Ned 2) gaat over verkrachting en zelfverdediging door 
vrouwen. 

V R I J D A G (7 janJ — De Franse regisseur Louis 
Malle heeft heel wat suksesvolle films op zijn naam 
staan. Atlantic City, zeker niet zijn beste, is zijn tweede 
film die hij in de Verenigde Staten maakte. Burt 
Lancaster speelt de hoofdrol. Wanneer de casino's 
gelegalizeerd worden in de Verenigde Staten, be
schouwt de 60-jarige organizator van weddenschappen 
dit als een bedreiging voor zijn bestaan. Na een 
ontmoeting met Dave, een drugsmokkelaar, probeert hij 
het in die misdaadbranche te maken... (BRT1). — Jo 
Röpcke prezenteert in zijn filmmagazine Première-extra 
fragmenten uit recente films, praat met auteurs, regis
seurs, akteurs en brengt nieuws over de filmwereld. In 
deze aflevering: reportage over speciale effekten; Ford 
Coppola, regisseur van o.a. „One from the heart", 
Vlaamse films met o.a. „Brussels by night" van Marc 
Didden; „La Boum 2", een tienerfilm en „De Boezem
vriend" met André van Duin (BRT 1). — De Vara 
(Ned 1) heeft vooriopig een dertiental afleveringen 
gekocht van de Amerikaanse reeks Fame. „Fame" 
speelt op de New Yorkse toneelschool en gaat over het 
leven, het werk en de toekomstverwachtingen van 
leeriingen en docenten. De weg naar de roem, die allen 
begeren, is hard. Maar in de reeks wordt er op luchtige, 
muzikale en onderhoudende manier over verteld... 

tout (speD. — 20.55 Oiansons è la 
carte (show). - 21.55 Der Ring 
des Niebelungen (dokj. — 22.45 
Nieuws. 

F 1 
20.00 Nieuws. — 20.35 Les mer-
credis de l'information. — 21.35 
Wallenstein (Getrouw aan de kei-
zer). — 23.05 Nieuws. 

A 2 
1920 Gewestelijk nieuws. — 19.45 
Le théêtre de Bouvard (magJ. — 
20.00 Nieuws - 20.35 Richelieu 
(tv-film). — 22.10 Cinéma, cinemas. 
— 23.10 Nieuws. 

F3 
1920 Gewestelijk nieuws. — 19.40 
Regionaal programma — 19.55 II 
était une fois l'espace. — 20.00 Les 
jeux de 20 heures (spel) - 2035 
Pas perdus (tv-film). - 22.05 
Nieuws. — 22.35 Prélude é la nuit 

ARD 
20.00 Nieuws. — 2015 Wie es 
geschah (tv-film) - 21.45 Titel, 
Thesen, Temperamente. — 22.30 
Tagesthemen. 

ZDF 
19.00 Nieuws. — 19.30 Schwim-
mende Eisscholle (jeugdfilm). — 
20.15 Ekonomisch magazirra. — 
21.00 Heute-Joumal. - 21.25 Die 
Stressen von San Francisco (poii-
tiereeks). — 22.10 Mitgefangea — 
22.40 Innenbilder-Aussenbikter. — 
23.40 Nieuws. 

D 3 
20.00 Nieuwa - 20.15 Mittwochs 
in_ — 21.45 Auslandsreporter. — 
22.15 Der Getriebene. - 23.45 
Nieuws. 

LUX. 
19.15 Nieuws. - 19.52 Le coffre-
fort: spel. — 20.00 La route de la 
liberté (f J. - 21.00 Ck)lumbo (f J. -
22.30 La joie de lire. - 22.35 La lan-
teme magique (kunstmagJ. 

Donderdag 
6 JANUARI 

BRT 1 
18.00 Tik tak. - 18.05 Oiips (f J. -
18.50 Het land van het Zwin. — 
19.00 Sherpaland. - 19.05 Mar
kant - 19.45 Nieuws. - 20.10 
Kunst-zaken. — 20.15 Cinemanie. 
- 21.00 Panorama - 21.50 Dallas 
(f J. - 22.40 Nieuws. 

BRT 2 
19.00 Een vinger in de pap — 
19.45 Nieuwa — 20.10 Kunst-za
ken. — 20.15 De koopman van 
Venetië (f J. 

NED 1 
19.00 De Harold Uoyd show. — 
1925 De familie Knots (f J. - 20.00 
Nieuwa - 2028 Armoede (f J. -
21.45 Hier en nu. — 22.15 Maggie 
Fort>ea — 23.05 In stemming. — 
23.35 Nieuwa 

NED 2 
1820 Paspoort - 18.30 Sesam-
straat — 1845 Jeugdjournaal. — 
19.00 Nieuwa — 19.11 Alleen op 
de wereW (f J. - 20.06 Het zwarte 
gat in de bjd (film). - 20.50 Kijk 
haar (magJ. — 21.30 De galei van 
Giens (dokJ. - 22.30 Nieuwa 

RTB 1 
19.30 Nieuwa — 19.55 Autant sa-
voir (De R.T.TJ. - 2020 Opératton 
aandestine (film). - 21.55 Le car
rousel aux imagea — 22.50 
Nieuwa 

F 1 
1920 Gewestelijk nieuws. — 19.45 
S'il vous plait (magJ. - 20.00 
Nieuwa — 20.35 Les poneys sau-
vages (f J. — 22.05 Histoire des 
inventtona — 22.55 Nieuwa 

A 2 
1850 Des chiffres et des lettres 

TVEkspies 
De dikste vriend 

vanuwTV. 

(speO. — 19.10 D'Accord, pas d'ac-
cord (magJ. — 1920 Gewestelijk 
nieuws. — 19.45 Politieke partijen. 
- 20.00 Nieuwa - 20.35 Planète 
bleue (magJ. — 21.40 Les enfants 
du rock (rock). — 23.15 Nieuwa 

F3 
1920 Gewestelijk nieuwa — 19.40 
Regionaal programma — 19.55 II 
était une fois l'esjaace. — 20.00 Les 
jeux de 20 heures (speD. — 2035 
Le general dort debout (film). — 
22.10 Nieuwa - 2240 Prélude è la 
nuit 

ARD 
20.00 Nieuvire. - 20.18 lm Brenn-
punkt (dokJ - 21.00 Mozart -
2230 Tagesthemen. - 23.00 C>> 
tombe (komedie). — 030 Nieuwa 

ZDF 
19.00 Nieuvi«. - 1920 Das Licht 
— 19.30 Hatten sie heut' Zeit fCir 
uns? (show). — 21.00 HeuteJour-
nal. — 2120 Familie Villano kehrt 
recht zurück (tv-speO — 0.05 
Nieuvi/a 

D 3 
20.00 Nieuwa - 20.15 Der letzte 
Rebell (film). - 21.30 Filmöp. -
21.45 Landesspiegel. - 22.15 Die 
Kunst des Alters (Simone de 
Beauvoir). 

LUX. 
20.00 L'lle fantastique (f). - 21.00 
Keuzefilmprogramma: Le prison-
nier d'Alcatraz - La dame dans 
l'auto avec des lunettes et un fusU. 
— 23.35 La joie de lire. 

Vrijdag 
JANUARI 

BRT 1 
18.00 Tik Tak. - 18.05 Klein, klem 
kleutertje. — 1820 Er was eena. 
- 18.30 Harold Lloyd. - 18.55 
Juke Box. — 19.00 Vnje bjd vnjdag. 
— 19.40 Morgen. — 1945 Nieuwa 
— 20.15 Mini Mikro Makro (speO. 
- 2020 Atlantic Oty (film). -
22.00 Première — 23.00 Nieuwa 

BRT 2 
19.45 Nieuwa — 20.15 De Forsyte 
Saga (f) — 21.05 De mysterieuze 
wereW van A.C. Clarke. — 21 30 U-
t>rado. — 22.10 Tussen hemel en 
afgrond. 

NED 1 
13.00 Nieuwa - 16.00 Verhalen 
rond Fluisterpaard. - 1630 De 
Poolhondenpatrouille (dokJ. — 
1825 Open sciiool/Teleac — 
18.55 Nils Holgersson - 1920 Vijf 
tegen vijf Ocvins). — 20.00 Nieuwa 

I - 21 15 Rsa - 2125 Fame (f). -

22.15 Sonja op vrijdag. - 23.15 
Konsumententips. — 2322 
Nieuws. — 2327 Moord op een 
voddenraapster (triller). 

NED 2 
1820 Paspoort - 1830 Sesam
straat — 18.45 Jeugdjournaal. — 
19.00 Nieuwa - 1911 Airline (f). 
— 20.05 Avro's wie-kent-kwis 
(speO. — 21.15 Sportman van het 
jaar 1982. - 2215 Wat is klaver-
vier? Wat doet klaver-vier? — 
2230 Nieuvire. - 22.45 Vuuriand. 
— 2325 Nieuwa 

RTB1 
19.30 Nieuwa — 19.55 A suivre-
— 21 30 Exterieur nuit (film). — 
2320 Nieuwe. 

F 1 
1920 CaewesteKjk nieuwa — 19.45 
SU V0U8 plait (magJ. - 20.00 
Nieuwa — 2035 Les compagnons 
de la chanson. — 21.40 Mercy 
Sylvestre (f). - 22.40 Vissan in 
Ierland (dok). - 23.10 Nieuwa 

A 2 
1920 Gevrastelijk nieuwa - 19.45 
Le theatre de Bouvard. - 20.00 
Nieuwa — 20.35 L'Epingle noire (f). 
— 21.40 Apostrophes (magJ. — 
2255 Nieuwa - 23.05 Serenade é 
trois (film). 

F3 
1920 Gewestelijk nieuwa — 19.40 
Regk>naal programma — 19.55 II 
était une fois l'espace. — 20.00 Les 
jeux de 20 heures (speO. - 20.35 
Le nouveau vendredi (magJ. — 
2135 Que la gentiane est done 
amère (teater) - 22.30 Nieuwa — 
23.00 Prelude ó la nuit 

ARD 
20.00 Nieuws. - 2015 Die Privat-
sekretann (film). — 21 45 Zu neuen 
Ufem? (dokJ. - 22.30 Tagesthe
men. — 23.00 Die Sportschau. — 
2325 Sonderdezemat K 1 (f). -
0.55 Nieuvi». 

ZDF 
19.00 Nieuvi«. - 19.30 Auslands-
joumal. — 20.15 Kottan ermitteft 
(politereeks). - 2125 Die Welt m 
der wir wohnen. Een eigen huis aan 
halve pnja - 2200 Heute-JoumaL 
- 2220 Aspekte (magJ. - 23.05 
Und Jimmy ging zum Regenlxjgen 
(film). — 1.10 Nieuwa 

D 3 
20.00 Nieuwa — 20.15 Freitagsfo-
rum. Medezin im Dritten (magJ. — 
21.45 Landesspiegel (reportage). 
- 22.15 PoWark (t>/-reeks) -
23.05 Rockpalast (CSokten Earring). 
- 0.05 Nieuwa 

LUX. 
19.15 Nieuv«. - 1952 Le coffre-
fort — 20.00 Le riche et Ie pauvre 
(f). — 21.00 Morts suspectes (film). 
- 2255 Bourse+Hebdo 
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14 Mi Kritisch bekeken 

Poëzie: 
waar zwijgen niet meer helpt... 

Ook al was het dit jaar nog maar de vierde aflevering, het 
Europese Poëziefestival te Leuven kan al op een aardige 
traditie bogen, en op een reputatie die in het buitenland 
soms groter is dan in dit patattenland. Wie bladert in het fes-
tivalboek stuit dan ook herhaaldelijk op namen (en teksten) 
van eerste orde: Mario Luzi en Vittorio Sereni uit Italië, 
Fernando Rielo en Justo Jorge Padron uit Spanje, ös ten 
Sjöstrand uit Zweden, Kathleen Raine uit Groot-Brittannië, 
John Montague uit Ierland, Jean-Claude Renard uit Frank
rijk, André Chouraqui uit Israël, enz. Ook de Nederlandstali
ge delegatie mag er wezen: Guillaume van der Graft en 
Huub Oosterhuis uit Nederland, en van bij ons Erik Van 
Ruysbeek, Claude van de Berge en Anton van Wilderode. 

De gemeenschappelijke noemer 
waar al deze namen dit jaar bij 
pasten was „Mysterie en Materie". 
Onder deze brede vlag worden 
een aantal asp>ekten getoond van 

Anton van Wilderode: met 
Vlaamse poëzie op zuiderse wegen 

een rijk gedifferentieerde poëti
sche „queeste" naar het onuitspre
kelijke dat van elke geschiedenis 
(zowel van individuen als van ge
meenschappen) doel en zin uit
maakt. In de breedste zin wordt 
hier dus gezocht naar de „religieu
ze" dimensie van alles d.w.z. dat 
wat alles samenhoudt verbindt En 
dus evenzeer naar de krachten 

„Wij"-redakteur op literaire toer... 

Van waarneming tot poëzie 
Er zijn heel wat auteurs die vrij sterk in het literair wereldje van start zijn 
gegaan maar die dan daarna heel vlug kwasi kompleet van de schrijversscène 
verdwijnen. Dit verschijnsel kan natuurlijk heel wat oorzaken hebben en je zou 
in dit opzicht in feite een vergelijking kunnen maken met het wielerbedrijf: hoe
veel, vaak talentrijke jonge renners weten tot de beroepsrennersgilde door te 
dringen? 

„Wij'-redakteur Maurits Van Liedekerke (°Teralfene, 21 juli 1945) startte in het 
midden der zestiger jaren op een niet onaardige wijze in het literair bedrijf: het 
in die tijd vrij prestigieuze Nederlandse tijdschrift „Podium' (met onder meer 
Remco Campert en Gust Gils in de redaktie) nam gedichten en verhalen van 
hem op, iets wat weinig jonge Vlaamse auteurs toen wisten te realizeren. Maar 
Van Liedekerke ging niet op dit elan door. Hij publiceerde nog wel een 
bundeltje gedichten (JVIs een glas water' - 1971) en een verzameling 
aftelrijmpjes („Appelsien, laat je zien" - 1975) maar voor de rest was het 
komplete stilte geblazen. Het zag er dus naar uit dat hij voor de literatuur ver
loren was, om het eens in ty(.'sche eindpunt-terminologie te zeggen. 

Van zijn poëzie 
geen l(waad 

Van Liedekerke moet In elk geval niet 
kompleet stilgevallen zijn want dit jaar 
kan men van een plotse revival gewag 
maken: er verschenen van hem eind 
deze zomer een nieuwe dichtbundel 
CVan het oog geen kwaad") en op de 
jongste Boekenbeurs het kortverhaal 
„De Wolk". In zijn poëzie schrijft hij 
vooral gevoelens, ervaringen, dromen 
van zich af Hij verplaatst zich via zijn 
gedichten naar een toeschouwerssi
tuatie van waaruit hij nu eens met 
harde, scherpe blik, dan weer met 
dromerige ogen naar zijn eigen beleve
nissen en omgeving kijkt Van Liede
kerke isoleert zich als het ware in zijn 
verzen om er — beschut door de 
mantel der poëzie — een al dan niet 
gedroomde leefwereld te creëren („De 
zwarte zwetende steen / waarin ik mij 
Iwjwijlen opsluit / is geen cel noch 
amoebe / is een viervoetige wolk / die 
over de nauwgezet uitgesneden blau
we zee / naar het oosten rijdt") 
Jeugdherinneringen duiken op, zo in 
het mooie „Wij woonden aan het wa
ter" waarin Van Liedekerke zijn jonge 
jaren langs de oever van de Dender In 

herinnering brengt (pag. 16) of de tijd 
toen hij nog met met de auto reed, de 
nostalgie naar de fiets dus C,lk die 
gewoon was me / op buizen voort te 
bewegen / en die gevangen zat in het 
raderwerk / van rayons, van stralen" 
— in de cyclus „Want als een koning 
ben Ik schendbaar", pag. 47). Zijn 
veelvuldige vakantieverblijven in het 
zonnige Franse zuiden resulteren In 
een paar voortreffelijke reisgedichten 
CRoc de Gachonne", pag. 22 e.vJ. De 
levens- en natuurgenieter is er in aan 
het woord CDe cipressen ruisen niet / 
als je In de aanschietende nacht / de 
nachtuil naroept / De zon spreekt in je 
sponsen huid. / Je lichaam opent zich 
ais aarde / die pas nu lauw en lenig 
wordt", pag. 23). Je voelt dat de 
dichter hier een nieuw, beter leven 
vindt ja, dat hij herieeft: in het zuiden 
„vonkt de zon de mensen wakker" 
(pag. 25), hij geniet van de stilte, speelt 
rustige spelletjes, keilt „een kei, geruis
loos tot op de bodem, / lawaai valt 
dood / in een bed van kiezel en trage 
ton-en." (pag. 26). 

Van Liedekerke sluit de bundel af met 
een gedicht waarin hij zich met glashel
dere feiten tot „De analfabeet" be

noemt een analfabeet die van tekens, 
letters, woorden en zinnen leeft maar 
in deze eigengereide wereld van het 
geschrevene wegzinkt Hij schildert er 
zichzelf af als de kompleet hulpeloze 
die aan de willekeur van anderen Is 
overgeleverd, de dagdromer die de 
realiteit van elke dag met een dag- ver
traging beleeft C,Maar morgen weet ik 
het \^eer / En vraagt men mij of ik 
blind ben of zot / of ziek. / En daarom 
zeg ik het u vlakaf / Ik kan niet lezen, Ik 
kan niet schrijven en ik schaam mij.") 
Een ontnuchterend vers om te beslui
ten dus, een literair testament bijna, 
een relativeren van wat hij elke dag 
noodgedwongen meemaakt 

De wolk met de 
voeten op de grond 

Naast nieuwe poëzie verscheen dit 
najaar van Maurits Van Liedekerke 
tevens het kortverhaal „De Wolk". In 
dit met vijf potloodtekeningen van 
Mare Gijsels geïllustreerde verhaal be
schrijft Van Liedekerke op lyrische 
wijze het samenleven van de Vader en 
de Man aan de rivier, met aan de 
overkant van die rivier een chemische 
fabriek waaruit grijze wolken opstijgen. 
De dreiging van de overkant fabriek 
en rook, wordt door de auteur vla een 
citaat van Xenofoon aangeduid: „Bij 
dageraad ontwaarden zij, ergens aan 
de overzijde van de stroom, een korps 
van kop tot teen gewapende ruiters, 
dat zich gereed hield hun de overtocht 
te belemmeren." 

De overkant van de rivier is dus zowat 
taboe, een konstante bedreiging voor 
de vader en de man die In stilte door 
hun dagen gaan. En deze dagen wor
den op een bijna Instinktieve, machina
le wijze gevuld met het kweken van 
schap>en, konijnen, kippen en eenden, 
het hakken van hout het maaien van 
gras. Maar steeds weer zitten de 
dagen onder de dreiging van de chemi

sche fabriek aan de overkant 
Cs nachts „komt het groene monster 
van achter de fabriek" - pag. 12); en 
deze dreiging krijgt nog een extra 
dimensie wanneer op een dag Dora 
(„ze Is zot spijtig want ze heeft een 
mooi lijf' - pag. 11) haar vijf kinderen in 
het zwarte, stinkende water van de 
rivier verdrinkt (de man „greep een 
kind en trok. Het blauw gelaat dat 
weende." Het weent oliedruppels," 
zegt de man.", pag. 11). Tussen deze 
beklemmende beschnjvlngen door 
duiken af en toe de kleine rituelen van 
de vader en de man op: de vader die 
de schriftuur leest de man die voor hl] 
naar bed gaat en zich tussen lakens en 
boeken opsluit zijn vingers in het wlj-
watervat drenkt CAan de overioop 
tast hij het kruikje met gewijd water. Hij 
vindt het boven de lichtknop. Twee 
vingers. Zijn voorhoofd druppelt", pag. 
22). 

Van Liedekerke duwt met korte zinnen 
het afgesleten dagritme op papier, een 
koele, duistere, beklemmende leefwe
reld die weinig vooruitzichten biedt die 
gevangen zit tussen schapen, hooi, 
fabriek, donker rivierwater en de per
manente dreiging van de wolk. Vader 
en man, levende fossielen, robots in de 
schaduw van de fabriek, mensen die 
worden lamgelegd door de nefaste 
invloeden van de chemische Industrie. 
Dit verhaal, vormt in feite een bittere 
aanklacht tegen bepaalde facetten van 
onze moderne samenleving, het sym-
bollzeert de groeiende onderdrukking 
van de mens door de machine, de 
wurgende welvaart Een tekst als een 
korte, door merg en been gaande 
kreet Maurits Van Liedekerke had dit 
gegeven wellicht tot een sterke roman 
kunnen uitwerken. 

Satirev 

Maurils Van Liedekerke: „Van het oog geen 
kwaad' - uitg. Dimensie/Leiden, 300 fr.; „De 
Wolk", uitg. De Kleine Uitgeverij/St-NI-
klaas, 190 fr. 

die alles ontbinden, de on-mach
ten, het kwaad, of — in kristelijke 
zin — de erfzonde van deze, onze 
geschiedenis. 

Bij dit wezenlijk onomschrijfbare 
tema zal het niemand verbazen 
hier een grote diversiteit aan stem
men te vinden: de opstandigheid 
en bitterheid van de Marokkaanse 
dichter Tahar Ben Jelloun (jammer 
genoeg afwezig op het festival, 
maar gelukkig wel vertegenwoor
digd in de bundel) naast de myti-
sche „Waterwals" van de Griek 
Aris Dikteos, het (uiterst leesbare) 
gevecht met de twijfel dat Guillau
me van der Graft levert in de 
cyclus „Gedichten voor Didymus' 
naast de teksten van José Garcia 
Nieto die zo zijn weggestapt uit de 
traditie van de grote Spaanse 
mystiek, de aan oosterse wijsbe
geerte verwante gedichten van 
onze eigen Erik van Ruysbeek 
naast de transparante, meerzinni-
ge, prachtige schilderijen van de 
Portugese dichteres Sophia de 
Mello Breyner Andresen. 

elk van deze teksten levert zijn ei
gen gevecht: tóch willen zeggen 
wat eigenlijk niet te zeggen is, 
spreken omdat zwijgen ook niet 
helpt, worstelen met onvolkomen
heden die elke taal eigen zijn. 
Daarom ook is het goed dat de le
zer hier zowel de oorspronkelijke 
taal als een vertaling vindt Zoals 
een toerist gewapend met een 
gids, toch telkens weer zelf alles 
moet ontdekken, zo kan hij lang
zaam binnendringen in het gedicht 
en het naar eigen inzicht van bin
nenuit opbouwen. 

De meer dan 60 gedichten wor
den voorafgegaan door een inlei
ding van samensteller Eugene Van 
Itterbeek en een tiental essays 
van de belangrijkste deelnemers 
aan het festival. Ook hier zijn de in
valshoeken uiterst verschillend en 
vaak bewijzen zij dat in dit domein 
de dwaalwegen de enige juiste 
zijn. Voor een aantal van deze 
teksten is het zeker jammer dat ze 
niet van vertalingen zijn voorzien 
— en dat zal wel om praktische, 
uitgave-technische motieven zijn 
gebeurd. Daarom is het alvast 
goed te signaleren dat drie van 
deze essays (deze van Chouraqui, 
Renard en Rielo) in het Neder
lands zijn te lezen In het oktober
nummer van „Kultuurleven". 

Onder dezelfde titel „Mysterie en 
Materie" verscheen ook een be
scheiden gelegenheldsultgave 
waarin gedichten en essays wer
den opgenomen, spontaan inge
zonden zelfs vanuit verre uithoe
ken van deze aarde, naar aanlei
ding van dit 4de Europees Poëzie
festival. Op enkele uitzonderingen 
na bleven het onvertaalde teksten 
in een bonte verzameling talen: 
Frans, Spaans, Nederlands, Ita
liaans, Engels en Bulgaars. Een 
pretentieloos boekje om op verlo
ren ogenblikken In te bladeren, 
met hoogten en laagten, met plots 
een onverwachte verrassing bij 
namen als Leo Vroman of Maurice 
CJarême (die het onmogelijk zelf 
kan hebben ingezonden) of bij 
gedichten met een opvallende 
adem als van Jean-Paul Klée of 
Giovanni Christini, of een mooi 
kleinood als van Lieve Thiebaut 
(van wie bij de Leuvense Schrij-
versaktie een dichtbundel Nazca 
verscheen, waar we zeker nog op 
terugkomen). 
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Kritisch bekeken m 15 

Eveneens ter gelegenheid van dit 
blijkbaar vruchtbare festival ver
scheen „De onmetelijkheid van 
het ogenblik/L'immensita dell'atti-
mo", een keuze uit de gedichten 
van Mario Luzi met vertalingen en 
een inleiding door Frans van Doo-
ren. Met Luzi zitten we zeker niet 
bij de populaire, „gemakkelijke" 
dichters; hij situeert zich in de lijn 
der beschouwende dichters, 
maatschappij-kritisch zonder slo
gans, en tegelijk lyrisch zonder 
franjes, een lijn die sinds de oud
heid onafgebroken zichtbaar is ge
bleven in de Italiaanse letterkunde. 
Zo is de grote Dante vaak niet ver 
uit de buurt als je Luzi leest 

Ik blijf nadenken over het weinige 
dat er gezegd is en het vele dat er 
gehoord is, terwijl het water in de 
beek bruist en draden hoog in de 
lucht op palen en antennes zoe
men. „Je zult over deze gevoelloze 
levensjaren niet kunnen oordelen", 
zeg ik bij mezelf, „alleen anderen 
zullen dat kunnen in een andere 
tijd. 

Bid dat hun ziel naakt moge zijn 
en hun gevoel voor anderen vol
maakter". 

De bloemlezing biedt een mooie 
selektie en een bijwijlen indruk
wekkende kennismaking met 
deze dichter die in Italië tot de 
grootsten van zijn generatie wordt 
gerekend. Wat je vooral bijblijft is 
de ernst waarmee dit dichter
schap wordt beleden: deze poëzie 
wil recht doen aan mensen zoals 
ze vaak zitten gevangen in meka-
nismen van armoede en geweld, 
van ideologieën en sentimenten, 
maar zoals ze twijfelloos elk voor 
zich en allemaal samen zijn geroe
pen tot meer dan dat: 

— De wereld is groter —, glimlach 
ik 

en ik denk aan mijn vrolijkheki als 
aan een zwerm vogels 

die wegvlucht uit een huis dat op 
instorten staat 

Zeker geen vrolijke poëzie dus, 
maar ook geen zwartgallige, uit
zichtloze, eerder een die beseft en 
belijdt dat elke hoop dient 
veroverd, elke toekomst bevoch
ten, elk leven in pijn gebaard. 

Als tegenhanger voor deze Luzi-
bundel publiceerde de Europese 
Vereniging ter Bevordering van 
de Poëzie een gelijkaardige selek
tie uit het werk van Anton van Wil
derode met een Italiaanse verta
ling van Luisa van Wassenaer-
Crocini: „Terra dell'Amen/Het land 
van Amen", een uitgave die alleen 
maar kan toegejuicht worden en 
goede vaart gewenst op zijn zui
derse wegen. 

Jos Stroobants 

UITGAVEN EUROPESE 
REEKS 

Mario Luzi, Oe onmetelijkheid van het 
ogenbllk/L'lmmensité deltattlmo, tweetali-
ga uHgave, gedichten/poizia, in het Neder
lands vertaald door Frans van Dooren, 
1982. 350 afr., cahier nr. 31. 

Anton van Wilderode, Terra deirAmen/Hat 
land van Amen, tweetalige uitgave, gedich
ten/poëzie in het Italiaans vertaald door 
Luisa van Wassenaer-Crocini, 1982, 
350 B.h'., cahier nr. 32. 

Mysterie en Materie/Mystére et Mature/ 
Myttery and Matter Essays en gedichten, 
samengesteld en ingeleid door Eugóne Van 
Itterbeek, Europees Poüziefestival 1982, 
550 B.fr, cahier nr. 33. 

Mysterie en Materie/Mystére et Matiére/ 
Mystery and Matter. Essays en gedichten. 
Gelegenheidsuitgave. Europees Poëziefes-
tival 1982, 200 B.fr, cahier nr. 35. 

LEUVENSE CAHIERS 
Lieve ThielMut, Nazca. Gedichten. Etsen 
van Eline 't Sant, 1982, 150 B.fr, cahier 
nr.34. 
Uttg.: Europese Vereniging ter Bevordering 
van de Poëzie, Boskantstr. 30 te 3200 
Kessel-Lo. 

Jef Eibers zingt in 't midden van 't gewoel 
Vong jaar verraste de Vlaams-Brussel
se zanger Jef Eibers ons aangenaam 
met een modeme kerstplaat, die om-
vi/ille van slechte promotie met echt 
van de grond kvy/am. Maar .Afspraak 
met haar" blijft voor ons een van de 
fijnste liedjes van de tachbgerjaren. Bij 
MFP verscheen ook een elpee die een 
vrij goed overzicht geeft van de be
kendste en beste nummers van de 
„oude" Jef Eibers, die tot 76 in een ge
kuist Brussels dialekt veel sukses keri-
de. Jef is na een jaar hard werken aan 
een nieuwe elpee toe „In 't midden van 
't gewoel" noemt de plaat En wi] 
verdenken hem er van met deze titel 
— in het Brussels uitgesproken — een 
woordspeling te maken omtrent de 
hachelijke toestand van de Vlaming in 

de verfranste hoofdstad. Want Jef 
heeft — behalve een paar nummers — 
gekapt met de zachte sfeer en de 
romantiek: hi] staat weer — zoals even 
voor zijn sukses als zanger — op de 
barrikaden. Het Inleidend titellled 
spreekt voor zichzelf, met wat verbitte
ring en vol strijdlust opteert de zanger 
voor geweld wanneer het nodig is. en 
zelfverdediging en akbe slechts de 
opk>ssing brengen De beelden die hij 
aanbrengt zijn met erg relevant maar 
Jef Eibers' achtergrond kennend kon 
hij fiet wellicht niet anders verwoor
den. Op een fijne melodie volgt „Zoals 
weleer", over hoe hij een zanger ziet 
en het engagement dat hij al dan niet 
verkondigt De btel „Solidariteit" is 'n 
aanleiding om andere wereldproble

men zoals honger, onderdrukking, en 
kommumsme aan te vechten, terwijl 
ook Borms ter sprake komt Een op
somming van bekende elementen om
lijst van een mekxdie waarmee je ech
ter nog geen goed lied maakt, en 
ondanks de goede bedoeling het 
zwakste is van de plaat Hierop vol
gend IS „De dag dat de oorlog is 
gedaan" dan weer een fijn luistemum-
mer, en „DefHé" is er het gepaste 
tweede luik van. Afsluiter „Eer Vlaan
deren vergaat" haakt in op woorden 
van Jacques Brei en het kommentaar 
van Vlaams-nabonalist Jef Eibers. 
Deze tekst hoort bij het beste dat hij 
ooit schreef. Een lied geschikt om mee 
te zingen en om een „Vlaamse avond" 
af te sluiten. Voor de ommekant ging 

Jef bij nonkel Bob Davidse te leen. 
J\nne-Mane" is een romantiscfie ver
ademing tussendoor Om even later 
schalks en wat cynisch in „De njken 
sderen feest" de ongelijkheid aan te 
pakken en de eenzaamheid van de 
oude dag aan te klagen Jef nam twee 
jaar geleden deel aan de selektie voor 
Eurosong met „Gummibal". het liedje 
was toen een fnsse uitschieter en is 
een prettige afwisseling op deze elpee. 
Waarna „Twee koffers", het omme-
kantje van zijn vong singeltje en „'t Ket
je" (even in Brussels dialekO stijl- en 
sfeervol afronden Kortom een plaat 
die na even wennen boert, en een 
syntese lijkt van wat Jef was, hoe hij 
nu «, en wil worden een zanger die 
nog iets te vertellen heeft- Serghis 

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 kollaboratie en repressie." 

In de januari- en februari-nummers van het weekblad "Wij" 
vertelt Frans Van der Eist uit zijn "Herinneringen". 

Mis deze reeks niet. Neem een abonnement: 6 maanden 
450 F, een jaar 750 F; storten op prk 000-0171139-31 van "Wij", 
Barrikadenplein 12 te 
1000 Brussel (juist: het
zelfde adres als dat van 
de Volksunie. Daar 
horen wij dan ook bij). 

En je kan natuurlijk 
ook deze bon gebruiken: 

I 
I Naam: 

C)>-J>"'J9ö'f i <*»<•» <*'>•' 1 ' ïö .ï&s(»>».*f Nf SO 

Adres: 
•i»,?^ 

i:i-

wenst een abonnement 
Q 6 maanden 450 F 
Q] 12 maanden 750 F 
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HET JAAR VAN DE VERUEZERS 
De kranten staan bol van 
jaaroverzichten. Met cijfers 
en tijden kan men in de 
sport nagenoeg alles bevifij-
zen. Maar feiten en resulta
ten verschuilen heel vaak de 
menselijke dramatiek, de 
som aan inspanningen, ont
goochelingen en voldoenin
gen. 1982 scheen voorbe
stemd om een groot sport
jaar te worden. In Spanje 
zou immers een nieuwe 
voetbalwereldkampioen ge
kroond worden, in Athene 
zouden de beste atleten van 
Europa om de titels strijden, 
in Guayaquil zouden de bes
te zwemmers ter wereld ge
lijktijdig in het water duiken 
en- op de tenniscourts zou 
John McEnroe bewijzen de 
onweerstaanbare opvolger 
van Björn Borg te zijn. 

1982 was voor ons het jaar van de ver
liezers. De sport verloor nog maar 
eens een stuk van zijn geloofwaardig
heid, van zijn aantrekkelijkheid. Zij 
boette in aan geloofwaardigheid om
dat de greep van de commercie als
maar verstikkender wordt Het weder
varen van de topsporters zou even 
gemakkelijk en even verantwoord op 
de show- als op de sportbladzijden 
kunnen worden verteld. De ontmense
lijking van de topsport gaat immers in 
versneld tempo verder. De aantrekke
lijkheid van die topsport werd in de 
voorbije twaalf maanden tot een abso
luut minimum herleid. Het topsportge-
beuren is vergrijsd en versomberd. Er 
wordt niet langer uitsluitend gestreden 
op basis van talent en aanleg, van 
wilskracht en overgave. Resultaatsge
richte taktieken en doeltreffende medi
sche en wetenschappelijke begelei
ding zijn minstens even belangrijk ge
worden als de bundeling van talent en 
menselijke eigenschappen. Een vast
stelling die extra werd geaksentueerd 
door de toename van geweld op en 
rond de velden. Op de velden als een 
gevolg van de waanzinnige (en immo
rele) financiële belangen die op het 
spel staan. Rond het veld als een 
gevolg van de toenemende sociaal
maatschappelijke onvrede van de jon
geren die menen rond een sportarena 
doeltreffende (d.i. met grote weerklank 
in de media) „akties" te kunnen voeren. 
Noch op het een en noch op het ander 

Paolo Rossi 

schijnen de verantwoordelijke instan
ties (de sportbonden enerzijds en de 
overheid anderzijds) momenteel een 
antwoord te kunnen vinden. Zij doen 
nog graag alsof hun neus bloedt maar 
ZIJ zullen hun verantwoordelijkheid met 
kunnen blijven ontlopen. 
De ekonomische knsis laat zich irr>-
mers ook in de sport gevoelen. Alhoe
wel de astronomische geldsommen 
die aan tennisspelers worden uAbe-
taald en de krankzinnig hoge transfer
bedragen in de voetbalsport verkeer
delijk het tegenovergestelde zouden 
kunnen laten vermoeden. 
Maar net als in de andere domeinen 
van het maatschappelijk leven is het 
de gewone man die het eerst en het 
meest moet bloeden. De aktieve sport
beoefening, de zogeheten rekreatie-
sport — die op zichzelf veel belangrij
ker IS dan de financieel besmette top
sport — wordt op de helling gezet Jan 
Modaal zal alsmaar méér moeten gaan 
betalen voor zijn wekelijkse zwem-
beurt De gemeentelijke sporthal moet 
hogere huursommen aanrekenen en 
de grote rekreatiecentra worden met 
verwaarlozing tiedreigd Het jarenlang 
wanbeleid in planning en financienng 
van de elektoraal gekleurde overheids
initiatieven zou in de komende tijden 
wel eens een bijzonder zware intrest 
kunnen eisen Intrest die uiteraard 
door de mindergegoeden zal moeten 
worden l)etaald. Omdat de welgestel-
den nu eenmaal een privé-zwembad 
en een pnvé-tenniscourt hebben aan
gelegd naast of rond hun woonpalei
zen. De door de hutóige regeerders 
met veel panache gepropageerde 
ideeën van „zelffinanciering" hebben 
een dubbele bodem wanneer zij naar 
de massasportbeoefening worden ge
transponeerd. Meer dan ooit moet er 
over gewaakt worden dat de vermin-
denng van de welvaart geen kwade 
gevolgen heeft voor het welzijn van de 
bevolking. 

Maar we gaan ons in dit korte jaar
overzicht niet volledig verliezen in be
spiegelingen en beschouwingen rond 
het wezen en de aard van de sport en 
de sportt)eoefening. We keren terug 
naar de feiten en de cijfers, de enige 
algemeen erkende maatstaven bij de 
beoordeling van sportprestaties. 
1982 was dan ook het jaar waann 
Brazilië geen wereldkampioen werd. 
Die vaststelling was belangrijker dan 
de andere, die ons leerde dat de 
Italianen de finale wonnen tegen de 
Duitsers. Braziliè verblijdde de voetbal
wereld in de voorbije zomer met het 
beste elftal aller tijden. Tien schitteren
de veldspelers en een onwaarschijnlijk 
zwakke doelman — het is Brazilië al 
wel vaker overkomen — produceer
den oogstrelend en doeltreffend voet
bal. De vierde wereldtitel kon hen 
onmogelijk ontsnappen. Maar de Italia
nen, andermaal geholpen door de veel 
te tolerante arbitrage, speelden hun 
beste wedstnjd in twintig jaar en ken
den veel meeval. Paolo Rossi voltrok 
het vonnis dat elke rechtgeaarde voet
balliefhebber door het hart boorde. 
Brazilië was uitgescf^keld en de Mun-
dial sleepte zich onthoofd naar zijn 
einde. Nog eenmaal ging de voetbal-
werekl overeind staan: toen de Fran
sen in de halve finale de Duitsers 
dreigden weg te spelen. Keeper Schu

macher vernielde toen evenwel onge
straft — maar dat had U al wel begre
pen — Battiston en met hem de 
Franse ploeg. 

Andermaal werden de „spelers", werd 
„het talent" uitgeschakeld door de 
„werkers", door „de taktiek" en „de 
fysiek" Nee, de voetbalsport beleefde 
in de voorbije zomer geen heuglijke tij
den ook al werd met Italié de beste 
ploeg „van de voorbije twee weken" 
wereldkampioen. Maar ons daarover 
opwinden kunnen we nog altijd met 

1982 was echter wel een bijzonder 
suksesvol jaar voor het Belgisch voet
bal. Voor het eerst in de geschiedenis 
kwam onze nationale ploeg verder dan 
de eerste ronde van de eindbeurt van 
het wereldkampioenschap. De ope
ningswedstrijd tegen Argentinië was 
zelfs het absolute hoogtepunt van het 
Belgisch sportjaar. Voor honderden 
miljoenen televisiekijkers spijkerden 
de Rode Duivels de regerende wereld
kampioenen in een verrassende ne
derlaag. De Belgische ploeg, naar alou
de traditie bestaande uit tien Vlamin
gen en één (uit Polen afkomstige) 
Waal, speelde die dag inderdaad schit
terend. 
In de daaropvolgende wedstnjden 

werd nooit nog hetzelfde niveau ge
haald Ook al kan niet worden ontkend 
dat ons doelgericht en taktisch zeer 
doordacht voetbal mee de toon aan
geeft in Europa. Dat bleek onlangs nog 
tijdens de kwalifikatiewedstnjden voor 
het Europees kampioenschap tegen 
Zwitserland en Schotland. Mede daar
om zal de Gouden Schoen 1982 begin 
januan méér dan waarschijnlijk eigen
dom worden van Ene Gerets, de kloe
ke Limburger die zowel de nationale 
ploeg als Standard Luik aanvoert 
Standard was immers ook het sukses-
njkste klubelftal van de voorbije twaalf 
maanden. Na jaren onderbreking wer
den de Rouches nog eens landskam
pioen en in de Europakjeker voor be
kerwinnaars gingen zij pas in de eind
strijd tegen het voor eigen volk spelen
de Barcelona ten onder. Naast Stan
dard vierde ook Waterschei tnomfen. 
De Limburgers wonnen een tweede 
keer de Belgische beker en in de aan 
gang zijnde kompetitie eisen zij voor 
het eerst een hoofdrol op. 

• • • 

Raatsgebrek belet ons dieper in te 
gaan op andere topprestaties. Maar op 
nationaal vlak dienen de wereldtitels 
van Ingrid Bergmans, Jacky Ickx en 
Eric Gehioers vermeld te worden. De 
judoka uit Limburg wordt zeker de 
sportvrouw van het jaar. Jacky Ickx 
greep in de nadagen van zijn carrière 
de wereldtitel in de uithouding en de 
jonge Geboers was de beste motor
crosser in de 125 cc klasse. Oostende, 
Kortrijk en Neerpelt werden respektie-
velijk basketbal-, volleybal- en handbal-
kampioen en Tollembeek werd méér 
dan dertig jaar na Aalst nog eens een 
^'laamse landskampioen in de kaats-
sport In de atletieksport beperkten de 
voldoeningen zich tot de maraton van 
Armand Parmentier en Kereltje Lis-
mont in Athene. Ze redden met hun zil
veren en bronzen medaille het aange-

Ingrid Bergmans 
zicht van onze kwijnende ateltieksport 
1982 was ook internationaal geen 
groot atletiekjaar. Wel was er natuurlijk 
Daley Thompson, de Britse tienkamper 
die een fabuleus wereldrekord (8.743 
punten) neerzette. Hij overtroefde zijn 
landgenoten Ovett en Goe in hoge 
mate. Beiden verzamelden weer de 
bankbiljetten zonder mekaar ook maar 
éénmaal diep in de ogen te kijken... In 
de tenniswereld werd de rumoerige 
McEnroe door zijn oude landgenoot 
Jimmy Connors teruggewezen. De po
pulaire Jumbo Jim won in Wimbledon 
en Flushing Meadows terwijl de jonge 
en nagenoeg onbekende Matz Willan-
der begin deze zomer Roland-Garros 
naar zich toe trok. 

Er valt heus nog wel meer te vertellen 
maar we besluiten met een gepaste 
minuut stilte: voor de ongelukkigen die 
stierven in de boksring en op de 
snelheidscircuits voor auto's en moto
ren Zullen ze dan echt nooit leren?... 

Dag Roger.., 

Minder goed verging het de Vlaamse wielersport Op 
23 augustus trok Roger De Vlaeminck, In de jaren 
zeventig één van de weinige bekwame tegenspelers van 
Eddy Merckx in klassieke wegwedstrijden, een streep 
onder zijn carrière als wegrenner. Daardoor werd de 
kleuHoosheid van het wielergebeuren nog meer beklem
toond. In het voorjaar was Roger nog één van de 
toonaangevende figuren geweest De eerlijkheid gebiedt 
evenwel te erkennen dat we nooit een matter en verve
lender wielerlente beleefden. De zogezegde groten ont
weken de strijd en een aantal verdienstelijke tweede-
rangsfiguren van weleer „doken" in de opening om 
promotie naar de topklasse af te dwingen: Frank Hoste, 
René Martens, Gomez en Contini wonnen klassieke 
wegwedstrijden. Bernard Hinault beheerste de ritten
koersen. Voor het eerst won hij in één seizoen én de Giro 
én de Tour. Bernard rekent en cijfert echter te veel om 
met Merckx vergeleken te worden. Hij Is niet mild in de 
inspanning of avontuuriijk in de onderneming. Hij is geen 
kampioen naar het hart van de mensen. In september 
werd Beppe Saronni dan eindelijk wereldkampioen. Al ja

ren werd hij aangezien als een groot kampioen. In 
Goodwood en in de Ronde van Lombardije loste hij ein
delijk de verwachtingen in. In Blois-Chaville bezorgde 
Vandenbroucke onze wielrennerij nog een welgekomen 
troostprijs ook al veranderde deze overwinning niets aan 
de intenties van een aantal sponsors: zij trokken zich op 
het eind van het seizoen uit de wielrennerij terug. Het 
wordt almaar moeilijker zijn brood te verdienen op een 
fiets. De gouden jaren zijn voorbij en zelfs een eerlijk en 
gewaardeerd vakman als Walter Godefroot slaagde er 
niet In zijn nochtans gevestigde ploeg een nieuwe 
bestaansgrond te verschaffen. Ook de broodheren van 
Fons De Wolf trokken er een streep onder. Ontgoocheld 
als zij waren over de mentaliteit van hun jonge kampioen. 
Fons had nochtans Gent-Gent gewonnen en in Luik-Bas-
tenaken-Luik was hij de bezielende uitblinker geweest 

In een andere specialiteit van het wielrennen eisten onze 
coureurs evenwel de hoofdrol op: Roland Liboton her
overde zijn wereldtitel en hij was ongetwijfeld de beste 
veldrijder van het voorbije jaar. 
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Laatste maand oud-Antwerpen: 
vier raadszittingen 
Het einde van het jaar en van een legislatuur betekenen meestal oen 
beetje uitbellen. In de Antwerpse gemeenteraad echter niet Het is im
mers zo dat er in '83 een fusie doorgevoerd word t Nu zegt de wet dat 
de oude gemeenten nog een begroting moeten indienen voordat de 
samenvoeging een feit is. De oude gewoonte om de begroting pas in 
februari of zo te behandelen kon dan ook niet toegepast worden. 
Uitzonderlijk werd de begroting dan maar in december behandeld. En 
eigenlijk hoort het zo. Een tweede probleem is echter dat die begro
ting eigenlijk geen zin heeft Na de fusie moet je toch alles aan de 
nieuwe situatie aanpassen. De vier vergaderingen in december 
hadden dan ook niet meer dan een symbolische waarde. Dat werd 
trouwens door iedere partij onderstreept Dit belet nochtans niet dat 
er door een viertal VU-raadsleden belangrijke tussenkomsten gehou
den werden. Ze beperkten zich niet tot de begroting alleen. 

Stakingen en betogingen 
Het was een woelige decembermaand 
in Antwerpen Eerst had je de stakin
gen van het personeel tegen de maat
regelen van minister Nothomb Vervol
gens de amnestieaktie van TAK op 11 
november II, de VMO-betoging en de 
tegenbetoging daarrond Het is dan 
ook met verwonderlijk dat daar wat 
van tot in de raad doordrong Raadslid 
Bergers wou weten of de stad haar 
werknemers voldoende steunde in 
hun akties tegen de maatregelen van 
Nothomb Hij vreesde dat de werkne
mers het alleen moesten rooien en dat 
daardoor de harde stakingsaktie te 
verklaren zou zijn Met wat steun van 
de stad zouden die misschien met 
nodig zijn, wat dan weer in ieders 
voordeel is 
Wilfried Willockx bracht dan de TAK-
fakkelloop in de raad, of beter de 
agressieve houding van de politie Hij 
deed dit op een zeer gematigde ma
nier, waarin hij enerzijds begrip op
bracht voor de „zogenaamd" vader
landslievende verenigingen maar langs 
de andere kant begnp vroeg voor de 
organizatoren 
In tweede instantie laakte hij het ge
welddadig optreden van de Antwerp
se politie en maakte de vergelijking 
met de hulp die de politie elders gaf 
De burgemeester stelde hierop dat er 

op 11 november met zo veel te vieren 
was, en dat de dag inderdaad voor te 
behouden was aan officiële plechtighe
den De rest van het jaar mag TAK zo
veel doen als het maar wil, maar met 
dan Waarop Willockx opmerkte dat de 
burgemeester wellicht op een andere 
golflengte zat 
Verder repliceerde de burgemeester 
dat de betogers zelf de rellen uitgelokt 
hadden Er was daar een heel verve
lend personage tussen, dat bovendien 
zei dat hij senator was En die senator 
stampte en sloeg En inderdaad sena
tor Peeters was daar Raadslid Schiltz 
onderbrak met de vermelding dat hij 
vroeger bij de „Franse missen" ook de 
takt van de politie had leren kennen 
De burgemeester was toch met hele
maal akkoord 

Even later diende Schiltz terug tussen 
te komen De stad had een bnef 
ontvangen waaruit bleek dat men geen 
geld voor sociale woningbouw meer 
moest verwachten Schepen Cools 
wou weten wat er van waar was 
Schiltz moest tot zijn spijt beamen dat 
het terecht was Hij weet dit echter aan 
de centrale regering die de Vlaamse 
Regenng met gaf waar ze recht op 
had Hij deed dan ook nogmaals een 
oproep tot frontvorming; van gemeen
ten en Vlaamse raad om de centrale 
regenng onder druk te zetten 

Bij deze laatste uitgave dit jaar van „WIJ in de Volksunie' houdt het 
redaktiekomitee er aan al de medewerkers van deze rubriek van harte 
te danken voor hun wekelijkse bijdragen. Ook dank aan de „WlJ'-wer-
vers die na 1 januari opnieuw aan de slag gaan. In de hoop op een 
even goede samenwerking In 1983 prettige eindejaarsfeesten en een 
gelukkig nieuwjaar! 

Begroting 
Gerard Bergers verklaarde namens 
de VU de begroting met goed te 
keuren Nu had de VU daar trouwens 
meer redenen voor dan ooit te voren 
Allereerst bracht de fusie met zich 
mee dat er een verschil tussen de 
diverse burgers zou ontstaan Men 
had toch wel de belastingen kunnen 
verlagen tot een gelijk niveau als in de 
randgemeenten, zelfs als dit later toch 
gewijzigd dient te worden Want we 
mogen met vergeten dat de echte 
begroting nog moet komen Het zou 
spijtig zijn met deze voorlopige begro
ting al een aantal belastingverhogingen 
definitief te maken Hij stelde dan ook 
dat deze begroting een maat voor 
mets IS Bergers stelde dat het tekort 
nu al zeven miljard bedraagt, of 26 % 
van de begroting, en dat terwijl de stad 
dit jaar al geen schulden meer betaalt 
en dat men al geld van 1983 gebruikt 
heeft zodat de feiten er op zullen 
uitdraaien dat het echte tekort wel 13 
miljard zal bedragen Het zou dan ook 
nuttig zijn te weten hoeveel de schul
den aan de RMZ bedragen, hoeveel 
v/an '83 al uitgegeven is, enz. Dan zou 
blijken dat het volledig inkomen ge
spendeerd wordt aan de aflossing van 
schulden en de betaling van het perso
neel 

Havens 
Staf De Lie nam onze beide havens in 
bescherming Hij beschreef hoe chauf
feurs soms kilometers door de dokken 
zwierven zonder dat ze hun doel vin
den HIJ vond dat de nummenng 
herwerkt diende te worden, eventueel 
gekoppeld aan kleurzones zodat ieder
een onmiddellijk weet in welke helft hij 
terecht dient te komen Die plattegron
den zouden trouwen ruim verspreid 
dienen te worden 
Over de luchthaven stelde hij dat deze 
wel degelijk rendabel zou zijn met wat 
meer vaste lijnen, en een koherent 
beleid dat met continu vanuit Brussel 
gehinderd wordt Zo was de lijn op Tel 
Aviv nooit afgeschaft mogen worden 
Tot slot stelde hij nog wat kntische vra
gen, nl of er sancties waren tegen de 
agenten met de rode armbanden, of er 
nog iets gebeurd in verband met de 
steekpenningen op de vuilnisbelt van 
de Hoge Maay en of de |X)lders nu wel 
op een gelijkwaardige manier door de 
MIVA bediend zouden kunnen wor
den Tot slot vroeg hij nog aandacht 
voor de verlichting van de Solfplaats 
en een beetje meer invul sociale wo
ningen in plaats van grootse projekten 
Een week later kwamen dan de ant
woorden, waaruit dan vooral bleek dat 
Gerard Bergers wel degelijk gelijk had 
met zijn 13 miljard deficit Van Passen 
stelde immers dat men het zo kon 
stellen, tenminste als men alles in aan
merking nam Anders was het maar 
zeven miljard Ook gaf hij toe dat de 
stad al twee miljard roerende voorhef
fing met betaald had Maar daar zou 
volgens hem nog een hartig woordje 
over gepraat worden 

Meriantile Murdoch 
Hugo Schiltz kwam uitermate scherp 

tussen HIJ hekelde de denigrerende 
manier waarop de oppositie hier be
handeld werd HIJ hield het met voor 
mogelijk dat men twee miljard waar
borg gaat geven aan een bednjf waar 
men de schuldenlast nog met van kent 
En toch legde men een dossier voor 
waar dit met uit bleek. Van Passen 
repliceerde hierop dat hij ook met alles 
wist en sommige gegevens trouwens 
vertrouwelijk waren, wat op algemene 
hilanteit uitdraaide De VU was nog 
wat meer verontwaardigd Schepen 
Huygebaert van de Haven repliceerde 
hierop dat hij het wel wist en dat 
wanneer hij geweten had dat er pro
blemen zouden kunnen zijn hij wel 
meer uitleg gegeven zou hebben 

Schiltz ging verder Belliard Murdoch 
IS een scheepsherstellingsbednjf, en 
bijgevolg een deel van de nationale 
sektoren Zolang die dan toch tjestaan, 
had de stad al het mogelijke moeten 
doen om steun uit de nationale pot te 
knjgen, eerder dan er zelf voor op te 
draaien De VU zag echter ook wel het 
sociale aspekt en zal dan ook met 
tegenstemmen, maar zich onthouden 
Dit uit protest tegen de fantaisisbsche 
behandeling van dit dossier waann de 

schepen voor Financien blijkbaar min
der weet dan de schepen voor de 
Haven, maar waar het gewone raadslid 
helemaal mets meer weet Een raadslid 
dat trouwens in verwamng gebracht 
wordt door de verschillende verhaal
tjes van de verschillende schepenen 

Konsoiidatlelening 
Een gemeenteraad zou tegenwoordig 
geen gemeenteraad meer zijn als dit 
punt met op de agenda staat Ditmaal 
stond fiet dus ook op de agenda 
Hektor De Bruyne stelde dat hij toen 
op die eerste keer een bloemtuil be
loofd had aan de persoon die dit 
varkentje zou wassen Tot zijn spijt zag 
hij dat de bloemtuil voorlopig nog met 
van eigenaar zou veranderen Hij had 
het echter altijd al geweten Antwer
pen beschikt blijkbaar met meer over 
de invloed die het vroeger had Mis
schien dat een andere meerderheid 
dat zou kunnen verhelpen' Hoe dan 
ook, Nothomb beschikt over de macht 
om te verhinderen dat Antwerpen 
meer dan Luik knjgt En De Bruyne 
was er nogal sceptisch over dat ie
mand in dit land een beter resultaat 
zou kunnen verwezenlijken 

Thor Beigers 

Franstalige dokumenten 
in Zwijndrechtse kazerne 

PRESCRimONS 
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Het 11de Genie Bataljon Staf en diensten gekazerneerd in de Lt V Thoumsinka-
zerne te Zwijndrecht levert aan de daar gekazerneerde Vlaamse milibanen doku
menten af die eentalig Frans opgesteld zijn Vergissing kan onmogelijk ingeroe
pen worden, gezien de beide dienststempels eentalig Nederlands zijn VU-kamer-
lid Oktaaf Meyntjens protesteert tegen deze gang van zaken en stelde de 
minister van Landsverdediging daaromtrent enkele vragen 
Kan de minister mededelen wat de redenen zijn dat in een Vlaamse Kompagme. 
gelegen in een Vlaamse gemeente, aan Vlaamse jongens franstalige dokumenten 
worden ter hand gesteld' Welke maatregelen zullen er getroffen worden om aan 
deze wansmakelijke toestand een einde te stellen' 
Verder wil kamerlid Meyntjens weten of er ten overstaan van de overtredingen 
van de taalwetgeving tuchtmaatregelen voorzien zijn? 
Het IS nu wachten op het antwoord van minister Vreven Voor alle duidelijkheid 
illustreren wij dit voorval met een afdnjkje van zo 'n toelatingsbewijs 
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VU-Brasschaat na 6 jaar 
medebestuur naar oppositie 

ANTWERPEN 

Na er 6 jaar te hebben meebestuurd 
in een VU-CVP-koalitie stapt de VU 
vanaf 1 januari 1983 in de oppositie. 
Op de vooravond van deze bestuurs
wisseling lichtte het afdelingsbe
stuur haar standpunt toe. 
De VU stapte In de koalitie te Bras-
schaat op 1 januari 1977 samen nnet de 
CVP. slechts enkele dagen nadat het 
vorige CVP-bestuur de vuilverbran
dingsoven had doorgedrukt We wen
sen dit toch nog even te benadrukken 
omdat gebleken is dat al de tegenargu
menten vóór en tijdens de voorbije 
legislatuur juist waren (milieuvervuiling 
voor Bethanie, Maria-ter-Heide, hoge 
werkingskosten, jaarlijks deficit). 
Verder was er nog de erfenis van een 
geldverslindend rekreatiecentrum, een 
ontzettend verlies aan wijkgroen door 
de vérkavelingswoede, het „gat" rond 
de kerk van het centrum en vervallen 
gemeentelijke gebouwen. De VU heeft 
hiertegen steeds gereageerd, evenals 
de Werkgroep voor Milieubeheer en 
Milieubescherming-Brasschaat Het 
verheugde ons dan ook dat na jaren
lange strijd d'Oude Pastorie van de 
afbraak werd gered. 
De VU trad met twee schepenen en 
drie gemeenteraadsleden toe tot het 
nieuwe bestuur .Wij beseften bij het 
aangaan van de koalitie-overeenkomst 
dat wij zes jaar lang een minderheid 
binnen de meerderheid zouden zijn, 
maar met de hoop als een evenwaardi
ge partner behandeld te worden. Vrij 
vlug bleek echter dat dit niet altijd 
zonder moeilijkheden zou gaan. Door
heen de ganse legislatuur bleef de 
spanning tussen de minimalistische vi
sie van de CVP op de ruimtelijke 
ordening (belangen-gerichtheid) en de 
maximalistische visie van de VU (ge
meenschapsgerichtheid). De VU bleef 
konsekvi/ent het'opmaken en realize-
ren van het struktuurplan als basis van 
Ruimtelijke Ordening verdedigen. 

Voorbeelden 
Reeds in januari 1977 kwam in een 
speciale koalitievergadering het ge-
nneentelijk advies over de klassering 
van de „Rode Leeuw" aanbod, waarbij 
de globale VU-visie stond tegenover 
de engere CVP-visie. 
Deze twee visies stonden het sterkst 
tegenover elkaar ten tijde van het 
advies rond de gewestplannen, waar
bij de VU het maximaal tjehoud van be
staand groen — Neervelden en Eiken-
dael — verdedigde. De manipulaties 
rond Eikendael werden georkestreerd 
door plaatselijke en nationale CVP-
mandatarissen, die ditmaal de gemeen
telijke autonomie niet als argument 
aanvoerden. 
Hoe dan ook, door onze niet aflatende 
houding — een kigisch gevolg van 
onze programmavisie — werden de 
oude getwuwen gerestaureerd of is 
men ermee doende, werden pleinen 
aangelegd en is onze gemeente meer 
leeft>aar gemaakt Misschien herinne
ren weinigen zich nog hoe Brasschaat 
er vóór zes jaar uitzag. Als u nu eens 
terugblikt dan kan niet ontkend wor
den dat de VU-invteed op het beleid 
duidelijk is geweest 

We vermelden in dit verband: 
• verkeersveiligheid (gele straatver
lichting aan kruispunten) 
• woonstraatverfraaiing 
• aanleg: Kerkplein-Centrum, p)lein 
aan gemeentehuis, Kaartseplein en 
Kerkplein Rustoord 
9 restauratie: d'Oude Pastorie en be
stemming als ontmoetingsruimte, Cia-
terheidemolen, Hemelhoeve, Koetshui
zen, Rode Leeuw (privé) en Toren
poort (Maria-ter-Heide). 
Geef toe, het zijn inderdaad belangrij
ke verwezenlijkingen voor de verbete-
ring van het woonkomfort 
De VU heeft er politiek gezien niet de 
vruchten van geplukt omdat haar 
werk binnen de koalitie belangrijker 
was dan de zorg voor ons profiel. De 
CVP maakte er geen punt van om met 
de eer van de uitgewerkte plannen aan 
de haal te gaan en mikte op een 
systematische en doorgedreven 
dienstbetoon, waarbij niet alleen wordt 
rechtgetrokken wat krom is, maar bo
vendien de taak van de gemeentelijke 
ambtenaar, de t>este informatiever
strekker voor de burger, naar zich toe 
trok. Daaraan hebben wij, als VU-

fraktie, nooit meegedaan. Maar we 
schreven het reeds in onze propagan
da „Wij zijn te serieus". 

VU in de oppositie 
De VU zal tijdens de eerste gemeente
raadszitting een alternatieve beleids
verklaring aan het publiek kenbaar 
maken. Nu reeds deelt zij echter mee 
dat de werking zich binnen de openba
re zittingen zal afspelen en dat de 
kommissiezittingen door haar als lou
ter technische werkvergaderingen zul
len worden beschouwd. 
Het is duidelijk dat het struktuurplan 
als basis zal dienen voor haar voorstel
len op het gebied van de Ruimtelijke 
Ordening, naast de prioriteiten van 
haar verkiezingsprogramma (zowel 
nationaal als lokaal). 
Hiertoe zullen de mandatarissen, met 
de hulp van werkgroepen, dossiers 
samenstellen en voorstellen uitwerken. 
De uitgewerkte voorstellen zulten, zo
als eerder gezegd, op de gemeente
raad worden geprezenteerd. 
Wij hechten duidelijk belang aan echte 
en realistische inspraak en zullen die, 
waar het bestuur tekort schiet zelf 
organizeren. 
Wij stellen dat de belastingdruk op het 
gemeentelijk vlak nu de nationale rege
ring de koopkracht dagelijks uitholt 
niet mag toenemen. Er dient te worden 
bespaard op grote posten van de 
uitgaven, maar niet op personeel^os-
ten. 
Wij stelden reeds in ons programma: 
„gezien de huidige werkloosheid is de 
VU geen voorstander van personeels
vermindering maar eerder van nieuwe 
aanwervingen. In de eerste plaats pleit 
de VU voor rationalizatie, zodat de 
bestaande jobs optimaal worden be
nut en ten tweede gfelooft de VU dat 
een goed onderiegd en gemotiveerd 
personeel een waarborg Is voor een 
degelijke a-p>olitieke dienstveriening 
aan de bevolking". 
Wij vinden dus niet in tegenstelling tot 
sommige CVP-bewindvoerders, dat 
het gemeentelijk personeel te veel' 
wordt betaald, en wijzen bovendien 
het niet te kontroleren zogenaamd 
vrijwilligerswerk af. 
De VU zal in de komende zes jaar een 
konstruktieve oppositie voeren zowel 
in de gemeenteraad als in het OCMW, 
waarbij de aksenten gelegd worden 
op: Gk>baal beleid gericht op de belan
gen van de gemeenschap en niet op 
dat van enkelen, op openheid, informa
tie en inspraak. 

VU-vraagtekens 
Wij hebben grote vraagtekens om
trent de houding van het nieuwe be
stuur tegenover: 
— het behoud van het gemeentelijk 
onderwijs en de noodzakelijke evolutie 
naar eigentijdse didaktische vormen; 
— het behoud van de Neervelden 
met zijn milieuregulerende funktie en 
landschappelijke waarde; 
— de gemeentelijke adviesraden met 
hun specifieke deskundigheid en ver
langen naar participatie; 
— de ruimtelijke ordening en de huis
vesting; 

— het dienstbetoon en het perso
neelsbeleid; 
— de opjsositie die 56 % van de 
t>evolking vertegenwoordigt 

De VU-mandatarissen 
Roger Vanthillo, gemeenteraadslid, 
Martouginlei 144 (03-651.64.03); Gert 
Van Opstal, gemeenteraadslid, Delia 
Faillestraat 53 (03-663.38.38); Peter 
Renard, gemeenteraadslid, Bredabaan 
637 (03-651.86.00); Jaak Decru, 
OCMW-raadslid, Ploegsebaan 96 
(03-663.21.93). Opvolgers gemeente
raad: Luc De Smet Jaak Decru en Ben 
Vermeulen. Opvolger CXJMW: Nele 
Pauwels. 

DECEMBER 

31 WOMMELGEM: Vanaf 9 u. nieuwjaarkezoete zingen in Den 
Klauwaert 

JANUARI 

8 WOMMELGEM: Om 14 uur prijsuitreiking Nieuwjaarkezoete 
zingen en voor iedereen pannekoeken. 

10 LEEST: „Verloren Maandag-viering" in huize „'t Zeel" bij Tony 
Baarendse. Juniorslaan 114 te Leest Om 20 uur. Inr. VU 
Hombeek en Leest 

28 HOMBEEK: Bieravond in zaal „De Leeuw van Vlaanderen", Fr. 
Reyniersstraat 1. Om 20 u. Aangeboden door herkozen genneen-
teraadsleden: dr Walter Jaspers en Firmain Veriinden. Inr. VU-
afdeling Hombeek-Leest 

28 WOMMELGEM: Topbiljartavond om 20 u. in Den Klauwaert 
Inschrijven vanaf 19 u. 30. Prijzen in geld en natura Inleg 50 fr. 

29 GEEL: Groto Voorjaarsbal om 20 u. in zaal De Hoef, Winkelom-
heide. Orkest The Annemoons. Inkom: 50 fr, 

29 SCHILDE - s'-GRAVENWEZEL: VLklansavond in het Diensten
centrum om 20 u. 30. Schoolstraat te Schilde. 

Dienstbetoon te Ekeren 
Ekeren heeft geen VU-mandataris 
meer in de Antwerpse gemeenteraad. 
Zal Ekereh het vergeten uithoekje 
worden? Wie zal onze eigen, SF)ecifie-
ke belangen verdedigen? 
De Volksunie laat onze kleine deelge
meente echter niet links liggen en wij 
mogen ons er op verheugen dat Bart 
Vandemoere het op zich genomen 
heeft ons bij te staan. Wij kennen Bart 
als een dynamisch werker en vooral 
als iemand die zijn gegeven woord 
gestand houdt Wij twijfelen dan ook 
geen ogenblik aan de goede inzet van 
Bart! 
Bart zal vanaf 8 januari 1983 elke 
eerste zaterdag van de maand (m.a.w. 
5 februari, 5 maart 2 april, 7 mei en 4 
juni) telkens van 13 u. 30 tot 14 u. 30 in 

Sierpleister 
op gevels? 

Kelderdichtingen 
Alle vochtlsolaties 

A.B.D. 
(Antwerpse Bouw

en Dichtingswerken) 
Eikenstraat 212, Reet 

Tel. 031-8a64.68. 

Ook ruwbouw & 
sleutel op de deur 

zaal „Den Boterham", Veltwijcklaan 23 
te Ekeren, sociaal dienstbetoon ver
zorgen. Zodoende kunt u ook recht
streeks van zijn diensten gebruik ma
ken wat betreft: juridisch advies, pro
blemen met de administratie, enz_. Bart 
zal al uw zaken met de nodige toewij
ding tiehandelen. 

Alles echter op de rug van één man 
afwerpen zou voor deze verkozene 
een onmogelijke opdracht betekenen. 
Daarom zal de VU-afdeling Ekeren 
haar eigen sociaal dienstbetoon blijven 
verder zetten. Hiervoor verwijzen wij 
naar onze eigen ex-mandatarissen en 
naar het VU-sekretariaat Geesten-
spoor 72 te Ekeren, tel. 541.04.41. 

Zodoende hopen wij de Ekerse bevol
king van nut te zijn. 

VUJO-Geel 
koos nieuw bestuur 
Op 18 december werd door de Geelse 
VUJO-kem een nieuw bestuur geko
zen. Het ziet er als volgt uit: Voorzitter 
en Public Relations: Tomas Legrand. 
Sekretaresse: Vivjan Van Dijck. Schat-
bewaarster: Lutgard Teeuwkens. Pro
paganda: Guy (Dauwenberghs en Joris 
Sels. Bestuursleden: An Truyen, An
dreas De Troy en Jan Teeuwkena 
Vivjan Van Dijck en Joris Sels zetelen 
in de Geelse jeugdraad. Dit nieuwe 
bestuur zal in grote lijnen het beeld van 
de vorige ploeg voortzetten d.wx een 
open beleid waarbij o.a. de bestuurs
vergaderingen door alle VUJO-leden 
mogen worden bijgewoond. Kontakt-
adres: Vivjan Van Dijck, Passtraat 49, 
2440 Geel. 

Nieuws uit 
Ekeren 
Wensen 
Het VU-bestuur van Ekeren wenst alle 
leden en sympatizanten een voorspoe
dig nieuwjaar. Laten we moedig de 
strijd verder zetten I 

Verkoop 
stencilmachine 
Te bevragen op het VU-sekretariaat 
Geestenspoor 72 te Ekeren. Tel. 
541.04.41 of bij de propagandist Leer-
hpekslaan 3 te Ekeren. Tel. 541.23.14. 
Het stencilmachine is in heel goede 
staat 

ZO€K€l«:] 
• Man, 31 jaar, gehuwd, wonen
de in de omgeving van Mechelen, 
zoekt werk. Jarenlange ervaring 
in mechanika bij chemiebedrijf 
Belangstellenden kunnen zich 
wenden tot volksvertegenwoor
diger Joos Somers via •'et 
Vlaams-Nationaal Centrum, Ont-
voenngsplaats 1 te 2800 Meche
len (015-21.79.00). Gelieve 
steeds het referentienummer 
3171/332 te vermelden." 
• Jonge ongehuwde daktylo 
met ervaring op videoscherm 
zoekt betrekking in Brussel of 
ten westen ervan, tegen de tijd 
dat haar stageperiode afloopt Zij 
is ook t>ereid om naar het buiten
land te gaan. Voor inl. tel. Volks-
vert Dr. J. Valkeniers, telefoon: 
02-569.16.04. 
• Juffrouw, 19 jaar, wonende in 
de omgeving van Mechelen 
zoekt werk. Diploma: Hoger Se
cundair Onderwijs. Ref. nr.: 206. 

• 23-jarige met humaniora-di-
ploma, met vijf jaar ervaring, 
waarvan 3 als operator, zoekt 
betrekking in Brabantse. 
Voor inl. tel. Volksvert Dr J. 
Valkeniers, 02/569.16.04. 

• Juffrouw, 20 jaar, wonende te 
Lier zoekt werk. Diploma- regen
taat lichamelijke opvoeding, red
der BLOSO. Ref nr: 353. 

• Man, 26 jaar, gehuwd en wo
nende te Mechelen zoekt werk. 
Diploma: licentiaat in de arbeids-
en organizatiepsychologie. 
Reeds 1 jaar ervaring. Betrokke
ne aanvaardt ook ander werk. 
Ref. nr 342. Belangstellenden 
kunnen kontakt opnemen met 
volksvertegenwoordiger Joos 
Somers, via het Vlaams-Natio
naal Centrum, Ontvoeringsplaats 
1 te Mechelen (015/20.95.14). 
Gelieve steeds het ref. nr. te 
vermelden. 

• Juffrouw, 22 jaar, sterKxlak-
tylo (tweetalig) zoekt half- of 
part-time werk. Omgeving Brus
sel, Halle, Lennik Voor inlichtin
gen: tel. 02-532.53.14, PMG Cen
trum Lennik, Kroonstraat 1,1680 
Lennik. 

Voor inlichtingen zfch wenden: 
O. Van Ooteghem, senator, 
A. Lonquestraat 31, 9219 Gent
brugge, tel. 091-30.72.87. 

SIEMENS 
^P^^tHSf^ Lang leve uw 

linnen ! 
Uw mooie linnen - een heel kapitaal eigenlijk -
vertrouwt u tien - en tientallen keren per jaar toe aan 
uw wasmachine 
Reden te over dus om een machine te kiezen die echt 
zorg draagt voor dit kapitaal 
Zo'n machine biedt Siemens u 
• interval-centrifugeren om de natte vezels niet uit te 

rekken 
• programma's en aangepast centrifugeren voor alle 

soorten tekstiel 
• trommel en kuip in roestvrij staal 
• en een drievoudige besparing op energie, wateren 

waspoeder 

Siemens, gevoel voorperfektie 
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Wase organizaties beraden 
zich over de toestand 
De St-Niklase afdelingen van het Da-
vidsfonds en het Verbond VOS heb
ben zich samen met de Wase Jonge 
Leeuwen beraden over de aktuele 
politieke toestand en een aantal moties 
opgesteld waaruit wij de voornaamste 
passages lichten. 

STAAL: „De tijd van het zachte geduld 
is voorbij, er dient nu radikaal gehan
deld. Vlaanderen heeft volwaardig zelf
bestuur broodnodig. Zonder dralen 
moet er werk gemaakt worden van de 
federalizering van de vijf nationale sek
toren en van het ganse industriële 
apparaat Bovendien moeten de twee 
gemeenschappen voor hun eigen fi
nanciële verantwoordelijkheid ge
plaatst worden." 

NOBELS-PEELMAN: „De Vlaamse re
gering en het Vlaamse privè-kapitaal 
dienen alles in het werk te stellen om 
Nobels-Peelman van de ondergang te 
redden en het bedrijf terug rendabel te 
maken. Ondertussen verliest de Waal
se staalnijverheid gedurende één 
maand méér dan het totale bedrag, dat 
nodig is voor de redding van het Wase 
bedrijf. Het DF, VOS en WJL roepen 
de Wase parlementsleden op te blijven 
vechten voor het voortbeistaan van 

Nobels-Peelman, waarvan de welvaart 
van duizende gezinnen uit deze regio 
afhankelijk is." 

HAPPART: „Hopelijk leidt de herrie 
rond de eventuele benoeming van 
Happart tot de nodige bezinning en zal 
men de politieke moed opbrengen om 
de fouten uit het verieden te herzien. 
De nodige maatregelen op het politie
ke, sociale, ekonomische en kulturele 
vlak dienen uitgevoerd, opdat Voeren 
daadwerkelijk wordt geïntegreerd in 
Vlaanderen. Want Voeren is en blijft 
Vlaamse grond." 
VREDE: „Duizenden jongeren en ou
deren kunnen niet geloven in de waan
zin dat vrede kan verzekerd blijven 
door een steeds aanzienlijker en 
steeds meer vernietigend wapenarse
naal. Wij wensen vrede in de wereld 
door ontwapening, internationale ont
wikkelingssamenwerking en zelfbe
stuur voor alle volkeren." 
AMNESTIE: „Het DF, VOS en WJL 
drukken de hoop uit dat de werkzaam
heden van de biezondere kommissie in 
de Vlaamse Raad uitmonden tot de 
ruimste politieke amnestie. Omwille 
van de sociale rechtvaardigheid en van 
de vrede bij eigen volk." 

De sint 
was weer bij VU-Vossem! 
Traditiegetrouw zakte de brave sint 
weer eens af naar Vossem. Vergezeld 
van twee zwarte pieten was hij op 
zondag 12 december jl. op het appel in 
zaal Edelweiss. De zaal zat nokvol. De 
75 kinderen, hun ouders en familiele
den werden er verwelkomt door VU-
voorzitter en gemeenteraadslid Alex 
Vander Hulst De kinderen werden aan 
het werk gezet om mooie tekeningen 
te maken voor de Sint er werden 
liedjes gezongen in groep en indivi
dueet voor de mikro en dan verscheen 
er een „tovenaar" ten tonele. 
De h. Ducatteeuw, naar Vossem geko
men uit het verre Vichte, wist geduren
de gans zijn optreden de zaal in ver
rukking te brengen. Met open mond 

VU-pensenkermis 
Buizingen 
Uitslag Tombola-kaarten: 
1517 1373 1891 1914 1450 1636 1009 
1234 1703 1152 1089 1687 1470 1282 
1305. 

Uitslag steunboek: 
DavkJ Engels: Jean Smellinckx; Michel 
Vermeersch; Emiel Vandebotermet; 
Ernest Vannerom; Deridder-Moens; 
Jos Vergaelen; Willy Verdoodt; Sabi
ne Goetjaer; Luk De Poorter; AIce 
Lissens; Mon Vanden Berghen. 

Deze prijzen zijn af te halen bij Juul 
Denayer, Komijkveld 7 te Buizingen 
(tel. 356.30.25). 

werd gekeken naar de talrijke kunsten 
die hij ten beste gaf. Daarbij aktief 
gebruik makend van de medewerking 
van de aanwezige jeugd. Steven Rans 
is nu een volleerd „koordenknipper". 
En koken dat Wendy Rans nu kan; van 
pudding maakt ze lekkere kipl 

De VZW Trefcentra 
Sint-Gillis 
werft een staf
functionaris (m/v) aan 
In funktietreding: april 1983. 
Voorwaarden. 
— de bepalingen opgenomen in 

het KB van 26 oktober 1976 
betreffende de aanwerving, 
het statuut en de weddetoela-
gen van staffunctionarissen 
van de erkende nederlands-
talige kulturele centra 

- bij voorkeur in de Brusselse agglo
meratie wonen 

Barema: 
overeenkomstig de barema's opgeno
men in hogervermelde KB. 
Personen die voor deze betrekking 
wensen te solliciteren kunnen hiertoe 
een inschrijvingsformulier aanvra
gen bij VZW Trefcentra Sint-Gillis, 
tav. de heer G. Mommaerts, voorzit
ter, Fortstraat 35 A, 1060 Brussel. Het 
ingevulde inschrijvingsformulier 
wordt vóór 5 februari 1983 ingewacht 
op hetzelfde adres. (AdvJ 

M^ Wij in de Volksunie 

Rouw te 
Vlierzele 
Men meldt ons het overlijden van de 
heer Frederic De Swaef te Vlierzele. 
De begrafenis zal plaatshebben op 
vrijdag 31 december 1982 in de paro
chiekerk van Vlierzele om 10 u. 30. 
Indien u bij vergetelheid geen bericht 
onNing, gelieve dit als enige kennis
geving te aanvaarden. 

Bij VU-Lochristi 

OOST-VU\ANDEREN 
JANUARI 

19 NINOVE: Informatie- en debatavond over midden-Amerika en 
Polen. Gastspreker: kamerlid Willy Kuijpers. In „De Denderhoe-
ve", Burchtstraat Ninove. Aanvang; 20 u. Organizatie; FVV-
Ninove. 

Derde hutsepotfestijn, een voltreffer 
Het derde groot hutsepotfestijn vond 
doorgang op 11 december in het stem
mige zaaltje De Schakel. Ongeveer 
140 vrienden en vriendinnen namen 
deel aan deze amusementsavond. Met 
hen mochten we ook onze eregeno-
digde verwelkomen; volksvertegen
woordiger Frans Baert 
Na een openingswoord van Raf Co-
syns, voorzitter, kon iedereen zich te 
goed doen aan de overheerlijke hutse-
pot Maar liefst 4 ketels van deze 
Vlaamse specialiteit werden achter de 
kiezen gewerkt Wanneer iedereen 
verzadigd was, kon het amusements
programma een aanvang nemen. 
Eerst werd het woord gegeven aan 
onze eregenodigde, die kort en bondig, 
maar daarom niet minder gevat de 
situatie van de VU te Lochristi in een 

En dan kwam de sint Met massa's ge
schenken en lekker keurfruit bedacht 
hij de 75 aanwezige kinderen, die met 
ongeduld op zijn komst hadden ge
wacht De taarten werden dan binnen
gehaald, zodat ook de „gevorderde" 
jeugd zich kon veriustigen aan koffie 
met gebak. 
Toch een brave kerel, die Vossemse 
sint en zijn twee knechten! 

Pons Van den Abbeele 

breder perspektief plaatste. Daarna 
kon niemand nog de talentrijke VU-
zangers van het podium weren. Humo
ristische en volkse liederen werden 
afgewisseld met grappige verhalen en 
dans. Voor de muzikale begeleiding 
zorgde akkordeonvirtuoos Fred Praet 
Er heerste een fantastische sfeer, ie
dereen zong mee of barstte in een 
lachbui uit waarbij de dansgelegenhe

den duchtig te t)aat werden genomen 
om eens rustig te bewegen. De wijzers 
van de klok wezen dan ook een reeds 
ver gevorderd nachtelijk uur aan toen 
dit derde hutsepotfestijn werd beëin
digd. Kortom, het was een avond zoals 
vroeger, om nooit meer te vergeten. En 
terecht kunnen we stellen dat zij die 
uitblonken door hun afwezigheid, on
gelijk hadden. 

BRABANT 
JANUARI 
14 KAPELLE-OP-DEN-BOS: Dansavond in feestzaal Palmhof, 

Schoolstraat 52. Orkest: „The Spoetniks". Om 21 uur. Inkom; 
100 fr. Gratis tombola 

22 

22 

22 

29 

KEERBERGEN: Jaarlijks VU-bal om 20u.30 in zaal Berk en 
Brem". Orkest: The Pirots. Inkom; lOOfr. Voorverkoop: 80 fr 
SCHAARBEEK: Grote filmavond „Dhaulagiri - de grote uitdaging 
gevolgd door kaas- en wijnavond. Om 18 u. in de Kriekelaar 
Gallaitstraat 178. Inkom 220 fr Voorverkoop 200 fr. 
LONDERZEEL: VU-bal in het Egmontcomplex om 20 u 30 
Orkest: The Hitcreakers. 
ZAVENTEM: 1ste VUJO-Fuif van de afdeling Groot-Zaventem in 
zaal Sint-Mchiel, Stationstraat 103, 1930 Zaventem. Aanvang-
20 u. ^ 

Geslaagd VWG-Kerstfeest te Leuven 
Zondag 19 december 1982 liep de 
grote Breugelzaal van „De Kring" te 
Kessel-Lo vol met VWG'ers die hun 
Kerstfeest vierden. 
Radio Uilenspiegel zorgde voor mooie, 
aangepaste muziek terwijl Maurits 
Fannes (Winksele) drie Armand 
Preud'homme-liederen — waaronder 
het Bondslied — aanleerde. 
Advokate Marieen Vaes hield de vor
mingsvoordracht over „Verkoop op 
Lijfrente, voor- en nadelen". 
De Breugeliaanse tafel werd alle eer 
aangedaan. En de verrassend-rijke
maar gratis-tombola, bewees dat het 

VVVG-bestuur deze dag goed voor
bereid had. Kameriid Willy Kuijpers. 
diezelfde dag met een opdracht in het 
verre Sankt-Vith weerhouden, had er 
toch aan gehouden bij de avondslui
ting aanwezig te zijn. 
Belangstellende „senioren" zijn bij het 
VVVG, dat groeit echt welkom! 
ledere vrijdagnamiddag gaat onze ge
zellige ledennamiddag door in het bo-
venzaaltje van het „Centrum voor 
Mensen met Vragen" Kiekenstraat 1 
te 3000 Leuven. 
Tussen 14 en 18 u. kan u er de be
stuursleden ontmoeten. 

VU Brussel-Stad 
naar de „Revue 
Belgische Cirque 

DE KEIZER 
VAN HET GOEDE 

M E U B E L E N « D E K E I Z E R 
Salons - Kleinmeu" " 

Onklopbare prijzen 
in kleinmeubels en salons 

Openingsuren: Di., 
Do., zat. van 10 tot 19 u. 30 
Zondag-van 14 tot 18 u. 

KEIZERSTRAAT 2 - 1740 TERNAT - 02-582.22.22 
(op slechts 15 ki - -

(Medegedeeld) 

De Volksunieafdeling Brussel-Stad no
digt iedereen van harte uit op haar eer
ste aktiviteit van 1983; een groepsbe
zoek aan de revue Belgische Cirque 
Beige, door het NTG In het Kultureel 
Centrum te Strombeek-Bever op 20 
(eerste deeO en 21 januari (tweede 
deel). 
Het stuk, dat op een uiterst ludieke ma
nier de geschiedenis verhaalt van de 
Vlaming in België, van 1830 tot op 
heden, is ten zeerste aanbevolen aan 
iedere Vlaming met een goed hart en 
een minder goed karakter. 
Prijs der twee voorstellingen; 350 fr. of 
300 f r. voor CJP en -i- S-pas te storten 
vóór 10 januari op rekeningnummer 
428-4091441-14, van Volksunie Neder-
Overheembeek met vermelding BCB 
en aantal personen. Opgelet; nog 
slechts een beperkt aantal plaatsen! 
Samenkomst op 20 en 21 januari aan 
de ingang van het CC om 19 u. 55. Per
sonen die moeilijk in Strombeek gera
ken, kunnen met de wagen worden 
afgehaald. Voor verdere inlichtingen; 
Rudi Roosens, tel. 02-267.93.07. 

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

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

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

immuqi 
• Juffrouw, 22 jaar, ongehuwd 
en wonende omgeving Antwer
pen zoekt werk. Diploma; licen-
ciate in de Germaanse Filologie 
+ diploma aggregatie. Ref. nr; 
344. Belangstellenden kunnen 
konlakt opnemen met volksver
tegenwoordiger Joos Somers, 
Via het Vlaams-Nationaal Cen
trum, Ontvoeringsplaats 1 te Me-
chelen (015/20.95.14). Gelieve 
steeds het ref. nr. te vermelden. 

• 35-jarige gehuwde man, va
der van 3 kinderen aanvaardt alle, 
werk. Streek Dendermonde, 
Aalst of Brussel. Adres blad nr. 
150. 

• Pas afgestudeerde A2 dakty-
lo, nog ongehuwd, uitkeringsge
rechtigde eind jan. 1983, zoekt 
betrekking in westen van Bra
bant bij voorkeur op de as Aalst-
Brussel. Voor inl. tel. Volksvert 
Dr. Valkeniers, 02-569.16.04. 

• In juni jl. afgestudeerde onge
huwde kinesiste zoekt over heel 
Brabant werk, ook buiten haar 
studierichting. Voor inl. dr J. Val
keniers, volksvert. 02-569.16.04. 
• Gezinshoofd zoekt dringend 
werk in onderhoud of als chauf
feur (rijbewijs D). Voor inl. tel. 
volksvert. Dr. J. Valkeniers, 
Schepdaal, 02-569.16.04. 
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lepel & vork... 

C a f e H e t V l a a m s H u i s 

bi| Jef Meys Cypers 
Steenweg op Wi)chmaal 59 
PFER 
Tel 011-79 7084 
Kom es binnen waar ViamingeT 
thuis zijn 

RESTAURANT 

KAPELLEKESHOEF 

Kapelstraat 1 
TONGERLO WESTERLO 

Tel 014 54 4007 

Maandag gesloten 
Rustieke sfeer 

D o r t m u n d e r 

T h i e r B r a u - h o v e n 

Tervuursevest 60 LEUVEN 
Tel 016 228672 
Kon Astridlaan 85 KONTICH 
Tel 031 57 30 32 
Nieuw Brugstraat 28 BRUSSEL 
Tel 02-218 7489 
Brugse Baan 1 HULSTE 
Tel 056-71 15 36 

Grote parkeerterreinen zalen vnj 
voor (eesten banketten e a Duitse 
specialiteiten Dortmunder Thier 
van t vat Levende Water Tonis 
steiner Sprudel goed en goed 
koop eten 

bulthaup 
poggenpohl 

e a moderne of massieve 
KEUKENS 

Kuchen-Zentrum 
Belgielei 66, 

2000 Antwerpen 
Tel 03-2300772 

Cafe-restaurant 
MUTSAERT 

Eikenlei 61 
2280 GROBBENDONK 

Tel 014 51 21 48 
Sluitingsdag maandagavond en 
dinsdciq 

Maak ook eens kennis met de 
gezellige sfeer m 

Restaurant 

SCHUTTERSHOF 
Dorpstraat 10 

2922 RAMSDONK 
Tel 015-71 1549 

Wijnimport HERMAN 
Douane stapelhuis 

Menenstraat 376 
WEVELGEM 

Tel 056 41 29 22 
056 41 81 68 

Invoer Bourgondie 
en Bordeauxwijnen 

Alle grote wi)nen rechtstreeks 
uit de kastelen 

Degustaties en verkoop 
elke vrijdag van 17 to l 19 u 

elke zaterdag van 10 tot 13 u 
en op afspraak 

Industriële 
brood en banketbakkenj 
Roomijs 

Wilfned BLANCQUAERT 
Grote Kouter 47 

UITBERGEN 
Tel 091-6757 12 

• • • ' 1910-1980 ^ ^ -^ 

WEKELIJKSE RUSTDAG 
VRIJDAG TOT ZATERDAG 
18 UUR 
JAN PAUWELS-
DE BRAUWER 
0« familiezaak mal traditie 

9328 SCHOONAARDE 
Oude Brugstraat 16 
052-42 3246 

JAARLIJKS VERLOF 
DECEMBER 

Lokaal 

„T SCHUURKE" 

Oude Graanmarkt 25 
1000 BRUSSEL 
Tel 02 513 2564 

Waar Vlamingen THUIS zi|n 

BROOD - BANKETBAKKERIJ - DOOPSUIKER 

LASAT - Tel. 521.14.40 

SPECIALITEIT : 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 

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

SANO 

Emiel Witmannstraat 36 
Scficiarbeek 
Tel 02 734 56 09 

Levert kwaliteitskoffie bij u ttiuis' 

Welkom 

IN DE GROENE POORT 

Dorpsstraat 31 1686 Gooik 
Tel 02-532 5481 

Lokaal van de Volksunie 

H o t e l - r e s t a u r a n t - p u b 

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

SPECIALIST VOOR / - " " V ^ 
AL UW FEESTEN / \ , / " ^ 
Verzorgde keuken \hmMl\ 
Demokratische prijzen V i , _ , * ^ 
Uitgelezen dienstbetoon 

Kesselsteenweg 38 
2260 Nijlen Tel 03/4818841 

Voor een lekker etentje 
in een gezellige sfeer 

Eethuis 't Voske 

Verberlstraat 145-147 
2120 Schoten 03/6584176 

Wi | verzorgen al uw feesten 

Banketbakkerij 
A N T W E R P I A 

Ger ja rdsbergses t raa l 38 Dr Van De Per^olei 51 
9300 AALST BORGERHOUT 
M a u r i f ; GOSaYE Joost GOSSYE 
Tel 053 21 35 33 Tel 03/2365654 

FEESTZALEN - SALON": 
DE LANDSKNECHT 

Aannemer van alle feesten 
Ook verhuring v<in tafclqenef 

S< hilderstr<iat 33 
2000 Antwerpen 
Tel 03/237 45 72 

CAFE-FRITUUR 
DE SNOECK 

Elie van Laere 
en tVlarcella Naessens 

Lokaal Volksunie 
Gonirode Heirweg 49 

9230 IVIelle 
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 -
mae l 
Volksunielokaal Woensdag gesloten 

zomiWM 
• 20-jange juffrouvi/, dipknna 
geaggregeerde voor lager se
cundair onderwijs afd. weten-
schappen-aardrijkskunde, keu
zevak ekonomie en tevens d ip lo 
nna 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 Coovi, zoekt 
passende Ijetrekking Voor in-
lichbngen tel 02-532 5314 P M G 
Centrum Lennik, Kroonstraat 1 
te 1680 Lennik. 

• Architektenassistente, 26 
jaar wonende te Ingetmunster 
zoekt werk. Zij is gehuwd Zij 
behaakie eveneens het dipkxna 
van programmeur Basic-Cobol. 
Gelieve kontakt op te nemen met 
afdeling Ingelmunster, Izegem-
straat74. tel 051-301631 

• Vrouwelijke bediende, 42 j , uk 
Zedelgem (werkloos door inknm-
ping personeelsbestand] zoekt 
werk (echtgenoot ook werkloos) 
Inl bij G Vanoverschelde A 
Scherremanspark 13, LopjDem 
(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 Bomers, pa V N C , 
Ontvoenngsplein 1 te 2800 Me-
chelen, tel 015-20 9514, ref J S / 
SL/364 

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

• Mindervalide wegens recent 
ongeval, 45 jaar, diploma A3 
bouwkundig tekenaar ervanng 
als b)ouwwerfopzichter 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 

• Schnjnwerker met lange er
vanng op keukeninstallatie zoekt 
t)etrekking in Brusselse of ten 
westen ervan Voor ml tel Volks
ver t Dr J Valkeniers 
02/5691604 

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

• Adjunkt-hoofdboekhouder 
met jarenlange ervanng 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 
m de omgeving van Blaasveld. 
zoekt werk Hij is in het bezit van 
een diploma A2 lx)ekhouder en 
hoeft geen werk volgens dipto-
ma 
Belangstellenden kunnen zich 
wenden tot volksvertegenwoor
diger Joos Bomers, via het 
Vlaams-Nationaal Centrum, Ont
voenngsplein 1 te 2800 Meche-
len. tel 015-209514 Ref 371 
• Man 47 jaar wonende in het 
Mechelse zoekt een passende 
tjetrekking Hij heeft reeds 
gewerkt als freezer en Ixxirder 
Hij IS met m het tsezit van een di
ploma van middelt>aar of tech
nisch onderwijs 
Belangstellenden kunnen zich 
wenden tot volksvertegenwoor
diger Joos Bomers via het 
Vlaams-Nationaal Centrum Ont
voenngsplein 1 te 2800 Meche-
len tel 015-209514 ref 1998 

• Licentiate-vertaler, 22 jaar, 
wonende te Aalst zoekt werk Zij 
IS ongehuwd en t)efiaakje fiaar 
diploma (Nederiands-Frans-
Bpaans) aan de Katholieke 
Vlaamse Hogeschool te Antwer-
f)en 
Gelieve kontakt op te nemen met 
volksvertegenwoordiger Jan 
Caudron op telefoonnummer 
053-21 1497 

• Vrouw 51 jaar, wonende in 
tiet Mechelse, zoekt werk, bui
tenshuis of thuis, part- of fulkime, 
gelijk wat behalve poetsvrouw 
Belangstellenden kunnen zich 
wenden tot volksvertegenwoor
diger Joos Bomers, via het 
Vlaams-Nationaal Centrum, Ont
voenngsplein 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 
Akjis Cobbaert Daillylaan 180 
1030 Brussel (op zondag- en 
dinsdagnamiddag, vanaf 14 uur. 
te t5ereiken op de Rogierlaan 214. 
1030 Brusseü 

• Man 32 jaar, wonende in het 
Mechelse, zoekt een betrekking 
als art>eider 

• Jonge dame, ongehuwd, 
23 jaar zoekt een tietrekking 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 t>ediende 
(boekhouden-Engels-Frans, Ned. 
A6/A2) zoekt tjetrekking in Brus
sel of Brabant Voor ml Volksver
tegenwoordiger Dr J Valke
niers, 02/5691604 

• 20-jange A1-mformatica-sys-
teemanaliste zoekt betrekking in 
Brussel of ten westen ervan. 
Voor ml Volksvert Dr J Valke
niers, 02/5691604 

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

• Gedipkxneerde in A2-han-
delshumaniora, met 2 maal zes 
maanden ervanng als kantoortje-
diende, ongehuwde jonge vrouw 
zoekt tjetrekking in Brussel of 
ten westen ervan Voor inl tel 
Volksvert Dr J Valkeniers 
02/5691604 
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VUJO-Limburg 

„Enkel VU in staat verzuiling af te bouwen 

m Wij in de Volksunie 

De VU-jongeren van Limburg, kunnen 
helemaal met instemmen met de stel
ling van Hugo Camps ingenomen in 
het „Belang van Limburg" van 22 de
cember II 
Hienn stelt de redakteur dat de politie
ke ontzuiling in Vlaanderen met meer 
voor deze eeuw zal zijn Het is reeds 
fout te stellen dat de doorbraakidee 
van de socialisten de enige mogelijk
heid zou vormen voor het afbouwen 
van de verzuiling 
De Volksunie heeft als Vlaams-natio-
nale partij steeds de absurde verzui
ling van het Vlaamse politieke leven 
aangeklaagd De VU-Jongeren heb
ben de doorbreking van de verzuiling 
nog eens benadrukt in hun integraal fe
deralisme 
Volgens de VU-Jongeren van Limburg 
hebben de gemeenteraadsverkiezin
gen van 10 oktober jongstleden duide
lijk aangetoond dat de VU in staat is de 

CVP-zuil in Limburg te doorbreken De 
7 VU-burgemeesters (waarvan er een 
voormalig VUJO-voorzitter is) zullen in 
Limburg bewijzen dat een pluralisti
sche samenleving waarin iedereen 
zonder onderscheid van levensbe
schouwelijke én ideologische opvat

ting ten volle aan bod komt, mogelijk is 
Het voorval van de jongsocialisten 
bewijst dat enkel de Volksunie in staat 
18 om de politieke verzuiling af te 
bouwen en een werkelijke verdraagza
me Vlaamse samenleving op te bou
wen 

LIMBURG 
JANUARI 

2 GENK Provinciale raad van VUJO-Limburg om 10 u in de 
Slagmolen te Genk 

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

„Ook dit was leven," 
de ervaringen van een oorlogsburgemeester 
Een lid van de VU-afdeling Kuurne 
heeft onder de titel „Ook dit was 
leven" zijn herinneringen en ervarin
gen als oorlogsburgemeester neer
geschreven Mark Stashar beschrijft 
oor log, bezetting, repressie, de dood
straf met de kogel en de 3420 dagen 
gevangenschap van Pieter Wolven-
hoek, oorlogsburgemeester-

Het is een spannend en vlot lezend 
boek van 300 biz in dertien hoofdstuk 
ken opgedeeld Het bevat o m vijftig 
gedichten waarvan alleen het laatste 
met in de gevangenis werd geschre 
ven Deze poëtische stukjes in een

voudige woorden zijn uitingen van 
diepe gevoelens en roerselen van de 
ziel Het enige wat men in de Belgische 
gevangenissen met aan banden kon 
leggen 

Zonder haat of bitterheid vertelt de 
oorlogsburgemeester over zijn leger 
dienst de Militaire Organizatie (MO) 
van Staf Declercq de achttiendaagse 
veldtocht de krijgsgevangenschap in 
Oostenrijk de honger de uitbesteding 
als knecht bij een Oostenrijkse land 
bouwer de thuiskomst uit krijgsgevan 
genschap op 5 oktober 1940 de kolla 
boratie die reeds begonnen was en 
zijn ooi sprong vond in een Vlaamse 

damiaanaktie 

28-30 JANUARI 

In de tijd van Pater Damiaan was melaatsheid een groot 
probleem Lepra genas niet 

Nu geneest lepra wel I 
Maar niet vanzelf. 
Personeel, geneesmiddelen en voertuigen zijn nodig om 
de dienst te verzekeren 

Wilt gij ons daarbij iielpen ? 
Stort uw bijdrage op rekening 000-0046250-78 DAMIAAN
AKTIE Elke gift van 1 000 fr of meer is fiskaal aftrekbaar 
Tel. (02) 230 66 05. 

Danic U. 

politiek de reden waarom hij in 1942 
het ambt van burgemeester aanvaard
de en zijn ervanngen op deze post de 
moord op zijn broer en diens werkge
ver de moord op een kollega van een 
naburig dorp de bevrijding en het 
onderduiken zijn aanhouding door ge
wapende mannen (waarvan een die hij 
van arbeidsverplichting had kunnen 
vrijstellen) zijn beschuldigingsdossier 
(108 bIz lang) de onmacht en de twij 
fel 

De auteur verhaalt ook hoe Pieter 
Wolvenhoek de uitspraak doodstraf 
met de kogel' ervaart de hoop op ge 
nade en de voorbereiding om voor 
het vuurpeloton te sterven 

Ten slotte de vreugde van de strafom 
zetting in levenslang de tijd die bijt in 
vlees en geest en de twijfel voedt de 
invrijheidstelling de zoektocht naar 
een veilige haven de moeilijkheden 
om het overlijden van een zeventienja
rige dochter te aanvaarden Sluitstuk in 
de pensioengerechtige leeftijd 
Pieter Wolvenhoek vindt het zielig dat 
de vraag naar amnestie zoveel passies 
doet oplaaien alleen maar omdat de 
mensen gewild onwetend en haatdra
gend werden gehouden 
Aan alle mensen van goede wil geeft 
hl) de volgende zin in overweging 
Boven ieder zijn waarheid prijkt de 

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

— Ook dil was leven" 300 bl2 495 fr -I-
25 tr verzendingskosten Te verkrijgen bi| 
Jef Piepers VU gemeenteraadslid Beu 
kenlaan 39 te 8720 Kuurne PR 
000-0581883-77 of door storting op bank-
rek 465 3153971-48 met vermelding Ook 
dit was leven" 

ZOIKIBCl^ 
• Juffrouw 19 jaar en onge
huwd wonende omgeving Me-
chelen zoekt werk Diploma Ho
ger Technisch Secundair Onder
wijs afdeling kleding Ref nr 
357 

• Huisvader zoekt als bijver
dienste een avondwerk in Brus
sel-centrum 
Naam en adres te bekomen bij V 
Anciaux algemeen sekretanaat 
VU 

ï ^ S ^ *?'=0£?'°Q 

Zo wenst VU-Genk leden en sympatizanten een goed eindejaar Met 
een knipoog van hun (goede) affiche van de jongste gemeenteraadsver
kiezingen Proficiat I 

Wervik: 

Eerste kenismaking met 
het VU-bestuur 
en nieuwe mandatarissen 
20 december IL deze avond werd aangekondigd als een adviesavond. De 
belangstelling was zeer bemoedigend. Een vijft igtal aanwezigen kregen de 
gelegenheid de VU-verantwoordeli jken vragen, ideeën en suggesties voor te 
leggen. In de mate van het mogelijke werden deze beantwoord. 
Het is de bedoeling zulke initiatieven regelmatig in te richten in de toekomst 
Een betere informatie van de mensen zal mogelijk zijn naarmate onze 
verkozenen zich in het stadsbestuur zullen ingewerkt hebben Voor een be
langrijk deel werd deze avond dan ook een eerste kennismaking met elkaar. 
Het moet gezegd worden dat het een meevaller werd 

Belangrijk is, dat de VU zo het kontakt 
onderhoudt met de sympatizanten en 
politiek geïnteresseerden Wij danken 
dan ook van harte de aanwezigen en 
rekenen erop hen in de toekomst nog 
dikwijls terug te zien, met familie en 
vnenden Steeds welkom i 

Dienstbetoon 
senator Capoen 
Voor Wervik elke tweede zondag van 
de maand, van 11 tot 12 u., in „'t 
Kapittel 

Na nieuwjaar waarschijnlijk eind ja-
nuan of tjegin februan, zullen de data 
van de zitdagen van de plaatselijke 
verkozenen kenbaar gemaakt worden 
U kunt echter nu reeds bij hen terecht 
voor het bekomen van inlichtingen of 
andere zaken 

Kerstfeest 
Komense Vlamingen 
Dit feest ging door op zondag 19 

WEST-VLAANDEREN 
JANUARI 

7 DIKKEBUS (lEPER): Voordracht „Biotogisch tuinieren" door 
Frans Verschoot (VELT) Om 20 uur in cafe „Hof van Ck)mmer-
ce", Dikkebusseweg 500 Org VLUG 

december in zaal „Mater Amabilis" Het 
werd opnieuw een vrolijke bedoening 
in een volle zaal De aanwezige kinde
ren reisden met Nicole Desmyter de 
wereld rond Het orkest „Jan van Brus
sel" speelde meezingertjes voor jong 
en oud en voor de animatie zorgde 
VU-provincieraadslid Ward Baert uit 
Torhout Veel geluk in 1983, Komense 
vnendenI 

VUJO Wervil(-Geluwe: 
prachtig initiatief 
Inderdaad, op kerstavond 24 decem
ber, bracht een delegatie VU-jongeren 
in het gezelschap van de kerstman een 
bezoek aan de verschillende bejaar-
deninstellingen van onze stad Het 
groeide uit tot een waar suksesi Meer 
dan tweehonderd bejaarden kregen 
een smakelijke kerstkoek De mensen 
stelden dit gebaar vanwege onze jon
geren ten zeerste op pnjs 
Zo brachten VUJO en de kerstman 
vreugde in het St-Janshospitaal, het 
rusthuis in de Molenstraat het Par
doen, bejaardentehuis „Ter Beke" en 
het flatcomplex „Ten Gaver" De VU-
jongeren danken van harte het 
OCMW-bestuur, de direkties en het 
personeel van de bezochte instellin
gen voor hun spontane medewerking 

Een spijtige discnminatie echter de 
inwonenden van het rusthuis „Mater 
Amabilis" kregen mets, de raad van 
beheer weigerde vlakaf de toegang 
aan VUJO. Moet het knstelijk geloof 
nog verdedigd tegen radikaal Vlaamse 
besmett ingen' 
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Aanbevolen huizen 
PVBA VAN IMPE & Zonen 
Steen-en marmerhouwerij 

Brilstraat 41 
HAALTERT 
Tel 053-212248 

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

PVBA J. BORREMANS-COCK 
& KINDEREN 

Algemene Bouwondernemingen 

Gentsestraat 238 
9500 GERAARDSBERGEN 

Tel 054-412589 

Wi j bouwen voor u sleutel op de 
deur. 

ANTIEKZAAK 
Marcel Asselman 
Rollebeekstraat 45, 1000 Brussel 

Tel 5116133 Privé 5690318 

Aankoop en verkoop van Hol
landse, Luikse en Vlaamse meu
belen van de 17de en 18de eeuw. 
Kunstvoorwerpen. 

VAKANTIE 
AAN ZEE 
TE 
OOSTDUINKERKE 

"^ uitgebreide keusbemeubelde vil la's-appart -enstudio's |4j|OOSTDUINKERKE 
in alle prijsklassen alles inbegrepen 
vraag gratis katalogus met foto's 

Littoral 
TEL.OSI/11 26 29 
IWOENSOAG GESLOTEN 

KEUKENS - SANITAIR 
VERWARMING 

VAN DER CRUYS 

Assesteenweg 65, TERNAT 
Tel 5821441 

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

'ê^. 
•ELFKltvEBS/ 

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 
Open v,iri 10 lol 19 u 30 Zondng en m,^.lndog gesloten 

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

Platteau-Lievens, 

Portugeesstraat 9, 
1780 Teralfene 
Tel 053-667456 

ESOX 
STAN PHILIPS 

Groothandel Hengelsport 

Panorama 36 
1810 WEMMEL 
Tel 02-4781993 

Import - Export 

HAGO 
Sanitair en plast iek 

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

Tel 4 6 0 0 4 1 0 

Over te nemen 
• Tandartspraktijk over te ne
men in eén van de beste streken 
rond Brussel 
Ernstige kandidaten kunnen 
schnjven onder ref nr 160. Vi/\\, 
Barnkadenplein 12,1000 Brussel 

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

ALGEMEEN BOUWBEDRIJF 

Van d. Branden pvba 

Wuitenslaan 39, 9160 Hamme 
Tel 052-478809 

Gratis voorstudie en prijsofferte. 

FRANSSENS OPTIEK: 
Silhouette 
Marwitz 
Rodenstock 

Herentalsebaan 340, Deurne-Z. 
Tel 210896 

Kerkstraat 44, Antwerpen 
Tel 03/23565 75 

PVBA SIMILLON 
Tu i t enbe rgs t raa t 130 

1680 LENNIK 
Tel. 054-33.37.25 - 016-
2369.79 
Elektrische installatie ook in
dustrieel - verlichting - elektri
sche verwarming. 

KLEDING LENDERS 

Sint-Damiaanstraat 41 
WOMMELGEM 
Tel 03/3537039 

Dames-, heren- en kinderkleding. 

PUI 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 rande rs 

Guido NUYTTENS 
Longtinstraat 126, 1090 Brussel 
Tel. 426.19J9 

n.v. de winne - uyttendaele 

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

\migrostraat 128, 9328 dendermonde-schoonaarde: 

tel 052-42 3 3 0 4 - 42 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 reprodukt ies) 
dame of heer die dit thu is 
k a n doen. Per s tuk 25 B.fr. 
Inl Sa tu rnus , Kerke t iend 31, 
4731 GE O u d e n b o s c h / N e d . 
tel. 0031-1652-7866 (na 19 U: 
7867). (Adv. 148) 

L 

EN MOEKEN 
moeilijke maten,/ 

akkundige retouche ̂  

D 
•TiEiwauwmvEtT u umnrwoi TM.3 I .M .M 

\ 

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

Boekhouding — Fiskalitett en vennootschapsstichtingen. 

Over het ganse land. 

luslrerle 

mare 
de vriese 
bar. ruz<:tlelddn 56c brugge 
050 /35 / 4 04 . 
baan brugge-kortr i jk 

GELD 

onmiddell i jk te bekomen 

bij 

Frans VAN MOORTER 
Vijfhuizen 6, ERPE 

Tel 053-212911 en 053-212757 

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-Stnjtem 
Tel 054-33 37 56 

Drukkerij A.D.B. 

Kerks t raa t 222 

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

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

Tel 0 2 / 2 6 9 5 0 8 0 

qZTN STUDIO 
•^-^ DANN 
02-4286984 

— Industriële fotografie 
— Mode/architektuur 
— Huwelijksreportages 

Leon Theodorstraat 36, 
1090 Brussel ' 

J^>' 
Kollegestraat 33. 2400 MOL 

014-31 13 76 

ZO€K€RC1( 
• 19-jange jongen uit Tienen 
zoekt betrekking als carossene-
hersteller, pistoolschilder of ar
beider assemblage in de autonij-
verheid Heeft diploma sinds juni 
1982 Is volledig vrijgesteld van 
militaire dienst Hij vraagt een 
aangepast werk, of zoniet ook 
een ander werk, omdat hij het 
beu IS werkloos te zijn Schrijven 
naar Senator Vandezande, 
Naamsestraat 167 te 3000 Leu
ven (016/2284 20) 

• 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-
voenngsplein 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" 

• Jonge man. 27 jaar, student 
kunstgeschiedenis, zoekt een ka
mer aan schappelijke prijs 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 t)etrekking 
HIJ IS bereid te werken als BTK'er 
of dergelijke. Voor inlichtingen 
zich wenden: O. Van Ooteghem. 
senator, A. Lonquestraat 31, 
9219 Gentbrugge Tel 091-
30.72.87 

• 26-jange gehuwde licentiate 
Oudheidkunde, specializatie 
Griekse numismatiek, geaggreg 
hoger sec onderwijs, zoekt tie-
trekking in Brabantse Voor ml 
tel 02/56916 04, 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 knminoloog 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 m dcukkenj, 4 
jaar als klerk Ref nr 348 
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Godelieve Fey ten: 

m Mensen van bij ons 

ff Repressiekruis voor twee oorlogshelden" 

WINTAM (Bornem) -
Grootvader Feyten is na 
14-18 als oorlogsheld (bij de 
„Gebroken Vleugels", in 
dienst van het Belgische le
ger) genoteerd. Vader Fey
ten kreeg op 15 februari '43 
het „Croix de Guerre, met 
palm, vanwege defensiemi
nister Hubert Pierlot Nadat 
f)ij in april '42, bij een ver
kenningsvlucht „dichtbij de 
Hollandse kusten" sneuvel
de voor het vaderland. 

Het jaar na de uitreiking van 
dat Belgisch oorlogskruis 
werd de grootvader van Go
delieve Feyten, zélf dus oor
logsheld van 14-18, „bij de 
bevrijding uit zijn huis weg
gehaald". Familie Feyten 
kreeg het lot van de „zwar
ten" toebedeeld: een straat
gevel vol hakenkruisen. Be
zoek van het „sekwester". 
Huis aangeslagen. Inboedel 
op straat. Gejoel in de buurt 
En uiteindelijk tot op van
daag: kleindochter Godelie
ve Feyten die niets dan 
schulden vanwege de be
slagleggende Belgische 
staat als cadeau meekreeg. 
Na de goede diensten van 
grootvader en vader, beiden 
oorlogshelden en vader Ed
ward gesneuveld voor het 
vaderland! 

Na de gerenommeerde „ge
broken vleugels" erft de fa
milie Feyten vooral een defi
nitief gebroken vertrouwen 
in welke beloftes dan ook 
vanwege de Belgische staat 
Vierenzestig jaren nadat 
grootvader Feyten tot oor
logsheld werd uitgeroepen, 
wacht kleindochter Godelie
ve nog immer én op amnes
tie én op financiële vergoe
ding voor de averij die de 
Staat haar familie heeft be
rokkend na de „bevrijding in 
'44'. 

Betalingen aan het sekwes-
ter werden met breed ge
baar kwijtgescholden, maar 
inmiddels werd de familie 
Feyten (behalve met de mo
rele schade) door de staat 
beroofd van een huls én van 
enkele bijkomende hon
derdduizenden frank ver
goedingen als gevolg van 
inbeslagnemingen allerhan
de. 

Dit is in een notedop het 
bitter verhaal van Godelieve 
Feyten, kleindochter en 
dochter van twee oorlogs
helden, gedekoreerd door 
de Belgische overhe id . 

anti-Duits 
Nadat de vader van Godelieve 
deelgenomen had aan de Belgi
sche veldtocht in mei '40, in 
Frankrijk legerdiensten presteer
de van mei '40 tot 24 juni '40, zich 
liet inlijven bij de Belgische 
Strijdkrachten in Engeland tot 
juni '40 en sneuvelde als piloot 
bij de Belgische sektie van de 
RAF-verkenners op 18 april '42, 
werd de familie Feyten in '44 
door de staatsoverheid bedacht 
met uitverkoop, hoonpartijen, 
sekwesterplagerijen en neg veel 
meer narigheden. Tot op vandaag 
is er niet het minste eerherstel of 
schadevergoeding genoteerd. 

Godelieve Feyten: „Ik heb een 
grootvader die als Belgisch oor
logsheld dus met veel dekoraties 
werd ten grave gedragen Als ge
pensioneerd luitenant Nadat gans 
zijn inboedel werd aangeslagen en 
verkocht En ik heb mijn vader 
nooit zien terugkeren na zijn vrij-
willigers-deelname aan de strijd 
van het Belgisch leger in de Twee
de Wereldoorlog Hij trad reeds 
voordien als 17-jarige in dienst 
HIJ ging vrijwillig naar Engeland, 
waar hij de gevaarlijke opdracht 
van verkenningsvluchten aan
vaardde 

Hij was anti-Duitser. Hij heeft 
dikwijls gezegd en ook op schrift 
gesteld „zo lang er één Duitser in 
ons land in uniform rondloopt, 
keer ik niet terug". 
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Inmiddels mocht mijn moeder be
richten opvangen ovet de honger-
miserie van onze jongens in Enge
land, door het verzuim van de 
Belgische regering aldaar 
Na het onheil-bericht van zijn aan
spoeling op het Nederlandse 
strand, bleef grootvader zich inzet
ten voor de burgerbescherming 
En even later werd hij dan plots 
aangehouden, weggevoerd, en 
bespaarde men zijn familie met de 
minste hatelijkheden en sekwes-
ter-plagerijen" 
De oorlogsheld van 14-18 over
leed in '53 nadat hem alle eigen
dom én zijn pensioenuitkeringen 
werden afgenomen. De luitenant 
van de Tweede Artillerie beging 
onder meer de incivieke daad 
meer dan één keer naar de IJzer
bedevaarten te togen. En ook zijn 
Vlaamsgezindheid voor niemand 
te verbergen-
Godelieve Feyten: „Ik heb mets 
dan schulden geërfd nadat wij 
beroofd werden 
Die schulden zijn ons nu uiteinde
lijk wel kwijtgescholden Maar wat 
de staat ons bestolen heeft, heb
ben we nog altijd met via eerher
stel of dergelijke teruggezien 
Misschien moet ik er dan toch 
werk van maken om de vier dag
boeken die mijn vader, in dienst 
van het Belgisch leger en dan 
vooral de Engeland-penode bij
hield, eens te laten publiceren ' 
Terwijl hij 24 uren per etmaal 
paraat stond in dienst van het 
vaderland, werden voorbereidse-
len getroffen om zijn vader en 
gans ons gezin te beroven en aan 
de schandpaal te binden ' 
Al het gerief van grootvader werd 
(na het bevel van de katolieke 
burgemeester Borms (O in Bor
nem aan zijn politiediensten) naar 
het bekende „brandkot" afge
voerd 

Men liet geen bed meer om in te 
slapen 
De druk die op onze familie werd 
uitgeoefend, was zo zwaar dat 
één van mijn twee broers (beiden 

gevangen genomen), en die zelf 
reserve-officier bij het Belgisch 
leger is geweest als erfgenaam 
„alles heeft afgetekend 

Pierlot, 
smeerlap-

Godelieve Feyten is nog de eni
ge erfgenaam van de oortogs-
prestaties van vader en grootva
der. En van die van de oorlogs
helden én van die van de flamin
gant die naar Diksmuide durfde 
te togen-
Godelieve Feyten: „De naam van 
mijn grootvader (inciviek dusO is 
gegrift m het oorlogsmuseum te 
Brussel Ook op het monument 
van de „Gebroken Vleugels" te 
Evere Waar zijn grafzerk als enige 
de Vlaamse insknptie meekreeg 
„Nooit waren zovelen aan zo wei
nigen zoveel verschuldigd". 
Zelfs dat ging met zonder herrie' 
Na de dekoratie met het „Croix de 
Guerre" van vader kregen wij aan
vankelijk uitsluitend Franstalige 
brieven van de administratie Onze 
reaktie is dan op een bepaald 
moment geweest „Vlaams bloed 
hebt ge wél gewild, maar ons 
wordt geen Vlaams antwoord ge
gund op onze brieven" 
En ik moet vandaag getuigen dat 
sinds die kwalijke brief onze am
nestie- en restitutie-eis nu inder
daad in het Vlaams op de lange 
baan geschoven wordt' 
Dit IS mijn lot als dochter en 
kleindochter van twee beroepsmi
litairen en oorlogsvrijwilligers in 
dienst van de Belgische staat 
Ik weet het wel was vader na de 
Tweede Wereldoorlog van het 
front teruggekeerd, dan zouden 
aan ons ouderlijk huis trikolore 
vlaggetjes (zeker naast de door 
ons aangebrachte Vlaamse 
leeuw) geprijkt hebben in plaats 
van de hakenkruisen die nu ons 
Belgisch cadeau geworden zijn 
Nu zijn we „zwarten"gedoopt Nu 
werden ons mets anders dan 
schulden overgelaten' 

WIJ waren geen Duitsers of Duits
gezinde, mijnheer' Gewoon Vla
mingen' Gewoon erfgenamen van 
een oorlogsheld van de Eerste 
Wereldoorlog die het „aandurfde" 
naar de eerste IJzerbedevaarten 
te gaan En naderhand ook naar de 
Zangfeesten en andere Vlaamse 
feesten 
Mijn vader haatte de Duitse tiezet-
ters van ons land Hij werd Ridder 
in de Leopoldsorde geslagen Hij 
kreeg het Oorlogskruis voor Vrij
willigers van de Tweede Werel
doorlog En ook de medaille met 
de twee gekruiste sabels 
HIJ was de enige Vlaamsspreken-
de soldaat in een Franstalige kom-
pagnie die overwegend was sa
mengesteld uit baronnen en rid
ders of adellijke zonen 
Om al die jarenlange diensten 
voor het vaderland van groot
vader en vader zijn we beloond 
geworden met repressie langs 
vaders kant werd in de familie 
alles in beslag genomen, en bij 
mijn grootouders langs moeders 
kant werd alles kapotgeslagen 
Meer dan éen generatie in de 
familie Feyten werd op die wijze 
stuk gemaakt Ook al was mijn 
vader, Edward Feyten, tot op het 
einde van zijn leven een fervent 
aanhanger van het Koningshuis 
Veertig jaar na zijn overlijden wor
den mij en mijn familie door de Bel
gische staat onverminderd on
recht aangeddan Als men dat 
hatelijk spelletje blijft verder spe
len dan zal ik inderdaad de vier 
dagboeken van mijn vader moe
ten publiceren. 

En dan zullen andere vaderlands
helden daarin onder meer de 
passage kunnen lezen over de 
„smeerlappen van de regering-
Pierlot", die zelfs hun voetvolk en 
verkenningspiloten die zij in hun 
dienst vanuit Engeland lieten 
opereren aan hun kouwelijk ver-
hongeringslot overl ieten." 

(hugo de schuyteneer) 

Ainsi fait a Londres... 

^f^^'^^% 

(troUÏt^ntm 1940 

^ ,^ f/ I Sf '/'/ /£ £a^t**x^ /9*J 

/ , ^> ,r J 0».„r /9U , ^ . A^U. ^ 

^ / ,/ >» ft ///>r /,j//„ft,'^ f< 

- * / • 

'•"/" 

ttt-t"^-'^ a-^x^*^t^^ ^ ^A^^r^4 
„/A. 

Het „Croix de Guerre 1940", 
avec palme, werd toegekend 
aan de Vlaamse piloot Fey
ten, E.J.FJ., na zijn mort pour 
la Patrie, met volgende moti
vatie: 
„Sous-officier aviateur de ré
serve rappelé en cette qualité 
lors de la mobilisation en aóut 
1939, passé en France avec 
san unite en mai 1940, a 
réussi au moment de l'armis-
tic frangais a rejoindre la 
Grande Bretagne 
Ayant demandé a servir com
me pilote-aviateur, aussitót 
l'ecolage necessaire terminé, 
a ete verse dans une esca
drille de Fighter Command 
S'est immédiatement signale 
par son esprit de devoir et 
son ardeur a servir A mérité 
par ses qualités d'etre rapide-
ment nomme pilote-officier A 
été porte disparu au cours 
d'une operation au-dessus 
des eaux ennemies" 
Ainsi fait a Londres, Ie 
15 fevrier 1943 
Le ministre de la Defense 

Nationale, 
Hubert Pierlot 
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