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VOEREN (1) 
Mijn ontsteltenis was groot wanneer 
ik zag hoe Vlamingen op hun eigen 
grondgebied te 's-Gravenvoeren wer
den uiteengeslagen door de rijks
wacht Het werd me nogmaals duide
lijk gemaakt hoe hier in dit land met 
twee maten en gewichten wordt 
gewerkt 
Op deze bewuste zondag leek het in
eens wel mogelijk pnve-milities te ar
resteren Ik geef wel toe dat deze 
VMO-leden uniformen droegen en ge
wapend waren met stokken, ze vrees
den immers een hard optreden van de 
rijkswacht omdat ze weten hoe deze 
Belgische staat haar belangen veilig wil 
stellen 
Maar wanneer mijn vader, Alfons Ma-
dereel, op zondag 8 apnl kreupel wordt 
geslagen met ijzeren staven voor de 
bende van Happart en voor dood, 
want hij lag er te verdrinken, wordt 
achtergelaten in een beek, volstaat het 
dat bendeleider Happart gaat praten 
met onze geliefde koning, om deze vijf 
moordenaars op vrije voeten te knj-
gen 
Pnjsschutter Grosjean mag met voor
bedachte rade dne mensen neerknal
len, geeft met want na vijf uurtjes 
wordt hij als een held terug in zijn café 
ontvangen! 
Maar Vlamingen, die reeds lang voor
dien hadden aangekondigd om op 21 
oktober een vreedzame wandeling te 
houden om het Vlaams karakter van 
deze streek te bevestigen, krijgen hier
voor een verbod van een Vlaams goe-
vemeur die dient te luisteren naar een 
fanatiek Waals minister En onze 
Vlaamse ministers v3n CVP en BSP 
blijven angstig zwijgen in deze rege-
nng, want het FDF zou eens kwaad 
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kunnen worden Buiten dit alles wor
den en nu nog dagelijks Vlaamse Voe
renaars het leven lastig gemaakt door 
de bende Happart en zijn officiële in
stanties 
Wanneer de Franstaligen in dit land de 
Vlamingen in de taalgrensqebieden zo 
weinig ruimte laten voor hun Vlaming 
zijn, vmd ik dat wij Vlamingen maar 
even hardvochtig moeten worden, wij 
kunnen op dit ogenblik even goed die 
80 miljard gebruiken, die zij anders van 
ons krijgen Daarom, nu meer dan ooit 
een volledig tweeledig federalisme 

LM Ekeren 

VOEREN (2) 
Weer eens werden de Vlamingen als 
een bende wilde horden afgeschilderd, 
die de zo vredelievende frankofonen 
hun wil willen opleggen 
Dat die zelfde frankofonen in Schaar
beek al zo menigmaal een Vlaamse 
school kort en klem geslagen hebben, 
in Komen de Vlamingen lafhartig heb
ben getergd en schade berokkend, dat 
ze m de Voer de Vlamingen hebben 
geslagen, hun ruiten ingegooid en zelfs 
op Vlamingen hebben geschoten en 
gekwetst als op wild vinden ze heel 
normaal en juichen het zelfs toe Maar 
er is een verschil, sommig wild wordt 
beschermd, op Vlaamse wild mag het 
ganse jaar door geschoten worden 
Binnenkort zal men nog een beloning 
uitloven aan degene die er het meest 
geschoten heeft 
Maar wat er ook mag gezegd worden, 
mijn pet af voor degenen die de moed 
hadden om te betogen Alleen al door 
het feit dat Vlamingen op Vlaamse bo
dem moeten betogen, stelt hen al bo
ven alle verdenkingen van de frankofo-
ne haat tegen alles wat Vlaams is 

J V P , Blankenberge 

BELGIË? NEE BEDANKT! 
Wat in de Vlaamse Voer gebeurde 
toonde weer eens aan dat er in dit 
apenland dat zich Belgique noemt 
sinds 1830 niks, maar dan ook niks fun
damenteel IS veranderd De Belgische 
staat moet met meer worden ontmas
kerd, hij ontmaskert zichzelf De rijks
wacht gedroeg zich net als een bar
baarse horde die mets of niemand ont
zag, gelijk ten tijde van Dzengis Khan 
Mannen, vrouwen en jongeren vielen 
door mekaar, werden vertrappeld, in
eengeslagen Het was van het begin af 
aan duidelijk dat de flikken het bevel 
van hogerhand hadden gekregen om 
er als wilde beesten op los te slaan 
Nietwaar Gramme en ex-revolutionair 
Wilfned' Sommige flikken konden hun 
in de maatschappij opgelopen frustra
ties nu eens goed afreageren op weer
lozen 
In tegenstelling tot hetgeen naïevelin
gen durven opperen, zijn Vlaamse 
njkswachters in die konfrontatie geen 
mensen van «ons» Zij zijn het repres
sieapparaat van de Belgische staat en 
geen straatambtenaren die daar toe
vallig hun brood verdienen met ma-
trakkeren en traangas afschieten 
De Vlamingen zijn in dit rotstaatje nog 
altijd slaven, enkel goed om meid en 
knecht te spelen het uitvoerende werk 
te doen en in tijd van oorlog als kanon-
nevlees afgeschoten te worden De 
ideeën van Charles Rogier zijn in be
paalde Belgicistische knngen nog altijd 
spnnglevend («Les efforts de notre 
gouvernement doivent tendre a la des

truction de la langue flamande pour 
prepaper la fusion de la Belgique avec 
notre plus grande patne, la France») 
De tijd van de vredelievende Vlaamse 
aktie is nu voorgoed voorbij Na de 
steeds arrogante opstelling en aanstel-
lenj van de Walen en franskiljons 
(Voeren, Komen, belastingafvloeiing, 
maison de la Francite FDF, J wordt 
het nu wel duidelijk dat een federale 
staatshervorming in België altijd aanlei
ding zal geven tot ernstige moeilijkhe
den De enige uitweg die de Vlamingen 
nog overblijft is het separatisme met 
de oprichting van de republiek Vlaan
deren en met de mogelijkheid openge
laten om in de toekomst al dan met tot 
een Federale Republiek der Nederlan
den te komen 

L, Hove 

— Damesuurwerk gevonden 
met zwart riempje op 21 okto
ber Il tijdens de betoging in de 
Voerstreek. Terug te bekomen 
bij kamerlid Willy Kuijpers, tel. 
016/22.9642 

REPUBLIEK VLAANDEREN 
België en de monarchie van Saksen-
Coburg hebben nog nooit iets positief 
voor Vlaanderen gedaan en zullen 
dat ook nooit doen Boudewijn weiger
de bij zijn jubileum van 25 jaar troons
bestijging de hand van verzoening te 
reiken aan de slachtoffers van de on
menselijke repressie na de 2e wereld
oorlog In alle Europese landen is dit al 
lang geschied, ook in de Sovjetunie 
Boudewijn verleende enkele jaren ge
leden wel amnestie aan enkele finan-
cieel-ekonomische oplichters' 
Boudewijn ontving de Waalse terroris
tenleider José Happart, een man die 
Vlaamse burgers en Vlaamse njks
wachters in het ziekenhuis timmert en 
levenslang gebrekkig maakt alsof het 
niets IS 

Na de 2e wereldoorlog heeft Vlaande
ren het koningshuis gered dat republi
keins Wallonië wilde slopen Resultaat 
voor Vlaanderen nihil Het Belgische 
koningshuis kijkt nog altijd meerwaar
dig neer op Vlaanderden dat in zijn 
knielzucht voor het huis volhardt Dit is 
grotendeels te wijten aan de CVP (nog 
altijd de partij van Kerk, Koning en Ka
pitaal) 
Nu, na het geval met Eurosystem en 
de houding van het hof hierbij is de 
maat meer dan vol Het wordt tijd dat 
er een einde aan de folkloristische Bel
gische monarchie wordt gesteld, die 
elk jaar 130 miljoen ontvangt van de 
voor het merendreel Vlaamse belas
tingbetalers Hiervoor knjgen de Vla
mingen dan stank voor danki 
Alleen een eigen Vlaamse republiek 
als deelstaat van het Europa der Vol
keren zal Vlaanderen al zijn rechten 
geven en het Vlaamse volk tot zijn vol
le ontplooiing laten komen 

L, Hove 

BESCHERMENDE 
WERKPLAATSEN 
Ik ben zelf als mindervalide tewerkge
steld in een «Beschermende Werk
plaats» en ben dagelijks gekonfron-

teerd met de noden en de problemen 
van de talrijke mensen die in deze om
standigheden verkeren 
Nu voor het eerst dank zij uw week
blad, verneem ik dat er een Nationale 
Federatie van Beschermende Werk
plaatsen bestaat (BWAP) 
Steeds heb ik me afgevraagd wie is 
hier de baas van'' — wie beveelt en 
wie kontroleert' — bij wie kan men te
recht met klachten of om informatie"? 
— wie bepaalt het beleid' 
Zeer terecht heeft uw redakteur laten 
opmerken dat zich een syndikale aktie 
opdnngt en meteen ook het probleem 
van de verdienste gesteld Momenteel 
verdien ik 61,02 fr per uur' Ik neem 
aan dat het een zeer speciale sektor is 
en hier zeker andere normen dienen te 
worden in acht genomen Maar het valt 
niet te ontkennen dat in deze matene 
nog veel aan de willekeur wordt over
gelaten en de tewerkgestelde met als 
een volwaardig arbeider wordt be
schouwd HIJ kent in ieder geval zijn 
rechten met en weet evenmin waar hij 
heen moet om deze te verdedigen Al
les draait rond een Sociale Dienst, die 
in veel gevallen verdienstelijk werk le
vert maar in geen geval tegenspraak 
duldt 

Op dit terrein is dus nog heel wat werk 
te leveren en het strekt de Volksunie 
tot eer de aandacht van de publieke 
opnie erop te vestigen Een mindervali
de kan zich ook politiek engageren en 
IS zeker met ongevoelig voor wie zijn 
belangen verdedigt, mogen uw manda-
tanssen dat indachtig zijn Hier is ruim
te voor een verdienstelijk initiatief en 
de weerklank ervan zou zich zeker la
ten voelen 

HS, Oostende 

ARM VLAANDEREN 
Ik ben een der velen die er oprecht 
voor Ijveren tot herstel van de een
dracht in de Vlaamse gelederen Te
vens ben ik gekant tegen elke vorm 
van geweld, dit laten we aan de leren 
en de Basken over Vooral omdat ter
reur en geweld mets oplossen en al
leen een hoop ellende achterlaat Het 
perscommuniqué van de VUJO op 
maandag 21 oktober in het kader van 
de Voerbetoging en gencht tegen de 
VMO, deed zo kleinzielig en zo ge
meen aan, dat ik het op dit tijdstip en in 
deze omstandigheden met neem Haar 
uitval tegenover de VMO was een 

staaltje van weinig politiek doorzicht 
en meer ingegeven om mee te klaroe
nen met de CVP- en de BSP-tenoren 
diezelfde avond op TV Gretig voedsel 
voor onze rode TV-mannekens 
De stunt die de VMO uithaalde door 
de bezetting van het gemeentehuis te 
Voeren was een vooropgezet plan 
met het doel de massa betogers de ge
legenheid te geven door te dnngen tot 
in de Voer, wat ook lukte gezien de or-
destrijdkrachten hun handen vol kre
gen met de ontzetting van het ge
meentehuis Ook voor deze heren was 
het een volkomen verrassing Er vielen 
harde klappen met als resultaat de 
Vlaamse gemeenschap werd uit haar 
slaap opgeschnkt en elke Vlaamse be
toger te Voeren voelde terug de alou
de Vlaamse eendracht naast 
VMO'ers Tak-jongens stapten duizen
den VU-mannen en vooral jongeren 
Tientallen werden opgepikt door de 
gendarmene, met steeds nadelige ge
volgen voor deze mensen Tegen een 
man werd proces-verbaal opgemaakt 
en bleef in de gevangenis achter, deze 
was Eriksson leider van de VMO Hij 
zal boeten voor de 2000 betogers in de 
Voer, die het aandurfden de frankofo-
ne uitdaging te tergen 
Het IS nu de plicht van elke Vlaming en 
van elke Vlaamse gekozene in het par
lement zich op te stellen achter Enks-
son en zijn vrijlating te eisen Deze 
daad zou heel wat bijdragen voor het 
herstel van onze Vlaamse eendracht, 
laat deze kans met teloorgaan door 
verdere dreksmijtenj naar mekaar 
Moest zoiets met een Franssprekende 
gebeuren, de Waalse gemeenschap 
stond als een man achter de «marte
laar» bij ons in Vlaanderen is zo iets 
niet denkbaar Waar blijven nu de fla
minganten van de PVV, de CVP en de 
BSP? 

Zoek geen vijanden in eigen rangen, 
aan de wegkant zitten de wolven 

V J , Herentals 

DANK 
Toen ik op zondag 21 oktober voor de 
eerste maal mee opstapte in de wan
deltocht te 's Gravenvoeren, werd ik 
plots door een groep njkswachters 
overvallen, geslagen en opgepakt Het 
IS dank zij de tussenkomst van de heer 
Willy Kuypers dat ik weer op vrije voe
ten werd gesteld 
Hiervoor mijn oprechte dank 

LV d B, (15 j), Wommelgem 

De Vlaamse 
Toeristenbond 
stelt voor 

ZUID-OOST-AZIE 
Waar heden en verleden 
nog samengaan 
Ontdek met V.T.B.-groepsreizen 
die boeiende wereld 
K E R S T V A K A N T I E (22 d e c e m b e r to t 6 januar i ) 

Noord-lndie met Nepal 16 d 53440 fr 
Rafasthan 16 d 52285f r 
Sn Lanka 16 d 48 790 fr 
Birma en Thailand 16 d 54150 fr 

N A N I E U W J A A R 

18-01 Zuid-Indie en Sn Lanka 
24-01 Sn Lanka 
02-02 Jeugdreis Zuid-Indie en Sn Lanka 
16-02 Gans Indie, met Nepal 

P A A S V A K A N T I E ( in v o o r b e r e i d i n g ) 

Noord-Indie en Nepal 
Sn Lanka 
Trektocht in Sikkim 
Birma, met Onssa in Indie 

In de reissommen zijn volledige hoteldiensten, bezoeken, uit
stappen en een degelijke reisverzekering begrepen Steeds 
Vlaamse reisleidingi 
Vraag onze programma's en overtuig uzelf 

VLAAMSE TOERISTENBOND 
Sint-Jakobsmarkt 45/47 
2000 ANTWERPEN 
Tel 031/34 3434 of in het VTB-kantoor van uw streek 
Vergunning nr 1185 Kat A 

22 d 
15d 
22 d 
23 d 

16d 
16d 
16d 
16d 

59260fr 
45270fr 
59260fr 
73450fr 
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Sociaal overstag 
Zoals te verwachten viel heeft de regering, 
na de verklar ing van Wilf ried Martens, zon
der moeite het vertrouwen gekregen van 
h a a r meerderheid. Dat inspireerde een aan
tal perskommentatoren tot de bewerking, 
dat de regering en de eerste-minister ver
sterkt uit de konfrontatie waren gekomen, 
de inkt van deze pennen was nog niet hele
maal opgedroogd, of reeds opnieuw bleek de 
fundamentele zwakheid van de huidige be-
windsploeg. Bij het sociaal overleg vorige 
week vrijdagnacht kreeg ze nul op het re
kwest. 
De resultaten van dit overleg zijn bescha
mend. Er is gebleken hoe men volop in het 
immobilisme blijft steken, leder voornemen 
om te komen tot een gezondmaking van het 
stelsel van maatschappelijke zekerheid 
schampt af op de egoïstische belangen van 
groepen, die hun eigen verworven rechten 
het statuut van heilige koe hebben gegeven. 
En zoals men weet mogen heilige koeien in 
landen met een kastesysteem niet geslacht 
worden... 
Er dient aan toegevoegd dat de regering 
h a a r voornemen tot grondige sanering 
slechts met de lippen beleden heeft en dat zij 
bijzonder weinig ijver aan de dag legde om 
h a a r opvattingen te doen aanvaarden. De 
beloften voor een dlepgrijpender gezondma
king op langere termijn doen dan ook bie-
zonder ongeloofwaardig aan. 
Verder dan enkele lapmiddelen op korte ter
mijn is men niet gekomen. De besparingen in 
de RlZrV-sektor voor 1980 bijvoorbeeld wor
den teruggeschroefd van 24 tot 17 miljard. 

De leninglast zal weer eens verhoogd wor
den: straks betalen onze nakomelingen tot in 
het derde geslacht zich krom om onze poef te 
betalen. 
De voorgestelde maatregelen hebben voor 
gevolg dat het herverdelingseffekt van de 
maatschappelijke zekerheid verder wordt 
aangeknaagd. In klare taal heet dat: de eko-
nomische zwakken zullen nog zwakker wor
den, nog slechter gewapend tegen de gevol
gen van een krisis die hen in de eerste plaats 
treft. En het gaat hier heus niet om een klei
ne groep marginalen: 25% van de gezinnen, 
één gezin op vier in dit land is uitsluitend 
aangewezen op een vervangingsinkomen uit 
het stelsel van de maatschappelijke zeker
heid. 
Tegen deze sombere achtergrond van de 
machteloosheid der regering, van het 
groepsegoïsme der sociale partners, van de 
voortschrijdende verarming van een groot 
deel der bevolking doet de beslissing van de 
ministers om in 1980 te verzaken aan de in
dexering van hun inkomen nogal grotesk 
aan. De heren en dames zijn tot deze heroï
sche stap als het ware gedwongen door het 
voorbeeld van de bisschoppen. Zij kunnen 
het zich daarenboven best permitteren, om
dat zij — zonder de professorale en andere 
schnabbels te rekenen — beschikken over 
het dubbele inkomen van een regeringslid-
parlementair . Het zou heel wat geloofwaar
diger zijn, moest de regering het lef hebben 
om de ongerijmde ongelijkheden in de maat
schappelijke zekerheid — bijvoorbeeld in de 
sektor der pensioenen — aan te pakken. Er is 

nog altijd een groep van beati possedentes, 
die per maand méér pensioen krijgen dan 
95% van de gepensioneerde werknemers en 
dan 100% van de gepensioneerde zelfstandi
gen in een heel jaar... De huidige wetgeving 
laat nochtans deze rechttrekking toe. als ze 
desondanks niet gebeurt, is dat de uitsluiten
de verantwoordelijkheid van de regering
spartijen. 

Er dient nog aangestipt te worden dat de flop 
van het sociaal overleg een aanta l belangrij
ke communautaire aspekten vertoont. Het is 
het Waalse FGTB geweest, dat zich het meest 
onhandelbaar toonde. De Waalse socialisti
sche syndikalisten hadden de voorstellen 
reeds op voorhand afgewezen en maakten 
Debunne tot de uitvoerder van hun onverzet
telijkheid. Wallonië echter neemt proportio
neel veel meer uit de pot van de sociale ze
kerheid dan Vlaanderen. Het is vooral 
Vlaanderen dat die pot vult. Maar bij de te
genstanders van een grondige sanering zijn 
de Walen de eersten en de hardnekkigsten. 

In Vlaanderen is het besef levendig gewor
den dat een sociale zekerheid, gespijsd uit
sluitend uit Vlaamse centen en bestemd uit
sluitend voor Vlaamse mensen een gezonde 
onderneming zou zijn. Het sociaal klimaat in 
Vlaanderen zou daarenboven vlug leiden tot 
een soepeler overleg en tot grotere gemeen
schappelijke verantwoordelijkheidszin. 

Ook in deze sektor geldt wat elders geldt: 
Vlaanderen betaalt, Wallonië verteert en de 
regering laat betijen. tvo 

FDF-propaganda wordt betaald 
met gemeenschapsgelden 
De zogenaamde opstand van 
de CVP-senatoren tegen het 
FDF is geëindigd als een 
trieste klucht. De berg heeft 
een muis gebaard. Eens te 
meer zijn de straffe woorden 
van de CVP niet gevolgd door 
daden. Tenzij men de 
schaamteloze kapitulatie mag 
bestempelen als een daad. Het 
is de moeite om de feiten uit 
dit onwelriekend dossier nog 
eens op een rijtje te stellen. 

Voor één nnaal vonden de CVP-
senatoren het te gortig. Ze w/eiger-
den de begroting van het Brussel
se gewest te behandelen zolang 
Defosset in de kommissie voor Fi-
nandes zijn beleid niet w/as komen 
toeichten en verrechtvaardigen. 
Het FDF verliet boos het halfrond 
van de senaat, begeleid door het 
hoongelach en het applaus van de 
CVP-senatoren. Men zou ditmaal 
eens gaan zien wat men zou zien: 
de opgewonden CVP'ers riepen 

DANK ZIJ DE CVP • • • 

Op 28 juni — vlak voor het parle
mentair reces — kreeg het Brus
sels gewest, dat In FDF-handen is, 
een lening van 900 miljoen en 
voorlopige kredieten, onder het 
uitdrukkelijk beding dat er zou vol
daan worden aan een aantal voor
waarden die een einde moesten 
stellen aan de ergste staaltjes van 
geldverspilling door het FDF-be-
heer. 

Vorige week moest in de senaat 
de begroting 1980 van het Brus
sels gewest besproken worden. 
Er bleek dat van de voorwaarden, 
die einde juni gesteld werden, nog 
helemaal niets in huis gekomen 
was. Daarenboven vroeg een on
beschaamde FDF-minister Defos-
set een bijkrediet op de begroting 
van dit jaar van niet minder dan 
twee miljard voor de bouw van 
een verbrandingsoven. 

de FDF'ers na, dat ze best defini
tief konden wegblijven. In de kran
ten werd de grote trommel gerof
feld en kreeg de «Vlaamse daad» 
van de CVP-senatoren overdadi
ge lof. Ook daar was de algemene 
toon: men zou ditmaal eens gaan 
zien wat men zou zien en het FDF 
zou eens duchtig bij- of buitenge-
werkt worden. Gazet van Antwer
pen: «Een kans die men zich niet 
mag laten ontglippen». Het Volk: 
"...dat ze best voorgoed zouden 
wegblijven.» De Nieuwe Gids: 
«...de CVP-senatoren willen zeker 
niet toegeven in deze onwelrie
kende Brusselse aangelegenheid 
Waarom zouden ze ook? Daar zal 
het FDF wel de passende konklu-
sies moeten uit trekken.» 
De passende konklusies werden 
verleden dinsdag in de senaat in
derdaad getrokken. In de voormid

dag was Defosset in zeven haas
ten en pro forma in de komissie 
voor Financies even zijn zegje 
gaan doen Wat iedereen al lang 
wist, moest door hem bevestigd 
worden: van de voorwaarden van 
28 juni is mets in huis gekomen. 
Defosset beloofde beterschap 
voor de toekomst, 
«'s Namiddags kwam Martens in 
de senaat vertellen dat inderdaad 
de voorwaarden niet vervuld wa
ren, dat ze echter in de toekomst 
zullen vervuld worden en patati en 
patata. De kribbige heren CVP-se
natoren werden vriendelijk ver

zocht de heer Defosset dan toch 
maar zijn begroting én zijn twee 
miljard voor de verbrandingsoven 
te schenken. En zij deden het! Zij 
gingen door de knieën met de soe
pelheid die een lange training en 
ervaring hen bezorgd hebben. 

Om de omvang van deze CVP-ka-
pitulatie in haar juiste betekenis te 
schatten dient er aan toegevoegd 
dat de verbrandingsoven — in de 
politieke wandeling reeds de FDF-
oven genoemd — op zichzelf een 
regelrecht schandaal is. Uit alle 
studies blijkt dat de oprichting er

van ekonomisch niet verantwoord 
is. Hij zal daarenboven een kapaci-
teit hebben voor de verwerking 
van het huisvuil van anderhalf mil
joen mensen. Hij wordt dus duide
lijk gebouwd met het oog op een 
Brussel dat veel groter zal zijn dan 
de huidige negentien gemeenten. 
...en uit de begroting van het Brus
sels gewest worden ook de cen
ten gehaald voor een totaal over
bodig agglomeratieblad, dat in fei
te niets anders is dan een verkap>-
te FDF huis-aan-huispropaganda. 
Betaald met onze centen. Dank zij 
de CVP! 
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Studentenbetoging 
Het was lang geleden dat Leu
ven nog een grote Vlaamsge-
zinde studentenbetoging had 
gezien. Verleden woensdag 
was het zo ver: meer dan dui
zend studenten stapten op ach
ter Voerstreek- en Komenslo
gans. 
Eigenlijk mag Wilfr ied Martens 
deze betoging op zijn aktief 
schrijven. Achttien jaar nadat 
de toen nog onverzetteiijk-fla-
mingantische huidige eerste-
minister de Leuvense universi
teit verliet, wordt hij uitge
spuwd door een nieuwe 
Vlaamsgezinde studentengene-
ratie. De meest gehoorde kreet 
in de betoging was «Wilfried, 
hypokriet». De meest toege
juichte mensen in de betoging 
waren de Voerenaars, waaron
der Sweron, die met een auto
bus naar Leuven waren geko
men. 

Boudewijn te Gent 
Verleden vri jdag bezocht ko
ning Boudewijn zijn goede stad 
Gent Dit bezoek zorgde alvast 

voor enige overlast bij de al 
van zelf zo ijverige Gentse poli
tie. Aan de invalsweg van de 
Sterre en elders te Gent waren 
er heel wat slogans in verband 
met de Voer aangebracht met 
spuitbus en verfkwats. Ze wer
den in zeven haasten door poli
tiemannen weggewerkt. In de 
buurt van het kongrespaleis, 
waar de vorst een akademische 
zitting bijwoonde, kregen een 
aantal TAK-leden identiteits-
kontrole van de politie. Het was 
voor hen blijkbaar moeili jker 
om de koning te benaderen dan 
voor Happart-
In de voorhaven stelde men, 
een paar uur voor Boudewijn er 
zou aankomen, vast dat er een 
lokomotief ontspoord was. 
Ooggetuigen vertellen dat ze 
nog nooit met zoveel haast aan 
het spoor zagen werken. Sire 
moest zo maar eens een ont
spoorde trein zien, zeg-

Versmelting 
RW-FDF 
«L'Etat wallon», het orgaan van 
het RW, en -Quatre mill ions 

quatre, het weekblad van het 
FDF, hebben besloten om sa
men te smelten. Het nieuwe or
gaan zal de naam «Quatre mill i
ons quatre» behouden en ver
spreid worden zowel te Brussel 
als in Wallonië. 
Vrij algemeen wordt voorspeld 
dat dit niet een gewone journa
listieke maatregel is, maar wel 
een duideli jke aanwijzing voor 
de nakende samensmelting van 
FDF en RW. Deze operatie zou 
uitgevoerd worden dadelijk na
dat het FDF — vri jwil l ig of ge
dwongen — uit de regering zou 
verdwijnen. 

Komen in 
de provincies 
In de Limburgse en de West-
vlaamse provincieraden wer
den moties goedgekeurd in 
verband met Komen en de 
Voerstreek. 
In Oost-Vlaanderen kon dat 
blijkbaar niet. Een door de 
Volksunie-fraktie ingediende 
motie werd onontvankeli jk ver
klaard door de CVP-BSP-meer-
derheid, daarin bijgetreden 
door de P W en de KP. 

In de Antwerpse provincieraad 
kreeg een door de Volksunie 
ingediende motie over Komen 
en de Voer wél de steun van de 
P W en de KP. Ze werd echter 
onontvankeli jk verklaard door 
de BSP-CVP-meerderheid. 
Hierbij kwam het tot een 
scherp incident. Het behoort in 
de provincieraad tot de geplo-
genheden dat de indieners van 
een motie de kans krijgen om 
hun voorstel toe te lichten. Dit 
werd belet door CVP-voorzit ler 
Stijnen. Waarnemend fraktielei-
der Oktaaf Meyntjens noemde 
dat een feit zonder voorgaande 
en een schande. De VU-fraktie 
verliet de zitting. 

\A/DM lamgelegd? 
W D M is de afkorting voor Ver
eniging van Vlaamse Dienst
plichtige Militairen. Sinds jaren 
is W D M aktief in de kazernes 
van het Belgisch leger, waar ze 
haar ideeën verspreidt via het 
blad Soldatenmacht 

Deze aktiviteit is blijkbaar een 
doorn in de ogen van de leger
leiding geworden. De stok om 

de hond te slaan is gauw ge
vonden: de legerleiding be
weert dat de W D M - w e r k i n g 
een syndikale aktiviteit is, ter
wij l de dienstplichtigen het 
recht niet hebben om zich syn-
dikaal te verenigen. 

Zo oordeelt men op Landsver
dediging. Op een ander depar
tement oordeelt men bli jkbaar 
anders: W D M is sinds jaren 
door Kuituur erkend als jeugd
vereniging en wordt als dusda
nig gesubsidieerd. 

Nogal een gekke bedoening! 

Wordt een blad, dat mede de 
steun heeft van Kuituur, op 
Landsverdediging buitenge-
walst? 

In de meeste Westeuropese 
landen werken verenigingen als 
W D M vrij en worden ze door 
de legeroverheid beschouwd 
als erkende gesprekspartners. 

Brief van 
CVP-jongeren 
De CVP-Jongeren van het ar
rondissement Mechelen heb
ben in een Open Brief aan de 
CVP-parlementsleden een on
genadig oordeel geveld over de 
polit iek van de partij. Wat zij de 
parlementsleden en de CVP-
ministers aanwrijven, is een 
hele wasl i js t De pariteit van de 
staatssekretarissen werd inge
voerd: een precedent en een 
cadeau voor de Franstaligen. 
Defossez werd voor zijn PTT-
kuiperijen beloond met het mi
nisterschap voor het Brussels 
gewest. Outers mocht zijn anti-
Vlaams beleid op Ontwikke
l ingssamenwerking gaan over
doen op Buitenlandse Handel. 
De Vlaamse schooi te Komen 
zal er niet komen omdat de 
Vlaamse ministers gezwicht 
zijn voor Franstalige chantage. 
Op Buitenlandse Handel ver 
dween de Vlaming Schockaert. 
De koning ontving een bende 
leider, terwij l een regeringspar 
tij — namelijk het FDF — de 
wijziging van het Voerstatuut 
eist en terwijl ongestraft op 
Vlamingen wordt geschoten. 
Het besluit van de CVP-Jonge
ren: «Op de vooravond van 
150 jaar België is het spreek
woordeli jk geduld van de CVP-
kiezers ten einde». 

Laat het ons hartsgrondig ho
pen. Maar we betwijfelen het! 

Een CVP'er in Moeskroen 
Ziet, ziet: een groot man is opgestaan uit het Latijnendom om het onvervalst Frans ka
rakter van Komen te bewijzen. Deze heraut van de francité gruwelt bij de gedachte 
dat er ook maar één enkel kind te Comines naar een Vlaamse school zou gaan. Dies 
heeft hij een aktie ontketend tegen de Vlaamse school en eist hij de afschaffing van 
alle faciliteiten voor Nederlandstaligen in de streek Komen-Moeskroen. 
Deze felle haan die snavel en klauwen toont, is zo Waals als mijn voeten. Hij draagt de 
goedvlaamse naam Devos. Robert met het voornaampje. Zijn wieg stond in het oer-
Vlaamse Oostrozebeke. Zijn politieke loopbaan begon hij in het Vlaamse arrondisse
ment Kortrijk, dat toen nog de streek Komen-Moeskroen omvatte. Als troetelkind van 
de Westvlaamse kristen-syndikalisten. Hij is burgemeester van Moeskroen geweest: 
in die funktie en in die tijd een tweetalige Vlaming. Zijn parlementaire loopbaan sinds 
1958 tot bij de overheveling van Komen-Moeskroen naar Henegouwen in 1962 speel
de zich goeddeels in het Nederlands af De man zou beslist ondergebracht zijn op de 
Nederlandse taalrol, zo die toen al t>estaan had. Maar het was nog de tijd van de unitai
re CVP-PSC. Men kon met het ene been in een verfranst stadje en met het andere^ 
been in een Vlaams arrondissement staan, de ene hand kon geven en de andere ne
men zonder dat iemand daar graten in vond. 
In 1962 was Robert Devos de hardnekkigste tegenstander van de overheveling van 
Komen-Moeskroen uit West-Vlaanderen naar Henegouwen. Hij had een elektoraal 
berekeningetje gemaakt en hij voelde zich zekerder van zijn Westvlaamse parle
mentszetel dan van zijn Henegouwse. Hij tjeriep zich op de historische banden van 
zijn streek met West-Vlaanderen en vertelde aan wie het horen wilde, dat in Komen-

Moeskroen de arbeiders en het gewone volk onvervalst Westvlaams spraken en van 
onvervalsten Westvlaamsen bloede waren. Hij was de allerlaatste om het West
vlaams dossier van Komen en Moeskroen te bepleiten. 
Na de overheveling viel het allemaal nogal mee. Robert Devos bleef in het parlement, 
waar hij vandaag de dag nog altijd zetelt Hij kon zijn carrière met haar vele kumuls 
vooral in de energiesektor verder uitbouwen. Hij steeg zelfs in graad en werd op een 
bepaald ogenblik lid van het PSC-bureau. En hij werd de meest onvervalste Waal die 
er in heel de streek van Komen en Moeskroen te vinden is. De jongste tijd was hij ar
rondissementeel PSC-voorzitter voor Komen-Moeskroen. Het is uit deze funktie dat 
hij ontslag heeft genomen om op spectaculaire wijze uiting te geven aan zijn Latijnse 
t>ewogenheid en zijn Waalse overtuiging. 
Hij deelde dit ontslag schriftelijk mee aan zijn partijvoorzitter, die niemand minder is 
dan Paul Van den Boeynants. Zo korresponderen twee Vlaamse boerkens, de ene uit 
Oostrozebeke en de andere van Mechelse komaf stierlijk ernstig in zoetgevooisd 
Fransoos en als Franse staatslieden met mekaar 
En waar is de tijd, ach mensen waar is de tijd nog niet zo lang geleden, dat dergelijke 
lui ons door de CVP verkocht werden als onderdeel van het schild en zwaard van 
Vlaanderen? 

dio Genes 
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Tindemans en 
de RTBF 
Tindemans heeft verteden zon
dag geweigerd, deel te nemen 
aan de uitzending van het pro
gramma «Face a la presse» van 
de RTBF. Hij kreeg daarvoor 
zelfs een open doekje in een 
motie van het Vlaamse Blok. 
Met Vlaamsgezindheid en prin
cipes had de houding van Tin
demans echter helemaal niets 
te zien. De dag nadien haastte 
hij zich om uit te leggen dat hij 
noch bezwaar had tegen een tv-
beurt op de RTBF noch tegen 
het journalistenpanel waarmee 
hij zou gekonfronteerd gewor
den zijn. Hij had zich echter, zo 
verontschuldigde hij zich, door 
zijn verbli j f in Straatsburg on
voldoende op de uitzending 
kunnen voorbereiden. 

Tindemans en 
de BRT 
In de uitzending «leder zijn 
waarheid» van de BRT verleden 
zondag was Tindemans wél 
aanwezig. En ook daar werd 
een flamingantische myte, die 
rond hem geweven was, afgeta
keld. Drie dagen voordien had 
de CVP-voorzitter het zijn 
CVP-eerste-minister lastig ge
maakt in de Kamer, door uit te 
pakken met zijn verrassend 
voorstel tot een nieuw gesprek 
over de staatshervorming tus
sen Vlamingen en Walen, over 
de hoofden van de Brusselaars 
heen. 
Daarover ondervraagd op het 
scherm zwakte Tindemans zijn 
verklaring zodanig af, dat er uit
eindelijk niets van overbleef. 
Men had hem verkeerd ver
staan, zegde hij, en men had 
hem dingen in de mond gelegd 
die hij nooit gezegd had. 
Dat wordt stilaan een gewoon
te: een paar dagen na een den
derende verklaring levert Tin
demans doorgaans een soort 
gebruiksaanwijzing af, waarbij 
bepaald wordt hoe men hem ei
genli jk had dienen te verstaan. 

Het komplot 
Tindemans bli jkt voortdurend 
«verkeerd verstaan» te worden. 
Vorig jaar in oktober beschul
digde hij een aantal persmen
sen er van, een samenzwering 
tegen hem op het getouw te 
hebben gezet. Het duister kom
plot zou gesmeed zijn op socia
listische ministeriële kabinet
ten. 
Tindemans beloofde dat hij het 
komplot zou blootleggen en de 
bewijzen op tafel knallen. 
Dat is het allerlaatste wat men 
van hem terzake gehoord heeft. 
Er werd niets blootgelegd en er 
werd helemaal niet op tafel ge
knald. 
Ook al mis begrepen, zeker? 

Trein duurder 
Binnen een paar maand, name
lijk vanaf 16 januari, zullen de 
spoorwegtarieven met 12 pro
cent duurder worden. De raad 
van beheer van de NMBS heeft 
reeds zijn goedkeuring gehecht 
aan deze pri jsverhoging. 
Ook op dit gebied volgt de hui
dige regering een kortzichtige 
polit iek zonder enig perspek-
tief. Een aantal maatregelen — 
waaronder het beruchte auto
snelwegenvignet — maken het 
autorijden steeds maar duur
der. Maar wie wil overstappen 
op het openbaar vervoer en zo
doende meehelpen aan de door 
de regering gevraagde bezuini
ging en versobering, wordt ont
moedigd en afgeschrikt door 
de verdere ontmanteling van 
het spoor en door de duurdere 
tarieven. 

Verlipack, troebel 
glas... 
Als de voorstanders binnen de 
CVP van het ekonomisch fede
ralisme nu ook eens klare com
munautaire taal over de glas-
sektor zouden willen spreken. 
Naar aanleiding van de rode ci j
fers van het glasbedrijf Verl i
pack heeft de regering-Martens 
te kennen gegeven de herstruk-
turering van de gehele glassek-
tor te beogen. Wat dit uiteinde
lijk ook moge betekenen. 
Hoewel het nog biezonder on
duideli jk is wat zulks op termijn 
aan de gemeenschappen in dit 
land aan fiskale offers zal 
vergen (globaal dertig miljard 
is een eerste voorzichtige ra
ming), is het alleszins een uit
gemaakte zaak dat voor goede 
bedri j fsekonomische perspek-
tieven de kat nog uit de boom 
moet gekeken worden, en dat 
voorts ook alle garanties ont
breken opdat de miljardenin-
jektie in de glassektor een ste
vige bli jvende tewerkstell ing 
voor duizenden werknemers 
zou betekenen. Of, opnieuw 
miljarden pompen in een bo
demloos vat.? 

..en valse 
CVP-schijn 
Als we de sanering van de glas
sektor spiegelen in het kader 
van de voorgenomen gewest
vorming dan bli jkt de ploeg-
Martens om de overwegend 
Brussels-Waalse beheerders 
van Verlipack ter wille te zijn 
zijn eigen koninkli jk besluit van 
6 juli 7 9 (betreffende de regio-
nalizering van de sektoriële 
dossiers) met de voeten te tre
den. 
Weliswaar in veel mindere 
mate dan het staaldossier bli jkt 
nochtans ook dit glasdossier 
de bereidheid te il lustreren van 
zoveel Vlaamse excellenties 
(die zich bij menige gelegen
heid wél laten verlokken tot een 
of andere federalistische ge

loofsbeli jdenis) om — als het 
op de verdeling van de ge
meenschapsgelden aankomt — 
de Waals-Brusselse konfraters 
aan de regeringstafel naar de 
ogen te kijken. Als de CVP-
vrienden van Tindemans, en op 
de eerste plaats de ministers 
die door die partij worden afge
vaardigd om de huidige rege
ringsploeg te vormen, het ern
stig menen met hun rabiate uit
spraken over ekonomisch fede
ralisme dan kunnen ze best om
trent Verl ipack de valse 
regionale schijn wegwuiven. 
En, toegeven dat ze zinnens zijn 
in te stemmen met een cadeau 
van 30 miljard frank voor troe
bele investeringen die in hoofd
zaak het zuiden van het land 
ten goede moeten komen. 

Sterk verhaal 
We zijn, nog niet bekomen van 
de verrassende — en schabou-
welijke — machtsverhoudin
gen in de sociale dienst van de 
Spoorwegen of daar komt het 
bericht door, dat het dossier Pi-
raux (tot voor kort de opper
machtige baas van de sociale 
dienst) te Antwerpen is zoekge
raakt. Het laatste spoor ervan 
leidt naar het kabinet van een 
(vrouweli jke) substituut van de 
prokureur, belast met het on
derzoek in de overname van 
een kampeerterrein van de so
cialistische vakbond door Pi-
raux. Toen de prokureur vroeg 
hoe ver ze met haar onderzoek 
gevorderd was, bleef ze het 
antwoord schuldig en bleek het 
dossier verdwenen te z i jn -
Het is niet de eerste keer dat er 
belangrijke dossiers zoek gera
ken. Opzetteli jk of uit slordig
heid, men kan het moeili jk uit
maken. Maar deze verdwijning 
bli jkt een kwalijk reukje te heb
ben. Enige opheldering zou 
wenseli jk zijn, want de zaak-Pi-
raux is te belangrijk om samen 
met een dossier in de mist te 
verdwijnen. 

Twee maten 
en gewichten 
In Vlaanderen is de veront
waardiging over de ongelijke 
behandeling van Vlaamse en 
Waalse betogers vri j algemeen. 
Ook het Davidsfonds heeft 
aangestipt dat gerecht en poli
tie hardhandig optreden tegen 
Vlamingen, dat gevangenhou
ding verlengd wordt, dat er een
zijdig huiszoekingen worden 
verr icht Terwijl de tientallen 
klachten tegen Happart onbe
handeld bli jven en terwij l Gros-
jean, die zich bijna schuldig 
maakte aan doodslag, binnen 
de 24 uren werd vrijgelaten via 
een Franstalige rechtsprocedu
re. 
Het Davidsfonds vindt dat 
geen toeval, maar vreest dat 
hier een opgezette repressie 
van het gerechtvaardigde 
Vlaamse ongenoegen achter 
schui l t 

Peter OdelL 
Na de onheilsprofetieën die 
ons in de voorbi je maanden en 
jaren wat de energievoorzie
ning betreft de daver op het lijf 
hebben gejaagd, weerklonk zo
pas op een internationaal 
symposium te Amsterdam dan 
toch een bemoedigende stem. 
Een stem die alleszins niet de 
ollesjeiks maar wel de beheer
ders van de multinationale pe-
troleumtrusts onvriendeli jk in 
de oren zal geklonken hebben. 
De Rotterdamse prof. Peter 
Odel l stelde immers met volle 
wetenschappeli jke overtuiging 
(voor zover dit in de spekulatie-
ve energiesektor het geval kan 
zijn) dat de huidige oliekrisis 
slechts een zeer ti jdeli jk karak
ter vertoont, en alleszins niet zo 
heel lang meer (allicht r o g wel 
enkele jaren) kan aannoüden. 
Of simpel gezegd: er is nog 
geen echte energieschaarste. 
Immers, zo betoogde de Neder
landse professor, op basis van 

Handige liberale kneep 
De P W is er in geslaagd, door 
een handige kneep, méér be
langstelling dan gebruikeli jk te 
krijgen voor haar parti jkongres. 
Te Kortri jk werd verleden 
weekend een «radikaal mani
fest» besproken waarvan 
Grootjans opgetogen voorspel
de dat, «als het de grondslag 
wordt van de liberale ideologie. 

de hele partij veel liberaler zal 
worden dan nu». 
Nóg liberaler! Kan dat écht? 
De kneep bestond er in, dat de 
PW-Jongeren er zogezegd in 
slaagden om hun radikale visie 
op te dringen aan het kongres. 
Deze «doorbraak» van de jon
geren deed het hm uitstekend 
bij de perslui, die langere kom-

mentaren schreven dan ge
woonlijk. 
Maar in de wandelgangen van 
het kongres werd grinnikend 
toegegeven dat de hele opera
tie opgezet spel was en dat de 
PW-Jongeren van de ouderen 
netjes de teksten en de rol die 
ze moesten spelen hadden op
gelegd gekregen. 

de reeds gedane investeringen 
zal de produktiekapaciteit van 
petroleum in de komende tien
tallen jaren beduidend meer 
toenemen dan de vraag naar 
ol ie; een vraag die overigens in 
de voorbije tien jaren reeds 
minder sterk toenam dan alge
meen werd voorspeld door de 
meest gerenommeerde studie
bureaus. 

...en het 
Chabert-vignet 
Gelijkaardige echo's mochten 
we tot op vandaag evenwel niet 
opvangen bij de Belgische pe-
troleumfederatie, bij de multi
nationale oliereuzen, en al 
evenmin op het ministerie van 
Ekonomische Zaken. 
De enige konsumentgerichte 
harde cijfers die van voor
noemde Instanties aan perste
lexen werden toevertrouwd be
treffen mysterieuze prijsaan
passingen (zoveel per maand, 
en vooral zoveel frank per liter 
prijsopslag), fabuleuze miljar
denwinsten van Petrofina en 
andere oliereuzen, én ook de 
taxatiehonger van de staat op 
het verbruik van olieproduk-
ten_ Dat er op vri j korte termijn 
(binnen zeg maar een halve 
eeuw) dringend een heroriënta
tie van het energieverbruik no
dig is om opdroging van de 
bronnen te voorkomen zullen 
weinigen tegenspreken; ook 
prof. Peter Odell n iet Maar, dat 
met dit laatste argument door 
multinationale reuzen, én door 
ministers van financiën mo
menteel onverantwoord veel 
geld uit de zakken van de ge
wone burgers onder het mom 
van bezuinigingen dat bli jkt nu 
stilaan toch wel door een aan
zwellende rij van energiedes
kundigen getuigd te worden. 
Dat A-vignet van bij ons, dat 
minister Jos Chabert momen
teel met hand en tand verde
digt, heeft helemaal niets met 
energiebesparing te maken, 
maar wel met de geeuwhonger 
van zijn CVP-kollega van finan
ciën. De betrokken polit ici 
brengen evenwel niet de eer
li jkheid op om zulks te beken
nen. 

Het goede 
voorbeeld 
De dames en heren regerings
leden hebben dus het goede 
voorbeeld gegeven, en in het 
kader van de door henzelf ge
predikte bezuinigingspolit iek 
afgezien van indexering van 
hun wedden voor volgend jaar. 
Ze treden daarmee in het zalig
makend voetspoor van aarts
bisschop en bisschoppen die 
zulks reeds vorige week vri j 
dag beslisten. 
Behalve het stellen van een 
breed gebaar is het natuurlijk 
hun bedoeling om de sociale 
gesprekspartners wat milder te 
stemmen. 
In het geval het sommige excel
lenties er om te doen is op die 
wijze aan te sturen op een alge
mene loonstop, of — en in die 
richting werd reeds eerder ge
pleit — te bereiken dat de kop
peling van de wedden aan de 
index van konsumptieprijzen 
zou afgeschaft worden, dan 
dient de matigingsgeste van 
vorige dinsdag als afleidings-
maneuver-
Trouwens, het is toch ook ge
weten dat de ministers en 
staatssekretarissen, op enkele 
zeldzame uitzonderingen na, 
hun ministeriïeie wedde kumu-
leren met de bezoldiging van 
hun parlementair mandaat En 
die laatste wedde werd dan on
langs wél eventjes naar om-

I hoog aangepast-
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Een tweede 
E 5-autoweg-
De Gewesteli jke Ontwikke
lingsmaatschappij voor Oost-
Vlaanderen, gemeenweg GO-
MOV genoemd, wil de planolo
gen van het ministerie van 
Openbare Werken voor zijn en 
heeft aangekondigd dat een 
tweede autoweg (A-weg) tus
sen Brussel en Gent een drin
gende noodzaak word t 
De voormalige direkteur van de 
VEV-studiedienst (Vlaams Eko-
nomisch Verbond), verkeers-
planoloog Edwin Jacobs, had 
reeds eerder prognose-cijfers 
kenbaar gemaakt die de nood
zaak aanwezen van zo'n nieuwe 
autoweginvestering. 
De GOMOV-ambit ies komen 
evenwel op een ongelegen mo
ment; op het ogenblik namelijk 
dat een extra-belasting met het 
A-vignet werd aangekondigd, 
en dat ook de aktiekomitees 
voor het leefmilieu lak hebben 
aan elk grondverslindend be
tonnen wegenprojekL 

_en toch de 
route-des-profes-
seurs? 
De vraag dient inderdaad ge
steld te worden waarom pre
cies nu het projekt voor een 
tweede A-verbinding tussen 
Brussel en Gent officieel wordt 
aangeboden- Prognosecijfers 
over fi levorming op geregelde 
t i jdstippen (zomervakanties, 
verlengde weekeinden) is één 
zaak. Ekonomisch en maat
schappeli jk rendement van een 
tweede parallel-lopende A-weg 
is een andere zaak. 
Trouwens, welke ekonomische, 
sociale en algemeen-maat-
schappelijke konsekwenties 
(zegge en schrijve leefmilieu) 
houdt zo'n tweede E5-trajekt 
doorheen Vlaams-Brabant en 
een stuk van Oost-Vlaanderen 
wel niet in.? Het uitlekken van 
de bewuste wegenbouwplan
nen verraadt een bekvechteri j 
tussen enkele planologische 
diensten. Als men op andere 
Brussel-gerichte verkeersas
sen al even druk doet met prog
nosecijfers dan kan meteen 
ook overmorgen een tweede 
E5-trajekt tot Leuven voorzien 
worden. Of, dan toch de aanleg 
van de omstreden route-des-
professeurs.? Dit keer bepleit 
door Vlaamse planologen? 
En, wat voorzien die Vlaamse 
planologen dan wel in dat petie
terig stukje grond dat er in 
Vlaams-Brabant na de aanleg 
van al die bijkomende A-wegen 
nog overbli j f t .? 

Vlaams-Brabant waar de rou
tiers en de EG-residenten thuis 
zijn? 

Eigenaardige 
ASLK-rekeningen 
In aanvulling op de besluiten 
van de Leuvense professoren 
Van Rompuy en Verheirstrae-
ten heeft senator R. Vandezan-
de hun konklusies doorgetrok
ken tot de spaaraktiviteiten bij 
de ASLK. 
De totale winst van deze spaar
aktiviteiten voor het jaar 1978 
bedraagt 2,7 miljard. Wanneer 
men deze gerealizeerde winst 
opspli tst volgens een analyti
sche boekhouding per gewest, 
dan is het aandeel voor: Vlaan
deren 1.612 miljoen, Wallonië 
729 miljoen, Brussel 184 mil
joen. 
In de centrale hoofdkas is de 
winst 203 miljoen waarvan 102 
miljoen dank zij Vlaanderen en 
101 miljoen vanuit Wallonië. 
Wanneer men de 2.728 miljoen 
opdeelt over de twee volksge
meenschappen dan heeft men 

voor Vlaanderen 1.751 miljoen 
(of 64,2 th.), en Wallonië 977 
miljoen (35,8 th.). 
Om «de produktiviteit en de 
rendabiliteit te bevorderen», 
wordt aan het personeel een 
veranderlijke bezoldigingsbij
slag uitgekeerd. Dit aandeel in 
de winst werd vastgesteld voor 
het dienstjaar 1979-1980 op 501 
miljoen. De Nederlandstaligen 
krijgen daarvan 57 th., hetzij 
286 miljoen en de Franstaligen 
43 th., hetzij 216 miljoen. 
Indien men de gerealizeerde 
winst per gewest zou omzetten 
in een bezoldigingsbijslag, dan 
zou aan de Nederlandstaligen 
322 miljoen i.p.v. 286 miljoen 
moeten worden toegekend en 
slechts 180 miljoen i.p.v. 216 
miljoen aan de Franstaligen. De 
Nederlandstaligen worden dus 
voor 13 th . of 23 miljoen, besto
len en ondertussen gaat de mi
nister maar steeds verder met 
zijn taaikader op basis van 52,5 
N - 47,5 F, of de prijs voor de 
Nolsloketten. 

Mare Galle... 
We wisten van Mare Galle dat 
hij onder invloed van de Haag
se aristokratische schri jver 
Couperus wel graag een stukje 
van deze aristokratische le
venshouding overnam en soms 
rondloopt alsof hij in een 19de-
eeuws bourgeoissalonnetje 
zijn koffie zit te «savoureren». 
Maar dat hij na al die Vlaamse 
taalwenken als Vlaams minister 
zo uit zijn rol kan vallen, dat hij 
ook zelfs Frans begint te pra
ten, zal voor velen, die geloof
den in het Vlaams gezicht van 
de nieuwe Vlaamse BSP, waar
van Galle één van de voorman
nen scheen te zijn, toch wel als 
een verrassing aankomen. En 
dat is gebeurd te Ronse. 
We nemen vooreerst de kom-
mentaar over, zoals hij ver
scheen in een plaatselijk blad: 
«Naar aanleiding van een boe
kenbeurs in de Ronsese Rijks-
bassischool bracht minister 
voor Vlaamse Aangelegenhe
den Mare Galle een bezoek aan 
Ronse. 
Bij die gelegenheid werd de mi
nister ontvangen in het kabinet 
van de burgemeester waar o.m. 
het aankopen van het Muziek-
bos door het Rijk om het toeris
t isch patrimonium van onze 
streek uit te breiden en te valo-
rizeren, besproken werd. 
Tot onze ontsteltenis vernemen 
we dat de minister voor Vlaam
se Aangelegenheden zich ech
ter door één of andere omstan
digheid verplicht voelde bij de 
ontvangst in het kabinet van de 
burgemeester ook enkele 
woorden in het Frans te stame
len.» 

...Couperus 
achterna 

Minister Galle gaat akkoord 
met de nationale voogdi j voor 
Ronse en heeft ze in het parle
ment goedgekeurd. Hij kan toch 
de regering verlaten. Minister 
Galle gaat ermee akkoord dat 
er geen Vlaamse school te Ko
men wordt opger icht Hij is 
toch in de Kultuurraad blijven 
zitten bij het indienen van een 
VU-resolutie ter zake! 

Met andere woorden: de BSP 
heeft zich een Vlaams gezicht 
gegeven of beter gezegd: ze 
heeft een Vlaams masker opge
zet Dat masker werd door Gal
le, die te Ronse tegen de taal
wet in begint Frans te spreken, 
door Boel, voorzitter van de 
Kultuurraad, die zich tegen de 
nationale voogdi j verklaart 
maar er niet tegen stemt, door 
Raemakers, die Nederlandstali

ge leerkrachten afzet omdat ze 
geen grondige kennis van het 
Frans hebben in de facil iteiten
gemeenten en te Brussel (maar 
de Franstaligen in dienst laat!) 
reeds lang afgeworpen. 

Herrie 

om werkweek 

Voor de ambtenaren is de mi
serie omtrent de werkti jdver
korting dus achter de rug. De 
regering heeft ermee inge
stemd dat haar onzinnig voor
stel om de werkdag 's morgens 
en 's avonds met enkele luttele 
minuten in te krimpen niet 
weerhouden blijft, maar dat de 
werknemers daarentegen om 
'de veertien dagen een halve 
dag vri jkri jgen, of met andere 
woorden kunnen genieten van 
een ietwat langer weekeind. Of 
op die wijze het hoofddoel van 
de werkti jdverkort ing, namelijk 
het werkverschaffen aan meer 
mensen, effektief zal bereikt 
worden valt nog af te wachten. 

Uit een Europese peiling bli jkt 
nu bevestigd te worden dat de 
gemiddelde werkweek in ons 
land reeds korter was dan de 
officiële 40-urenweek. Zowel 
uit de gegevens verstrekt door 
de werkgevers als uit de ver
klaringen van de werknemers 
bli jkt dat de invoering van de 
38-urenweek op grote schaal in 
de praktijk weinig effekt zou 
kunnen hebben, precies omdat 
er nu reeds niet veel langer 
gewerkt word t 
In de Eurostatistieken wordt 
gemeld dat in ons land volgens 
de werkgevers door het perso
neel gemiddeld om en bij de 37 
uren wordt gewerkt, terwij l de 
werknemers verklaren zowat 
38,6 uren per week op het werk 
aanwezig te zijn. Gesteld dat de 
werkeli jkheid in het midden zou 
liggen dan telden we iets meer 
dan 38 uren-
Wat er ook van aan is, uit de 
vergeli jkende cijfers bli jkt nog
maals dat ons land op het ge
bied van werkduur de spits 
afbijt met het laagste cijfer. 
Groot-Brittannië zou de langste 
werkweek kennen: 42 uren. 

Aan het graf 

van Staf De Clercq 

Ook verleden zondag had de regering een stok achter de Vlaamse 
deur gezet: een drietal eskadrons ri jkswachters werden klaar ge
houden om eventueel hardhandig op te treden naar aanleiding van 
de Staf De Clercq-herdenking. Ze hadden pech: de herdenking ken
de een ordelijk en sereen verloop. In het Vlaamse Asse 's voormid-
dags en in het even Vlaamse Dilbeek 's namiddags bood geen enke
le tegenbetoger het dankbaar voorwendsel om er op los te gaan. 
Een achthonderdtal aanwezigen, onder wie talri jke vrienden van 
Staf De Clercq, woonden de inzegening van het graf en de herden
king op het kerkhof bij. Onder hen o.m. de VU-parlementsleden Paul 
Van Grembergen en Jef Valkeniers, en algemeen VU-sekretaris 
Wil ly De Saeger. Ook op de namiddagplechtigheid was er heel wat 
volk om te luisteren naar de herdenkingsrede van Rik Borginon. 
Over deze herdenkingsplechtigheid gaf de franstalige tv een minu
tenlange van haat druipende reportage, waaruit de franstaligen weer 
maar eens moesten vernemen wat voor rotzooi en rapalje de Vla
mingen eigenlijk zijn. 

Het kernprobleem 

Een zoveelste pleidooi voor de 
verdere uitbouw van de kerne
nergie in afwachting dat nieuwe 
alternatieve systemen (kernfu
sie) opgang maken, werd gege
ven in een studie van de KB. 
Evenwel wordt nu toch sterk de 
nadruk gelegd op het probleem 
van de grondstof voor kerncen
trales, het uranium. 
«Mocht uitbreiding van de ka-
paciteit afgestemd blijven op 
de i ichtwaterreaktoren (zoals 
die van België) dan zullen de 
vermoede voorraden van 4 mil
joen ton uranium snel uitgeput 
zi jn: zowel mét als zonder op-
werkingscentrales. Meer ge
vorderde reaktortypes kunnen 
het probleem een ti jdje ver
schuiven, maar niet oplossen. 
Alleen de industriële aanwen
ding van de snelle kweekreak-
toren stelt voor onbeperkte t i jd 
een einde aan het grondstof-
fenprobleem.» 
In ons land werd het voorlopig 
regeringsvoornemen geno
teerd om geen snelle kweekre-
aktoren te installeren. 
Maar zelfs of die beslissing nu 
al dan niet in de toekomst on
gewijzigd blijft, ziet het er naar 
uit dat we spoedig voor hét 
kernprobleem zullen gesteld 
worden. Tientallen kerncentra
les zullen in de komende jaren 
afgeschreven worden. Ook in 
ons land zullen er, zoals dat 
heet «over afzienbare ti jd», in
stallaties afgeschreven wor
den. 

En dan zitten we maar opge
scheept met die gigantische ra-
dio-aktieve bouwwerken. Het 
ontmantelen van die centrales 
vergt niet alleen nog eens mil
jardeninvesteringen, maar bo
vendien werd nog nergens ter 
wereld voldoende ervaring op
gedaan om zulke operatie op 
een verzekerd-veilige wijze tot 
een goed einde te brengen. 

Voer voor Claes 

«De massale aanwezigheid van 
Vlamingen in de Voer op 21 ok
tober was onze laatste red
plank. Ik keur die invasie hele
maal goed. Men moet hier niet 
komen beweren dat de Vlaam
se Voerenaren wensen gerust 
gelaten te worden in hun vredi
ge natuur. Dat is larie. Tussen 
de Vlamingen die aan de Voer
betoging deelnamen stapte een 
aanzienlijk aantal Vlaamse 
Voerenaars op. De massale 
Vlaamse aanwezigheid heeft 
ontzettend goed gedaan.» 
Deze verklaring gaf de jonge 
Vlaamse Voerenaar Huub 
Broers aan een redakteur van 
«Het Volk.» 

De jongeman werd zelf reeds 
menigmaal bij betogingen in 
een ziekenhuis gek lopt 
Zi jn vader is fraktieleider van 
de Vlaamse fraktie in de ge-
meenterraad van Voeren. 
Sommige polit ici die zich met 
retorisch radikalisme voorstel
len als Vlaamsradikalen en te
geli jkerti jd manifestaties in de 
Voer afkeuren van Vlamingen 
die daarmee opkomen tegen 
het Frans onrecht dat er de 
Voerenaars aangedaan wo rd t 
zouden van hun belerende 
stoel moeten afkomen. Zo bi j
voorbeeld de senator Lode 
Claes, tot begin deze week 
voorzitter van de Vlaamse 
Volkspart i j ( W P ) , die zich kant
te tegen Vlaamse betogingen in 
de Voer. Vooraleer men zich in
laat met communautaire mis
kleunen zou men zich ter plek
ke toch even dienen te informe
ren hoe de vork precies aan de 
steel z i t 
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Over politieke titanen 
Het zal wel niemand verbazen 
dat na de Kamer ook de Se
naat zijn vertrouwen in de re
gering herbevestigd heeft. 
Sindsdien is het in de Wet
straat windstiller geworden. Een 
gelegenheid om eens terug te 
blikken op het debat en de 
vele VU-tussenkomsten. 
In een merkwaardige uiteenzet
ting heeft kamerlid P. Van 
Grembergen de sfeer van het 
debat goed weergegeven met 
een verhaal uit de Griekse my
thologie, het verhaal van de Ti
taan Kronos die met zijn zuster 
Rhea huwt, maar uit machtswel
lust al zijn kinderen opvreet. 
Slechts Zeus kan opgroeien, 
dank zij een list van zijn moe
der. In plaats van het kind 
biedt zij de vader een in luiers 
gewikkelde steen aan. En zon
der nadenken eet deze de 
steen op. 

Een even onverkwikkelijk beeld 
van bedrog, list en machtswel
lust bieden deze regering en 
haar meerderheid. Zelfs minder 
fraai! De regeringspartijen 
schenken mekaar ook bij een 
misval met luiers omzwachtelde 
stenen of treden op als politie
ke Titanen die hun eigen Zeus, 
hun zelf gekreëerde regering 
om de haverklap opvreten, 
maar dan toch weer uitspuwen. 
Want waar moeten we nu ei
genlijk terecht voor het pro
gramma van de regering en 
haar meerderheid? Bij de re
geerverklaring of bij de verkla
ringen van de verschillende 
partijburo's? Eenzelfde tekst 
kan toch moeilijk betekenen én 
dat de de drieledige gewest
vorming er «eigenlijk, wezen
lijk» niet komt, vermits de 
tweede fase slechts een minie
me en voorlopige aanzet is tot 
de derde, én tegelijk dat de 

Mastodont 
De vele VU-tussenkomsten, zo
wel in Kamer als Senaat, lieten 
geen enkel tema onbesproken. 
Het ganse sociaal-ekonomi-
sche en communautaire terrein 
werd bestreken. 

Dit mastodont-debat had even
wel maar één doel: de regering 
een paar maanden langer in het 
zadel houden. Waardevolle be
merkingen en bezorgde vragen 
werden dan ook verzopen in 
het schimmenspel dat de meer
derheid opvoerde. 

Onbeantwoord 
De keiharde kritiek van kamer
lid J. Gabriels op het Voerbe-
leid van de regering, werd door 
de eerste-minister op geen en
kel ogenblik weerlegd. De vele 
vragen die hij in naam van de 
Vlaamse Voerenaars strak af
vuurde op de regering, bleven 
onbeantwoord. 
De rust in de Voerstreek zal 
evenwel pas terugkeren wan
neer deze vragen en grieven in
gewilligd worden: vervanging 
van de arrondissementskom-
missaris, loskoppeling van de 
vele diensten van Luik, aanstel
ling van een regeringskommis-
saris op de plaats van de huidi
ge burgemeester Dodemont, 
uitbouw van het toerisme, tota
le eerbiediging van het taaista
tuut en streng optreden tegen 
Happart en konsoorten. Wan
neer gaan trouwens de honder
den klachten die tegen deze 
man ingediend zijn, behandeld 
worden? 

tweede fase er tegen nieuwjaar 
zal zijn, onherroepelijk en on
omkeerbaar. 

Welke politieke lijn volgt nu eigen
lijk de CVP? In zijn tussenkomst 
«namens de fraktle» verwerpt 
voorzitter Tindemans zowel het 
programma, als de samenstelling 
en de realizaties van de regering. 
Maar even later juicht dezelfde 
CVP-fraktie Van den Boeynants 
toe, die kordaat Tindemans' kritiek 
van de hand wijst. Nog even later 
juicht ze zelfs partijgenoot en re
geringsleider Martens toe, die zijn 

beleid bitsig verdedigt. Tot slot 
stemt ze «ja». 

Welke betekenis moet eigenlijk 
nog gehecht worden aan de kei
harde communiqués van de rege
ringspartijen? De Vlaamse school 
in Komen moet en kan er volgens 
de CVP komen; de regeringsbe
slissing wordt evenwel goedge
keurd. Het Zaïrebeleid wordt door 
de BSP aangeklaagd, maar de re
gering krijgt de ja-stem. De twee
de fase, met de drieledige gewest
vorming, de dotaties, het prijsge
ven van de Brusselse Vlamingen, 

De eerste steen 

Privé-milities. Een tema dat blijk
baar niet op een serene wijze 
door onze vertegenwoordigers 
Itan bediskussieerd worden. Da
delijk laat men het zware geschut 
aanrollen: wapens, armbanden 
met hakenkruisen- En eens de 
waterval van woorden niet meer 
te stuiten, verzeilt men sowieso 
in de tweede wereldoorlog en de 
Reichstagbrand. 
Ook in de anders zo rustige Se
naat heeft men zich van deze hit
sige, maar gekunstelde oorlogs-
kreten niet kunnen ontdoen. En 
wanneer iemand als Bob Maes 
— een man die weet waarover hij 
praat — tracht een objektieve, 
relativerende kijk te brengen op 
de VMO en dies meer, wordt hem 
dat niet in dank afgenomen. 
Eind 1950 richtte hij samen met 
W. Maes en K. Van Damme de 
Vlaamse Militanten Organizatie 
op. Uit bittere noodzaak: Vlaams-
nationale vergaderingen werden 
in die periode eenvoudig uit me
kaar geknuppeld en op zulke 
ogenblikken was er uiteraard 

toevallig nergens politie te be
speuren. Daarenboven een uiste
kende propagandaploeg. Zonder 
geweld. 

In 1971 ontbond Bob Maes deze 
organizatie. De initialen verhuis
den evenwel naar een nieuwe 
vereniging, de Vlaamse Militan
ten Orde. Voor onze Antwerpse 
lezers: 'het' VMO. 
Opvallend dat het militie-pro
bleem steeds te berde komt, 
wanneer er politieke munt valt uit 
te slaan. De Volksunie gaat met 
akties en standpunten van de 
VMO niet akkoord, heeft niet de 
minste binding. Vlaanderen 
houdt niet van sabelslepers en 
galondragers. 
De Franstaligen moeten echter 
eerlijk zijn. Wie zonder zonde is, 
gooie de eerste steen. De wet 
moet voor iedereen op dezelfde 
wijze gelden! Nietwaar, Haupt-
sturmfuhrer Happart? Het kan 
niet door de beugel dat men op
treedt tegen geweldplegingen 
van bepaalde groepen en niet 
van andere. 

Moedwillig? 
Ook senator Van Ooteghem 
pikte in op het recente politiek 
geweld in de Voerstreek. Aan 
de hand van een indrukwekken
de opsomming, vier bladzijden 
lang, maakte hij duidelijk waar 
de echte schuldigen van de es
calatie van het geweld moeten 
gezocht worden. 

Al die feiten zijn gekend door 
de rijkswacht Ontelbare rap

porten, klachten en processen-
verbaal zijn opgesteld. Zonder 
gevolg. De vraag mag dan ook 
gesteld in hoeverre dergelijke 
trage procedure — moedwillig? 
— ordehandhavend inwerkt op 
de georganizeerde agressie in 
die Voerense gemeenschap. 

Woorden 
en daden 
Uiteraard bleef ook de zaak 
van de Vlaamse school te Ko-

wordt door de CVP verworpen; 
Van den Boeynants krijgt evenwel 
bijna een staande ovatie wanneer 
hij de voor Vlaanderen nefaste 
evolutie prijst. 

De koerswendingen zijn legio. 
En dubbelzinnigheid wordt tot een 
politieke deugd verheven. Zelfs de 
pers kronkelt zich in allerlei vreem
de bochten om dit schimmenspel 
te verdedigen. 

De regering heeft in Kamer en 
Senaat de meerderheid achter 
zich geschaard. Niets is evenwel 
opgelost. Aan de tweeslachtigheid 

, is geen eind gekomen. Een ja-stem 
kan in onze politieke wereld zowel 
«ja» betekenen, dan wel «ja, maar» 
of... «neen». 

Komen, de Voerstreek, de mili
ties, de sociale zekerheid, de Belgi
sche frank, de staatshervorming, 
Euro-system... zovele items die 
momenteel het Belgenland beroe
ren. Allen zijn ze verzopen en ver
smacht in een debat met als enig 
doel: even kijken of de meerder
heid nog mee wil! 

Ondertussen tikt de klok onver
biddelijk verder en verrot de so
ciale zekerheid, stijgt het aantal 
werklozen, is het aantal faillisse
menten niet meer te tellen en ver
strijkt langzaam maar zeker deze 
legislatuur met wetgevende be
voegdheid. En dat allemaal voor 
een kortzichtige, elektorale dag-
aan-dag politiek van Martens, Tin
demans en co. 

Zelfs het g^dachtengoed en 
woordgebruik van de Vlaamse 
Beweging wordt hiervoor ge
bruikt, of beter, misbruikt. Vlaande
ren roept en schreeuvsrt om daad
werkelijke autonomie, niet om ijde
le en leugenachtige woordkrame-
rij, niet om mooi omzwachtelde 
elektorale opbod-stenen... 

men niet onbesproken. Voorzit
ter V. Anciaux in de Kamer, en 
G. De Rouck in de Senaat be
wezen nog maar eens dat de 
huidige wetgeving geen stroo
tje in de weg legt om deze 
school onmiddellijk op te rich
ten. 

Trouwens, zij kregen hierbij de 
steun van de CVP'ers Verroken 
en Tindemans. Enkel steun met 
woorden. Voor daden moet 
men bij deze heren niet terecht. 

Uitdaging 
De grote schuldige voor het 
failliet van de sociale zekerheid 
moet volgens kamerlid J. Val
keniers niet ver gezocht wor
den: de regering zelf. 

Reeds jaren geleden werd het 
bankroet voorspeld. Men is 
evenwel nooit verder gekomen 
dan een «Kurieren am Symp-
ton». De regering heeft geen 
duidelijke beleidsvisie en het 
parlement wordt netjes buiten 
spel gezet. 

Zeer gedetailleerd gaat J. Val
keniers in op het deficit van de 
RIZIV, de vele misbruiken, ver
spillingen en de toenemende 
politizering. Voor de minister 
van Sociale Voorzorg schetst 
hij een reeks mogelijke bespa
ringsmaatregelen, trekt hij de 
grote lijnen van een fundamen
tele hervorming- De vraag mag 
dan ook gesteld of de andere 
frakties zullen ingaan op de uit
daging van J. Valkeniers en de 
sociaal-ekonomische naar het 
Parlement toe trekken. 

Quarantaine 
Het debat bood ook een ideale 
gelegenheid om eens na te 
gaan in hoeverre de regering 
haar vele sociaal-ekonomische 
beloften van zes maanden gele
den is nagekomea 
Van ekonomist W. De Saeyere 
krijgt de regering in ieder geval 
nul op het rekwest. De rege
ringsmededeling bevat weinig 
nieuws, integendeel worden 
alle vergissingen van het verle
den nog maar eens herhaald. Er 
komt geen nulgroei en van be
sparingen is geen sprake. 
Nog maar eens heeft W. De 
Saeyere de suggesties van de 
Volksunie herhaald, gewezen 
op de enorme verspilzucht van 
de centrale administratie. Ook 
stelde hij voor Wallonië onder 
fiskale quarantaine te stellen: 
besparingen moeten in Wallo
nië gezocht worden, en niet op 
de kap van de Vlamingen te
rechtkomen. 

Intimidatie 
De Westvlaming M. Capoen 
schetste de haast dramatische 
situatie waarin de Vlaamse Ko
menaars verkeren. «Sedert ja
ren zijn de Vlamingen te Komen 
het doelwit van pesterijen en 
plagerijen, ook vanwege de 
overheid». De taalwetten wor
den eenvoudig met de voeten 
getreden: Nederlandstalige at
testen worden geweigerd, ont
eigeningsprocedures verlopen 
in het Frans, de RVA en de ge
meentelijke biblioteken zijn ta
boe voor Vlamingen, enz. 
Met de weigering een Vlaamse 
school op te richten, heeft de 
regering de franstaligen ruim 
de tijd gegeven om hun druk 
nog te verhogen. De intimida
tiecampagne neemt toe, in zo
verre dat de Vlaamse ouders 
haast geen handtekening meer 
durven te zetten. 

Verkwanselen 
De financiële aspekten van de 
staatshervorming werden 
haast brutaal door senator Jo-
rlssen van tafel geveegd. Het 
zijn deze bezwaren die aan de 
grondslag lagen van de weige
ring van de Volksunie om tot de 
regering toe te treden. Onder
tussen werden ze onderschre
ven door baast alle Vlaamse 
verenigingen, zelfs door gewe
zen eerste-minister Eyskens. 
Jorissen stelde dan ook duide
lijk dat de regering geenszins 
op de steun van de Volksunie 
moet rekenen voor een grond
wetsherziening die de miljar-
denstroom van Vlaanderen 
naar Wallonië bestendigt 

Door de grondwetsherziening 
van Eyskens en Tindemans 
werd de Vlaamse meerderheid 
verkwanseld. Het is onduldbaar 
dat de toekomstige grondwet 
van Martens de financiële 
spankracht van Vlaanderen zou 
verkwanselen! 

Eensgezind 
Samen met Frans van der Eist 
kan opgemerkt dat sommigen 
blijkbaar vergeten zijn dat dit 
Parlement grondwetgevende 
bevoegdheid heeft De legisla
tuur loopt evenwel stilaan voor
bij «en ik heb de indruk dat 
sommigen erop spekuleren dat 
de beperkte tijd een degelijke 
grondwetsherziening in de weg 
zal staan». 

Want in alle dubbelzinnigheid, 
vooral van de CVP, is één ding 
duidelijk geworden: de taktiek 
van de neo-unitaristen zal het 
halen. Desnoods met misbruik 
van Vlaamsgezinde motieven, 
op naar 150 jaar België! 
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Autonomie voor Bosken 
Rekening houdend met het 

aantal onthoudingen kan men de 
ja-stemmen tot het statuut van 
autonomie voor Baskenland en 
Katalonië slechts matig noemen. 

Enkele cijfers maken dit duide
lijk. In Katalonië waa,r geen op
roep tot onthouding werd ge
daan, namen 59,51 % deel aan de 
stemming. In Baskenland be
draagt het aantal stemmers na
genoeg hetzelfde procent: 59,77 
als gevolg van de oproep van de 
Herri Batasuna, de tweede sterk
ste politieke partij in Baskenland 
sinds de gemeenteraadsverkie
zingen, om de stemming te boy
cotten. Door deze onthouding is 
het autonomiestatuut feitelijk 
slechts met de hakken over de 
sloot geraakt Het hoogste cijfer 
deelnemers werd bereikt in de 
provincie Alva (63,23 % ) , in Gui-
puzcoa kwamen er 59,64 °/o en in 
Vicaya 59,02 Vo stemmen. De 
vierde provincie, Navarra, kan 
aansluiting bij de «Baskische 
s taat ' vragen door middel van 
een spoedig te houden volks
raadpleging. Navarra telt een 
minderheid niet-Basken onder 
de bevolking, zodat hier het auto
nomiestatuut niet dezelfde 
weerklank heeft Toch mag naar 
verwachting vooropgesteld wor
den, dat Navarra voor de autono
mie en de aansluiting bij Euzkadi 
zal stemmen. 

Wat de uitslag betreft in de 
vier Katalaanse provincies bleef 
alleen Taragona onder de 50 °/o 
ja-stemmen. De volksraadple
ging in Katalonië werd trouwens 
in een heel andere sfeer dan in 
Baskenland gehouden: Katalonië 
is niet zo veeleisend als Basken
land en ai is het aantal niet opge
daagde kiezers g roo t dan is dat 
toe te schrijven aan de afwezig
heid van geweld en bedreiging. 

De ETA (sannen met HerrI Bata
suna) legt zich bij de uitslag van 
het referendum niet neer en dat 
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valt te begrijpen als men weet, dat 
verscheidene eisen, die het wezen 
van de nieuwe deelstaat raken, 
niet werden opgenomen in het 
statuutontwerp. Vooral nu eist 
ETA het vertrek van alle niet-Bas-
kische politie. Aan de tweede eis, 
voorrang aan de Baskische taal 
boven het Spaans, wordt evenmin 
voldaan. De derde eis, zelfbestem
ming werd eveneens niet erkend 
als toepasselijk op Baskenland, 
zomin als amnestie voor alle poli
tieke gevangenen. De Herri Bata
suna is vooral gebelgd over het 
neerschieten door wat ze de Fran-
co-politie noemt van een Herri Ba-
tasuna-gemeenteraadslid te San 
Sebastian. Ook zouden er vanuit 
de politie moordplannen op twee 
nationalistische burgemeesters 
bestaan. 

Een ander aspekt van dit refe
rendum, dat meteen ook de bete
kenis van de onthoudingen relati
veert Is het feit dat er een niet te 
onderschatten aantal nlet-Baski-
sche Inwijkelingen in Baskenland 
woont We verwezen reeds naar 
Navarra, maar ook In de andere 
Baskische provincies wonen 
Spaanse vreemdelingen. Velen 

van deze immigranten hebben 
zich onthouden «omdat de idee 
van het federalisme» hun niet aan
spreekt een onverstandige hou
ding, want ze hadden het aantal ja-
stemmen kunnen verminderen, 
ook al mag men nu ook het aantal 
nIet-Basken niet onderschatten, 
uitzondering gemaakt voor Navar
ra. 

Alvast één eis lijkt een kans te 
zullen maken in een autonoom 
Baskenland: de vrijlating van Bas
kische politieke gevangenen, 
waaronder vele ET A-leden. In die 
zin sprak toch het hoofd van de 
voorlopige Baskische regering 
Garaiccetxea. Voorwaarde is 
evenwel stopzetting van de ter
reur... Het zgn. Guemica-statuut 
(waar het ontwerp werd opge
maakt) treedt thans in zijn tweede 
faze, nl. de onderhandelingen over 
de procedure van de machtsover
dracht aan de nieuwe staat (zoals 
gezegd mag men aan die «autono
mie» geen absolute betekenis 
hechten). De derde faze zijn dan 
verkiezingen voor een Baskisch 
(resp. Katalaans) parlement en de 
vierde faze zal de oprichting van 
een Baskische (resp. Katalaanse) 

regering zijn (nu is er slechts een 
vooriopige regering met nage
noeg geen bevoegdheden). Deze 
eerste pariemantsverkiezingen 
zouden begin volgend jaar plaats
hebben. Een harde dobber bij de 
onderhandelingen zal gaan over 
de financies: ETA en ook andere 
politieke bewegingen en partijen 
eisen het recht op fiskale heffing 
op, Madrid staat er huiverig tegen
over en zou het stelsel van de do
taties (of in elk geval een gemengd 
regime) verkiezen. Een zelfde me
ningsverschil over de financies be
staat in België, waar de centrale 
regering nog steeds weigert het 
dotatiestelsel af te schaffen en de 
toekomstige deelstaten ook het 
recht op fiskale heffing en dus fei
telijk op de grootst mogelijke fi-
nanciëie autonomie ontzegt 

Nochtans is deze kwestie uiter
aard zeer belangrijk. Ook de Bas
kische ekonomie ondergaat de ge
volgen van de ekonomische krisis 
Heel wat ondernemingen (waar 
ook niet-Basken werken, destijds 
door fiet Franco-regime Ingevoerd 
om de autochtone bevolking lang
zaam maar zeker op te splitsen en 

Kennedy 
de 
vijfde 

Het is er eindelijk toch van gekomen: sinds dinsdag is Teddy Kennedy 
officieel kandidaat voor de nominatie als presidentskandidaat voor de 
Demokraten en dus kandidaat voor het Witte Huis. Al dadelijk vond hij 
steun bij invloedrijke politici, zoals de invloedrijke burgemeester van Chi
cago, wat als een eerste nederlaag voor president Carter wordt be
schouwd. Diens populariteitskurve zakte meteen terwijl die van de «laat
ste» Kennedy steeg. Denkelijk zullen echter nu ook onaangename din
gen uit het leven van Teddy Kennedy opgerakeld worden (w.o. de ver
drinkingsdood van zijn sekretaresse en de schuldige nalatigheid van 
Kennedy, die geen reddingspoging ondernam doch integendeel in pa
niek vluchtte). 
De Kennedy's «leverden» reeds vijf man aan de States: de vader was 
ambassadeur te Londen (en steenrijk), zijn oudste zoon sneuvelde in de 
tweede wereldoorlog, John werd president (en vermoord) Robert was 
presidentskandidaat en werd eveneens doodgeschoten bij een aanslag. 
Thans is de vierde zoon kandidaat voor het Witte Huis. 

te verspaansen, een metode die 
de meeste centralistische staten 
toepassen, bvb. in Zuid-Tirol waar 
de Duitse bevolking gekonfron-
teerd wordt met een groeiende 
Italiaanse inwijking; of ook nog 
Corsica en Bretagne en... bij ons, 
waar de invloed en verspreiding 
van het Frans door het funeste fa
ciliteitensysteem steeds toe
neemt Het lijdt geen twijfel dat 
wanneer Baskenland over eigen fi
nanciële inkomsten zou beschik
ken, de gewestelijke regering zelf 
de in moeilijkheden verkerende 
ondernemingen beter kan helpen 
dan het verre Madrid. 

In de onmiddellijke toekomst zal 
de vraag over het al dan niet hand
haven van de terreur de belang
rijkste zijn, waarmee de Basken 
zullen gekonfronterd worden. Dit 
zal ook afhangen van de bevol
king. Tot nog toe leefde en «werk
te» de ETA als «een vis In het wa
ter» (cfr. Mao Tse Toeng over de 
techniek van de Guerilla) waarbij 
de bevolking de rol van het water 
sfseelt Zolang de overgrote meer
derheid van de Basken de ETA be
schermt verbergt en op alle mo
gelijke manieren helpt kan geen 
enkele Spaanse politiemacht over
winnen. Anders wordt dat wan
neer een gedeelte van de bevol
king zfch van de ETA afkeert, wan
neer deze geen rekening zou hou
den nnet wat er reeds werd be
reikt De komende weken zal ons 
dit waarschijnlijker duidelijk ge
maakt worden. 

Intussen stellen wij vast dat 
Spanje, fioewel veel later begon
nen nr»et de hervorming van de 
staat vlugger federalizeert dan 
België, waar de kleurpartijen 
Vlaanderen nog steeds het recht 
op zelfbestemming ontzeggen, 
alle mooie ontwerpen tot grond
wetsherziening ten spijt. Dit belet 
ons niet de (relatieve) vreugde 
van de Basken te delen bij deze 
hoe dan ook belangrijke stap naar 
de bevnjding van het Spaanse juk. 

Goedkope 
sneeuwpret-

hoekjes in Oostenrijk 
Enkele voorbeelden 

formule auto 
8 d. 

trein 
10 d. 

ALPL 
BEZAU 
EEG 
FULPMES 
IGLS 
IMST 
RAGGAL 
LANDECK 
(BTW: -1- 2 ,08% 

VP 
HP 
HP 
HP 
HP 
HP 
HP 
HP 

) 

4.890 
6.950 
3.890 
4.990 
5.790 
4.990 
3.790 
3.750 

10.790 
7.790 
9.940 

11.100 
9.710 
8.570 
8.340 

VLAAMSE TOERISTENBOND 
St.-Jakobsmarkt 45-47 
2000 Antwerpen. Tel. 031-34.34.34 
Vergunning Kat. A - nr. 1185 
Lidmaatschap vereist. 
Kantoren te Aalst, Bree, Brugge, Brussel, Genk, Gent, 
Hasselt, Herentals, leper, Kortrijk, Leuven, Lier, Me-
chelen, Oostende, Roeselare, St.-Niklaas, St.-Truiden, 
Turnhout en Vilvoorde. 
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Hoogstraten: 
geen tweede Tessenderio! 
HOOGSTRATEN - De besten
dige deputatie van de provincie 
Antwerpen heeft na advies van 
het schepenkollege van Hoog
straten op 21 juni 1979 een uitba-
tingsvergunning voor 30 jaar af
geleverd aan het Nederlandse 
chemische bedrijf Agrichem. Dit 
besluit werd op 17 juli gedurende 
10 dagen aan het gemeentehuis 
en op het industrieterrein «De 
Kluis» uitgehangen. 
Van zohaast dit bericht bekend 
geraakte heeft de VU-Noorder-
kempen zich met klem verzet te
gen de komst van dit bedrijf, niet 
zo maar om dwars te liggen maar 
na grondig instuderen van het 
dossier. De bevolking werd 
langs verscheidene pamfletten 
op de hoogte gebracht van de 
milieuhinder die het bedrijf kan 
veroorzaken en waarom het uit 
Nederland dient op te krassen. 
Tevens werd het vraagstuk van 
de tewerkstell ing niet vergeten. 

De NV Agrichem is de voortzet
ting van de Nederlandse cliemi-
sche fabriek Voorbraak te Rijsber
gen en houdt zich bezig met het 
vervaardigen, doorleveren, bewa
ren en verpakken van fytofarma-
ceutische produkten. Dit zijn pesti
ciden, insecticiden, verdelgings-
middelen en herbiciden. 
Het bedrijf is thans in Rijsbergen, 
zo'n 15 km van Hoogstraten, ge
vestigd. Aanvankelijk vjerd toela
ting gegeven voor de uitbating van 
een «graanmaalderij» maar toen 
het bedrijf meer en meer op ver-
deigingsmiddelen overschakelde 
diende een hinderwetvergunning 
te worden aangevraagd. Deze 
werd geweigerd, het bedrijf ligt 
haast midden in de woonzone... 
Op een viertal andere industrieter
reinen werd eveneens een toela
ting geweigerd. 

Het bedrijf kreeg de wind hele
maal tegen toen na een onder
zoek de direkteur-generaai van 

het Nederlandse ministerie van 
Volksgezondheid verklaarde dat 
het bedrijf best Nederland zou 
verlaten 
Dan maar over de grens, in België, 
geprobeerd... En het lukte! Blijk
baar zonder verregaand onder
zoek werd een vergunning afgele
verd! VU-Noorderkempen 
heeft in een pamflet de argumen
ten tegen de vestiging op een rijtje 
gezet. 
1. Bij bodemonderzoek in de om
geving van het bedrijf zijn resten 
van arseen gevonden. Vaten «Ar-
senie» werden buiten het bedrijf 
opgeslagen waarbij resten in de 
grond zijn gekomen en wegge
spoeld. Dit brengt natuurlijk een 
zeer groot gevaar voor de omwo
nenden mee! 
2. Stofverspreiding vanuit de op
slagplaats van de insecticiden die 
meestal pas na 12 maanden wor
den afgebroken, d.w.z. dat zij pas 
na méér dan één jaar hun kracht 
verliezen. 
3. Bij brand bestaat het gevaar van 
verspreiding van giftige gassen: 
Het is normaal dat er dan produk
ten vrijkomen als chloor, zoutzuur, 
fosgeen, cyaanwaterstof, stikstof-
dioxyde, zwaveldioxyde, gezien de 
basisgrondstoffen die in het be
drijf zullen verwerkt worden. 
4. De weigering om in Rijsbergen 
nog verder een uitbatingsvergun-
ning te verlenen, was ook geba
seerd op het feit dat in de onmid
dellijke nabijheid een tuinbouwvei-
ling gelegen was! Wat in Hoog
straten ook het geval is! 
5. Voor Hoogstraten geldt ook de 
tewerkstelling: het is overduidelijk 
dat de 8 a 15 personen die in 
Hoogstraten ooit zouden tewerk
gesteld worden, haast allen Ne
derlanders zouden zijn! Voor ons, 
Hoogstratenaren schept dit géén 
enkele bijkomende werkplaats. 
Wi j zouden nog verder kunnen uit
weiden over de nadelige gevolgen 
van Agrichem, wij zouden kunnen 

verwijzen naar het intriestige Ita
liaanse voorbeeld Seveso, maar 
beter dan alles lijkt ons de kom-
mentaar van prof. Heyndrickx in 
een recent «Humo»-interview. 
«Ik heb vernomen dat ze in Hoog
straten een fabriek van landbouw-
sproeistoffen willen zetten naast 
een farmaceutische firma die anti
biotica aanmaakt en daarvoor heel 
zuivere en steriele lucht nodig 
heeft. Dus daarnaast gaan ze een 
firma zetten met organische sol-
venten en al wat je wil, en die lucht 
zal onmogelijk helemaal te zuive
ren zijn. Wel, en toch gaan ze dat 
doen hé, en nadien zal de mizerie 
beginnen. Ze gaan zogezegd ar
beidsplaatsen creèren, maar daar
naast zullen ze de boel moeten 
sluiten.» 
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Het is echter pas bij eventuele 
branden of ontploffingen dat de 
gevaren niet meer te overzien zijn. 
Er kunnen zich dan enorme gifwol
ken vormen met stikstofdioxide, 
zwaveldioxide en cyaanwaterstof 
( = gas uit de gaskamer!). 
Erger nog: vele organische bestrij
dingsmiddelen bevatten chloor-
atomen. Deze stoffen kunnen bij 
onvolledige verbranding of ge
woon al bij verhitting zeer agres
sieve of giftige gassen vrijzetten, 
zoals chloorgas, chloorwaterstof 
en zelfs het oorlogsgas: fosgeen. 
Alleen al de 4000 liter — op zich
zelf ongevaarlijke — methyleen-
chloride die Agrichem in voorraad 
heeft kunnen door verhitting 1000 
m3 fosgeen vrijzetten. Het fos
geen is, net zoals vele andere van 
de genoemde giftige gassen, 
zwaarder dan lucht en blijft laag 
boven de grond hangen! 
De genoemde gevaren zijn niet 
denkbeeldig, want tijdens bepaal
de produktieprocessen moeten 
sommige stoffen worden verhit of 
opgelost in zeer brandbare oplos
middelen zoals het xyleen. 
Bovendien kan het schimmelwe-
rend produkt Maneb, gewoon al 
bij het stockeren overgaan tot 
zelfontbranding. Brabant Chemie -
Agrichem vervaardigt daavan jaar
lijks vele tienduizenden kilo's. 
Bij een ander pesticiden-ver
werkend bedrijf in Eist (NL) woed
de tot driemaal toe een hevige uit
slaande brand, waarbij het blussen 
telkens werd bemoeilijkt door het 
op grote schaal vrijkomen van gif
tige gassen. Nadien leverde tel
kens ook het vergiftigde bluswa
ter grote problemen op. 
Bezwaren van gevestigde bedrij
ven op het industrieterrein tegen 
de vestiging van Agrichem heb
ben tot hiertoe enkel voor gevolg 
gehad dat de vestigingsplaats van 
Agrichem 600 meter werd ver
schoven in de richting van de 
woonkern Hoogstraten. 
Men rekent er namelijk op dat, bij 
het vrijkomen van gevaarlijke gas
sen, deze door de overheersende 
westen- en zuidwestenwinden 
worden meegevoerd, weg van het 
industneterrein. 
Dat de giftige gassen daarbij «toe
vallig» in de richting van de Hoog-
straatse woonkern worden gedre
ven verontrust blijkbaar niemand... 
Na de moeilijkheden in Hoboken 
en Tessenderio zou de overheid 
toch beter moeten weten en 
Hoogstraten geen «open deur» te 
laten voor om het even welke gif-
fabriek! 

* Protestmars tegen de vesti
ging van Agrichem te Hoogstra
ten op zaterdag 17 november. 
Samenkomst op het industrieter
rein «De Kluis» om 14u. 30. 

* De -Wapper», een sportver
eniging voor gehandicapten, ver
zamelt kroonkurkjes om die te 
verkopen aan een metaalfirma 
die er tin uit rekupereert. Met je 
kroonkurkjes kun je terecht bij: 
Wapper, Rogier Van der Wey-
denstraat 5 te 2520 Edegem. 

* Prosper Clerckx maakt zelf 
stookblokken voor de open 
haard. Hij gebruikt de gratis afval 
van ateliers of fabrieken waar 
keukenmeubelen worden gefa
briceerd. Deze afval bestaat uit 
strepen vezelplaten, vlas- en 
houtvezels, allerlei afzaagsels 
e.d., die meestal aan een of twee 
kanten een fineerlaag hebben. 
Deze platen zijn onder hoge druk 
samengeperst en bevatten o.a. 
herwonnen hout papierresten, 
lijm en het oplosmiddel tolueen. 
Dit maakt alles erg brandbaar, 
maar soms krijgt men te grote 
vlammen. Daar heeft de heer 
Clerckx iets op gevonden. 
Bi] de tapijt- en gordijnmagazij-
nen haalt hij de gratis kartonnen 
rollen op waar de tapijten rond 
hebben gezeten. De rollen (onge
veer 4 m lang) zaagt hij tot korte 
rolletjes (ongeveer 33 cm). Die 
buisjes vult hij op met de hout
afval, waarna ze worden dicht-
geklopt met een spie. 
Het resultaat: uitstekende stook
blokken. Met drie zo'n stookblok
ken kun je voor een paar uur je 
haardvuur onderhouden. Pros
per Clerckx zoekt zelf nog een 
idee om het zagemeel een nutti
ge bestemming te geven. 
Prosper Clerckx: Doornstraat 26 
te 8200 Brugge. Tel. 050-31.60 60. 

* Het Vlaams Ministerkomitee 
(voorzitter Rika De Backer) be
slist een milieubelastende in
dustriezone (7 ha) in te planten 
midden in een agrarisch land
schappelijk waardevol gebied. 
Hiermee is het voorlaatste ge
westplan in Vlaanderen aan zijn 
definitief Koninklijk Bcd'jJt toe. 
Maar voor het zover was! had dit 
dossier heel wat (beton)voeten 
in de (landbouw)aarde. Land
bouwgrond lag immers te grat)-
be\ voor de machtige grondspe-
kulanten en voor de machtige in
dustriëlen. Hoe kon het dan an
ders dat in een 6 jaar durende 
ruilverkavelingsaktiviteit (waarin 
miljoenen gemeenschapsgelden 
werden gepompü een spekula-
tleve bestemmingswijziging naar 
industriezone kon gebeuren, zon
der de vnjliggende bestaande in
dustriezones in de onmiddellijke 
omgeving éérst in te richten en 
vol te bouwen' 
Door een werkgroep vanuit de 
plaatselijke bevolking (boeren én 
milieuverdedigers), door de ver
schillende landbouworganizaties, 
door het gemeentebestuur van 
Zulte en door het projekt Platte
landsontwikkeling werd maan
denlang heel ernstig gestudeerd, 
onderhandeld, aktie gevoerd, al

ternatieve vestigingsplaatsen in 
grondige dossiers verdedigd 
Het Projekt Rattelandsontwikke-
ling van Alleman vzw zegt ver
stomd te staan van het ongezon
de politieke verstand van de be
leidsmensen. Een kwakkelbe
slissing die niet eens verant
woord dient te worden te
genover de gemeenschap. Tenzij 
de publieke opinie duidelijk een 
publiek recht op antwoord eist 

•k De Stichting Leefmilieu is 
een vzw die onder ausprciën van 
de KB werd opgericht en werkt. 
Deze stichting geeft ook een 
tweemaandelijks informatieblad 
«Leefmilieu» uit Deze uitgave 
houdt alles bij wat op het vlak 

van de ecologie gebeurt en 
vormt zodoende een haast on
misbare gids voor wie wil bij zijn 
op het ecofront Sterk aanbevo
len! Stichting Leefmilieu, p/a 
Rockoxhuis-KB, Keizerstraat 8 te 
2000 Antwerpen (031-3164.48). 
Abonnementsprijs 100 fr 

* De Belgische Natuur- en Vo
gelreservaten publiceerden on
langs een extranummer van Na
tuurreservaten, hun driemaande
lijks kontaktblad De prachtige 
uitgave (heelwat kleurenfoto's) 
bevat vooral verslagen uit de na
tuurreservaten uit Vlaanderen en 
Wallonië die in 1978 opgetekend 
werden. Een bom informatie voor 
mensen die van de natuur hou-
deni Adres. Vautierstraat 31, 
1040 Brussel (02-648.37.46) Lid 
worden kost slechts 350 fr. 

* Op zaterdag 3 november or-
ganizeert Taxistop een liftrally 
vol ecologisch genchte vragen 
en opdrachten Start en aan
komst aan het Floraliapaleis te 
Gent tussen 10 en 15 u. Meer in
lichtingen bij Taxistop, liftrally, 
Onderbergen 51 te 9000 Gent 
(091-23.80.73) Eerste prijs een 
reis heen-en-terug naar Amenka! 

•k Het Milieu-infocentrum voor 
jongeren staat voortaan open 
voor niet-leden. Een biblioteek, 
een kranteknipselverzameling, 
affiches, diareeksen en films 
zijn er voorhanden. Ook schrif
telijke vragen worden beant
woord. Het centrum vind je in de 
Bervoetstraat 18, 2000 Antwer
pen en is open op werkdagen 
van 8 u. 30 tot 18 u. (de vrijdag 
tot 19 u.) en de zaterdag van 14 
tot 18 u. (Tel. 031/31.26.04). 

•k Informatie omtrent premies 
voor het plaatsen van regenput
ten zijn te verkrijgen bij volgend 
adres: Bestuur van Huisvesting, 
Trierstraat 49, te 1040 Brussel. 
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De «Conseil Culturel de la 
Communauté Frangaise» 
heeft op 17 september de 
tekst verspreid van een de-
kreetontwerp, ingediend door 
de heer Hansenne, minister 
van de Franse Gemeenschap. 
Het is zijn bedoeling, een juri
disch werktuig te scheppen 
om de internationale kulturele 
samenwerking van de Waalse 
(officieel «Franse») gemeen
schap doeltreffend te organi-
zeren. Dit werktuig zou een 
«commissariat general» zijn. 
Wij hebben daar niets tegen 
in te brengen, dit is slechts 
het doortrekken van de kul-
tuurautonomie en wij zouden 
het toejuichen dat zijn Vlaam
se tegenhanger, minister De 
Backer-Van Ocken, iets der
gelijks zou ondernemen. 

Wallonië bestrijken 
vanuit Brussel? 

Wat ons hindert is het tweede 
lid van het eerste artikel dat be
paalt: «Hef (kommissarlaat ge
neraal) is gevestigd in het ad
ministratief arrondissement 
Brussel». Zeker, juridisch is dit 
in orde. De Franstaligen heb
ben het recht, hun instellingen 
even goed in Brussel te vesti
gen als In het Franse taalge
bied. 
Maar het is niet vanzelfspre
kend al rept de bespreking der 
artikelen hierover met geen 
woord. 
Horen wij niet voortdurend dat 
de Vlamingen de Walen koloni-
zeren, verdrukken, ekono-
misch ten onder brengen? 
Worden wij niet verantwoorde
lijk gesteld voor de werkloos
heid in Wallonië? En zodra zij 
zelf een instelling te vestigen 
hebben, gaat ze naar Brussel! 
Dit is toch een goede gelegen-
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Kultuurautonomie op gang brengen 
vanuit grensgebieden? 

heid om Waalse mensen in ei
gen streek te werk te stellen 
en om het kulturele leven van 
b.v. Namen of Luik te bevorde
ren! 
Brussel is voor de Walen im
mers een eiland (ze zouden 
wel willen «een schiereiland") 
In het Nederlandse taalgebied. 
Zouden zij niet zelf inzien hoe 
abnormaal het is voor de Waal
se volksgemeenschap, haar in
ternationale kulturele betrek
kingen te doen behartigen 
door een instelling die geves
tigd is buiten het eigen taalge
bied en dan nog niet eens in 
een homogene enclave maar in 
een dwarsdoor tweetalige ag
glomeratie, die door de oor
spronkelijke Nederlandse be
volking met steeds meer klem 
opnieuw wordt opgeëist? 

Wij zijn benieuwd of de Walen 
het hiermee eens zullen zijn. 
Ware dit het geval, dan zouden 
wij moeten aannemen dat de 
Waalse gemeenschap in feite 
geleid wordt door een half mil
joen ontwortelde Walen en 
verfranste Vlamingen die zich 
«francophones» noemen om
dat zij weigeren deel uit te ma
ken van de «Waalse» gemeen

schap. Tenzij de verklaring zou 
luiden dat de Walen Brussel als 
de grootste Waalse stad be
schouwen en er alles op zetten 
om die zo Frans mogelijk te 
maken. 
Voor de Vlaamse Brabanders 
zou deze nieuwe vestiging hoe 
dan ook een slechte zaak zijn. 
Niet zozeer omdat de Franse 
aanwezigheid te Brussel weer 
eens versterkt wordt Veel er
ger is het blote feit dat er in 
Brussel weer leef- en woon
ruimte in beslag genomen 
wordt voor administratieve 
doeleinden. Zodat weer een 
aantal mensen moeten op
schuiven, Vlamingen maar 
vooral anderen; en waarheen 
anders dan buiten de agglome
ratie? Dus naar de Vlaamse, 
landelijke rand. Die aldus weer 
wat minder Vlaams en wat min
der landelijk wordt Niet in de 
wettelijkheid, maar in de feiten. 
En waar zij weldra vervoegd 
worden door de Franstalige 
ambtenaren van dat nieuwe in
stituut die immers niet allen uit 
Brussel zullen komen en niet 
zullen blijven pendelen. 
Welke tegenzet kunnen de 
Vlamingen doen? Hun toe

stand is zeer verschillend van 
die der Walen. Voor de Vlamin
gen is Brussel niet een ge
mengde stad die ergens in het 
Franse taalgebied ligt Het is 
een Vlaamse stad, midden 
Vlaams gebied, maar groten
deels vervreemd geraakt Voor 
de Vlamingen is de keuze van 
Brussel als vestiging van een 
dienst voor internationale kul
turele betrekkingen (en trou
wens als vestiging van gelijk 
welke dienst) veel vanzelfspre
kender dan voor de Walen. Bo
vendien bestaat daar veel 
meer behoefte aan een bijko
mende Nederlandse kulturele 
aanwezigheid dan aan een 
Franse. 

Toch blijft er een groot be
zwaar: de vestiging van een 
nieuwe Vlaamse administratie 
zal ongeveer dezelfde ruimtelij
ke sociaal-kulturele weerslag 
hebben op Vlaams-Brabant als 
die van een Waalse. 

Uiteindelijk zal de olievlek er 
weer wat verder door uitlopen. 

En dit is zowel vanuit ruimtelijk
ordelijk als vanuit Vlaams 
standpunt verwerpelijk. 

Zoals de zaken nu staan 
schijnt de Vlaamse openbare 
mening zich om dit uitzicht van 
het vraagstuk weinig te be
kommeren. Toen de kultuurra-
den een vergaderstad moes
ten bepalen, hebben de Walen 
— die in meerderheid liefst Na
men hadden gekozen — de 
kat uit de boom gekeken totdat 
de Vlamingen hun keuze ge
daan hadden. Onder invloed 
van unitaristen uit de school 
van «Het Belang van Limburg» 
en anderen werd dit Brussel 
Zodat de kultuurautonomie uit
eindelijk op haar beurt mede
verantwoordelijk is voor de 
verfransende druk van Brussel 
op zijn Vlaams-Brabantse raad. 
Kan met sommige Walen on
derhandeld worden om dit al
les ongedaan te maken, ten 
bate van de beide gewesten? 
Voor echte federalisten moet 
dit verleidelijk zijn. Blijft nog de 
vraag of niet een aantal zgn. 
Vlaamsgezinde Vlamingen hun 
persoonlijk gemak en genoe
gen (werken en leven te Brus
sel biedt niet alleen nadelen) 
zwaarder doen wegen dan de 
ontvetting van Brussel 

Karel Jansegers 

Met Lubbers en D'66 naar een nieuw kabinet? 

Regeringspartijen op elkaar uitgekeken 
(jeeveedee) Tussen de twee Neder
landse regeringspartijen, het kristen-
demokratische CDA en de liberale 
W D , botert het hoe langer hoe min
der. Het was tóch al een verstandshu
welijk, men kan zelfs zeggen: Een 
noodverbintenis, het samengaan van 
deze twee na ruim een half jaar (in 
1977) van formeren, maar nu het nieu
we parlementaire jaar is begonnen, is 
het wel helemaal duidelijk dat de part
ners op elkaar zijn uitgekeken. Dat 
geldt dan weliswaar meer voor de bei
de partijen zelf dan voor de bewinds
lieden die er deel van uitmaken, maar 
de dreiging van een breuk, dus een 
kabinetskrisis, is er niet minder om. Er 
zit echter één maar aan de zaak: de tij
den zijn moeilijk, met name in sociaal-
ekonomisch opzicht, en de betrokke
nen zijn dus wel verplicht — vanwege 
mogelijke elektorale gevolgen — het 
spel zo onopvallend mogelijk te spe
len. Want wie op een brute wijze een 
regering ten val brengt, riskeert stem
menverlies bij de daarop volgende 
verkiezingen. Én dat risico wil men na
tuurlijk niet graag nemen. 

Van de twee is ongetwijfeld het CDA 
bereid het verst te gaan. Het is de 
grootste van de twee koalitiepartijen en 
het kan ervan overtuigd zijn dat het ook 
na nieuwe verkiezingen aan de rege
ringstafel zal blijven zitten. De kristen-
demokraten vormen imnners al genera
ties lang een konstante faktor in de Ne
derlandse politiek, en al hebben ze als 
gevolg van de dekonfessionalizering de 
afgelopen tien jaar veren moeten laten, 
ze zijn nog altijd machtig genoeg om, 
als het er op aankomt, de politieke zaak 
te dirigeren. Zij kunnen dit des te ge

makkelijker doordat het alternatief, een 
verbintenis tussen liberalen en socialis
ten, eenvoudig ontbreekt. Want nog al
tijd geldt voor de Nederlandse socialis
ten, hoe verschraald hun opvattingen 
ook mogen zijn, dat ze niet samen met 
liberalen willen regeren. Er is de laatste 
tijd nogal ophef gemaakt over regelma
tige kontakten tussen politici van deze 
twee partijen in een duur Haags etablis
sement, maar veel betekenis moet men 
daaraan niet hechten. Daarvoor staat 
het gefilozofeer, waarmee de «samen
zweerders» zich onledig houden, te ver 
van de harde politieke realiteit. 
Het CDA dus in de voordeligste positie 
als het om het maken van brokken gaat. 
Dat bleek wel tijdens de debatten over 

Lubbers: gooi naar eerste-ministerschap? 

de rijksbegroting. Veel betekenis had
den deze debatten — het jaarlijkse ver
plichte herfstnummertje in het parle
ment — niet, maar wel werd duidelijk 
dat het CDA in de persoon van fraktie-
leider Ruud Lubbers (oud-minister van 
Ekonomische Zaken) afstand nam van 
de liberalen en uitspraken naar voren 
bracht die het eerder goed deden bij de 
socialisten. Dat gold met name onder
werpen als werkgelegenheid en sociale 
voorzieningen. Zaken waarover 
«rechts» en «links» uiteenlopende 
standpunten innemen wat betreft de 
aanpak. Zelfs de socialistische leider 
Den Uyl moest toegeven dat Lubbers 
zich links opstelde al voegde hij eraan 
toe dat de CDA-er desondanks een 
rechts kabinet steunt. 
In het optreden van Lubbers bespeur
de menigeen ook dat hij zich kandidaat 
stelde voor het lijsttrekkerschap bij de 
volgende verkiezingen. Als het CDA 
hem daarvoor inderdaad aanwijst, lijkt 
de kans niet uitgesloten dat Lubbers 
ook het eerste-ministerschap ten deel 
gaat vallen. Dit te meer omdat Den Uyl 
inmiddels zestig jaar is geworden en er 
zich geen duidelijke nieuwe voorman 
van de socialisten aandient. 
En Van Agt dan? zal men wellicht den
ken. De huidige premier kan men zeker 
niet verwachten aan het hoofd van een 
centrum-linkse regering, dat beseft ie
dereen. Daarom staan de papieren van 
Lubbers ongetwijfeld sterk. 
Zoals hiervoor al aangeduid: Het is alle
maal nog spel met het oog op de toe
komst. Want al zijn kristendemokraten 
en liberalen op elkaar uitgekeken, de 
brui eraan geven zal de V V D zo gauw 
óók niet doen. De liberalen weten im

mers dat zij na een kabinetskrisis waar
schijnlijk voor lange tijd naar de opposi
tie verwezen zullen worden. Dat is dan 
weer het gevolg van de enorme op
komst van de Demokraten '66, de partij 
die nog maar enkele jaren geleden aan 
de rand van de afgrond stond en nu als 
een pijl naar boven schiet. Men houdt 
er zelfs rekening mee dat D '66 binnen
kort de derde grootste partij van het 
land zal zijn. Groter, óók in het parle
ment, dan de liberalen. En waar D '66 
zich waarschijnlijk goed zou kunnen 
vinden in een regering met kristenofe-
mokraten en socialisten, is een somber 
toekomstperspektief voor de V V D 
hiermee wel aangegeven. 
Het wachten is dus in Nederland op 
een incident dat het de grootste rege
ringspartij mogelijk moet maken zonder 
gezichtsverlies het kabinet-Van Agt te 
laten vallen. Dat zou bij voorbeeld kun
nen zijn wanneer de (kern-)bewape-
ning in de Tweede Kamer aan de orde 
komt. Het CDA is bepaald geen voor
stander van het handhaven van de wa
penwedloop. Terwijl de (liberale!) minis
ter Van der Klaauw van Buitenlandse 
Zaken echter bereid is een halszaak te 
maken van de Nato-plannen om in Ne
derland nieuwe atoomwapens op te 
stellen. 

W e moeten afwachten of het inder
daad over deze zaak in de Nederlandse 
politiek tot een botsing èn een breuk 
komt. Maar zelfs als deze bui boven het 
kabinet zou wegdrijven, is de lucht nog 
lang niet gezuiverd. In een huwelijk 
waar de partners zó onverschillig te
genover elkaar zijn komen te staan, 
móet het wel op een scheiding uit
draaien. 
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Zóhoorfbei 
Een metalen kantoorinrichting is inderdaad 
bijzonder mooi als kwaliteit, vormgeving en 
kleurschakeringen tot en met bestudeerd zijn. 
Dat alles kunnen wij U garanderen. 
En vooral uitgebreid tonen. 
In onze 3.500 m2 toonzalen te Edegem 
(in Brussel staat een kleinere toonzaal te 
uwer beschikking) bent U van harte welkom. 
En mocht U, spijtig genoeg, verhinderd zijn 
om ons te bezoeken, vraag dan schriftelijk 
onze katalogus aan bij ons hoofdhuis. 
Wij sturen U dan meer dan 100 biz. ideeën 
en mogelijkheden en meteen een overzicht 
van ons uitgebreid gamma houten meubilair 
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en zitkomfort. Zonder de minste verplichting. 
Wel even naam en funktie vermelden. 
Alleszins dank voor uw belangstelling. 

P.S. Ons gamma rolluikkasten alleen al is 
uw bezoek overwaard. Tot kijk. 

Hoofdhuis: 
Mechelsesteenweg 186 - B-2520 Edegem 
Tel. 031/55.75.51 (10 I.) - Telex: 35.061 B 
Bijhuis: 
Lambermontlaan 456 - 1030 Brussel 
Tel. 02/242.27.55 (3 I.) 
Toonzalen open dagelijks van 
9 tot 18 uur (in Edegem ook op zaterdag). 

m 

BULO 
KANTOORMEUBELEN N.V. 

UW Specialist-
kantoorinrichter 
3.500 m2 toonzalen 
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Elfdwaashedentocht door het 

Bezoek aan de -cellekens-: het schouwspel had geen naam.. 

M E C H E L E N . - Vlaanderen 

blijkt nogal wat burchten 

rijk te zijn, hoofdzakelijk 

bestuurd door C V P -

bewindslui, die in feite 

dringend onder kuratele 

zouden moeten geplaatst 

worden: Tongeren, Aalter, 

De Panne, M e c h e l e n . W a t 

we vorige zondag tijdens 

een persommegang in 

Mechelen aan 

schabouweli jke dingen 

hebben mogen 

aanschouwen grenst 

werkeli jk aan het 

ongeloofli jke; alleszins aan 

het onoirbare. 

Reeds in februari '77 

lichtten we enkele passages 

uit een stedebouwkundig 

verhaal van meesterli jke 

onkunde, lasterpraat, 

politieke nonchalance, 

spekulaties allerhande, jacht 

op profijt, geheime 

vergaderingen, en 

lichtschuwe handelingen. 

Al een jaar lang klagen de VU-
raadsleden en OCMW-leden van 
Mechelen (Kris Van Esbroeck, 
Wim Jonssen, Joos Somers, Hilda 
Uytterhoeven, Firmin Verlinden, 
Koen Van NIeuwenhove en Julien 
van Herp) zoveel onduldbare be
leidsbeslissingen van het Mechel-
se stadsbestuur aan; en dan voor
al van de burgemeester. 
Wie protesteert tegen de handel 
en wandel van CVP-burgemees-
ter Van Roy en van zijn koalitie-
partners, die wordt telkens met 
een kluitje in het riet gestuurd (als 
hij politicus), ofwel zelf bestookt 
met persoonlijke aantijgingen en 
zelfs intimidaties (als hij gewoon 
burger is). 

Zo bijvoorbeeld hield de burge
meester geruime tijd terug een 
perskonferentie betreffende de 
verbouwingswerken aan het stad
huis; in feite een mistroostige ver
minking van de eeuwenoude La

kenhalle die dienst doet als stad
huis. In de plaats van nauwkeurige 
informatie te geven over de bouw
werken, werden persoonlijke aan
tijgingen ten beste gegeven tegen 
de ondertekenaars van een open 
protest-brief die ondertekend 
werd door tal van Mechelse pro
minenten uit de wereld van kunst 
en kuituur. 

Een handtekeningaktie die door 
jonge Mechelaars suksesrijk werd 
gehouden trachtte het gemeente
bestuur te fnuiken door intimida
tie: het hoofd van de politie, CVP-
er Van Roy, zorgde ervoor dat 
mensen die handtekeningen inza
melden werden opgepakt door de 
stadspolitie... 

gesloten poorten 
Het is dus met van vandaag dat 
het beleid van de CVP-BSP koali
tie, (en vooral de houding van bur

gemeester Van Roy) aan de kaak 
wordt gesteld. -

Vorige zondag nu hadden de VU-
mandatarissen in gemeenteraad 
en O C M W de pers uitgenodigd 
voor een «ludieke bedoening» die 
uiteindelijk is uitgedraaid op de 
kreatie van een twaalfde dwaas
heid van de stadsoverheid. 

De elfdwaashedentocht doorheen 
het meerderheidsbeleid van de 
CVP-BSP-koalitie was symbolisch 
bedoeld- een rondrit in het Me
chelse waar enkele schrijnende 
toestanden een beknopt beeld ge
ven van de immense -<roman fleu-
ve» over het politiek wereldje 
langs de Dijle; een verhaal dat al
vast zo vervuild is als de rivier zelf 

Bij het vertrek aan het stadhuis 
trachtte onze gids, Kris Van Es
broeck, even een politie-agent te 
overhalen om het persgezelschap 
enkele minuten de «prachtige» bin-

# Een geslaagde aanslag op het stadhuis. 
# Het Botermarkt-complex: Een onveilig 

parkeergebouw. 
# De «cellekens», Heembeemd, en kazer

nes: Pilootvoorbeeld van stadsverkrot-
ting. 

# Stedelijke kinderkribben: Een sterk staal
tje «planning». 

# Het NOVA-complex: Een beleidswonde 
barst open. 

# Ringlaanbrug en Zandpoortvest: 
170.000 fr. per parkeerplaats. 

# Ringlaan: Immobiliëntransakties met 
vrienden... 

# Het Zennegat: Grof geld voor zandwin
ning. 

# Battelse bergen: Voorhistorische toe
standen. 

# Een spookhotel aan de hotelweg. 
# OCMW-Mechelen: Klaar voor nieuwe 

beeldenstorm. 
Van deze «elf dwaasheden» belichten we hier slechts 
een vijftal als schrijnend voorbeeld. 

— Mechels stadhuis in de steigers (77) stadsrenovatie 

nenkoer van het Mechels stadhuis 
te laten aanschouwen. Dat mocht 
hoegenaamd niet: strikte orders 
van de burgemeester! Om binnen 
te mogen in dit openbaar gebouw 
diende vooraf een schriftelijke 
toelating bij de burgemeester aan
gevraagd te worden... Dat verhaal
tje hadden we reeds twee jaar ge
leden gehoord. Toen wij op een 
vrijdag foto's wilden nemen van de 
verbouwingswerken op de bin
nenkeer van het Mechels stadhuis 
werden de poorten van de werf 
voor onze neus gesloten. Ons 
doorgangsbewijs van de minister 
van binnenlandse zaken mocht 
niet baten. Omdat de burgemees
ter toen naar het heette «onbereik
baar was» hebben we dan maar 
vanuit de wandelgangen enkele 
verboden foto's genomen Gelijk
aardige botte weigering liep een 
TV-cameraploeg op... 

de piloot-cellekens 
Het meest schrijnende voorbeeld 
van het wanbeleid in Mechelen 
was vorige zondag toch wel de 
«cellekens», een prachtig gelegen 
groep begijnhuisjes vlakbij de ka-
tedraal en de Heilige Geestkapel. 

Dit overigens historisch be
schermd monument werd door de 
stad reeds zeven jaar geleden 
aangekocht.. ten behoeve van de 
Mechelse zwerfkatten. Verscho
len achter de histonsche muren is 
dit prachtig oord nu wel in een sta
dium van ontbinding geraakt.. In 
een van de «cellekens» hing nog 
een wandkalender van '69; de ver
trekken gaven de indruk als zou 
destijds de laatste bewoner er 
weggesleept zijn... open deuren, 
een oude zwarte winterjas, open 
kasten met nog wat huisgerief in... 
Bij de aankoop van dit historisch 
binnenhof werd door de stads
diensten zelfs met de moeite ge
daan om een en ander op te rui
men. 

(Elders in Brabant werd een gelijk
aardig kwartier (het Sint-Paulus
hof) op voorbeeldige wijze geres
taureerd). 

Schandelijk is het te moeten vast
stellen dat precies in de Dijlestad 
die pronkt met de kwalifikatie «pi-
lootstad voor stadskernvernieu-

wing» niet alleen miljoenen wor
den weggegooid, maar ook een 
uniek patrimonium van de volks
gemeenschap wordt verwoest. 

De volgende etapes in de elf
dwaashedentocht vorige zondag 
illustreerden elk op hun beurt zo
veel facetten van wat Van Es
broeck beeldrijk noemde: een be
kakte toestand. 

De bezoeken aan de Botermarkt, 
de Heembeemd, de Mechelse ka
zernes, de stedelijke kinderkrib
ben, de NOVA-building, de par
king aan de Zandpoortvest, de 
ringlaan, het natuurgebied "Zen
negat', de Battelse bergen, een 
spookhotel aan de hotelweg, en 
een OCMW-eigendom (in Ju-
gendstilstijl) illustreerden ten 
voeten uit de leugenachtige han
delwijze van het Mechels stads
bestuur, de verspillingspolitiek, 
de spekulatie op gronden en im-
moblliën-

het-grote-gelijk 
De elfdwaashedentocht werd dan 
onverwacht ook nog bedacht met 
een toemaatje vanwege het stads
bestuur! Het persgezelschap, be
geleid door VU-raadsleden, was 
amper aan de tweede halte toe of 
er kwam een stevig dozijn politie
agenten om het hoekje kijken. In 
de loop van deze uitzonderlijke 
toeristische uitstap kwam nog een 
tweede politiewagen opdagen, en 
wat later zowaar ook nog een 
ploeg BOB-ers...! Toen het persge
zelschap de schabouwelijke «cel
lekens» binnentrad (raadslid Van 
Esbroeck had een sleutel bemach
tigd) vond de politie de gelegen
heid de buschauffeur lastig te val
len. Het Mechels stadsbestuur 
houdt overduidelijk hoegenaamd 
niet van pottekijkers. 

Hoe lang zal de voogdij-overheid 
(binnenlandse zaken, openbare 
werken, Nederlandse kuituur, 
Vlaamse gewest...) nog wachten 
om een einde te maken aan dit 
Mechels wanbeleid, aan het optre
den van het CVP-BSP-meerder-
heidsbestuur, dat uiteindelijk een 
eenmanszaak is geworden van 
een burgemeester-met-het-grote-
gelijk.. 

(hugo de schuyteneer) 
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CVP-BSP «beleid» te Mechelenl 

AANSLAG 
OP HET PATRIMONIUM 

IN EEN PILOOTGEMEENTE 

De 'Cellekens-. een katteparadijs. 

wild kattennest werd. De stad legt 
— terecht — een belasting op ver
vallen woningen maar de stadsei
gendommen mogen verkrotten. 

neming te dempen? Beter ware 
het te wachten op een weinig suk-
sesvolle publieke verkoop, het 
complex aan te kofjen voor een 

AANSLAG 
P HET PATRIMONII 
EEN PILOOTGEMEE 

Voor stadsbestuurders is het 
stadhuis de draaischijf, het hart 
van een beleid, hun beleid. Als je 
het stadhuis verbouwt dan ligt 
daar ongetwijfeld de ziel, het we
zenlijke in van uw visie op de stad. 
Zo ook te Mechelen... 
Hier werd tegen beter weten in 
een daad van beeldenstorm ge
steld; ondanks de plechtige waar
schuwing van dertien Mechelse 
vooraanstaanden op 31 juli 1975 
gericht aan CVP-er R. De Backer, 
minister van Nederlandse Kuituur: 
«Andermaal getroffen door een 
nakende schending van een der 
voornaamste monumenten van de 
stad, vragen wij u met aandrang 
dit in extremis te willen verhinde
ren en er tevens dringend voor te 
zorgen dat paal en perk zou wor
den gesteld aan deze hedendaag
se vorm van beeldenstormenj.» 
De letterkundigen: Karel Jonck-
heere, Hermans Vos, Frans Van 
Isacker, kunstschilder glazenier: 
Jos Beeck, orgelist: Flor Peeters, 
ereburger van de stad, Raf De 
Smedt, sekr. kon. kring oudheid
kunde, Edgar Van de Velde, voor
zitter Mechels komitee voor artis
tieke werking, Aloïs Jans, lid Me
chels komitee kultureel patrimo
nium, Norbert Versteele, lid kul-
tuurraad Mechelen, Cyriel Verley-
en, voorzitter stedelijke kultuur-
raad Mechelen. 

Ondanks het hevig protest van de 
VU-fraktie in de gemeenteraad 
van 18 september 1975 en latere 
vergaderingen van diezelfde raad, 
ondanks interpellaties in de Ne
derlandse Kultuurraad door sena
tor Jonssen op 15 februari 1977, 
ondanks de grote inspanningen 
van het aktiekomitee «Red ons 
stadhuls» onder meer een handte-
keningenaktie (2.500 handtekenin
gen op enkele dagen) en een be
toging op 12 maart 1977, werd de 
oude stadhuisvleugel Hallestraat-
Reuzenstraat afgebroken en werd 
voor een totaalbedrag van afge
rond 200 miljoen fr. als de werken 
zullen beëindigd zijn, een nieuwe 
stadhuisvleugel gebouwd. 
Een vernietigend oordeel over 
deze vleugel werd uitgebracht 
door de Kommissie voor het Me
chels kultureel patrimonium. Het 
binnenplein van het stadhuis werd 
definitief geschonden, «de duiven
til» werd langs de zijde Hallestraat 
op het dak geplaatst. Vanaf de 
Leermarkt gezien is het stadhuis 
gewoon een gruwel geworden. 
Waarom echter was die verbou
wing zo nodig? Zogezegd om de 
gehele centrale stadsadministratie 
in onder te brengen. Nog is de 
nieuwbouw niet officieel geopend 
en nu blijkt deze vleugel reeds te 
klein. Daarenboven blijkt de 
nieuwbouw als modern openbaar 

gebouw slecht opgevat: slechts 
deze vernietigende voorbeelden: 
1. in de nieuwbouw zijn alle lavato
ry's voor tezamen mannen én 
vrouwen ingericht. Dit vindt men in 
een boerencafé niet meer. Voor
waar een bekakte toestand. 
2) het «ekonomaat» werd geves
tigd op de derde verdieping; mede 
door de smalle liften wordt dit 
«ekonomaat» via een takel langs 
de voorgevel bevoorrèad Cbv. le
veringen van papier), de hoogste 
deur in de Spaanse gevel gaat dan 
open, takel rolt buiten en trekt een 
palet met papier op: werkelijk een 
prachtig stadszicht. 
3) rolstoelpatiënten zijn niet wel
kom in de nieuwe vleugel; treden 
bij de ingang en te smalle liften be
letten hen de toegang. 
De verbouwing van het stadhuis 
werd een ramp, 200 miljoen groot 

De «cellekens»: 
Mechelen pilootstad 
Sedert de stad Mechelen met en
kele andere Belgisghe steden tot 
pilootstad voor stadsvernieuwing 
werd «gepromoveerd» kan men 
slechts een onbetamelijke afgang 
van ai wat onder stadsvernieu

wing (sociale, historische stads
vernieuwing) verstaan werd en 
wordt, vaststellen. 
De «cellekens»: een l i jdensweg 
• Op 21 december 1972 kocht 
de stad Mechelen de «cellekens» 
aan van de KOO Mechelen, dit 
met het oog op restauratie van dit 
historisch monument vlakbij de ka-
tedraal en de H. Geestkapel (thans 
stadspoppenteater). In deze begij
nenhuisjes rond een binnentuin 
zou eerst een deel stadsmuseum 
ondergebracht worden, daarna 
zou een privé-initatief er een kans 
krijgen; 

• Op 23 november 1978 interpel-
leerde VU-raadslid Uytterhoeven 
over de schandelijke toestand van 
de cellekens; immers verscholen 
achter de historische muur zag 
niemand hoe dit historische erf
goed verkrotte, verwilderde, een 

Slechts na herhaald aandringen 
van het VU-raadslid werd de grote 
wijzerplaat van St.-Romboutsto-
ren (afgenomen bij het begin van 
de restauratie, zowat 15 jaar gele
den) weggenomen van het bin
nenplein waar het zolang tussen 
opgeschoten gras lag te roesten; 
• Vandaag weet nog steeds nie
mand wat met de cellekens zal ge
beuren... 

Nova-complex: 
een beleldswonde 
barst open 
Op 27 augustus 1979 deelde de 
Mechelse burgemeester in de ver
enigde kommissies van de ge
meenteraad mee dat het schepen-
kollege een belofte had getekend 
voor de aankoop van het Nova
complex met toren op de Nek
kerspoel en de Nova-magazijnen 
aan de Grote Nieuwendijk voor de 
totaalsom van 85 miljoen fr. Stads
diensten werden reeds op het ge
lijkvloers ondergebracht waar
door de stad thans de onder-
houdslast volledig draagt I 
Wij zien niet in waarom thans de 
stad Mechelen zich als bevoor
recht koper gedraagt en 85 mil
joen fr. zou betalen aan de curato
ren van het bedrijf waardoor er 
naar verluidt zelfs geen failliet 
meer zou zijn. 
Een objektieve waarde van het 
failliete complex bestaat niet meer, 
of liever de objektieve waarde er
van wordt bepaald door de som 
die het onroerend goed zou halen 
bij een publieke verkoop. En die 
ligt ongetwijfeld veel lager. 
Waarom moet opnieuw een open
baar bestuur opdraaien om de put 
nagelaten door een privé-onder-

— Mechels patrimonium: deuren 
dicht vensters open; 

liefst dakvensters... 

veel lagere som en dan «de blau
we toren» af te breken. 
De laatste jaren kocht de stad Me
chelen steeds meer grote eigen
dommen aan in het kader van de 
stadsvernieuwing (bv. eigendom 
Candries, Vekestraat, eigendom 
Van Calster Graanmarkt-Moens-
straat, eigendom Belform Kan. De 
Deckerstraat) • zonder dat ook 
maar de minste idee bestaat wat 
er mee aan te vangen en waarvan 
het zo twijfelachtig is of deze aan
kopen de woonkwaliteit in de stad 
zullen verbeteren. 

Zennegat: 
grof geld voor 
grof zand 
ledereen te Mechelen kent «het 
Zennegat», het samenvloeien van 
Zenne, Dijle en Leuvense vaart die 
er de Rupei vormen, al gaan te 

weinigen in dit prachtig natuurge
bied wandelen. 
— Het ontwerp-gewestplan Me
chelen bepaalde terecht die zone 
als natuurgebied. Ondanks alle in
spraakprocedures, kreeg politieke 
druk rechtstreeks op het ministe
riële kabinet, het voor mekaar in 
het definitieve gewestplan dit na
tuurgebied tot groengebied te de
valueren en aan de rand, maar nog 
in het gebied ervan, zelfs een zone 
ontginningsgebieden erdoor te 
drukken. 

— Deze druk werd uitgeoefend 
door de firma Verhaeren & Co uit 
Vilvoorde, die er aanvankelijk zelfs 
een stortplaats voor industrieel af
val wilde inrichten. Slechts onder 
druk van een vinnig aktiekomitee 
werd uiteindelijk de door de Be
stendige Deputatie uitgesproken 
weigering voor deze stortplaats, 
op 13 januari 1976 bij KB van de 
minister van Arbeid, bevestigd. 
Maar de ontginningszone stond in 
het definitieve gewestplan... 

— Het advies van het schepenkol-
lege en Stedebouw Antwerpen op 
een bouwaanvraag is voorlopig 
negatief, maar ondertussen is de 
betrokken firma volop bezig met 
zandwinning. 

Immobiliën-
verhandeling: 

— Op 3 juni 1976 verkocht de 
stad uit de hand definitief aan de 
NV Amelinckx 2.765 vierkante me
ter stadsgrond, gelegen aan de 
Koningin Astridlaan waar voor
heen een stadsschool stond met 
tuin. Gemiddelde prijs per vierkan
te meter: 6.000 fr. Dit staat in een 
verhouding 100/140. 

De toenmalige schepen Van Roy, 
thans burgemeester, verklaarde 
op 18 september 1975 in de ge
meenteraad, toen ondanks ons 
verzet beslist werd tot de afbraak 
van de gemeenteschool, dat de ei
gendom in openbare verkoop zou 
gebracht worden en «ik kan de 
raad wel vertellen dat wij ver
wachten dat de prijs die wij uitein
delijk bekomen ver over de 
10.000 fr. per vierkante meter zal 
gaan» (sten. verslag 1975, biz. 
241). 

Later bleek dat bij de openbare 
verkoop niemand opdaagde — 
bouwpromotoren kunnen erg ge
disciplineerd zijn — en zo evolu
eerde men naar een onderhands 
toeschuiven aan de NV Amelinckx 
van deze stadsschool tegen 6.000 
fr. de vierkante meter. 
Diezelfde schepen Van Roy, thans 
burgemeester, verklaarde toen 
koudweg dat dit een schitterende 
prijs was, dat de schattingsprijs 
van de grond ongeveer 3.800 fr. 
per vierkante meter was! (sten. 
verslag 1976. bIz. 137). 
Het enige juiste schattingsverslag 
is dit: de NV Amelinckx kreeg via 
een aankoop van 16.590.000 fr. 
een zakencijfer in de schoot ge
worpen van 100 appartementen 
X 2 miljoen = 200 miljoen. — Politie-agent tot raadsleden Kris Van Esbroeck en Wim Jorissen: geen toe

gang tot stadhuis.. 
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Donderdag 
NOVEMBER 

BRT 1 
15.00 Tjorven en Skrallan (jeugd
film). - 16.30 Koncert - 18.00 
Wattoo, Wattoo (fJ. - 18.05 De 
meisjes op het steeneiland (dok.). 
- 18.30 Dick Turpin (f). - 18.55 
Tom en Jerry (f.). - 19.02 
11.11.11.-aktie. - 19.07 Standpun
ten. - 19.45 Nieuws. - 20.10 
Mork en Mindy (f.). - 20.35 Pano
rama — 21.25 De verovering van 
het Westen (f.). - 23.00 Nieuws. 

BRT 2 
20.10 Sporttribune. - 20.40 De 
boeren (f.). - 21.30 Première. 

NEP. 1 
18.55 Nieuws. — 18.59 Barbapapd 
(O. - 19.05 Pinokkio (f.). - 19.30 
Ombudsman. — 20.00 Twee voor 
twaalf (kwis). - 20.40 De Nazi-be-
weging in Amerika (dok.). — 21.37 
Nieuws. — 22.25 Astrologie (re
portage). — 23.15 Nieuws. 

NEP. 2 
18.55 Nieuws. - 18.59 De Hulk (O. 
- 20.00 Nieuws. - 20.27 De 
Mounties Revue. — 21.30 De ver
laten mijn (O. - 22.20 Akta TV. -
23.10 Tros Sport. - 23.40 Nieuws. 

RTB 1 
11.00 Euchanstleviering. — 14.50 
Des animaux pas si bétes (dok). — 
16.25 Koncert - 17.50 La bataille 
des planètes (f). — 18.15 Zigzag 
(spel). — 18.30 Ma sorcière bien-ai-
mée (f). — 19.15 Antennes—soir. 
- 19.29 Weerbericht. - 19.30 
Nieuws. — 19.55 Termische isola
tie (reportage). — 20.15 Le Messa-
ger (film). — 22.05 Filmmagazine. 
— 22.35 Nieuws. 

RTB 2 
19.55 Duits requiem (Brahms). — 
21.15 De voornaamste grafmonu
menten (reportage). — 21.50 
11.11.11. Interview. - 22.00 
Nieuws. 

ARP 1 
14.10 Nieuws. — 14.15 In den Fe-
rien spielen sie wie Profis. Een re
portage over het Bundes-Jeugdor-
kest — 15.15 Sie - er - es. Een pro
gramma van en door vrouwen 
(ook voor mannen). Portret van 
Catherine Deneuve. Partnerkeuze. 
Vrouwencafés, discriminerend? — 
16.00 Een mentaal gehandicapte 
(portreO. — 16.45 Marco Polo (O. 
— 17.35 Jezuïet Theo Schmidkonz 
(gesprek). — 17.50 Nieuws. — 
18.00 Bauerliche Musik in der 
Münchner Residenz. — 18.40 Fia-
kerlied (film) - 2000 Nieuws. -
20.15 Der volkseigene Harz (dok) 
— 21.00 Toen de wereld nog vol 
duivels was (dok) — 21.45 Komm, 
grosser schwarzer Vogel (dok). — 
22.30 Tagesthemen. - 23.00 
Glücksucher -TV-spel). - 1.00 
Nieuws. 

ZPF 
13 35 Nieuws. - 13.40 Vruchtbaar 
maken van de middel-Engelse zee
kust (reportage). — 1415 Das rote 
Zelt (film). — 16.10 Pnvé-scholen 
(reportage). — 16.40 Land des 
Frühlings van B. Traven. — 17.25 
Nieuws. — 17.30 Metin (jeugdfilm). 
- 19.00 Nieuws - 19.15 Xaver 
Oberberger (herinnering). — 19.30 
Anneliese Rothenberger stellt vor 
(jeugdklassiek). - 2100 Heute-
Journal — 21.20 Kennzeichen D. 
— 22.05 «Fad, Jal- - Neuankömm-
ling, arbeite (TV-spel). - 23.55 
Nieuws. 

P. 3 
19.45 Journal 3. - 20.00 Nieuws. 
- 20.15 Die blaue Dahlie (film). -
21.50 Kuituur vandaag - 2220 
Kino '79 (dok). 

TFJ 
13.00 Nieuws - 13.35 Gezond-
heidsmagazine — 13 45 La rivière 
rouge (western) — 15.45 Post
diensten van vroeger (reportage) 
— 1645 Le trouvère (opera). — 
1858 Korte film. - 19.15 Dames
magazine. — 19.25 Ongewone ver

halen. — 19.46 Les inconnus de 
19 h (spel) - 20.00 Nieuws. -
20.35 Les yeux bleus (f). - 21 32 
Aktualiteitenprogramma. — 22.50 
La mort dans notre histoire (repor
tage) - 23.52 Nieuws 

A 2 
15.05 Le juge (western). — 16.30 
L'invité du jeudi. — 17.50 Jeugd
programma. — 18.30 Nieuws. — 
18.50 Des chiffres et des lettres 
(spel). - 19.20 Gewestelijke ak-
tualiteiten. — 19.45 Top Club (va
riété). - 20.00 Nieuws. - 20.35 La 
fureur de vivre (film). — 22.00 
Courte écheile pour grand écran. 
- 22.45 Nieuws. 

FR. 3 
19.10 Nieuws. - 19.20 Gewestelij
ke aktuahteiten. — 19.40 Regionaal 
programma. — 19.55 Super béca-
ne (f). — 20.00 Les yeux de 20 heu-
res (spel). — 20.30 Le vieux fusil 
(film). — 22.10 Nieuws. 

LUX. 
19.00 Nieuws. - 19.29 Le coffre-
fort (spel). — 19 45 Entre chiens et 
chats. - 19.55 Nieuw?. - 20.00 
Section contre-enquéte (O. — 
21.00 Monsieur Vincent (film). 

BRT 1 
15.30 De kleine zeemeermin 
(jeugdfilm). — 18.00 De zoon van 
de Sahara (f). - 18.15 Klein, klein 
kleutertje. — 18.30 Open school. 
- 19.00 11.11.11-aktie. - 19.05 
K.T.R.C.-kruispunt - 19.45 
Nieuws. — 20.15 Jakob, de leuge
naar (film). — 22.00 De vijfde wind
streek. — 22.50 Nieuws. 

BRT 2 
20.15 Drieluik (show). - 20.50 
Koncert Grosse Messe nr. 3 in F 
van Anton Bruckner — 22.00 Kul-
turele aktuahteiten. 

NEP. 1 
18.55 Nieuws. - 18.59 Het zal je 
kind maar wezen (O. — 19.35 Op 
volle toeren (show). — 20.30 Der-
riek (O. - 21.37 Nieuws. - 21.55 
Gesprek met de minister-presi
dent - 22.05 TV-privé. - 23.00 
Uitzending Humanistisch Verbond. 
Piknikkende mensen. Optreden 
van de kabaretgroep Don Qui-
shocking. — 23.35 Nieuws. 

NEP. 2 
18.55 Nieuws. — 18.59 Pommetje 
Horlepiep (O. - 19.25 Lassie (O. -
20.00 Nieuws. — 20.27 Kwistig met 
muziek (show). — 21.45 James 
Herriot (f). - 22.35 Hier en nu. -
23.15 Mijn idee (reportage). — 
23.30 Nieuws. 

RTB 1 
15.50 Les quatre filles du docteur 
March (film). - 17.50 La bataille 
des planètes (O. — 18.15 Zigzag 
(spel). — 1830 Seniorama. — 
19.00 Kultureel magazine. — 19.15 
Antenne-soir. — 19.30 Nieuws. — 
19.55 A suivre. — 21.25 La mort du 
grand-père ou le sommeil du juste 
(dok) - 23.00 Nieuws. 

RTB 2 
19.55 Vendredi-sports. - 21.00 
Anna Karenina (O. — 2.00 Nieuws. 
— 22.15 Interwallonie. 

ARP 1 
17.50 Nieuws - 18.00 Nachte und 
Tage (film). — 19.15 Hier und heu-
te. - 20.00 Nieuws. - 20.15 Das 
grüne Zimmer (film) —21.50 Plus
minus. — 22.30 Tagesthemen. — 
23.00 Die Sportschau. - 23.25 
Sonderdezernat KI (O. - 0.25 
Nieuws. 

ZPF 
1900 Nieuws. - 19.30 Auslands-
journal. - 20.15 Der Alte (f). -
21.15 Die Pyramide (speO. - 2200 
Heute-journal. - 22 20 Kultureel 

magazine. — 23.05 Schneefall 
(film). - 0.40 Nieuws. 

P. 3 
20 00 Nieuws. - 20.15 Ein heisser 
Hochschulherbst - 21.00 Mo-
mente — 21.15 Robert Rauschen-
berg (portret). - 22 00 Harte Zei
len (O. - 22.50 Gott und die Welt 
- 23.20 Nieuws. 

TF 1 
13.00 Nieuws — 13.35 Regionaal 
programma. — 13.50 Hoe warmte
verlies voorkomen? — 14.05 Aci-
hon et sa bande. — 18.02 Konsu-
mentenmagazine. — 18.29 Sesam
straat (f) — 18.56 Ongewone ver
halen. — 19.12 Damesmagazine. 
— 19.20 Gewestelijke aktualiteiten. 
— 19.44 Les inconnus de 19 h 45 
(spel). - 20.00 Nieuws. - 20.35 
Koncert (Requiem van Berlioz'). 

A 2 
18.30 Nieuws. - 18.50 Des chif
fres et des lettres (spel). — 19.20 
Gewestelijke aktualiteiten. — 19.45 
Top Club (show). - 20.00 Nieuws. 
— 20.35 Pour tout l'or du Transvaal 
(O. - 21.35 Apostrophes. - 22.50 
Nieuws. — 22.57 Möïse et Aaron 
(opera). 

FR. 3 
19.10 Nieuws. — 19.20 Gewestelij
ke aktualiteiten. — 19.40 Regionaal 
programma. — 19.55 Super Béca-
ne (f). — 20,30 Le nouveau vendre-
di. — 21.30 Les petits soirs (O. — 
22.25 Nieuws. 

LUX. 
18.10 Les sentiers de l'aventure 
(dok). - 19.00 Nieuws. - 19.29 
Coffre-fort (spel). - 19.45 Entre 
chiens et chats (dok). — 19.55 
Nieuws. — 20.00 Mannix (O. — 
21.00 Duel (film). - 22.30 Martini-
world (spel). 

Zaterdag 
NOVEMBER 

BRT 
14.30 Vnj leven (film). - 16.00 
Open School. - 18.00 Wattoo-
Wattoo (fJ. - 18.05 Disneyland 
(f.). - 18.50 Vrijetijdstema's. — 
19.30 Aktie 11.11.11. - 19.45 
Nieuws. — 20.10 De Kollega's (f.). 
- 20.45 Terloops. - 21.30 Gij zult 
geen overspel plegen (Weekend-
film). - 23.05 Nieuws. 

NEP. 1 
15.30 Nieuws. — 15.32 De film van 
Ome Willem. - 16.00 Afar (dokJ. 
- 16.50 Popkrant — 18.00 
Nieuws. — 18.30 Sesamstraat — 

18.45 Paspoort. — 18.55 Nieuws. 
— 18.59 De avonturen van Ivan-
hoe (f.). — 19.25 Daar vraag je me 
wat — 20.05 De Willem Ruis show. 
— 21 55 De Alles is Anders show. 
— 22.55 Sword of Justice (f) — 
23.50 Nieuws. 

NEP. 2 
18.55 Nieuws. — 18.59 Scooby 
Doo (f.) — 19.25 Ontvoenng (f). 
- 20.00 Nieuws. - 20.27 Cassata 
(f.). - 2052 Obsessie (film). -
22.40 Achter het nieuws. - 23.10 
Voetbal '80. - 23.40 Simon Car-
miggelt. - 23.50 Studio Sport. — 
00.10 Nieuws — 00.15 Jumping 
Amsterdam (reportage). 

RTB 
18.30 Folllies (show). - 19.10 An
tenne-soir. — 19.30 Nieuws. — 
19.55 Le jardin extraordinaire 
(dok.). — 20.30 La nuit Américaine 
(film). - 22.20 Scène de la vie po
pulaire Boraine (reportage). — 
22.50 Nieuws. 

ARP 1 
18.00 Nieuws. - 18.05 Die Sport
schau. — 19.00 Regionaal magazi
ne. — 19.22 Nachte und Tage (f.). 
- 20.00 Nieuws. - 20.15 Grattler-
Opera. - 21.45 Nieuws. - 22.05 
Café Hollander (revue). - 23.05 
Berliner Jazztage 1979. 

ZPF 
15.10 Welcome back, Kotter (Pop
komedie). — 15.35 Schau zu, mach 
mit — 16.10 Die Biene Maja (f.). — 
16.35 Die Muppets-Show. - 17.05 
Nieuws. — 17.10Landerspiegel. — 
18.00 Das Haus am Eaton Place (f J. 
- 19.00 Nieuws. - 19.30 Der Jun-
ge mit den Sommersprossen 
(jeugdfilm). — 20.15 Warum er-
schwandt Aimee? CTV-film). — 
21.45 Nieuws. - 21.50 Sport-Stu-
dio. — 23.05 Der Kommissar (f J. — 
00.00 Nieuws. 

ARP 3 
19.55 Journal 3. - 20.00 Nieuws. 
— 20.15 Companero (dok). — 
21.05 Alban Berg (portreü. -
22.05 Jam-sessie. 

TF 1 
13.00 Nieuws. - 13.30 Le monde 
de l'accordéon. — 13.48 Au plaisir 
du samedi. — 18.09 Trente millions 
d'amis. — 18.40 Magazine Auto 
Moto. — 19.20 Gewestelijke aktua
liteiten. — 19.46 Les inconnus de 
19 h 45 (spel). — 20.00 Nieuws. -
20.35 Numero Un (show). - 21.35 
Los Angeles, années 30 (fJ. — 
22.30 Sportnieuws. - 23.33 
Nieuws. 

FR. 3 

A 2 
20.00 Nieuws. — 20.35 Madame 
Sourdis. — 22.00 Collaroshow. — 
23.20 Nieuws. 

19.10 Nieuws. — 19.20 Gewestelij
ke aktualiteiten. — 19 40 Regionaal 
programma. — 1955 Super-Béca-
ne (f). — 20 00 Les jeux de 20 heu-
res (spel) — 20.30 Le pape des es-
cargots (f). — 21.40 Tchénna au 
masculin (koreografie). — 22.40 
Nieuws. 

LUX. 
18.00 Walt Disney (film). - 19.00 
Nieuws. — 19.30 Aventures des 
hommes. — 19.55 Nieuws. — 
20.00 Le Piége (film). - 21.40 Film-
nieuws. - 22.20 Lolita (film). 

Zondag 
NOVEMBER 

BRT 1 
9.30 Doe mee. — 10.00 Eucharistie-
vienng vanuit Waterschei — 11.00 
Konfrontatie (debaü. - 12.00 
Nieuws voor gehoorgestoorden. 
— 14.30 Voor boer en tuinder. — 
15.00 Sesamstraat. — 15.25 De 
nachttrein (film). - 16.25 Onbe
kend Zuid-Tii;ol (reportage). — 
16.55 De wilde opera (dokJ. — 
17.45 Basketball (Racing Meche-
len-Standard). - 18.15 Sportuit
slagen. — 18.30 Wattoo-Wattoo 
(f.). — 18.35 Twee schoenpoetsers 
Uit Lima (dok). - 19.00 Boeket -
19.45 Nieuws. — 20.00 Sportweek
end. — 20.30 De roste wasser 
(poppenspel). — 21.20 Lucia di 
Lammermoor (opera). — 22.30 
Nieuws. 

RTB 1 

NEP. 1 
19.00 Nieuws — 19.05 Alleen op 
de wereld (f.). - 19.30 Pim de la 
Parra (dok). - 20.10 Hier Panjs 
(Jan Brusse). - 20.20 Wie van de 
drie? (spel). - 20.50 Goed volk (f). 
- 21.40 Zit dat zo? - 22.55 
Nieuws. 

NEP. 2 
15.30 Nieuws. - 15.35 Tom & 
Jerry (fJ. — 15.45 De Muppet-
show. — 16.10 Ben Vereen - His 
Roots (show). — 17.05 Studio 
Sport — 17.40 Een kinderhand is 
gauw gevuld (dok.). — 18.30 Se
samstraat — 18.45 Agrarisch ma
gazine. - 19.20 Studio Sport. -
20.15 Sprekershoek. - 20.30 Het 
Humanistisch Verbond. — 20.35 
Nieuws. — 20.40 Lotgevallen (TV-
spel). — 21.25 Tarkovsky (dok.). — 
21.40 De spiegel (film). - 23.10 
Nieuws. 

— Spellbound, triller van 
Hitchcock met Ingrid Berg
man als psychiater op zoek 
naar Gregory Pecks neurose. 
Zaterdag 3 november om 
20 u.52 op Ned. 2. 

12.00 Faire le point (deba 
13.00 Nieuws. — 1305 Con 
simo. — 15.00 Visa pour le nr 
- 1655 Triptyque de la ch 
frangaise. — 17.25 Sportuits 
- 17.30 Tekenfilm - 17.50L 
me qui valait trois milliards ( 
18.40 Tintin (f) -
Sportweekend. — 19.30 Ni 
- 19.55 46e gala de l'Unio 
Artistes. — 21.25 Avoir été 
film) - 22.50 Nieuws 

ARP 
15.05 Die Ilse ist weg CTV-fili 
17.00 Der Mann in den Berg< 
— 1745 Laterna Teutonica 
— 1830 Nieuws - 18.3 
Sportschau. — 1915 Wir 
uns. — 19.20 Weltspiegel. -
Nieuws. — 20.15 Jerusalem 
salem (TV-film). - 22.10 N 
— 22.15 Mannenmaatsch 
Nooit van gehoord i (reportac 
23.00 Literair magazine. — 
Nieuws. 

ZPF 
14.40 Nieuws. — 15.00 De p 
tografen van Bonn — 15.3 
kleine Hofkonzert (muzikai 
spel). — 17.00 Nieuiws. — 
Die Sport-Reportage — 18J 
gebuch. — 18.15 Raumschiff 
prise (fJ. - 19.00 Nieuws. -
Bonner Perspektivea — 
Deutsch in Ost und West (re 
ge). — 20.00 Edward unc 
Simpson (fJ. - 21 00 Nieui 
21.15 Die Tante Jolesch od 
Untergang des Abendlanc 
Anekdoten (TV-spel). — 
Spielwiese (konceil). — 
Nieuws. 

P. 3 
18.30 Te voet door de Alp< 
portage). — 19.00 Rockpali 
19.45 Sport im Westen. — 
Journal 3. - 2000 Nieuv 
20.15 Das Mittelmeer (repo 
— 21 00 Natur und Teehnik ii 
ten (reportage). — 21.45 C 
Zwei (comedy-spei,iaD. — 
Chicago 1930 (f.) - 23.2i 
fuer Leser. 

TF 1 
13.00 Nieuws. - 1320 Ce 
sérieux (humor). — 14.15 ü 
dez-vous du dimanche. — 
LTIe fantastique (f). — 
Sports première 17,55 
quoi tuer le pépe' CTV-sp 
19.25 Les animaux du 
(dokJ. — 20.00 Nieuws. -
La sirene du Mississippi (fi 
22.30 Le sacre du printemf 
leü. — 23.13 Nieuws. 

A 2 
12.45 Nieuws. - 1320Tèt( 
lees (f.). - 14.15 Deé chif 
des lettres pour les jeunes 
— 15.00 Des animaux «t de 
mes. — 15.50 Passe-passe 
tages). — 16.35 La corde 
(f.). — 17.40 Dessine-moi u 
ton. - 18.40 Stade 2.— 19. 
club. — 20.00 Nieuwa - 2( 
retour du Saint (f) -21.30 
ture et politique — 22.05 L 
theatre d'A2. - 2305 La 
parade du jazz. — 23.30 h 

FR. 3 
20.00 Festival international i 
(Ray Charles). - 20.30 We 
(dok.) - 21.20 Nieuws -
Encyclopédie audiovisuelle 
nèma (Jean Cocteau). — 
Ciné-regards - 22 45 Chac 
mour (film) 

LUX. 
17.30 Rendez-vous sur l'Ar 
(film). - 19.00 Nieuws. -
RTL-théatre. - 20.00 L'hor 
visible (f.). - 21.00 La nuit 
caine (film). 

Verantw. uitgever: 
Vic Anciaux, Houba de Stro 
142, 1020 Brussel 
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point (debat). — 
— 13 05 Concertis-
Visa pour Ie monde, 
'que de la chanson 
7.25 Sportuitslagen, 
film. - 17.50 L'hom-
'•ois milliards (f.). — 

(f.) - 19.00 
. — 19.30 Nieuws, 
gala de l'Union des 
.25 Avoir été (TV-
Nieuws. 

st weg CTV-film). — 
n in den Bergen (f.), 
na Teutonica (dok.), 
jws. - 18.33 Die 
- 1915 Wir ueber 
Veltspiegel. - 20.00 
15 Jerusalem, Jeru-
). — 22.10 Nieuws, 
innenmaatschappij ? 
KDrdl (reportage). — 
magazine. — 23.45 

— 15 00 De persfo-
Jonn - 15.30 Das 
zert (muzikaal blij-
) Nieuws. - 17.02 
Drtage - 18.00 Ta-
5 Raumschiff Enter-
00 Nieuws. - 19.10 
)ektivea - 19.30 
: und West (reporta-

Edward und Mrs. 
- 21 00 Nieuws. -
:e Joiesch oder der 
s Abendlandes m 
rV-spel). - ^2.15 
•oncerO.-.' - 23.00 

door de Alpen (re-
9.00 Rockpalast — 
1 Westen. - 19.55 

20.00 Nieuws. — 
talmeer (reportage), 
und Technik im Drit-
•). - 21.45 Dreimal 
^-speciaD. - 22.35 

(D. - 23.20 Tips 

— 1320 C'est pas 
r). — 14.15 Les ren-
dimanche; — 15.35 
iue (f>. - 16.30 
jre. - 17.55 Pour-
jépé'? CTV-spel). -
nimaux du monde 
K) Nieuws. - 20.35 
Mississippi (film). — 
e du printemps (bal-
Nieuws. 

— 1320Tétes bnj -
115 Des chiffres et 
ur les jeunes (spel), 
jnimauxet des hom-
Passe-passe (repor-
35 La corde au cou 
)essine-moi un mou-
!tade2.T^ 19.40 Top 
Nieuws,- — 20.35 Le 
t ( f J - 21.30 üttéra-
je. - 22.05 Le petit 

— 2305 La grande 
z. — 23.30 Nieuws 

international du jazz 
. - 20.30 Warschau 
>0 Nieuws. — 21.30 
audiovisuelle du ci-
Cocteau). — 22.00 
- 22 45 Chagrin d'a-

•vous sur l'Amazone 
10 Nieuws. - 19.30 
- 20.00 LTiomme in-
21.00 La nuit amén-

)uba de Strooperlaan 
iel. 

n uitgave van de 
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W-PROGR/1MMKS 

Maandag 
NOVEMBER 

BRT 
14.00 Schooltelevisie - 1800 
Wattoo-Wattoo (f.). - 18.05 Heidi 
( f ) - 18.30 Open school. - 19 45 
Nieuws — 20.15 Dubbel dobbel 
(spel). - 21.00 De ceder ( f ) . -
21.50 1001 Brusselse dagen (dok.) 
- 2240 Nieuws. 

NED. 1 
18.55 Nieuws. — 18.59 De avontu
ren van Ivanhoe (f.) — 19.25 Voor 
een briefkaart op de eerste rang. 
- 20.15 Willekes filmfestival 
(show). — 21.05 Sanford en zoon 
(f.). - 21.37 Nieuws. - 21.55 Wat 
heet beter? — 22.30 Rondje teater. 
— 23.25 Nieuws. 

NED. 2 
18.55 Nieuws. - 18.59 Doctor 
Snuggles (f.) — 19.05 Avro's Top-
pop. - 20.00 Nieuws. - 20.27 Ma
ria Speermalie ( f ) . — 21.30 From 
Berlin., with music! (show). — 
22.30 Televizier magazine. — 23.15 
Avro akademie. — 2325 Nieuws. 

RTB 1 
17.50 La bataille des planètes (f.). 
- 18.15 Zigzag(spel). - 18.45 
Lundi-sports. — 19.15 Antenne-
soir. - 19.30 Nieuws. - 20.00 
Lironie du sort (film). - 22.20 Ope
ration 11.11.11. - 22.25 Après, 
tout s'arrêtera (dokJ. — 22.45 
Nieuws en weerbericht (tot 22.50). 

RTB 2 
19.55 Fa, c'est facile a chanter. — 
20.45 L'adjeyant as pids d'arzeye 
(Waals toneel). - 22.00 Nieuws. 
— 22.15 Lundi-sports. 

ARD 
16.10 Nieuws. — 17.50 Nieuws. — 
18.00 Das Intermezzo bietet an. — 
18.30 Klop)- en andere geesten. — 
18.40 Die Todeslawine (dokJ. — 
19.15 Regionaal magazine. — 19.45 
Trick urn 4tel vor 8. - 20.00 
Nieuws. — 20.15 Buddenbrooks 
(f.). — 21.15 Het gele gevaar (dokJ. 
- 22.00 Die Big Bands. - 22.30 
Tagesthemen. — 23.00 Hester 
Street (film). - 0.30 Nieuws. 

ZDF 
19.00 Nieuws. - 19.30 Disco 79. 
— 20.15 Wie würden Sie entschei- / 
den? (rechtszaak). - 21.00 Heute-
Journal. - 21.20 Tilt (tv-spel). — 
22.55 Nieuws. 

D 3 
20.00 Nieuws. — 20.15 Parijs en de 
19de eeuw (dok). - 21.00 Mo-
mente. — 21.15 Kalkutta (film). — 
22.35 Nachbar Skandinavien. — 
23.20 Nieuws. 

F 1 
19.20 Gewestelijke aktualiteiten. — 
19.44 Les inconnus de 19 h 45 
(spel). - 20.00 Nieuws. - 20.35 
Le voyou (film). — 22.15 Ingebeel
de dialoog met Picasso (reisver
slag). — 23.15 Nieuws. 

A 2 
18.30 Nieuws. - 18.50 Des chif
fres et des lettres (spel). — 19.10 
Quotidiennement vótre. — 19.20 
(gewestelijke aktualiteiten. — 19.45 
Top club (variété). - 20.00 
Nieuws. — 20.35 Question de 
temps — 21.40 Aragon (dok). — 
22.35 Teater- en spektakelnieuws. 
— 23.25 Nieuws 

F 3 
19.10 Nieuws. - 19 20 Gewestelij
ke aktualiteiten. — 19.40 Regionaal 
programma. — 19 55 Bucky et Pe-
pito (f.). - 20.00 Les jeux de 20 
heures (spel). - 2030 OK patron 
(film) - 21.50 Nieuws 

LUX. 
19.00 Nieuws - 19.29 Le coffre-
fort (spel). — 19.45 Entre chiens et 

chats (dok.) - 20.00 Kojak ( f ) . -
21.00 La mégére apprivoisée (film). 

Dinsdag 
NOVEMBER 

BRT 1 
14.00 Schooltelevisie. - 18.00 
Wattoo-Wattoo (fJ. - 18.05 Se
samstraat (fJ. - 18.30 Open 
School. - 19.00 Toestand '79. -
19.45 Nieuws. - 20.10 Sammy Da-
vis & O ) (show). — 20.35 Het ver
haal van Waruthia (dokJ. - 21.25 
Jij of Wi j (kwis). - 21.50 Het vrije 
woord ; Het Humanistisch Ver
bond. - 22.10 11.11.11-Aktie. -
22.25 Nieuws. 

BRT 2 
20.10 Dierenwereld (dok). - 20.30 
De Kollega's (f.). - 21.05 Heerlijke 
herfst (film). 

NED. 1 
18.55 Nieuws. - 18.59 EO-Kinder-
krant. — 19.30 Het kleine huis (f.). 
— oe 20.15 Zomaar een vrouw. — 
20.30 Len Magee (portret). — 
20.50 Tijdsein - 21.37 Nieuws. -
21.55 Panoramiek. - 22.15 Rela-
che heden geen voorstelling (bal-
leü. - 23.05 Nieuws. 

NED. 2 
19.25 Duel in de diepte ( f . ) . - 20.00 
Nieuws. - 20.27 Het Ongeluk ( f ) . 
— 21.20 Alle zegen komt van bo
ven (f). — 21.45 Buziau (portret 
van een klown). — 22.45 Dagboek 
42-43 (film). - 23.30 Nieuws. 

RTB 1 
14.00 Schooltelevisie. - 19.15 An-
tenne-soir. — 19.30 Nieuws. — 
19.55 Operation 11.11.11. - 2000 
Pour tout l'or du Transvaal ( f ) . — 
20.55 Sous les Pavés... la plage. — 
22.40 Nieuws 

RTB 2 
1845 Curieuse nature (dok). — 
19.55 Paroles et musiques (show). 
- 20.55 Document (dok.). - 22 00 
Nieuws. — 22.15 Le monde du ci
néma. — 22.35 Arts-hebdo. 

— Jacob de leugenaar, f i jnge
voelig verliaal van een Joods 
getto uit de tweede wereld
oorlog. Eén van de bewoners 
geeft regelmatig nieuws door 
over het verloop van de stri jd 
die zich buiten het getto af
speelt. 
Vri jdag 2 november om 
20 u.15 op BRT 1. 

A R D 
16.10 Nieuws. - 1615 Hermann 
Hesse (dok.). — 19.15 Regionaal 
magazine. — 19.45 Zwischen Ost-
see und Thueringer Wald (dokJ. — 
20.00 Nieuws. — 20.15 New York, 
New York (dokJ. - 21.00 Panora
ma. — 21.45 Delvecchio (fJ. — 
22.20 Tagesthemen. — 23.00 Ca-
therina Valente in concer t — 0.00 
Nieuws. 

ZDF 
19.00 Nieuws. - 19.30 Die Hoch-
zeit im Haifisch (toneel). — 21.00 
Heute-journal. — 21.20 Zeitwende 
(dok) . — 22.00 Monsieur Verdoux 
(film). - 23.50 Nieuws. 

D. 3 
19.00 Rift Valley (reportage). — 
19.45 Journal 3. - 20.00 Nieuws. 
- 20.15 Landesspiegel. - 21.00 
Momente. — 21.15 Micro-Macro. 
- 22.00 Sport Kritisch - 22 30 
Partnerkrisis (dok.). — 23.15 
Nieuws 

F. 1 
20.00 Nieuws, — 20.35 Histoire de 
la Manne (dok.) - 21.30 Festival 
Mondial de la Magie 1979. - 22.30 
Abstrakte kunst in Frankrijk (dok.). 
— 23.15 Nieuws 

A. 2 
19.20 Gewestelijke aktualiteiten. — 
19.45 Top Club (variété). - 20.00 
Nieuws. — 20.40 Le juge Fayard 
(film). - 23.25 Nieuws. 

F. 3 
19 10 Nieuws — 19.20 Gewestelij
ke aktualiteiten. — 19.40 Regionaal 
programma. — 19.55 Bucky et Pe-
pito (tekenfilm). - 20.00 Les jeux 
de 20 heures (spel). - 2030 Le 
jour des Apaches (western). — 
22.00 Nieuws 

LUX. 
19.00 Nieuws - 1929 Le coffre-
fort (spel). — 19.45 Entre chiens et 
chats — 1955 Nieuws. — 20.00 
Super Jaimie (f.). — 21.00 Signe 
Arséne Lupin (film). 

Woensdag 

PRECISIA 
kleuren-tv 

I 7 NOVEMBER 

BRT 1 
15.30 Open school. - 16.30 Tip-
Top. - 1810 Wattoo-Wattoo (f.). 
- 1815 Antarctis (dok.). - 18.45 
Projekt UFO (f.). - 19 32 11 11.11 -
aktie - 19.45 Nieuws. - 20.20 
Maak het maar waar (f.) — 2045 
Tango (tv-spel). — 21.50 Jean-Bap-
tiste Verlooy (gesprek) — 22.40 
Nieuws. 

BRT 2 
2015 De stemmen der kinderen 
van weleer (film). — 20.40 I Basili-
schi (film). 

NED. 1 
1 o 00 Schooltelevisie. — 16 40 Jon
gens bij jongens en meisjes bij 
meisjes (kinderkabareü — 17.00 
Teelepelvrouwtje ( f ) . — 17 20 
NCRV's pop-show. - 18.00 
Nieuws voor gehoorgestoorden. 
- 18.30 Sesamstraat ( f ) . - 18.45 
Toenstische tips. — 18.55 Nieuws. 
— 18.59 Van gewest tot gewest. 
- 19.50 Politieke partijen. - 20.00 
Thomas Guerin met pensioen! 
(film). - 21.37 Nieuws. - 21.55 
Panoramiek. — 22.25 Studio sport. 
— 23.15 Nieuws. 

NED. 2 
18.59 Drentse dorpskinderen 
(dok.). - 19.25 Kenmerk. - 20.00 
Nieuws. — 20.27 Socutera. — 
20.32 Countdown (pop). - 21.05 
Mooi Nederland (dokJ. - 21.30 
De piraten (f.). - 22.25 Info. -
23.05 Nieuws. 

P R O G R A M M A ' S 
D I R E K T 
T E K I E Z E N 

17.00 Der Schatz im Hóllental 
(jeugdfilm) — 17.50 Nieuws. — 
18.00 Nachte und Tage (fJ. — 
19.15 Regionaal magazine. — 19.45 
Hit um 4tel vor 8 - 20.00 Nieuws. 
— 2015 Jeralem, Jerusalem (f J. — 
22.00 Ich wil! sie hier me wiederse-
hen (reportage). — 22.30 Tages
themen. 

ZDF 
17.00 Nieuws. — 1710 Flambards 
(f) . - 17.40 Die Drehscheibe. -
18.20 Die nachste Party kommt be-
st immt - 1900 Nieuws. - 1930 
Topsport op tienjarige leeftijd 
(dok). - 20.15 ZDF Magazin. -
21.00 Heute-Journal. - 21.20 Van 
der Valk (f) . - 22.10 Sieh mal an. 
— 22.15 Abortus (reportage). — 
22.45 Der Gehulfe (tv-spel). - 0.40 
Nieuws. 

ARD 3 
19.45 Journal 3. - 20.00 Nieuwa 
- 20.15 Mittwochs in... - 22,05 
Filmtip. — 22.10 Frau ohne gewis-
sen (thriller). - 23.50 Nieuws. 

TF 1 
1857 Ongewone verhalen. — 
19.12 Damesmagazine. — 19.20 
Gewestelijke aktualiteiten. — 19.44 
Les inconnus de 19 h 45 (spel). - -
20.00 Nieuws. - 20.35 Avoir été 
(tv-film). — 22.13 Une mémoire 
bien rangée (reportage). — 23.00 
Nieuws. 

RTB 1 
15.05 Schooltelevisie. - 15.30 
Electronix. — 17.00 Feu vert. — 
18.30 Katoliek-godsdienstige uit
zending. — 19.00 Kultureel magazi
ne. — 19.15 Antenne-soir. — 19.30 
Nieuws. — 20.10 Les séquestrés 
d'Altona (toneel). — 23.00 Nieuws. 

RTB 2 
15.05 Overname RTB-1. - 18.30 
Mededelingen. — 18.45 La premiè
re année de la vie. — 19.15 Over
name RTB-1. — 19.55 Au grand 
balcon (film). - 22.00 Nieuws. -
22.20 Bruxelles d'enfer (dok). 

ARD 
16.10 Nieuws - 16.15 Von der 
Spree an den Rhein (variété). — 

A 2 
18.30 Nieuws. - 18.50 Des chif
fres et des lettres (spel). — 19.10 
Quotidiennement vótre. — 19.20 
(jiewestelijke aktualiteiten. — 19.45 
Top club (variété). - 20.00 
Nieuws — 20.35 Mi-fugue, mi-rai-
son. — 22.35 Slapen en dromen. — 
23.25 Nieuws. 

FR. 3 
19.10 Nieuws. — 19.20 Gewestelij
ke aktualiteiten. — 19.40 Regionaal 
programma. — 19.55 Bucky et Pe-
pito (fJ. - 20.00 Les jeux de 20 
heures (spel). — 20.30 La colère 
de Dieu (film). - 22.20 Nieuws. 

LUX. 
19.00 Nieuws. - 19.29 Le coffre-
fort (spel). — 19.45 Entre chiens et 
chats (dok.). — 19.55 Nieuws. — 
20.00 Hit-parade. - 21.00 Joe Kidd 
(western). 

Meise... waar Vlamingen thuis zijn 

2 prachtige woningen 
in villastijl te koop 

(ook goed voor beleggers) 

Gelijkvloers: living 45 m2, ingerichte keuken, in
gangshal, W.C. + wastafeitje, berging, garage 6x3 , 
mooie tuin, zuiders georiënteerd en grenzend aan 
groene zone. 
Verdiep: 4 ruime slaapkamers, mooie badkamer, w.c, 
groot zuiders georiënteerd terras, berging. 
Zolder: grote zolder. 
Algemeenheden: luxe-afwerking, overal dubbele be
glazing, centrale verwarming met gas, vrije keuze 
van bevloering in living en slaapkamers, zeer gunsti
ge ligging en uitstekende afwerking. 

Dokumentatie vrijblijvend verkrijgbaar 

N.V. IMMOPLANNING 
KOEN VERVAECKE 

J. VANDEN BROECKSTRAAT 11-13 
1810 WEMMEL 

TEL. 02/478.94.68 - 479.98.57 - 479.26.12 
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Het Philadelphia 

experiment 
Dit fascinerend boek werd 
geschreven door William C. 
Moore en Charles Berlitz. Ge
rard Grassman vertaalde het 
boek uit het Engelsdhe Phila
delphia Experiment). 
Het boek begint met een tekst 
van Georges S. Trimble, ge
wezen NASA-direkteur (Man
ned Spacecraft Center te 
Houston). Wij citeren: «De fei
telijk grootste belemmering 
voor wetenschappelijke voor
uitgang is de weigering van 
sommige mensen met inbe
grip van geleerden, om te ge
loven dat dingen die verba
zingwekkend zijn, inderdaad 
kunnen gebeuren.» 

Laten we vooreerst vaststellen 
dat tijdens en na de oorlog de Ver
enigde Staten aan drie projekten 
werkten: de kernwapens en -ener
gie; de ruimtevaart; en de -ophef
fing van de zwaartekracht».. De 
eerste twee werden uitgevoerd, 
van het derde vernam men prak
tisch niets. Dat vonden sommigen 
vreemd tot de bizarre geschiede
nis te Philadelphia onder de aan
dacht van een beperkt aantal 
waarnemers werd gebracht. 
Wat was dan dit geheimzinnig ex
periment? Volgens bepaalde ver
sies liet men in het marinedok te 
Philadelphia een torpedojager, be
manning inkluis, door middel van 
een reeks magnetische velden tij
delijk verdwijnen om op een ande
re plaats, nl. te Norfolk bij Ports
mouth weer te voorschijn te ko
men, om dan weer naar Philadel
phia te «vliegen»... Wonderlijk ge
noeg bleef de weerspiegeling van 
het schip na diens verdwijnen 
zichtbaar in het water!... 
Men zou het bij dit ene experiment 
gehouden hebben, uit vrees voor 
de konsekwenties. Net als voor de 
kernbom zou een teorie van Ein
stein aan de basis van dit sensatio
neel experiment gelegen hebben, 
nl. de zgn. Verenigde Veldteorie. 
Einstein voltooide deze teorie in 
1925-'27 maar trok ze terug omdat 
*hij met afschuw zou vervuld ge
weest zijn over de toepassing er
van door een mensdom dat er nog 
niet klaar voor was.» 

Anti-zwaartekracht 
en onzichtbaarheid 

Het derde projekt was feitelijk on
derverdeeld in twee sub-projek-
ten, nl.: de opheffing van de zwaar
tekracht en het onzichtbaar ma
ken van voorwerpen en mensen. 
Het sukses van het A-bomexperi-
ment en de «vrees voor het onbe
kende» verdrongen deze twee 
projekten naar de achtergrond. 
Het experiment te Philadelphia en 
o.a. vooral het effekt op de beman
ning zou meteen een einde ge
maakt hebben aan deze twee sub-
projekten. Wij verwijzen hier ook 
naar de bekende vaststellingen 
i.v.m. met de legendarische «ver
dwijningen van schepen» in de be
ruchte Bermuden-driehoek. Wor
den ze onzichtbaar gemaakt? 
Men denkt ook aan de UFO's 
waarbij we herinneren aan volgen
de uitspraak: «De UFOIogie is 
werkelijk een heel gekke zaak 

doch het kan onmogelijk allemaal 
kolder zijn». Dat belet niet dat 
sommige implikaties zo bizar zijn 
dat ze elk menselijk begrip te bo
vengaan. 
Hoofdfiguren in het zoeken naar 
de waarheid over het Philadelphia 
experiment waren dr. Norris Ket
chup Jessup en de geheimzinnige 
Carlo Miguel Allende, van wie 
stukje bij beetje bepaalde bijzon
derheden konden vernomen wor
den. 

Nog meer vragen-

Het Philadelphia-experiment blijft 
ook na dit boek een bizarre ge
schiedenis, waarbij men met de 
twijfel blijft zitten. In plaats van het 
raadsel op te lossen heeft het 
nieuwe vragen doen rijzen, om te 
beginnen wat er nu eigenlijk aan 
de hand is met de zgn. Verenigde 
Veldteorie van Einstein, die met 
zijn relativiteitsteorie, de kernener
gie en de ruimtevaart wel eens de 
grootste geest van de hele twintig
ste eeuw zou kunnen zijn. Er blij
ken over de kennis van zijn werk 
alvast leemten te bestaan, die om 
opheldering vragen, niet alleen om 
de zonderlinge gebeurtenissen te 
Philadelphia maar ook in verband 
met zijn teorie over de anti-zwaar
tekracht en over de magnetische 
velden, die o.a. zouden kunnen bij
dragen tot de oplossing van de 
vele raadsels die de verschijning 
van vliegende schotels uitlokt. 
(Sw) 
— Uitgegeven bij J.H. Gottmer - Haarlem. 

Uit 
het schetsboek 
van een dichter 
De kunstpagina van een weekblad hoeft niet altijd helemaal be
schouwend te zijn. Iets kreatlefs mag ook al eens. Daarom is «Wij» 
even gaan snuffelen in het poëtisch notitieboekje van een dichter. 
En we vonden er waL 
In het voorjaar van dit jaar publiceerde Nic van Bruggen «Spier-
steen» bij dansfoto's van Jetty Roels. In die bundel trachtte de dich
ter door te dringen in het wezen van de dans zelf. Wellicht door die 
ervaring geïnspireerd probeert hij nu de essentie van de schrijf-
daad te benaderen. Dat gaat de cyclus «De beweging van sctirij-
ven' worden. Hieruit publiceren we nu in avant-premiére de vier 
eerste gedichten. In de uiteindelijke publikatie zullen deze verzen 
telkens geïllustreerd worden met kalligrafische tekeningen van de 
auteur, waarin hij op plastische wijze de schrijfgeste wil vastleggen. 

De beweging 
van scfiri/Ven 

1 
Tekent van emotie de motor 
Tekens een texturen van taal 
In mijn mechanieke woord: 
Lichaam en gedachte. 
Zo schuilt de dichter 
In de explosieven van zijn geste. 
Het woord omarmt zijn gebaar 
In letters en letterlijk. 

2 
De sinjalen seinen zijn hand uit. 
Zijn denken wordt snelheid — en, 
Inniger en trager worden de woorden 
Zijn insignes in dit landschap 
Van papier, zijn spreken in kodes 
En in opspraak. 
Het waterpas van lijnen 
Breekt de horizon der gevoelens 
In waar en weten. 
Het gedicht orakelt zijn tjeeld, 
Het schrift zijn scherpst verhaal 

3 
Geheimen gewikkeld in gezegdes, 
Scheidt hij wartaal in hiërogliefen 
En verzwegen formules. Van zijn 
Kwetsbare macht de maskers 
Bescherming biedend. 
Letters liegend in hun lawines 
Betekenis. Wordt de tijd korrupt. 
De taal later dan het leven. 
Zo vraagt zijn schrijfhand een 
Bart>aars get>ed, een woordeloos 
Maar ontvlammend gebaar 

4 
Denkt adem en onderdanig afstand 
Zijn toestand tastend in de vrede 
Van verzen, in de opstand 
Van het schrijven in wreedheid. 
Inkt vernietigt zijn tempels, 
Aan eenzaamheid geen eind, 
Aan Grote Gevoelens genoeg. 
Gouaches vol tranen 
Traliën kerkers gekerm. 
Zijn woede roest zich uit de wapens 
Van zijn bloed. Papier brandt Zijn 
Handen dansen alle Weense walsen. 

Naar aanleiding van zijn 65e verjaardag wordt de bekende 
Brugse kunstschilder Rik Slabbinck gehuWigd met een grote 
retrospektieve bij Campo te Antwerpen en met de uitgave van 
een monografie over de kunstenaar door de h. Gaby Gijselen, 
hoofd van de kulturele dienst van West-Vlaanderen en bekend 
essayist-kunstkritikus, die sinds 1950 persoonlijk bekend is 
met Rik Slabbinck en zijn werk. 
De gewone uitgave van het boek kost" bij voorintekening tot 51 
deceml)er 2.250 fr., daarna 2.650 fr. Er Is ook een biblKsgrafi-
sche uitgave met een originele gouache, genummerd van 1 tot 
20, prijs 25.000 fr. Een tweede bibliografische uitgave genum
merd van 21 tot 40, met originele tekening kost 14.000 fr. Het 
boek telt 192 bladzijden, groot albumformaat 250 x 292 mm, 
67 kleurenillustraties en talloze zwart-witfoto's. Een franstalige 
uitgave is eveneens voorzien, vertaKng van Mare Eemans. Vol
linnen band met stempeldruk, grafische vormgeving Boude-
wijn Delaere. Uitgegeven door Lannoo Tielt 
Rik Slabbinck werd aanvankelijk niet door zijn geboortestad 
aanvaard. Hij studeerde aan de akademie te Brugge en te 
Gent aan de Sint-Lukasschool. Samen met Luk Peire betrok hij 
in 1937 een landhuisje te Dudzele, «Luizengevecht» genaamd 
om daarna een eigen atelier te St.-Pieters te betrekken, waar 
hij nog steeds woont en er tegenaan zijn woning bouwde toen 
hij trouwde. Hij maakte kennis met Permeke en stond net als 
Peire een tijdlang onder de invloed van de reus van Jabbeke. 
Rik Slabbinck werd herhaaldelijk internationaal bekroond en 
uiteindelijk erkende ook Brugge hem als vaste waarde. Zijn 
Brugse erkenning werd bezegeld met een eerste grote retro
spektieve. 
Zijn palet klaarde geleidelijk op en uiteindelijk is zijn werk ge
kenmerkt door een explosie van hoge kleuren en licht. Belang
rijk in zijn ontwikkeling was zijn verblijf in het Provencaals 
dorpje Le Tholonet, waar ook Van Gogh en Cézanne hebben 
gewerkt Daar legde hij immers de basis voor zijn koloristische 
opvattingen. 
Ondanks de kolonstische blijdschap is een pessimistische on
dertoon met te miskennen. Geleidelijk heeft in zijn schildenjen 
de lijn de plaats moeten ruimen voor de zuivere pikturale vorm 
met echter steeds een strenge tucht in de konstruktie. (RC) 

Rik Slabbinck 
65 

WIJ IS/* 



DO€K€ri 

De Boekenbeurs 
door de leesbril bekeken 

Naast de mammoetbedrijven — 
de boekenindustrie treedt immers 
in een haast monopolistische faze 
— brengen marginale (lees: kleine 
en verbeeldingrijke) uitgevers 
vaak interessante boeken op de 
markt, met de nadruk op doku-
mentaire werken. Zo stelt Renée 
Van Mechelen een balans op van 
de vrouwenbeweging in Vlaande
ren 1970-1980, «Uit eigen bewe
ging» (Kritak, Leuven). LeF 3 
CLinks en feministisch) publiceert 
een aflevering over «Arbeid erva
ren door vrouwen» (uitgeverij 
Frans Masereelfonds, Gent). Leo 
Geerts, de toch steeds boeiende 
recensent van «De Nieuwe», 
brengt een verslag over «De be
zetting van RBP» en Frans Swar-
telé bespreekt tien jaar praktijk 
«Basisstrijd» (beide bij Kritak, Leu
ven). 

Phil Bosnians zal wel iedereen 
verzoenen met «In liefde weer 
mens worden» (Lannoo, Tielt), een 
vervolg op «Menslief» (reeds 
750.000 eksemplaren), een dia
gnose van de beschavingsziekten 
zoals vereenzaming, gebrek aan 
liefde, enz. Iedereen verzoenen? 
Toch niet, «De CVP-staat» (uitge
verij Epo) wordt kritisch doorge
licht door een kollektief bestaande 
uit Henry Coenjaarts, Lep De 
Haes, Hilde Geens, Rosanne Ge-
rmonprez, Paul Goossens en Paul 
Koeck. 

En ja hoor, ook de literatuur — 
een soort kultureel alibi — komt 
aan bod op de Boekenbeurs. Veel 
nieuws IS er weliswaar niet, doch 
wel naar ieders gading. In «De En
gelse les» (Manteau, Brussel) 
heeft Jos Vandeloo het over de 
vreemde relatie tussen een jonge
man en een oudere vrouw. «Alle 
verhalen» van Ward Ruyslinck 
(Manteau, Brussel) zijn thans ge
bundeld beschikbaar, met illustra
ties van Jan Vannet, die zich stil
aan ontpopt als de eigentijdse il
lustrator bij uitstek, wat echt niet 
belet dat zijn jongste dichtbundel, 
«Staat van beleg» (Manteau, Brus
sel), tot de zeldzame poëtische 
hoogtepunten van het jaar mag en 
moet worden gerekend. Met «Ko-
diak .58» begeeft Jef Geeraerts 
zich op het pad van de thriller — 
uiteraard met Zaïrese achter
grond. Ivo Michiels — de jongste 
staatsprijswinnaar proza — bun
delt opstellen over of naar aanlei
ding van de plastische kunsten: 
Malevitch, Jef Verheyen, Mark 
Verstookt, Lucio Fontana, Pierre 
Alechinsky, Jurgen Schneider, 
Dienc Bouts, Szukalski, Eugeen 
Laermans, Art Nouveau, Antwer
pen en Filip Tas, Avant-garde 
(Walter Soethoudt, Antwerpen). 
Twee journalisten komen kreatief 
aan bod bij De Clauwaert: Fred 
Germonprez («Laatste berichten») 
en Jos Murez («Adagio voor 
Jenny»), alsmede de door de Ko
ninklijke Akademie voor Neder
landse Taal- en Letterkunde zopas 
bekroonde, erg talentvolle jonge 
auteur Alstein. 

Paul Koeck brengt op zijn nuch
tere manier een verhaal over het 
gemanipuleer van de overheden, 
«Berthold 1200» (Manteau, Brus
sel) en Mare Andries — een gela
ten revolutionair — tekent «Be
richten van het thuisfront» op 
(Standaard, Antwerpen). Valere 
Depauw, wiens «Op weg naar 
Montségur» terecht werd be
kroond met de interprovinciale 
pnjs, blijft in «En toen begon de 
vreemde droom» oog hebben 
voor de onvermoede dimensies 

De BoeKenbeurs is reeds 
jaren uitgegroeid tot het tra
ditionele feest van al wie be
trokken is — of zich betrok
ken voelt — bij het boek in 
Vlaanderen. Uitgevers kla
gen niet over de resultaten, 
auteurs trekken voile zalen 
toevallige toehoorders, de
butanten gaan op klopjacht 
naar celebriteiten, méér dan 
100.000 bezoekers volgen 
gedwee de verplichte route. 
En iedereen klaagt over de 
warmte («een sauna...»), al is 
dan het Bouwcentrum veel 
geriefli jker dan de Stads
feestzaal. Ja waarlijk, Ant
werpen (waar méér dan 
50 % der Vlaamse auteurs 
leeft of geboren is) ontpopt 
zich tot 11 november tot de 
onbetwistbare hoofdstad 
van hel Vlaamse boek. 

Het aanbod bedrukt pa
pier groeit gestadig met de 
jaren, en de boekenmarkt 
volgt getrouw de trends die 
onze maatschappij boetse

ren. Ekologie, nat 
mystiek, yoga, kontestatie, 
alternatieve levensvormen, 
seksualiteit. Derde Wereld 
en (pseudo)wetenschappe-
lijke disciplines komen ruim 
aan bod, naast klassieke 
trekpleisters als hobbyboe-
ken en encyclopedieën. 

Vaak krijg je ook de indruk 
dat de marginaliteit in naam 
van de repressieve toleran
tie onaantastbare burger
rechten heeft verworven, 
maar dal is gezichtsbedrog. 
Hoe dan ook, topics zijn o.m. 
de psychische gezondheid 
(haast alle uitgevers bren
gen boeken over psychi
sche of psychiatrische pro
blemen, wat normaal is in 
een verziekte maatschap
pij); gezondheid «tout 
court», vaak gekoppeld aan 
dieet; en, natuurlijk, de kom-
munikalle-problemen (wat in 
de Babelse verwarring die 
we thans kennen ook «nor
maal» mag helen). 

gratis 
SPECTRUM 

Boekengids/ 

Op dit ogenblik zijn er bijna 
2000 Prisma titels versche
nen. Over ieder onderwerp is 
er een titel verkrijgbaar: vrije 
tijd, natuur, eten en drinken, 
romans, science fiction, ge
schiedenis, sport, gezel-
schapspelen, kunst... 

Prisma is de meest volledige 
en goedkoopste bibliotheek 
die U zich kunt aanschaffen I 

Om op de hoogte te blijven 
van alle nieuwe Prisma po
ckets kunt U gratis de Spec
trum Boekengids krijgen. Hij 
is verkrijgbaar in iedere boek
handel of op de Spectrum
stand van de boekenbeurs, of 
door bijgaande bon op te stu
ren naar Uitgeverij Het Spec
trum, Bijkhoevelaan 12, 2110 
Wijnegem. 

Ik wens regelmatig en gratis 
de Spectrum Boekengids te 
ontvangen. 

Naam: 

'Adres: 

Postnr.: 
W 
Gemeente: 

van het menselijk bestaan, terwijl 
Willy Spillebeen zijn «Herinnerin
gen aan de toekomst» optekent 
(beide bij Onon, Brugge). Met 
«Het weekdier» (Onon, Brugge) 
komt een minder gekend facet 
van literatuurkenner en romancier 
Bernard Kemp tot uitdrukking: het 
haast fysieke genot van de auto
nome schnjfdaad. Met dit jongste 
boek neemt Kemp meteen een 
rechtmatige plaats in tussen de in 
Vlaanderen al te schaarse taalkre-
atieve auteurs. Hij zal door de kri
tiek niet gespaard blijven 

Prof. dr. Gerrit Borgers 
publiceert bij Bert Bakker 
het definitieve «Verzameld Werk» 
van Paul van Ostaijen, en kan te
recht tot ons aller leesgenot bewe
ren: monumentum exigi. In de her
ziene druk werden ook van Os-
taijens Vlaams-militante artikels en 
opstellen opgenomen, die alles
zins het (her)lezen waard zijn. Bij 
Orion, Brugge verschijnt Stijn 
Streuvels oorlogsdagboek 14-18, 
«In oorlogstijd». Monumentjes van 
prettige genoegzaamheid zijn de 
bundels interviews bij uitgeverij 

Baert: «Scheppend nihilisme» 
(W.F. Hermans, de gelijkhaler) en 
«De pen gaat waar het hart niet 
kan», interviews van en geselek-
teerd door Hugo Claus. 

Naast Pink Editions & Producti
ons, Hooft en Contramine — blijk
baar alle drie op de beurs afwezig 
- - brengt Ziggurat een aantal 
prachtig verzorgde uitgaven op 
zeer bescheiden oplage van o.m. 
Hugo Claus, Willem Fredenk Her
mans, Claude C Krijgelmans, 
Rudy de Rybel (een debuut, doch 
een naam om te onthouden) en 
Jean-Marie De Smet Voer voor 
kapitaalkrachtige liefhebbers en 
verzamelaars 

Elke wandeling beantwoordt 
aan een subjektieve keuze Daar
om kan een bezoek aan de Ant
werpse boekenbeurs slechts 
warm worden aanbevolen. Je 
krijgt dan een glimp van de ont
zaglijke belangen die rond schrij
ver en boek als een spinneweb 
zijn geweven. Ja, ook auteurs dra
gen bij tot de tewerkstelling... 

HenrI-Floris JESPERS 

Van 1 NOVEMBER t/m 
12 NOVEMBER 1979 

in alle (erkende) boekhandels 

48« BOEK IN 
VLAANDEREN 

+ 500 biz. - 30 Fr. 

43^ boekenbeurs 
voor Vlaanderen 

Bouwcentrum, J. van Rijswijcklaan Antwerpen. 
Donderdag 1 november t/m maandag 12 november 

Alle dagen van 10 tot 19 uur. 

Vereniging ter bevordering v/h 
Vlaamse boekwezen Antwerpen 

1 NOVEMBER 1979 
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Country & Western 
blijven in de lift 

gendarische en diepbetreurde 
Gram van wie wordt gezegd de 
grote liefde te zijn geweest van 
Emmylou Harris (Ariola-Sierra/ 
Briar nr. 200.750). Tien nummers 
waarvan Gram er slechtp zelf 
twee schreef, bewerkingen van 
het traditionele «On my journey 
home» en de gospel «Crucify My 
Lord», plus het opmerkelijke «Bells 

Country-muziek is in de laatste 
twintig jaar geëvolueerd van de 
eenvoudige kampvuurballade met 
mondharp en harmonika naar de 
meest verscheidene vormen, 
waarbij instrumentale vaardigheid 
een nogal belangrijke rol spelen. 
Vooral bij bluegrass is dit het ge
val, en liefhebbers kijken nog 
steeds op naar Lester Flat en Earl 
Scruggs, terwijl onze Kempische 
specialisten «Smoketown Strut» 
van Peter Van Eyck niemand min
der dan Wayne Erbsen uit Ken
tucky in huis haalden om hun eer
ste elpee klaar te stomen. Johnny 
Cash en de Carter Family, Don 
Williams en vele anderen zijn nog 
steeds de namen die synoniem 
zijn voor country & western. Ook 
Bob Montgommery en de betreur
de Buddy Holly hadden voor korte 
tijd hun invloed op de plaatselijke 
scene met het begin van de Tex-
Mexklank, die Buddy met zijn Cri
ckets op de rocktoer tot ontplooi
ing bracht. In het voetspoor traden 
begin der zestiger jaren honder
den kleine groepjes op, meestal 
HIgh-Schoolstudenten die de ca
fetaria's afschuimden om met mu
ziek een centje bij te verdienen. En 
enkelen zoals Peter, Paul & Mary 
of Gram Parsons & The Shilos 
slaagden erin met een eigen stijl 
door te breken. Achteraf zou de 
richting uitlopen in de folk- en pro-
testsongmode. Van Gram Par
sons verscheen een elpee met op
namen uit deze periode, en «The 
Earl years 1963-65» zal voor velen 
een echt dokument zijn omwille 
van deze nog nooit uitgebrachte 
opnamen van de nu zelf bijna le- Peter, Paul & Mary 

of Rhymney» van Pete Seeger, en 
de liedjes in skiffle-stijl van Jay Ir
win, Weissman, Dennis Hupp, 
songschrijvers van toen. In een 
fijnverzorgde hoes met binnenin 
foto's uit zijn persoonlijk plakboek 
met aankondigingen en zelfge
schreven uittreksels uit die tijd. 

De zeventiger jaren waren dé glo
riejaren voor de country-rock, na 
een eerste aanloop met de suk-
sesvolle Byrds Parsons stichtte 
deze een eigen groep, de Flying 
Burrito Brothers. Bij zijn overlijden 
even later is een grote leegde ge
komen, maar de vele country-rock 
musici vonden in hem het grote 
voorbeeld. Met de Eagles, Emmy
lou Harris en Linda Ronstadt plus 
het enorme sterke Poco nog wat 
later liep het tot begin 7 6 uitste
kend. Punk en disko hebben se
dertdien niet veel goed gedaan 
aan de kreativiteit in de country-
muziek en zelfs Amerika's topzan-
geres Dolly Parton kon men tot 
het (wel smaakvolle) «Baby, I'm 
burning» strikken. De Eagles zijn 
dan uiteindelijk ook terug met een 
nieuwe elpee en op deze «The 
Long Run» lijkt het wel of ze de 
goede weg hebben teruggevon
den. Maar je begint de beluistering 
voor één keertje best met B-kant, 
en het inmiddels gekende «Hearta
che Tonight» geeft een geslaagd 
visitekaartje van wat de Eagles 
vandaag aankunnen. Acht van de 
tien nummers zijn geschreven 
door Don Henley en Glenn Frey 
die reeds voorheen meer dan be
wezen hebben uit het juiste hout 
gesneden te zijn. De inbreng van 
de ster-gitarist en nu volwaardig 
lid Joe Walsh is meer dan degelijk. 
Zijn soms naar hard-rock neigend 
werk zal liefhebbers van lichter en 
vokaal werk wat afschrikken. 
Maar de romantiek van een John 
David Souther als voorbijlopende 
huisvriend en de fijne sax maken 
heel wat goed. Een plaat die de 
moeite waard is als je ze maar een 
kans geeft. 

Serglus 

Nederland voor nauwer kulturele 
bindingen met Vlaanderen 
Neerlandia, het algemeen-Neder
lands ti jdschrift publiceert In zijn 
jongste nummer een uitgebreid 
verslag van de vergadering van 
de Vaste Kommissie van de 
Tweede Kamer van Nederland 
over de 'nota betreffende de in
ternationale betrekkingen: 
De algemene teneur van dit de
bat bij onze Noorderburen heeft 
ons aangenaam verrast. Wi j Vla
mingen zijn het Immers niet ge
woon, zo'n grote belangstelling 
aan te treffen bij de Nederlan
ders In het algemeen en de Ne
derlandse polit ici In het blezon-
der voor onderwerpen, waar 
Vlaanderen centraal staat. Noch
tans is dit wat betreft de kulture
le binding tussen Nederland en 
Vlaanderen thans het geval. 

Bepaald verfrissend was het en-
toesiasme waarmee de parle
mentsleden de kwestie ter tafel 
brachten. Met zeer veel nadruk 
pleitten alle deelnemers voor een 
nauwere binding met Vlaanderen, 
wat konkreet reeds tot uiting zou 
kunnen komen op 1 januari 1980, 
wanneer de eerste steen zal ge
legd worden van het Nederlands 
Huis te Brussel. Er werd ook na
drukkelijk gepleit voor het behoud 
en de uitbouw van het Nederlands 
in de wereld, zodat o.a. verlangend 
\rfbrdt uitgezien naar de bekrachti
ging van het Taalunieverdrag. 
De kritiek op de nieuwe nota ter 
zake was overigens niet mals. 

Waar de nota van 1970 slechts 
een opsomming van aktiviteiten 
was, had men van de nieuwe nota 
meer mogen verwachten. Het 
gaat opnieuw om een opsomming, 
beperkt tot de bilaterale verhou
dingen. Het financieel overzicht 
ontbreekt. Men vond de weerspie
geling van de geringe belangstel
ling voor kulturele aangelegenhe
den terug in de nota. Er is nooit 
een echt beleid geweest, waarvan 
als oorzaak werd genoemd het 
ontbreken van de juiste mentaliteit 
in het politieke denken. Ook de 
versnippering over verscheidene 
ministeries moest het ontgelden. 
Een motie om daarin verandering 
te brengen, werd ingediend. 
Staatssekretaris Buitenlandse Za
ken dr. Van der Mei antwoordde 
dat zijn departement alleen koördi-
neert. Een andere tussenkomst 
stelde het gemis aan een duidelij
ke relatie met Vlaanderen aan de 
kaak. Men verwonderde er zich 
ook over dat er bijna drie jaar ver
streek eer de nota (van de vorige 
regering) ter behandeling werd 
genomen. Het «beleid» werd 
«krenterig en fantazieloos» ge
noemd. 

De zaak sleept al vele jaren aan, al
dus CDA-lid Deetman. Er mag niet 
voorbijgegaan worden aan de akti
viteiten die België op dit stuk van 
zaken in Nederland onderneemt. 
Vertegenwoordigers van de 
PVdA, D '66 en V V D sloten zich 
daarbij aan. 

De PPR'er Heuk Waltmans ging 
uitvoerig in op de relatie Vlaande-
ren-Nederland in het algemeen. 
België mag niet beschouwd wor
den als een der vele landen, waar
mee kulturele akkoorden afgeslo
ten worden. Het gaat met Vlaan
deren integendeel om een samen
hangend taal- en kultuurgebied. Hij 

•gewaagde van de langzame maar 
zekere afbrokkeling van de gren
zen binnen de EG en vroeg zich af, 
of de regering «voldoende inzicht 
heeft in de fundamenteel veran
derde staatsrechtelijke positie van 
de taalgemeenschappen binnen 
de Belgische staat Dit betekent 
dat de regering niet langer ervan 
kan uitgaan dat het Brusselse Bel
gië de toon aangeeft: Zij heeft in
tegendeel rekening te houden met 
de Vlaamse deelstaat, met de kul-
tuurraad voor Vlaanderen». 
Er werd ook uitvoerig gehandeld 
over het Nederlands, de promotie 
ervan in de wereld en het Taalu
nieverdrag. De betrokken onder
vraagde bewindslieden reageer
den zeer positief en aanvaardden 
de kritiek en de nieuwe voorstel
len. Zelfs Frans-Vlaanderen werd 
niet vergeten! 

Dit verslag verscheen in nr. A van 1979 van 
^Neerlandia' het degelijlte heel-Neder
landse tijdschrift, dat steeds heeft geijverd 
voor de integratie van Nederland en Vlaan
deren, vooral op kultureel vlak. 
Dit tijdschrift (los nummer) kan besteld 
worden tegen betaling van 65 fr. op reke
ning 408-7012051-83 van het ANV Vlaande
ren. Abonnement 375 fr. ANV. Monniken-
hofstraat 262 te 2040 Antwerpen. 

Leo Mets: 
prijs van 

Vlaams-

nationale 

auteurs 79 

De Prijs 1979 van de Vereniging 
van Vlaams-Nationale Auteurs, dit 
jaar voorbehouden aan proza of 
poëzie, werd toegekend aan de 
auteur Leo Mets voor zijn recent 
bij de uitgeverij «De Roerdomp» 
verschenen roman «Wilde krach
ten», maar eveneens voor zijn vol
ledig literair werk. 

De jury zetelde onder voorzitter
schap van Lambert Swerts en 
Willy Cobbaut, sekretaris. De offi
ciële overhandiging met huldiging 
van de laureaat zal plaatshebben 
tijdens de algemene ledenverga
dering van de VVNA te Antwer
pen op zaterdag 17 november e.k. 
Leo Mets werd geboren te Beve-
ren-Waas op kerstdag 1911. Hij 
studeerde aan de Normaalschool 
te Antwerpen en aan het Hoger In
stituut voor Schone Kunsten. Hij 
gaf 37 jaar les in zijn geboorte
plaats. Óp dit ogenblik woont Leo 
Mets te Zwijndrecht. 

De auteur debuteerde in 1944 met 
de novellenbundel «Wij komen». 

Daarna volgen bijna twintig ro
mans, waarvan enkele bekroond 
werden. Zo ontving Leo Mets de 
Vlieberghprijs voor «Mathilde», de 
Karel Barbierprijs van de Kon. VI. 
Akademie voor Taal en Letterkun
de voor de historische roman 
«Christiaan Reinland» en de prijs 
van de Groot-Kempische Kuituur-
dagen te Hilvarenbeek voor de 
oorlogsroman «Het paard van 
Elia». 

Op dit ogenblik werkt de auteur 
aan een reisverhaal «Regen te Na
zareth», dat bij boekengilde De 
Clauwaert zal verschijnen. 
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Een mens moet al eens geluk 
hebben. Jaren was het gele
den dat we nog eens een bas
ketbalmatch bijwoonden. Dit 
ondanks de sport van plank 
en ring ons als jongeling ja
renlang had weten te boeien. 
Het begon op het kollege. Xa-
veriuskollege. Een van die 
Antwerpse scholen waar de 
wieg van de basketbalsport 
stond Xaco werd landskam
pioen van het vrij onderwijs 
Tot onze grote vreugde. Na 
het middelbaar onderwijs 
werd er geen punt achter ge
zet De kollegeploeg van toen 
(met o.m. de gebroeders 
Schoeters, Jef Van Assche, 
Hellemans, Boutmans, Man-
naerts e.a.) werd Oxaco en be
gon van in de provmciale 
reeksen aan een steile op
gang naar de eerste nationale 
afdehng. 

Wie zou er niet door begees
terd worden. Het breekpunt 
kwam voor ons toen de com-
mercializatie intrad. Oxaco 
Tomado. Het was geen ge
zicht. W e konden het niet slik
ken. En toen de klub nadien 
door de transferziekte werd 
aangetast lag haar toekomst 
in het verleden. 
Oxaco, dat nadien volledig 
opnieuw begon op een weer 
gezonde basis, basket nu al 
opnieuw in de vierde klasse. 
Maar ons entoesiasme van 
toen is toch weggeëbd. 

Basket heeft nog toekomst 
Parallel met de opgang van Oxaco, 
maar op een hoger niveau en met 
andere middelen, verliep destijds 
de opmars van Racing Mechelen 
BC De groen-witte falanks be
geesterde in de zestiger jaren (de 
basketzalen werden toen nog met 
ontsierd door publiciteitsborden) 
de Dijlestad met spectaculair en 
suksesvol basket Keizer Steve-
niers ongetwijfeld de talentrijkste 
basketbalspeler die dit land ooit 
voortbracht, inspireerde met vir
tuoos vakmanschap een vijftal 
waarvan ook Michelet Hillen Lon
don en Henderickx deel uitmaak
ten Het was de tijd waarin basket
bal in populanteit groeide en o m 
in het Antwerps sportpaleis meer 
dan 10000 toeschouwers lokte 
Die tijd van toen is voorbij Onher
roepelijk volgens sommigen Al
hoewel er toch duidelijk tekenen 
van herstel worden waargeno
men De improvisatie in de organi-
zatie van de kampioenschappen 
schijnt af te nemen De commer-
cializering — of massale invoer 
van buitenlanders en inzender 
Amerikanen — wordt beter gere
glementeerd De tijd van drie 
Amerikanen in een ploeg is geluk
kig voorbij In de lagere reeksen 
speelt men vrijwel uitsluitend met 
Belgen Noodzakelijke voorwaar
de voor de overlevingskansen van 
een toch wel mooie sport Dat 
bleek maar al te duidelijk toen we 
vrijdagavond in de Mechelse spor
thal een plaatsje vonden om de 

wedstrijd Racing —Rimelange 
Aarschot te bekijken De partij 
groeide uit tot een ongehoord kijk
stuk waarvan de 2000 toeschou
wers — de belangstelling schijnt 
overal toe te nemen — ruim twee 
uur lang genoten 
Racing Mechelen bezit weer een 
degelijke ploeg De Amerikaan 
Murphy is van een zeldzame klas
se HIJ speelt sober en efficient Hij 
gaat helemaal op in het ploegspel 
In de partij tegen Rimelage was hij 
goed voor 37 punten Zijn landge
noot Wearren speelt eveneens op 
niveau Met Jos Peeters vormen 
de beide Amenkanen de rugge-
graat van het nieuwe Racing Ver
der de vaak ten onrechte wegge
hoonde Marien Een hoog opge
schoten jongen die zeker geen 
aanspraak maakt op de titel van 
elegantste Belgische basketballer 
maar die naast sensationele mis
sers ook behoorlijk reboundwerk 
aflevert De vijfde man is zeker 
niet de onbelangrijkste Willy Ste-
veniers, de veertigjarige keizer, 
kan nog altijd alles — Zijn specta
culair spel blijft de massa bekoren 
In de verlengingen was Willy dui
delijk door zijn beste krachten 
heen, maar hetgeen hij binnen de 
normale veertig minuten het zien 
konden wij amper geloven De jon
gere Steveniers, die in zijn lange 
carrière hoogte- met dieptepunten 
afwisselde maar die toch «alles» 
meemaakte wat een basketbal
speler in Europa kan beleven, zou 

# De dopingproblematiek 
neemt almaar scherpere vor
men aan Drie vrouwelijke atle-
tiekkampioenen mogen met 
deelnemen aan de Olympische 
Spelen in Moskou De Bulgaar
se Todka Petrova en de Roe
meense Natalia Marasescu en 
llona Silai Drie dames die be
kwaam werden geacht medail
les te winnen in de halve fond 
nummers 
Het drietal werd betrapt op het 
gebruik van anabole steroiden 
De geloofwaardigheid van de 
atletieksport wordt erdoor aan
getast Temeer daar de dames 
ronduit verklaarden geloofd te 
hebben dat men het bewuste 
dopinggebruik niet zou kunnen 
opsporen Oe wetenschap 
knaagt echter konstant — of 
probeert dit althans — aan de 
achterstand op de praktijk 
Want de sportlui — en de hen 
advizerende dokters — vrezen 
de kontroles almaar minder 
Het wedervaren van de drie 
Oosteuropese atletiekkampioe-
nes heeft alvast positieve reak-
ties uitgelokt op de Britse eilan
den De vereniging van Bntse 
atletiekinternationalen heeft 
zich bereid verklaard op gelijk 
welk ogenblik van het jaar — 
dus ook in de trainmgspenode 
wanneer het onheil meestal ge
schiedt — dopingonderzoeken 
te willen ondergaan Om elke 
verdenking omtrent hun presta
ties weg te nemen Want de 
nuchtere Bntse topatleten zijn 
WIJS genoeg om te weten dat de 
geloofwaardigheid van hun 
sport basisvoorwaarde is voor 
populair en financieel sukses 

# Er werden vorig weekeind 
45 doelpunten gemaakt in de 
negen wedstnjden van de hoog
ste voetbalklasse Een absoluut 

rekord Een verheugend rekord 
bovendien Al zal men daar in 
Winterslag wel anders over 
denken De «vieze mannen» (zo 
worden ze toch genoemd) lieten 
zich te Sclessin gewillig naar de 
slachtbank leiden Ongelooflijk 
Negen goals inkasseren in vijf
enveertig minuten Alhoewel het 
geen toeval was dat precies 
Standard het onwezenlijk zware 
vonnis voltrok Ernst Happel 
eist altijd en overal negentig mi
nuten totale inzet Op het ogen
blik dat andere topklubs behou
dend gaan spelen (bij een 3—0 
voorsprong bij voorbeeld) moet 
de ploeg van Happel vol gas 

Sport 

^(}rtiveg 

blijven geven Een instelling die 
tot alles en blijkbaar ook tot 
12 — 0 kan leiden 
Standard blijft trouwens titel
kandidaat Net als Club Brugge, 
dat momenteel het meeste ta
lent en de beste fysiek schijnt in 
huis te hebben Talent en fysiek 
van_ Belgische spelers Want 
Club won op Berchem met liefst 
negen Belgen Een ongewoon 
hoog aantal voor een Belgische 
topklub Een van de twee bui
tenlanders was bovendien de 
vriendelijke Leen Barth, die al 
voor ettelijke jaren als jonge 
Nederlandse doelman de grens 
overstak. 
Club Brugge eist momenteel de 
favonetenrol op Tegenspel 
mag het ook verwachten van 
Sporting Lokeren De Waaslan-
ders wonnen de jongste top-

match tegen Beerschot met 
overtuigende cijfers Voor de 
rust voetbalde de leidersploeg 
naar onze smaak veel te behou
dend Maar in de tweede helft 
trok Lokeren eindelijk eens alle 
registers open Het speelde 
vrijuit de aanval en drukte Beer
schot kompleet weg Lokeren 
mist soms nog de allure en de 
zelfzekerheid van een echte 
kandidaat-kampioen Maar met 
de tijd kan ook de autoriteit 
groeien Want Lokeren heeft bij 
voorbeeld nog een natuurtalent 
als Gudjohnsson op de bank 
zitten Het beschikt momenteel 
over meer offensief talent dan 
gelijk welke rivaal 

9 De Spaanse scheidsrechter 
Guruceta Moro heeft geschie
denisgeschreven In de Europa-
cupmatch Standard —Napels 
deelde hij twee rode en zes gele 
kaarten uit Verwonderlijk was 
dat het er eigenlijk niet eens zo 
hard aan toeging Enkel paste 
de man de reglementen ngou-
reus toe Wie na een gele kaart 
nog eens zwaar in de fout ging 
kreeg rood Zo hoort het Wie de 
scheidsrechterlijke beslissing 
kwam aanvechten keek even
eens naar gekleurd karton 
Het moet zijn dat voorbeelden 
inspirerend werken In de top-
match Lokeren —Beerschot 
kreeg mannetjesputter Van 
Gucht al snel geel Gevolg was 
dat alles nadien binnen de per
ken van het toelaatbare bleef 
Het ging er zaterdag en zondag 
overigens sportief aan toe op 
de meeste velden Bewijs dat 
het «kan» En zou de toegeno
men produktiviteit niet in recht
streeks verband staan met de 
hopelijk met okkassioneel toe
genomen sportiviteit 

in het Amerikaanse prof basket ze
ker zijn plaats gehad hebben En 
dat IS met weinig Dit bleek maar al 
te duidelijk uit de prestatie van de 
topspeler van Aarschot de Amen-
kaan Kropp Deze «witte» Amen-
kaan (zo onderscheidt men ne
gers van blanken in de baskettaal) 
was vier jaar lang prof bij de Chi
cago Bulls Vorige vrijdag scoorde 
deze spectaculaire en veel krach
ten verbruikende aanvaller van 
Aarschot maar liefst 57 punten 
Onwaarschijnlijk wat hij allemaal 
durfde ondernemen Op zijn een
tje hield hij Rimelage in de wed
strijd Kropp en Murphy Twee bui
tenlanders die voor de nationale 
basketbalkompetitie een verrijking 
vertegenwoordigen Met dat soort 
import van vreemd talent kunnen 
WIJ ons gemakkelijk verzoenen Zij 
tillen het spelpeil op en begeeste
ren de massa Van hen kunnen de 
jonge Belgische spelers echt iets 
«leren» 

Rimelage Aarschot kwam anders 
ook als ploeg verrassend sterk 
voor de dag Tweemaal stak het 
de hand uit naar de onverwachte 
maar zeker met onverdiende zege 
Binnen de reglementaire veertig 
minuten wanneer vijftien sekon-
den voor het einde met 93 — 95 
werd geleid In de slotsekonden 
van de eerste verlenging toen de 

jonge Saviolo zegevierend naar 
de ring liep en op onwaarschijnlij
ke wijze uitgleed in een vochtige 
plek 

In de tweede verlenging ten slotte 
sprak de bank van Racing duidelij
ke taal Racing won in extremis 
een partij die het tweemaal had 
kunnen verliezen 

Belangrijker dan het resultaat was 
dat 2000 kijkers zich opnieuw met 
het basketbal konden verzoenen 
Na lange tijd De match had alles 
Spankracht omwille van de voort
durende wisselende matchrich-
ting Sensationele individualiteiten 
(Kropp, Murphy en Steveniers) 
Omstreden scheidsrechterlijke 
beslissingen Sterk meelevende 
supporterslegioenen (inzender 
Aarschot — daar is nationale top
sport duidelijk nieuw) die zich op
nieuw met hun klubs kunnen iden
tificeren Sfeer alom Het mag zijn 
dat insiders menen dat noch Me
chelen, noch Aarschot de rege
rende landskampioen Fresh Air 
kunnen bedreigen, de sportieve 
waarde van hetgeen beide klubs 
— die aanspraak maken op een 
plaatsje onder de eerste vier die 
deelneming aan het nationale eind-
tornooi moet waarborgen — op
voerden stond vonge vrijdag bui
ten elke twijfel 
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„Wir^bonnementenslag 
Jan Caudron heeft nog alti jd een verreki jker nodig om — 
vanop zijn le idersplaats — de achtervolgers te ontwaren. 
Lang zal dit echter niet meer duren want Erik Vandewal le en 
Jef Vinex rukken op naar de tweede — en misschien wel de 
eerste — plaats terwijl ook Anny Lenaerts naar de top van 
de rangschikking sch ie t W I J wacht (en) af! 

1. Jan Caudron (Aalst) 372 
2. Erik Vandewal le ( Izegem) 228 
3. Jef Vinex (Erps-Kwerps) 225 
4. Anny Lenaerts (Wilrijk) 156 
5. Jan D e Roover (Antwerpen) .- 144 
6. Achiel Goderis (Oostduinkerke) 96 
7. VU-Heke lgem 84 
8. Martin Covent (Mel le) 60 

M.-L V a n Hecke (Berg) 60 
Jozef Allaert (Kortrijk) 60 

11. V U - D a m m e 5 4 
VU-Londerzee i 54 

13. Koen V a n M e e n e n (Heusden, O.-VI.) 48 
VU-Hoel laart 4 8 

V U - G e e l •a^ i .v -•si3*- i»ss!»:a*.«Sï»i*v«- '•• . ••• • '^^ 
VU-Bree ... . - ^ i ^ l l r t a a ^ ^ ^ i p P J ^ ^ ^ , * * . . . . 48 

17. Lieve Favoreel — Craeynest (Lauwe) 42 
18. Willy Serpieters (Oostende) 36 

Paul Cresens (Schaffen) 36 
J. Vancoppenolle (St.-Trulden) 36 
VU-Borsbeek 36 
Veer ie Thyssens (Ekeren) 36 
V U - M e r k s e m ' ^ ^ ^ ^ • • • 36 
Frans Jansegers (Herdersem) 36 
J. Verlinden (Boechout) 36 

Inter-

arrondissementele 

abonnementenstand 
1. Aalst (1) 435 
2. Roeselare-Tielt (2) 260 
3. Leuven (3) 205 
4. Halle-Vilvoorde (3) 204 
5. Oostende-Veurne-Diksmulde . . . 

144 
6. Antwerpen (7) 140 
7. Kortrijk (6) 133 
8. Hasselt (8) 93 
9. Turnhout (12) 70 

10. Gent-Eekio (9) 69 
11 Tongeren-Maaseik ( 1 0 ) . . . 55 
12. Dendermonde 47 
13. Brugge (12) 44 
14 Mechelen (14) 38 
15 Brussel (15) 22 
16. leper (15) O 

Oudenaarde (15) en 
Sint-Niklaas (15) 

Er is deze week niets wereldschok
kend gebeurd onder de arrondisse
menten. Aalst ligt afgescheiden aan 
de leiding en Roeselare-Tielt heeft 
ook nog overschot op de twee Bra
bantse vertegenwoordigers die me
kaar weinig toegeven. Hoofdzakelijk 
door toedoen van Anny Lenaerts is 
Antwerpen over Kortrijk gewipt 

Turnhout doet de beste zaak en 
springt van de twaalfde naar de ne
gende plaats terwijl Brussel de rode 
lantaarn kwijt is. Toch zijn er nog 
drie nullen-

Geslaagde FVV-ontmoeting$dag 
In de Sinjorenstad had vorige zondag 
de ontmoetingsdag van de Federatie 
van Vlaamse Vrouwengroeperingen 
(PVV) plaats. De dag stond in het te
ken van het jaar van het kind. 

Naast de traditionele ontspanning 
voor kinderen was er een infobeurs 
waar de nadruk werd gelegd op de 
ko-edukatie. In de brochure hierover 
(zie afzonderlijke bijdrage hierover) 
wordt hetzelfde onderwijs aan jon

gens en meisjes een belangrijk hulp
middel genoemd voor de verwezen
lijking van de vrouwenemancipatie. 
Er werd wel de nadruk op gelegd dat 
de ko-edukatie moet gepaard gaan 
met een grondige beroepsoriënte
ring. 

Er werd door diverse sprekers gehan
deld over woonerven, speelstraten en 
verkeersveiligheid voor kinderen, over 
de werking en het doel van een jeugd-
bngade; het drugs- en alkoholverbruik 

DIRK MARTENS 
N I N O V E 

Beverstrnat 24-26 
Tel 054/33105 

P V B A 
A A L S T 

Lange Zoutstr 30 29-33 36-38-
Tel 053/2140 60 

KINDERARTIKELEN plooi- en woiidelwogens bed|es eii wiegen -
stoelen en looprekken - schommels - knnierversierincjen «astofels 

en waskussens - kinderkleding 

SPORTARTIKELEN allerlei - tiirnkledi] - rnitcrnitrnstingen - pmg-
ponglnfels - badkleding en alle toebelioorten - rol en i|sscliaalsen -

kampingarlikelen - t i irngerei 

SPEELGOED uitgebreide keus m merkartikelen aiitobanen -
elektr treinen der beste merken - aiitos - go-carls - trakteren - pop
pen - poppenwagens en -wiegies - b reien • lessenaars - borden -
fietsies - alle gezelschapsspelen • alle soorten mekaiiieken - school

tassen - borden - tuinmeubelen tuinschoniinels 

- ZEER VOORDELIGE PRIJZEN -

bij de jeugd, waarbij werd gesteld dat 
het alkoholverbruik zeer gevaarlijk Is 
omdat alkohol gemakkelijker te knjgen 
Is dan drugs Ongehuwde moeders, 
hun milieu en sociale afkomst zijn be
langrijke elementen in de adoptiepro-
blematiek 

Er werd gepleit voor de verspreiding 
van verantwoordelijke kinder- en 
jeugdliteratuur Voorgesteld wordt een 
publikatie ter beschikking te stellen, 
met achtergrondinformatie rond jeugd-
en kinderboeken De PVV geeft trou
wens uitgebreide informatie over dat 
onderwerp 

Aan deze vrouwendag werkten mede 
de VTB-VAB, Vlaams Kruis, EHBO, 
Testaankoop en OIVO, Centrum Man-
Vrouw-Gezin uit St.-Niklaas, Instituut 
Lodewijk Dosfel, Bond zonder Naam, 
Ouders van Nu en de Nationale Vrou
wenraad. Een kinderkoor uit Geraards-
bergen zorgde voor een muzikaal in
termezzo 

Als gastspreekster gaf mevrouw Ma-
na Renard-De Leebeeck een kntische 
evaluatie van «Het Jaar van het Kind». 
We verwijzen hiervoor naar het vraag
gesprek dat onze medewerkster me
vrouw Huguette De Bieecker had met 
mevrouw De Leebeeck in ons blad van 
25 oktober jl Ze heeft een lange erva-
nng in het feminisme en de strijd voor 
de emancipatie en weet uit de dagelijk
se praktijk over de opvoeding mee te 
spreken (ze heeft tien kinderen). Haar 
uiteenzetting werd door de deelneem
sters zeer aandachtig gevolgd, ze was 
mede met andere initiatieven een der 
voornaamste oorzaken van het welsla
gen van deze FVV-ontmoetingsdag 

Steun
en strijdf onds 

A.S., Kesse l -Lo 1.000 
M.J.-L., Gent 400 
H., Eernegem 500 
F.V., Schaarbeek 2.000 
VU-Kont ich 1.000 
J.H., Evergem ....iZH'-^n^-An,*'^*-^'^^ 1-000 
I.D., Ledeberg . . . ^ ^ . . . ^T?:^ . ? Ü 500 
G.D., Koekelare 250 
V.D.M. , Mechelen 500 
J.R., Overi jse 400 
O.V.O.. Gentbrugge 2.000 
R.T., Gent 1.000 
vu-Wakken 500 
V.B, Tisselt 1.000 
H.V.D.P., Antwerpen A ^ , , . . . . , . . . . 1.000 
V U - D w o r p : f ^ ^ ^ . . . 1.000 

J.G., Ekeren *r«-»^.-w- • 500 
R.J., Zichem' ftfev^. 1.000 
VU-Kortemark, Handzame, Zar ren-Werken 2.860 
E.S., Erembodegem 500 
W.V., Hofstade 500 
J.T., Oostende 500 
A.H., Veurne 300 
L.M., Ekeren 250 
F.V.D.E., Ekeren 500 
L.D.W., Kesterbeek-Lot 500 
A.M., Destelbergen 500 
D.D.S., Kessel-Lo 1.000 
S.D., Hakendover 500 

Algemeen totaal 279.140 

Totaal 5de lijst 23.460 

8 8 s « - S i ; 

Stort vandaag nog op rekeningnum
mer 435-0259601-12 van Volksunie 
vzw, 1000 Brussel, met vermelding 
«Steun- en stri jdfonds». 

1 NOVEMBER 1979 
WIJ I I 
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VU in de bres voor het leefmilieu 
te Schilde - 's-Gravenwezel 

ANTWERPEN 

Op vri jdag 17 oktober organizeerde 
S.O.S.-Leefmilieu in de feestzaal van 
de oude jongensschool te 's-Graven
wezel een debatavond over het ge
meentebeleid in verband met het 
leefmilieu. 

Alle In de gemeenteraad zetelende 
partijen v\(erden aangeschreven en 
verzocht een raadslid af te vaardigen 
om in het panel te zetelen. Alleen VU 
en CD stuurden hun respektievelijke 
woordvoerders in het Gemeentebe
stuur. PVV liet verstek gaan, schepen 
R. Wyckmans (PVV) kwam op eigen 
verantwoordelijkheid Van de BSP 
geen spoor. De CVP, die met volstrek
te meerderheid in het gemeentebe
stuur zetelt, stuurde, niettegenstaande 
er twee CVP-schepenen in de zaal 
aanwezig waren, de voorzitter van de 
CVP-jongeren, een man, zeer goed 
van de tongriem gesneden, die op het 
vlak van het gemeentebeleid zich niet 
hoefde te verantwoorden, die zich 
zelfs sterk had moeten dokumenteren 
om aan het debat te kunnen deelne-

Het debat verliep onder de neutrale en 
voortreffelijke leiding van de heer W 
Voets. De vier panelleden werden ver
zocht hun visie en het beleid van hun 
partij toe te lichten in verband met de 
meest betwiste punten in het gemeen
tebeleid: Woonerven, wat met het 
oude kerkhof, verkaveling Zonnebos, 
inplanting modern winkelcentrum, klas
sering oude hoeven en landschap. 
Kringloop, enz.. Stuk voor stuk onder
werpen waarvoor de VU-mandataris-
sen reeds maandenlang gevecht leve
ren voor het gezond verstand. 

Na de pauze was het woord aan het 
publiek, dat zeer talrijk was opgeko
men en dan ook een massa vragen op 
het panel afstuurde. Het bleek ogen
blikkelijk uit de replieken van de heer 
De Meutter (CD) dat hij niet gelukkig is 
met de werking van de gemeenteraad 
T. Claessens (VU) beantwoorde in zijn 
eigen rustige stijl en tot in de details de 
vele vragen, wat met kon worden ge
zegd van de heer Van Keer die op veel 
punten een zinnig antwoord schuldig 
moest blijven. Onbegrijpelijk was de 

houding van de heer Wyckmans. Men 
kon zich de vraag stellen of hij zich be
wust was aanwezig te zijn op een de
batavond over het leefmilieu 
Al bij al een avond waarin is gebleken 
dat er in onze gefusioneerde gemeen
te geen enkele vorm van inspraak be
staat. Waar beslist wordt over belang
rijke en onherroepelijke zaken in ver
band met het leefmilieu zonder de be
volking ook maar in iets op de hoogte 
te brengen. 

Waar blijven nu de hoorzittingen waar 
de CVP de mond van vol had in haar 
kiescampagne' 

R.L 

Vlaams-nationale 
diamanten bruiloft te Wilrijk 
Op 11 oktober 1919 traden Frans 
Beirens en Maria Bal te Antwerpen 
in het huwelijk. Deze heuglijke 
gebeurtenis werd op 13 oktober j l . 
gevierd te Wilr i jk met een 
uitgebreid feestmaal, in 
aanwezigheid van tal van 
familieleden, vrienden, kennissen en 
medeleden van het W V G . De 
diamanten bruiloft van Frans en 
Mi t was voor volksvertegenwoordi
ger André De Beul een 
welgekomen gelegenheid om beide 
jubilarissen in de bloemetjes te 
zetten en een bilan op te maken 
van de driekwart eeuw aktieve 
Inzet voor de Vlaamse 
ontvoogdingsstr i jd. 
Frans Beirens werd geboren te Ant
werpen op 4 maart 1893 Hij was een 
uitmuntende leerling, zeer sportief en 
bovendien biezonder muzikaal be
gaafd. Leerling van Emiel Wambach, di-
rekteur van het Koninklijk Vlaams 
Conservatonum te Antwerpen, zou hij 
toch een andere beroepsrichting kie
zen en hij studeerde af als licentiaat 
handels- en konsulaire wetenschap
pen en werd tevens accountant. 
Tijdens de oorlog 1914-18 smokkelde 
hij, als lid van een ondergrondse bewe-

B i j de f o t o : de j u b i l a r i s s e n o p het 
g e m e e n t e h u i s van W i l r i j k . 

ging, brieven van onze frontsoldaten 
heen en weer en belandde daardoor in 
1915 voor meer dan een half jaar in 
een Duits gevangenkamp. Na deze ge
vangenschap trad hij toe tot het akti-
visme en hij was er bij als ordewacht 
toen dr August Borms op 3 februari 
1918 in de Beurs te Antwerpen de zelf
standigheid van Vlaanderen uitriep Na 
de oorlog weigerde hij een dekoratie 
voor zijn verzetsdaden en op 11 juli 
1920 bevond hij zich op enkele meters 
van Herman Van den Reeck, toen die 
op de Grote Markt te Antwerpen bij 
een betoging werd neergeschoten 
Frans Beirens was een vooraanstaand 
lid van de Frontpartij, maar dit belette 
hem met een aktieve rol te spelen in 
het verenigingsleven Gedurende 
meer dan 12 jaar was hij scheidsrech
ter, eerst bij de Belgische, daarna bij de 
Vlaamse Voetbalbond. In 1930 stichtte 
hij de Vlaamse Hoveniersbond die la
ter zou uitmonden in het Boerenfront 
en werd er algemeen sekretaris van. In 
1930 ook richtte hij een afdeling van de 
Frontpartij op te Wilrijk, waar hij was 
gaan wonen. In 1932 en in 1938 was hij 
kopman bij de gemeenteraadsverkie
zingen. In 1936 sloot hij, samen met Ar
seen Kennes en dr Antoon Picard, na
mens de Antwerpse Frontpartij een 
akkoord af met het VNV, om onder de 
benaming Vlaams Blok een gezamen
lijke lijst in te dienen voor de parle
mentsverkiezingen. Bij deze verkiezin

gen werd hij verkozen tot provincie
raadslid voor het distrikt Borgerhout. 
Tijdens de Tweede Wereldoorlog be
sloot de Frontpartij elke politieke aktivi-
teit stop te zetten en Frans Beirens 
hield zich daaraan. Dit belette met dat 
hij in 1944 tot driemaal toe beschoten 
werd vanuit een hinderlaag door leden 
van de Witte Brigade en slechts als bij 
wonder aan de dood ontsnapte. 
Na de Bevrijding werd Frans Beirens 
voor zijn bestwil, zoals de politiekom-
missaris dat toen uitdrukte, aangehou
den en voor ruim 15 maanden geïnter
neerd te Hemiksem en te Breendonk 
Hij werd vrijgelaten toen de ware da
der van de verklikking, waarvan men 
hem verdacht, was gevonden. Inmid
dels was hij evenwel geschrapt als lid 
van de provincieraad en opgenomen 
op de lijst van de incivieken. In 1948 
werd hij, na pleidooien van Antoon Pi
card en René Victor, door de krijgs
raad vnjgesproken en de staat werd 
veroordeeld tot de kosten. 

Twee machtige stemmen 
Ofschoon materieel gekraakt door de 
repressie, werd Frans Beirens onmid
dellijk betrokken bij de stichting van de 
Vlaamse Concentratie die, ondanks 
gebrek aan personaliteiten, geld en 
steun van de pers, de kiesstnjd wou 
aangaan. Onder de bezielende leiding 
van ir. Donckerwoicke werd hij propa-

N o v e m b e r 

3 M O R T S E L : 7de her fs tba l vanaf 20 u. 30 in C e n t r u m S t -
Lodewi j k , Osy le i 43. O r k e s t : Wa l t e r V a n D e r Snnissen. 
V l a a m s o r k e s t dat geen Engelse naam nod ig hee f t o m 
s u k s e s te b o e k e n . 

4 E K E R E N : V ie r ing 80- jar lge W i l l em D e M e y e r in de An t 
w e r p s e Hande l sbeu rs o p d e s lo tmani fes ta t ie van d e «Da
g e n van he t V laamse lied» o m 15 u. Kaa r ten t e b e k o m e n bij 
d e V V K B en o p het ANZ-sek re ta r i aa t . 

10 W O M M E L G E M : VU-ba l in zaal St.-Jozef, Dahl iast raat o p 
K a u d o n k L a a r - W o m m e l g e m . D i scoba r «Lucky Tune». 
Vana f 20 u. 30. I nkom 60 fr. 

10 N I J L E N : V U - d a n s f e e s t in zaal Nilanla. 

10 L INT : L e e u w k e n s b a l on i 20 u. in d e zaal «Cent rum». 
10 W I L R I J K : Rodenbach ihu lde in zaal «De Kern» (nabi j de 

Bist) o m 20 u. Organ iza t ie v o o r d e ee rs te maa l : het V l a a m s 
Nat ionaal J e u g d v e r b o n d . In l icht ingen en kaar ten bi j 
schaar le ider D i rk Verhe ls t , B o u w k u n s t s t r a a t 44 Tel 0 3 1 -
27.70.08. 

16 M E E R H O U T : V e r b r o e d e r i n g s f e e s t - m o s s e l s o u p e r t ussen 
V l a a m s e V r i e n d e n k r i n g M o l , Gee l , Laakdal en M e e r h o u t . 
In paroch iezaa l Z i t taa r t o m 20 u. 30. Insch. bij L. Beyens , 
L indest raa t 18, tel . 014-30.03.97. Pr i js: 250 fr. 

20 M E E R H O U T : F i lmavond, f i lmen o v e r de Galapagose i lan-
d e n en G r o e n l a n d d o o r o n z e voorz i t t e r g e k o m m e n t a -
r ieerd . M e i s j e s s c h o o l H. Graf . O m 20 u. In r ich t ing: F V V en 
V l a a m s e V r i enden . 

17 W I E K E V O R S T : D e r d e V l a a m s e nach t o m 20 u. 30 in de 

paroch iezaa l . O r k e s t : L o u and the B lue Stars . 

17 K A P E L L E N : VU-ba l in zaal « O n z e Kr ing», Engelse lei 35. 
O r k e s t : G a s t o n W a u t e r s . 

17 B O R G E R H O U T : V U J O - i n s t u i f in zaal T re fpun t , Tu rnhou t -
sebaan t e D e u r n e . O m 20 u. 30. I n k o m : 39,50 fr. 

17 H E R E N T H O U T : V ie r ing 15 jaar V o l k s u n i e m e t h. mis en 
a k a d e m i s c h e z i t t ing, recep t i e en banket . 

24 H E R E N T H O U T : Kaa r t p r i j s kamp -ze t ten» in zaal «De Kat». 

Wij zoeken: 
Ze l f s t and ige u i tba ter v o o r Vo lksun ie - lokaa l t e W o m m e l g e m . 
A f s p r a a k : 

VLAAMSE VRIENDENKRING 
WOMMELGEM VZW 

Terhage laan 8 
2220 W o m m e l g e m 
Tel. 53.79.50 (Adv) 

ANTWERPEN 

OPTIEK 
WALTER ROLAND 

- ) O KERKSTRAAT 
Tel . (031)35.98.26 

WETTELIJK ERKEND OPTICIEN 

gandaleider voor Antwerpen en werk
te hij samen met Hector de Bruyne, 
Walter Boucherie en dr. Ballet, die allen 
zonder burgerrechten waren. 
Bij de parlementsverkiezingen van 26 
juni 1949 trok Frans Beirens de Ka-
merlijst te Mechelen en tevens was hij 
eerste kandidaat op de provincie-
raadslijst voor het distrikt Borgerhout 
De uitslag van de verkiezingen was 
maar mager; voor de Kamer werden in 
het hele land 103.789 stemmen be
haald en uiteindelijk werden slechts 
twee provincieraadsleden verkozen, 
nl. Frans Beirens en Rik Balthazar te 
Antwerpen. Uit deze weinig bemoedi
gende uitslag zou de Vlaamse Con
centratie toch een maximum aan poli
tiek resultaat halen. De stemmen van 
beide Vlaams-nationale provincie
raadsleden waren nodig om de CVP 
een vierde provinciale senaatszetel te 
bezorgen, wat van de weeromstuit 
voor de CVP een nationaal gekoöp-
teerde senator meer betekende en 
een versterkte absolute meerderheid 
in de senaat. 

Na harde onderhandelingen tussen mr 
Frans Mattheessens, Frans Beirens en 
Rik Balthazar, namens de Vlaamse 
Concentratie, en Jan Valvekens en 
PW. Segers namens de CVP, werd 
een politiek akkoord bereikt nopens de 
verkiezing van de provinciale senato
ren dat voor de getroffenen van de re
pressie vergaande gevolgen zou heb
ben. In ruil voor twee stemmen werd 
afgedwongen: 
• dat Rik Borginon en Flor Gram

mens zouden worden vrijgelaten; 
• dat de wet-Lejeune op de politieke 
gedetineerden zou worden toegepast 
in dezelfde ruime zin als voor de mis
dadigers van gemeen recht; 
• dat de uitgesproken doodstraffen 
niet meer zouden worden uitgevoerd; 
• dat de politieke delinkwenten, die 
in 1944 geen 20 jaar waren, onmiddel
lijk zouden worden vrijgelaten. 
Zelden is met een volstrekt minimum 
aan politieke macht zoveel bereikt 
voor zovelen. Zoals altijd heeft de 
CVP naderhand wel getracht klink te 
trekken, maar het vastberaden optre
den van Frans Beirens heeft uiteinde
lijk het naleven van de overeenkomst 
afgedwongen Aleen reeds zijn rol bij 
het tot stand komen van deze uiterma
te belangrijke politieke overeenkomst 
is een vermelding waard in de annalen 
van de Vlaamse beweging. Men zal 
echter tevergeefs zijn naam zoeken in 
de «Encyclopedie van de Vlaamse Be
weging». Erkentelijkheid is met altijd de 
sterkste zijde van ons volk. 

Vóór het te laat is, houden wij er hier 
dan ook aan een oprecht eresaluut te 
brengen aan een verdienstelijk en 
trouw man uit onze rangen, die zijn le
ven lang in de Vlaamse beweging aller
lei belangrijke funkties heeft vervuld, 
en dit tot op vandaag Onze erkente
lijkheid gaat tevens naar zijn lieve echt
genote die hem steeds dapper heeft 
bijgestaan. Wij wensen hen nog vele 
gelukkige jaren in beste gezondheid 
en in stilte koesteren we de hoop hun 
briljanten bruiloft mee te mogen vieren. 

WIJ I t 
t NOVEMBER 1979 
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2 Kursussen politieke vorming 
«Het geld 
van de 
Vlamingen» 

Vanuit volksnationale bekommernis 
stelt het Vormingscentrum Lodewijk 
Dosfel een kursus voor met als tema 
«Het geld van de Vlamingen» 

In deze kursus wordt aandacht ge 
schonken aan de ekonomische en fi 
nanciele aspekten van de Vlaamse Be
weging Via inleiding groepsdiskussie 
en open debat krijgen de deelnemers 
inzicht in de gestelde problematiek 
een uitgebreid dossier met konkreet 
cijfermatenaal vormt een interessant 
naslagwerk en kan nadien gebruikt 
worden in politieke akties 

De temas van deze kursus zijn 
1 Vlaanderen en de haute finance 
• Vlaamse aanwezigheid in het Bel

gisch grootkapitaal en buitenlandse 
multinationals 
• Atlas van de financiële groepen en 
hun politieke makelaars (bron «Het 
Rood van de klauwen» prof dr J Ma-
ton) 

2 Ekonomisch federalisme Weldaad 
voor Vlaanderen' 

• Vlaamse ekonomische eisen met 
betrekking tot de regionalizenng 
• Staatssteun aan ondernemingen 
(bron «Herverdeling en regionalizatie» 
• KUU 

3 Fiskaal federalisme enige juiste ba 
SIS voor Nieuw België 

• Ons geld in en uit de Belgische 
Staatskas 

• Ons spaargeld onder staatswaar
borg - wat doet men ermee' Cbron 
«Het geld van de Vlamingen» dr M 
Van Haegendoren) 

«Taalgrens 
volksgrens 
staatsgrens?» 
Het Vormingscentrum Lodewijk Dos 
fel organizeert — onder leiding van 
Walter Luyten — een kursus in twee 
of drie delen waarbij zowel het histo-
nsch verloop van de verfransing van 
de taalgrens als de huidige toestand 
(wettelijk en sociologisch) en de meka-
nismen van de verfransing worden be
handeld 
Deze kursus kan aangevuld worden 
met een studietocht langsheen een 
deel van het taaigrensgebied of met 
het uitnodigen van Vlamingen uit de 
betwiste gebieden (de Voerstreek Ko
men Moeskroen Edingen Platdietse 
streek ) 
Voor alle inlichtingen Vormingscen
trum Dosfel Bennesteeg 4 Gent 
(091 230824) 

Openbaar 
centrum voor 

Maatschappelijk 
Welzijn 

van Wilrijk 
Volgende betrekkingen wor
den openverklaard 
— 1 ontvanger full-time 
— (üebrevetteerde verple(e)g-
(st)ers, fuU-time of part-time 
— Verpleegassistenten full
time of part-time 
Gegradueerde verple(e)g-
(st)ers die solliciteren voor de 
betrekking van gebrevetteer-
de doen geen weddeverlies 
door toekenning van diplo
mabijslag' 
De kandidaturen dienen per 
aangetekend schrijven ge
richt te worden aan mevrouw 
de voorzitter van het OCMW 
Wilrijk, Bist 25 te 2610 Wilrijk, 
en uiterlijk toe te komen op 
16 november 1979 
Inlichtingenformulier en ek-
samenprogramma voor de 
funktie van ontvanger zijn te 
bekomen op het sekretariaat, 
tel 031-27 1185-287210 (Adv 

385) 

BRABANT 

VUJO-Ekeren stelt 
huisvuildossier samen 
Al geruime tijd zijn de Volksuniejonge-
ren van Ekeren tegenstanders van de 
huidige manier van huisvuilophaling 

Waarom en wat er kan aan gedaan 
worden maakten zij al bekend voor de 
vakantie Ook werd toen een protest 
schrijven gericht aan het kol l^e van 
burgemeester en schepenen Op dit 
schrijven hebben zij nog steeds geen 
antwoord gekregen Waarom weten 
ZIJ ondertussen al beweren ze De ge
meentelijke diensten worden overla
den met klachten omtrent de huisvuil
ophaling Dit sterkt hen in de overtui
ging dat ze niet alleen staan Daarom is 

bij hen een plan gerezen om een dos
sier samen te stellen over klachten om
trent de huisvuilophaling 

Nu IS de bedoeling dit reëel dossier 
voor te leggen aan het gemeentebe
stuur in de hoop dat dit dan een dege 
lijk antwoord geeft, vermits het hier 
dan zal gaan over reële klachten van 
de Ekerse bevolking Om dit dossier te 
kunnen samenstellen richten zij nu 
een oproep tot de Ekerse bevolking 
wanneer zij klachten hebben over de 
huisvuilophaling deze bekend te ma
ken op het VUJO-sekretanaat, Oor-
derseweg 136 te Ekeren 

De prijsbreker 
van het goede meube l 

Groenstraat 84, 2000 ANTWERPEN 

Tel 031/364531 

Open van 10 tot 19 u 30 Zondag en maandag gesloten 

Keizerstraat 2, TernaL 
02-582 22 22 

NOVEMBER 
3 KAPELLE-OP-DEN-BOS 1 jaar VUJO Nieuw Kapelle -

fuif met DJ Herman en Hans 

3 - WEMMEL Vlaams haantjesfeest van 18 uur af in zaal «De 
Nachtegaal» Merchtemsesteenweg 76 te Wemmei Ook op 
4 nov van 12 uur af 

11 GRIMBERGEN VUJO-vredesbetoging Amnestie Verza
meling om 14 u 30 aan het kultureel centrum te Strom-
beek-Bever 

11 HUMBEEK-GRIMBERGEN VOS-meeting om 19 u in zaal 
Holle Blok Diamontage 60 jaar VOS Redevoering door 
prof Guido Provoost 

VU-Groot-Dlest stapt mee op 
in Tessenderio 

AMNESTIE 
VREDESBETOGING 
11 november 1979 

Volksnationalisme is strijden voor en 
verdedigen van de belangen van 6 mil
joen Vlamingen 
In Tessenderio temidden van een ^ 
woonzone heeft de regering dan toch 
— na eerst reeds een bouwvergun 
ning te hebben afgeleverd — nu ook 
een exploitatievergunning gegeven 
ondanks het verzet van de bevolking 
die met 93 % van de uitgebrachte , 
stemmen tegen de inplanting van het 
bedrijf «Phillips Petroleum» duidelijke 
taal sprak I 
Groot Diest is hier ook rechtstreeks bij 
betrokken want de inwoners van de 
deelgemeente Deurne kenden reeds 
lang de hinder van het al bestaande be 
dnjf Tessenderlo-Chemie en moeten 

dus weer een nieuw geurtje ( = stank) 
gaan opsnuiven 
De Volksunie Diest is solidair met 
BELT ( = Beter Leefmilieu Tessender
io) 
Op zaterdag 3 november a s stapt zij 
mee op in Tessenderio en doet daar 
om een dringende oproep aan alle 
sympatisanten om mee naar Tessen 
derio te gaan Om 13 u 30 verzamelen 
WIJ aan het station van Diest om daar 
na rond 14 u mee te vertrekken op de 
markt te Tessenderio in deze betoging 
Vrienden wees erbij i 
WIJ stappen op achter de slogan 
• Komen, Voer Tessenderio. 
Martens man_ 
WIJ kotsen ervan'» 

Onder de slogans «Nooit meer 
ooriog» «Vrede door zelfbe
stuur» «Vrede door wapenstop» 
«Vrede door amnestie» houdt 
VUJO op 11 november een vre 
desbetoging 
Verzameling om 14 u 30 aan het 
kultureel centrum te Stromt)eek 
Bever aan VOS meeting en info-
stand over alternatieven voor Ie 
gerdienst 

TAK-fJlm 
«Voer voor 
Vlamingen»in Ekeren 
Op zaterdag 20 oktober hield VUJO 
Ekeren samen met TAK een filmavond 
ten voordele van het steunfonds Al 
fons Madereel Tema van de avond 
was de Vlaamse strijd in de Voer en 
de TAK aktualiteiten 
Meer dan 150 mensen waren aanwe
zig zodat de zaal in Den Boterham 
propvol zat Er zijn meer dan 700 
steunkaarten verkocht De VUJO ver 
antwoordelijken waren dan ook meer 
dan tevreden met dit sukses 
De filmavond werd geopend door 
VUJO voorzitter Hendnk Bellens In 
de zaal bevonden zich Alfons Made
reel een zwaar gekwetste uit de stnjd 
in de Voerstreek een delegatie uit de 
Voer o IV de h Brabants die zich ver 
heugde dat hij nu eens opgelucht kon 
ademen op Vlaams grondgebied en 
TAK verantwoordelijke Enk Grom 
melynckx 

De film werd aandachtig gevolgd en 
op het einde van de avond hield Walter 
Luyten een hartverwarmende slot 
toespraak 

Namens het VUJO kernbestuur 
Voorzitter H Bellens 

Sekretans L Madereel 

VU-Ekeren bericht 
Het nieuwe werkjaar is begonnen Wij 
rekenen op de medewerking van onze 
leden en abonnenten Gelieve ons 
adressen te t)ezorgen van sympatisan
ten WIJ zullen er dankbaar gebruik van 
maken I Ook uw zonen en/of dochters 
kunnen vanaf de leeftijd van 16 jaar 
VU-lid worden Hartelijk welkom op 
het VU sekretariaat Geestenspoor 72 
Ekeren Tel 410441 

Gemeentebestuur 
Ekeren 

Na/ermelde gemeentelijke 
diensten Belastingen, Patri
monium Vuilverwerking, 
Grondregie, zijn verhuisd 
naar volgend adres Velt-
wycklaan 134, 2070 Ekeren 
Tel in de loop van de maand 
november te bereiken op vol
gend nieuw aansluitings-
nummer 411934 Voorlopig 
te bereiken op het nr 41 1919 

(Medegedeeld) 

Nieuws uit 
Antwerpen-stad 
Abonnementenslag 
We kennen een aantal mensen die 
graag op ons blad zouden geabon
neerd zijn maar de abonnementspnjs 
600 fr per jaar valt voor sommigen 
wel wat zwaar Kan u ons een ge
schenkenabonnement t)ezorgen' 
Stort op 404-3036801 74 van VU-
Antw stad 

Dienstbetoon 
Volksvertegenwoordiger A De Beul 
telkens op maandag van 16 tot 19 u op 
het VU sekretanaat Wetstr 12 2000 
Antw Tel 368465 
Door onze OCMW leden De Laet en 
De Boel op afspraak tel respektieve-
lijk 386692 na 18 u en 339790 

Lidmaatschap 1980 

Stort nu reeds uw lidmaatschap 1980 
Hoofdlid 150 fr en bijlid 75 fr op onze 
bankrekening 404-3036801 74 van 
VU Antw Stad Dank bij voorbaat U 
bespaart hierdoor veel werk aan onze 
bestuursleden 

HET LEVENDE 
WATER 

Eeuwen geleden spraken 
de Romeinen reeds van de 
buitengewone gezond-
heidseigenschappen van 
«Tonissteiner Sprudel» 
Bi) de bron vindt men 
oude inschriften als «fons 
sanitatis, effectu mirabi-
hs» (gezondheidsbron, 

wonderbaar in hajir helen
de werking) 
Mijnheer Beylemans, on-
derpostontvanger van 

Roosbeek, is de oude Ro
meinen heel erg dank
baar Daarom een leuk ver
haal, dat zelfs Asterix wat 
gunstiger tegen de Romei
nen zou s temmen 
Een acljttal jaar gefeden, 
zat Mijnheer Beylemans 
aardig geplaagd met nier
stenen Wie ooit een nier-
krisis kreeg, zal in het lij
den en de pijn van de post-
ontvanger kunnen inko
men 

Gelukkig hoorde de held 
van dit verhaal ergens pra
ten over Sprudel Tonisstei-
ner, naar samenstelling en 
smaak een v/aarachtig 
wonderwater 

Naar Duitsland geschre
ven, waar de wonderbron-
nen zich bevinden, kwam 
snel een antwoord met het 
adres van de alleenverde
ler voor Benelux, Abts, 
Tiensesteenweg 128, Kor-
beek-Lo Tel 016/46 63 11 
Pijn maakt echter skep-
tisch en onze onderpost-
ontvanger kocht één enkel 
flesje bij Vader Abts, en 
het de inhoud van dat fles
je grondig analyseren En 

waarachtig, er bleek calci
um en magnesium en na
tr ium en ai die dingen die 
op het etiket vermeld 
staan, in te zitten 
Navraag bij een bevriend 
dokter, die overigens nu 
ook een overtuigd Tonis-
steiner-drinker is, bevestig
de dat 

Tonissteiner Sprudel 
speciaal aanbevolen is bij 
de bestrijding van 

1 ziekte der urine-afvoer-
kanalen 
a) reinigen der nieren, 
urinewegen, blaas- en 
voorstanderkher (pros-
tatis) 
b) reinigen bij nierste
nen , ook fosfaat- en 
karbonaatstenen 

2 chronische maagslijm-
vliesontsteking Herstel
len na darmontsteking 
Zenuw- en funktionele 
storingen 

3 chronische ontsteking 
der luchtpijpen (pharyn
gitis tracheits, chroni
sche spastische bronchi
tis, allergische huidaf
fectie) 

4 ziel^teverschijnselen bi) 
de stofwisseling Urine-
zi'ur diathese met haar 
gevolgen Jicht 

Wie meer wil weten over 
Tonissteiner, het levende 
water, neemt best even 
kontakt met Abts, Tiense
steenweg 128, Korbeek-Lo 
Deze zal er dan wel voor 
zorgen dat je dit levens
water gemakkelijk aan 
huis krijgt 

(advertentie) 
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FILMTHEATERS 

studio 
WEEK VAN 

2-11 tot 8-11-1979 

TERVUREN 

Zondag 15 u 
The Shaggy D A 
van Walt Disney 

K T 

Vnjdag. zaterdag 20 u 30 Zon
dag 18 u K.T 

Escape to Athene 
met Roger Moore 
Claudia Cardinale 

Zondag maandag dinsdag 
woensdag 20 u 30 K N T 

Phantasm 
van Coscareili 

NIVWP 
Donderdag 20 u 30 K T 

Coming home 
van Hal Ashby 

TIENEN 

lil 

Vrijdag zaterdag zondag, maan
dag dinsdag woensdag 20 u 
Zondag 15 en 20 u 

Ben Hur 
van William Wyler 

Met Charlton Heston, 
Jack Hawkins 

NIVWP 

Donderdag 20 u 30 K N T 
Equus 

van Sidney Lumet 
Met Richard Burton 

Peter Firth 

KURSAAL TURNHOUT 

Vrijdag, zaterdag 20 u Zondag 
18 u en 20 u 30 Maandag, dins
dag 20 u 30 K T 

Jeremiah Johnson 
van Sidney Pollack 
Met Robert Reford 

Zondag 15 u K T 
De duivelse kat 
a h a t Darn Cat) 
van Walt Disney 

Vnjdag,zaterdag 22u 30 K N T 
What? 

van Roman Polanski 
NIVWF 

Woensdag 20 u 30 K N T 
Equus 

van Sidney Lumet 

LEUVEN 1 

19 u 45 Tweede week K T 
Dolby stereo 

Hair 
van Milos Forman 

13u 30 17u 30 21 u 45 K T 
Derde week Dolby stereo 

Moonraker 
met James Bond 007 

van Jan Fleming 

15 u 45 24 u K N T 
A nous deux 

van Claude Lelouch 
Met Catherine Deneuve 

Jacques Dutronc 

LEUVEN 2 

16 u Derde week K T 
Moonraker 

van Jan Fleming 
Met James Bond 007 

20 u Zevende week K T 
The China Syndrome 

met Jack Lemmon 
Jane Fonda, 

Michael Douglas 

13 u 45,22 u Tweede week K T 
The Champ 

van Franco Zeffirelli 
Met Ricky Schroder, 

Jan Voight 
Faye Dunaway 

18 u 15 en 24 u K N T 
Collect ions Privees 

van Walenan Borowczyk 
Just Jackin 

St.-Martens-
Bodegem aan slag 
Op 6 oktober j I hield de VU-afdeling 
St-Martens-Bodegem haar jaarlijks bal 
in de zaal Manna Het werd een echt 
stemmig een heerlijk feest Diskobar 
Ivo Debiss zorgde voor een pittig en 
dynamisch kontakt met het publiek 
W e mochten er tal van prominenten 
begroeten te beginnen met onze natio
nale voorzitter Vic Anciaux senator 
Bob Maes en volksvertegenwoordiger 
Jef Valkeniers samen met talrijke 
schepenen en gemeenteraadsleden 
uit de streek 

Dit jaarlijks bal werd dan ook een hart 
onder de nem van de VU-mensen in 
St -Martens-Bodeqem 

O.C.M.W. 
Hekelgem 

Te begeven in vast verband, 

3 voltijdse betrekkingen 
van keukenhelperCster) 

De aanvragen vergezeld van 
de nodige dokumenten, die
nen gericht per aangeteken
de zending, aan de heer Plat-
teau, Voorzitter van het 
OCMV^, Centrum 26,1705 He-
kelgem (Essene) vóór 25 no
vember 1979. 
Inhchtingen te bekomen op 
het sekretariaat, Oud-
Gemeentehuis Essene, 's 
voormiddags van 9 u tot 12 u , 
behalve de zaterdag 
Tel 02-5821032 Adv 383 

W^^J^'^,^ : 

Een zonnige tuin het 
hele jaar door! 

HOBBY
SERRES 

• Zeer sterke degelijke en 
waterdichte konstruktie 

• Uitvoering in aluminium 
met kitloze beglazing 

• Zeer eenvQudige montage 
en met het minste onder 
houd 

• Vaste breedte van 280 m en 
variërend in lengte tot 
1060 m 

Vraag ons vrijblijvend folder en 
prijslijst I" 

Serrebouw 
DEFORCHE pvba 
G e n t s e h e e r w e g 120 

8700 IZEGEM 
Tel 051/303701 (4 IJ 

Tj 'W^ C ^ ™ 

VU-Hoeilaart publiceert 
«dossier H» 

Het werkjaar 1978-79 was voor de Volksunie-afdeling Hoeilaart het jaar van de 
nieuwe start en de definitieve opgang Dat het werkjaar 1979-'80 het verder trek
ken van deze lijn zal inhouden weet iedereen in Hoeilaart maar al te goed vooral 
onze CVP-meerderheid dan 
De weigerachtige houding van de CVP-meerderheid i v m de aktie «Hoeilaart, 
waar Vlamingen thuis zijn» de CVP-verdeeldheid het misbruik van de verhaalbe-
lastingen de aandacht voor de droevige situatie van de druiventeelt en de voet
balsport waren punten die in ons blad terecht werden aangehaald 
Het was reeds lang geleden dat de waarheid nog eens op papier werd gezet in 
onze gemeente De VU-bestuursleden kregen dan ook positieve reakties van 
vele inwoners Een aantal boden zich spontaan aan om lid te worden 
En dat de VU-Hoeilaart het hierbij met laat voor dit jaar is maar al te duidelijk de 
definitieve opnchting van een VUJO-kern en de opening van het Vlaams Huis 
«Den Breydel» zijn nl punten die nog op de agenda staan 
Hopelijk voor sommige CVP-heethoofden zal de winterse maand december 
(wanneer het tweede nummer van «Dossier H» verschijnt) voor wat meer afkoe
ling zorgen 

Michel Desmet 

Reorganisatie 
van VU 
groot-Diest 

De drie afdelingen — Molenstede, 
Diest en Schaffen-Deurne — smel
ten samen tot een grote afdeling 
«Groot-Diest» Nochtans bl i jven de 
verschi l lende init iatieven, eigen aan 
een bepaalde afdeling, voortbestaan 
Het bestuur zal maandelijks vergade
ren bij Herman Brems 

T a k e n v e r d e l i n g 
Voorzi t ter Renaat Rijnders 
Sekretans Paul Cresens 
Penningmeester Raymond Vangom-
pel 
Dokumentat ie plaatselijke proble
men Herman Brems nationale proble
men Jozef De Troyer (ook ten dien
ste van onze leden O 
Pers plaatselijk Herman Brems en na
tionaal Jozef De Troyer 
Koerier» Dirk Van De Weyer en Ro
ger Lenaerts (Kortenaken) en Robert 
Janssens (Scherpenheuvel) 
Ledeninfo Herman Brems 
Dienstbetoon Dirk Van De Weyer -H 
Rik Claes 

Propaganda inhoud -I- organizatie 
Jozef De Troyer uitwerking Andre 
Peeters 
V U J O Jan Thiels 
Leden Beckers Limbos Vandewijn-
gaard Bne Aerts J Verheyen E Ver-
heyen Stienaars 
Afgevaardigden in hei arrondisse
ment R Rijnders (plaatsvervanger 
J Thiels) A Peeters (plaatsvervanger 
D Van De Weyer) P Cresens (plaats
vervanger H Brems) 
Voorbereiding gemeenteraad Van 
De Weyer, Rijnders Brems en Cre
sens 

Met deze reorganizatie trachten we 
onze krachten te bundelen om de 
Vlaams-nationale gedachte in Groot-
Diest op een doeltreffende manier te 
verspreiden wan t waren de laatste 
woorden van voorzitter V Anciaux in 
zijn eerste oproep met -ALLEN SA
MEN ZIJN WE STERK»-? 

Herman Brems 

Jonge dame 20-25 jaar met ge
trouwd zoekt werk in Leuvense 
omgeving liefst als hulp winkel-
bednjf of kantoor ook ander 
werk Kontakt via M van Hae-
gendoren G Gezellelaan 63 
3030Heverlee Tel 016-224545 

(N-150) 
IBM-Composer letterzetmachine 
te koop voor 125000f r i p v 
500 000 fr met 21 karakterkop
pen Kontaktname Peter Bal Be-
selaerstraat 52, te Blaasveld tel 
031-865255 M-149 

Testeltse spoorwegperikelen besproken 
De aktiegroep te Testelt die al gerui
me ti jd Ijvert om een mil ieuvriendeli j
ke oplossing te bekomen voor de 
spoorwegoverbrugging te Testelt, 
werd nu op het schepenkollege van 
Scherpenheuvel-Zichem ontvangen 
en aanhoord Het schepenkollege 
verwacht eerstdaags een voorstel 
van de N M B S voor een commodo en 
incommodo onderzoek Men wil 
overweg per overweg afzonderli jk af
werken, volgens de werkgroep «een 
verdeel en heers-taktiek» t o v de be
trokken bevolking, waarvan meer dan 
zeventig ten honderd zich uitgespro
ken heeft tegen de sluit ing van 
spooroverwegen en overbrugging 
vooropgesteld door de N M B S 

Zoals bekend wil men de lijn Duitsland-
Hasselt-Diest-Aarschot-Antwerpen 
elektnficeren Dit ten gunste van het 
goederenverkeer van het Duitse Ruhr 
industnegebied naar de haven van 
Antwerpen En daarom wil men alle 
overwegen sluiten en overbruggen 
met alle gevolgen vandien Voor Tes
telt wordt dit een zeer lastige zaak ge
zien het dorp letterlijk in twee gesne
den IS door de spoorweg Met alle hin
der daar uit voortspruitend voor de be 

volking na een gebeurlijke sluiting der 
2 grote en kleine overwegen 

W i s s e l o p l o s s i n g e n 
m o g e l i j k 

De wisseloplossingen gegroeid uit 
meerdere volksraadplegingen werden 
t o v het schepenkollege van Scher-
penheuvel-Zichem nog eens verde
digd door een werkgroep Drie oplos
singen van het probleem hebben de 
goedkeuring van de bevolking als zijn
de beter en ook haalbaar voor de 
NMBS Vooreerst komt het openhou
den van de overwegen door elektroni
sche automatisenng Dat de lijn Has 
selt—Antwerpen langs Geel zou uitge 
bouwd worden langs het autosnel-
wegtrajekt in plaats van langs Diest— 
Aarschot Ten tweede komt de ooste
lijke omleiding juist buiten Testelt-dorp 

Dit kan praktisch door de bestaande 
wegenstruktuur aan te passen Zoals 
door de werkgroep onder leiding van 
dokter Marcel Janssen met foto s dia s 
en wegenplannen werd aangetoond 
Samen met een beperkte tunneldoor
gang te voorzien in het dorp vormt dit 
een goede verkeerstechnische oplos
sing voor Testelt en doorgaand ver
keer Ook wordt het verhoogd opstel 

len van de spoorweg zelf daar waar hij 
door het dorp loopt voorgesteld Dit 
door ophoging-afschraping langs de 
Voortbergvoet (Testeltse berg) en of 
op pijlers-bruggen opstellen van de 
spoorweg zelf Dit heeft als grote voor
deel naast de totale veiligheid dat het 
verkeer volledig vrij onder de spoor
wegbrug doorkan Daarbij zouden er 
nog parkeerplaatsen bijkomen in het 
dorp Met een geluidwerende afscher
ming zoals bij autosnelwegen zou de 
geluidshinder minder worden dan nu 
het geval is in de dorpskom Dit is mis
schien wel de beste op de toekomst 
gerichte oplossing van het met te on
derschatten probleem En wellicht met 
duurder dan bruggen voor het verkeer 
over de spoorweg ie t de daarbijko-
mende wegeninfrastr iktuuraanpassin-
gen die uiteraard een . ware aderlating 
voor de gemeentekas zullen beteke-

Deze drie voorstellen worden ook ge
steund door de vereniging «Een leefmi
lieu voor U» Scherpenheuvel-Zichem 
De algemene vergadenng van de ge
meentelijke Kultuurraad steunt even
eens met een overgrote meerderheid 
de voorstellen van de aktiegroep 

De afgevaardigden van de werkgroep 

dringen sterk aan om van het schepen
kollege een stellingname ten gunste te 
bekomen t o v de NMBS Voorlopig 
blijft «de boodschap» afwachten en 
uitkijken naar het «commodo en in
commode» 

Robert Janssens 

NIEUWPOORT 
Prachtige STUDIO'S 

en APPARTEMENTEN 
te NIEUWPOORT 

res. 't SANTHOOFT 
studio 720.000 fr. 
app. I k 985.000 fr. 
app. 2 k 1.295.000 fr. 

res. DE WIELINGEN 
app. I k 1.225.000 fr. 
app. 2 k 1.490.000 fr. 
Bezoek onze mooie realizatie 
de Wielingen, Franslaan 109 

Nieuwpoort 
Open: elke zat. en zondag 
V. 10-17 u. en op afspraak: 

Inlichtingen: 
IMMO WESTLAND 
Albert I laan 146 

NIEUWPOORT 
Tel.: 058/23.56.26 

Na 19 u.: 058/23.57.03. 
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Het Daensisme te Brugge 
Het Daensisme in het Brugse werd 
uitgedragen door priester Fonteyne 
en Bernard Minnebo, arbeider (die 
trouwens als eerste l<risten-demo-
kraat in de Brugse gemeenteraad 
werd verkozen). 

Vooral onder impuls van de Volks
unie Brugge werd Narden Minnebo 
met een gedenksteen in zijn geboor
tehuis, Snaggaardstraat 82, herdacht, 
door de goede zorgen en op kosten 
van de Westvlaamse Gidsenkring. 
Deze steen werd namens het stads
bestuur onthuld door VU-schepen 
van Kuituur de h. Omer Dombrech t 

Tot 11 november loopt in het Provin
ciaal Hof te Brugge een tentoonstel
ling gewijd aan het Daensisme te 
Brugge. Deze tentoonstelling is het 
verlengstuk van de Minnebo-hulde op 
13 oktober jl. Er worden dokumenten, 
brieven, foto's, portretten, brochures, 
kiesbladen, vlaggen e.a. tentoonge
steld die de opkomst de bloei en de 
ondergang van het Daensisme weer
geven. De expositie is geen ingewik
keld geval, de tentoonstelling is t>evat-
telijk voor iedereen, ook hij of zij die 
geen voorkennis van de episode uit 
onze sociale geschiedenis heeft 

Deze geschiedenis wordt met tekst
borden, fotovergrotingen en fotoko-
ples opgeroepen. In vitrines kan men 

de oorspronkelijke archiefstukken be
kijken. De tentoonstelling omvat tien 
tema's die overeenstemmen met de 
bijdragen in de katalogus met de ver
schillende delen van de diasonorama. 

In «Wij in Brugge» dankte schepen 
Dombrecht de bruikleners die zo 
spontaan op zijn oproep ingingen. Zijn 
dank ging ook naar het Narden Min-
nebokomitee dat zich met de realiza-
tie van de tentoonstelling gelastte. 

Ten slotte dankte de schepen ook het 
provinciaal bestuur dat bereidwillig de 

lokalen ter beschikking stelde. 

De tentoonstelling is dagelijks te be
zichtigen van 9 u. 30 tot 12 u. en van 
14 tot 18 u. Gratis toegang. Tot 11 no
vember. De expositie loont werkelijk 
de moeite en doet de vraag rijzen: 
welke jonge historicus kiest het Daen
sisme te Brugge als onderwerp voor 
zijn doktoraat? Een wetenschappelij
ke studie ware inderdaad ten zeerste 
welkom ook bij de flaminganten, die 
immers in Daens en zijn volgelingen 
voorlopers vinden in nationalistisch 
opzicht 

WEST-VU\ANDEREN 
November 

9 IZEGEM: Kaas- en wijnavond voor alle leden en sympati-
zanten. Onn 20 u. in zaal Mandeldaele, Hemelgemseplein. 
250 fr. Inschrijven bij één der bestuursleden vóór 3 novem
ber. 

DIKSMUIDE: Afdelingsbal met reuzetombola in zaal 
Marloleke. 
LAUWE: Jaarlijks ledenfeest met als gastspreker Willy 
Kuijpers om 19u. 30 in zaal Prinsenhof. Kosten: 140fr. 

POPERINGE: VU-bal in zaal «Palace», leperstraat, om 20 u. 
met Popeye. Voorverkoop :80 fr. 

10 

17 

24 

Aanbevolen huizen 
Franssens O p t i e k : 
S i l houe t te 
M a r w i t z 
R o d e n s t o c k 
Herentalsebaan 340 
Deurne-Z - Tel. 21.08.96 
Kerkstraat 44 - Antwerpen 
Tel. 35.65.75 

IO%vr.V.U.Ieden 
<OSTUUMS VESrONS • BROEKEN • PARDESSUS 

OOK NAAR MAAT 

KEUKENS - SANITAIR 
VERWARMING 

VAN DER CRUYS 
Assesteenweg 65, TERNAT 

Te) 582 14.41 
Toonzaal alle dagen open 

van 9 -19 u Zondag gesloten 

IDEL - Tel 011-53.43.49 

Gelegenheidsgrafiek : Huwelijk - Ge
boorte. Zelfklevende plakband en eti
ketten Houten drukletters '- Rékla-
me-kalen'lff s. 

KUNSTGEBITTEN 
HERSTEttINGEN 

Tandheelkundig taboratorium 
VAN DER KLEUN 

Chazallaan 83 
1030 Brussel (Schaarbeek) 

02-734 06 43 
Na 18u 425.46.42 

R i C O - K L E D I N G V E R M E E S C H 
Steenhouwersvest 52, Antwerpen. 

Tel. 031-3U5.83 

Zaadhandel 

P V B A DE M O O R - L A T E U R 
P E L G R I M 9 
9258 SCHEIDDE W I N D E K E 
Alles voor land- en tuinbouw. 
Tel. 091-62.51.42. 

DROOGKUIS - WASSERIJ 

BEDRIJFSKLEDIJ ST.-PIETER 

Kollegestraat 33,2400 MOL 
014-31.13.76 

DE CRAEN ROM pvba 
Molenstraat 78 
NIEUWENRODE 
Tel. 015-71 12.40 

Verwarming - stoom - sanitair 
Alle herstellingen 

Dames en heren, in uw belang 
wendt u voor uw 

SCHILDER-BEHANGWERKEN 
en VLOERBEKLEDINGEN 

tot mannen van het vak 
ADOLF CLAES EN ZONEN 

Kerkweg 8, 1760 Roosdaal-Strijtem 
Tel. 054-33.37.56 

Firma 
VAN DOOREINi 

Hout 

aeriüt 
Bouwspecialiteiten 

MARLIERl 1700 ASSE 
Tel. 452.66.37 Thui.sbestelling 
"•̂ '•"--'•.ve.eT Toonzalen 

KLEDING LENDERS 

Sint-Damiaanstraat 41 
WOMMELGEM 
Tel. 031-53.7039 

Dames-, heren- en kinderkleding 

lustrerie 
mare de vriese 

baron ruzetlelaan 
assebroek - brugge 
teL 050-35.74.04 

NV Reinigingswerken 
Peetermans. 

Onderhoud en restauratie 
gebouwen. 

Selsaetenstraat 28 
2220 Wommelgem. 

Tel. 031/53.95.30 en 53.75.75. 

L U K O S p.v.b.a. 

R i n g m a p p e n - d o k u m e n t h o u -
d e r - p o c h e t t e n - s n e l h e c h -
t e r s - o f f e r t e m a p p e n . 

Fortstraat 27 
2510 MORTSEL 
Tel. 031-49.35.07. 

ETN. BERT 
Assesteenweg 117. TERNAT 

Tel. 02-582.13 12 

VERDELER VOLKSWAGEN-AUDI 

VERVOER-VERHUIZINGEN 
Laadruimte van 30 tot 50 m3 

VECOVEN Jozef 
Haneveldlaan 47, 1850 Grimbergen 

Tel. 02-268.14.02 

MEUBELEN MOENS 
Markt 28 
TERNAT 
Tel. 582.10.55 

Specialist primitief — 
stijlmeubelen en modem 

INTRAFORM-Europameubel 
Torhoutsteenweg 519 

8400 OOSTENDE 
Tel. 059-80.31.72. 

STUDIO 
DANN 

02-428.69.84 
— Industriële fotografie 
— Mode/arcf i i tektuur 
— Huweli jksreportages. 
Leon Theodorstraat 36, 
1090 Brussel 

PVBAJ BORREMANS-COCK 
& KINDEREN 

Algemene Bouwondernemingen 
Gentsestraat 238 

9500 GERAARDSBERGEN 
Tel 054-412589 ' 

Wij bouwen voor u sleutel op de 
deur (Adv. 24) 

sociaal en federaal 
Gelieve mij te sturen: 

leeuwestikkers x 5 fr. = 
stikkers «Ik ben Vlaming» x 5 fr. = 
VU stikkers x 5 fr. = 

Totaal: 

Handtekening, 

. . . . fr. 

. . . . fr. 

. . . . fr 

Hierbij voeg ik een 
D check 
D overschrijving 

ten bedrage van fr. 

Sturen aan: Volksunie, Barrikadenplein 12, te 1000 Brussel. 

Naam: 

Straat: Nr: 

Woonplaats: CX O 
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WIJ in De lOLK^uriie 

Frans Baert zette Gentse schepen voor schut 

Aktieplan 
Patershol 

Hoofdpunt op de Gentse gemeente
raad was de bespreking van het ak
tieplan -renovatie Patershol» Dit ak
tieplan werd ter goedkeuring voorge
legd aan de gemeenteraadsleden 
Aan dit aktieplan werd door de pers 
uitvoerig aandacht besteed naar aan
leiding van een perskonferentie van 
Schepen van Stadsontwikkel ing 
Monsaert. 
VU-fraktieleider Deroo zag dit plan 
als een eerste initiatief in het kader 
van de struktuurplanning. Deroo stel-

Werken in 
een politieke 
jongerenafdeling 
VUJO-Drongen heeft het Lodevy/ijk 
Dosfelinstituut gevraagd een kursus te 
geven over politieke jongerenvereni
gingen 

Deze vornningsreeks gaat door op 
w/oensdagen 7,14,21 en 28 november 
1979 in het Sociaal Centrum, Kerk
straat 2 te Drongen We beginnen om
streeks 19 u 45 

Er zal onder andere worden gehandeld 
over organizatieproblemen, propagan
damiddelen en programma's maken en 
uit uitvoeren 

W e vragen een bijdrage van 120 frank 
per persoon voor de volledige reeks 
Inschrijvingen mogen gestuurd vifor-
den naar VUJO-Drongen, Verbeke 
Hugo, Steenweg Gent-Deinze 23 te 
9810 Gent-Drongen 

de evenwel vast dat de bevolking zelf 
en de leden van de Stuurgroep Struk
tuurplanning niet geraadpleegd wer-
aen Ook de goedwerkende stedeli j
ke Kommissie van Monumenten 
werd niet om advies gevraagd 

Raadslid Verpaele onderstreepte dat 
er alleszins een oplossing voor het Pa
tershol moet komen Hij vroeg zich af 
of het voorstel wel grondig bestudeerd 
werd en vond in het plan een groot 
aantal administratieve en financiële 
leemten Verpaele zei bijvoorbeeld dat 
de onteigening van vier zones voor so
ciale huisvesting alleen al aan de Gent
se gemeenschap 20 miljoen zou kos
ten Verpaele had ook twijfels of de 
spekulatie wel zou tegengegaan wor
den VU-raadslid Frans Baert vond 
eveneens dat Schepen Monsaert er 
niet in zou slagen de spekulatie in te 
dijken Integendeel, aldus Baert, is in 
het aktieplan de spekulatie reeds inge
bouwd De raad luisterde met aan
dacht naar de VU-junst die met door
slaggevende argumenten schepen 
Monsaert voor schut zette Bovendien 
bepleitte Baert nogmaals het tot stand 
brengen van een struktuurplan zoals 
aan de bevolking tijdens de vorige ge
meenteraadsverkiezingen werd be
loofd Ook stelde hij vragen waarom er 
geen BPA werd opgezet Dit zou de 
zaak immers veel gemakkelijker ma
ken Baert liet duidelijk verstaan dat dit 
aktieplan voor de gehele uitvoering er
van financieel met haalbaar is Daaren
boven IS het niet meer dan een propa
gandastunt, aldus Baert 

BPA-definitie 
Schepen Monsaert sprak met een ui
termate zwakke argumentatie de tesis 
van Frans Baert inzake spekulatie en 
financiële implikaties tegen Toen Mon
saert zijn definitie gaf over wat een 
BPA was sloeq hij de bal dermate mis 

dat zowel Baert als Verhofstadt (PVV) 
niet aarzelden dit even recht te zetten 
De schepen zei verder dat dit aktie
plan met dient gezien te worden in het 
kader van een struktuurplan 
De VU-fraktie vond dat de woonfunk-
tie in het Patershol dient behouden te 
bill ven Hiermee wordt ondermeer het 

Pand bedoeld waarrond de laatste tijd 
heel wat aktie is gevoerd voor het be
houd van de woonfunktie aldaar 
Van Ooteghem vond in het plan de ti
ming van zes maanden waaraan de ei
genaars onderworpen zijn onhoud
baar en vroeg om deze mensen meer 
rechtszekerheid te bezorgen In die zin 

stelde Van Ooteghem een amende
ment voor, doch dit werd door de 
meerderheid met weerhouden 
Het aktieplan werd door de bestuurs-
meerderheid en door de PVV goedge
keurd Enkel de voltallige VU-fraktie en 
BSP'er Plasschaert onthielden zich 

Mark SYMOENS 

Oostakkerse werkgroep „Dienstbetoon" 
wil vooral daden 
Vanuit de plaatseli jke chirowerking 
werd ervaren dat er veraf en dichtbi j , 
mensen leven die met waardevolle 
dingen bezig zijn Met deze mensen 
wil de Oostakkerse werkgroep 
«Dienstbetoon* solidair zijn, samen 
met hen wil len ze opkomen voor wat 
mensen vri jer maakt, wil len ze bou
wen aan een wereld van gelukkige 
mensen. 

De werkgroep beoogt een werking 
van jonge mensen, die zich bewust 
en konsekwent inzetten in hun naaste 
omgeving voor mensen die zich in de 
buitenbaan van de maatschappi j be
vinden. 
Ze wil een sociale aktiegroep zijn, die 
zich beweegt van woorden naar da
den. Haar werkterrein ligt ru im: sa
men met bestaande sociale diensten, 
werken aan mini-projekten, bij ouden 
van dagen, weduwen, gastarbeiders, 
zieken, enz_ 
Zi j tracht tevens haar leden bewust 
te maken voor de nood in de wereld, 
voor de onrechtvaardigheid in eigen 

omgeving, voor de mogeli jkheid tot 
inzet in deze ti jd. 
Waarom doen deze jonge mensen 
d a t ' Daarop antwoorden zij het vol
gende 
• omdat het in de lijn ligt van de Chi-
ro, 
• omdat ze met willen kletsen over 
medemenselijkheid zonder ook iets te 
doen, 
• omdat ze kontesteren door zoveel 
mogelijk op te bouwen, tegenover een 
kontestatie die heel veel wil afbreken, 
zonder zich te bekommeren om hen 
die in de kou zitten 

De werkgroep -Dienstbetoon» bestaat 
al 3 jaar Het afgelopen werkjaar werk
te de groep 30 zaterdagen (zonder de 
andere dagen er bij te rekenen) aan 8 
projekten in de naaste omgeving Ze 
hield ook twee bouwkampen in het 
MPI, St-Jozefsinstituut, te Antwerpen 
28 mensen hebben zich hiervoor inge
ze t Het resultaat was fantastisch De 
technische leider van de Bouworde re
kende het resultaat heel even uit 
Elf en een halve arbeidsdag met acht 
werkuren per dag 8957,14 fr per per

soon en voor de 1 254 werkuren een 
bedrag van 125400 fr Dit bedrag 
heeft het MPI uitgespaard en kan het 
nu beter gebruiken voor het begelei
den en verzorgen van zijn inwoners 
De werkgroep omvat op dit ogenblik 
een vijftigtal vrijwilligers die zich regel
matig en belangeloos inzetten Ieder
een IS welkom 
Wie vijftien is (jongen of meisje) en 
iets voelt voor de werking, kan zich 
aansluiten Wie meer inlichtingen 
wenst kan terecht bij Vr Werner, St -
Jozefstraat 7 te 9040 Oostakker, (tel 
091-51 1281) 
Niettegenstaande veel goede wil heeft 
de werkgroep te kampen met financië
le problemen De verf, de matenalen, 
de verzekenng en de bouwkampen 
omvatten de belangrijkste uitgaven 
Ongeveer 40 t h van het kapitaal 
wordt gespendeerd aan bouwkampen 
en verzekeringen 
55 t h van het kapitaal aan kosten van 
matenaal, verven etc 
5 t h van het kapitaal aan onkosten die 
z o n werking met zich meebrengt 
Hoe steunen"? 
Door een bedrag te storten op onze 
bankrekening nr 860-0023665-76 
(SpaarkredieO 

Jan Vanhee 

lepel & vork 
FRITUUR-EETHUIS 

INGRID 
Olenseweg 41, Westerio 

(Voortkapel) tel 014-213696 

Vraag prijzen voor uw feestme 
nu's 
Specialiteiten 
Atle dagen verse mosselen 

FEESTZALEN-SALONS 
DE LANDSKNECHT 

Aannemer van alle feesten 
Ook verhuring van tafelgenef 

Schilderstraat 33 
2000 Antwerpen 
Tel 031-374572 

D E O U D E K R I N G 

Café vu-lokaal 

Dorpsplein, Heusden-Limburg 

CAFE-FRITUUR 
DE SNOECK 

Elie Van Laere • Marcella Naes 
sens 
Lokaal Volksunie 
Gontrode Heirweg 49 
9230 Melle 
Tel 091-3006 53 

Banketbakkerij 
ANTWERPIA 

Geraardsbergsestraat 38 
9300 AALST 
Maunts GOSSYE 
Tel 053-213533 

Dr Van De Perrelei 51 
BORGERHOUT 
Joost GOSSYE 
Tel 031-365654 

SPECIALIST VOOR 
AL UW FEESTEN! 

Verzorgde keuken, 
'lUff] demokratische prijzen, 

uitgelezen dienstbetoon 
Kesselsteenweg 38 
2260 Nijlen - Tel 031/818841 

Fees tza len 
H O F V A N A R A G O N 

Aragonstraat 6, Lier 
Tel 031-8ai5 68 

Restaurant P a l m h o f 
— tafelhouder — feestzalen. 
Specialiteit gerookte vis 
Schoolstraat 52, 
Kapelle-op-den-Bos. 
Tel 015/71 1940. 
Feestbespreking op maandag, 
dinsdag en donderdag van 19 
tot 21 u. Woensdag gesloten. 

LINDENHOVE 
Bellestraat 49 

1970 HEKELGEM 

Cafe, restaurant, speeltuin, ter
ras 
Woensdag en donderdag ge
sloten 
Maandag, dinsdag, vrijdag vanaf 
15u 
Zaterdag en zondag vanaf 's 
middags Tel 053 668740 

Steeds welkom in 

KREKELHOF 
drankhuis met sfeer 

Brusselbaan 11, Gooik 
Tel 054 3348 57 

Uw tweede ttiuis' 

WIJ t^ 

OOST-VU\ANDEREN 
M E R E L B E K E : VU-ba l in zaa l Regi , H u n d e l g e m s e s t e e n -
w e g 764 O m 21 u. m e t s h o w o r k e s t A n d r é Baer t Pri js-
1 0 0 f r V o o r v e r k o o p - 8 0 f r 

E R P E - M E R E : 2 d e v o e t t o c h t v e r t r e k o m 14 u. aan ca fé He t 
B rughu i s o p d e w\\k H o m e g e m te Erpe Nad ien gra t is e t e n 
a a n g e b o d e n d o o r he t a fde l i ngsbes tuu r Wande l l e i de r 
H e c t o r Vande re l s t 

W A A R S C H O O T : «Bal z o n d e r g renzen» In zaal Fiesta o m 
20 u 30 m e t D J N a n d . 

W E T T E R E N : 1ste W e t t e r s VU-ba l o m 20 u. 30 in zaal Par
k ing, M a s s e m e n O r k e s t Frank Tho l l ebeke m e t Je r ry . 
V o o r v e r k o o p : 80 fr Kassa l O O f r 

23 D E N D E R M O N D E : Gezel l ig samenz i jn v o o r leden e n s y m -
pat izan ten in res tau ran t « D e n O m m e g a n c k » , G r o t e M a r k t 
O m 20 u Eregas t H u g o Schi l tz Inschr i j ven bi j bes tuurs le 
d e n v o o r he t voo rz i ene e ten t je 
D E N D E R M O N D E : A r r bal in zaal W i e z e h o f t e W i e z e 
( L e b b e k e ) o m 21 u. O r k e s t Sunsh ine V o o r v e r k o o p 70 f r 
Kassa lOOf r . 

9 

10 

24 

VU-Lede besprak toestand 
Het bestuur stelt vast dat 
• de Vlaamse regeringspartijen CVP 
en BSP, onder druk van hun franstali-
ge kollega's de Vlamingen in Komen 
met willen of durven geven waar zij 
wettelijk recht op hebben 
• de V U de enige partij is die daad
werkelijk de tielangen van de Vlamin
gen in dit land verdedigt, nogmaals dui
delijk bewezen rond wat gebeurt in 
Komen en in de Voerstreek 
• een deel van de Vlaamse pers de 
inspanningen van de V U in dit verband 
minimalizeert, negeert en zelfs afkeurt 
als volksopruiing en dat de Vlaamse 
politici van CVP, BSP en PVV de in
spanningen van de V U nog kwalijk 
durven nemen ook 
• de Waalse pers als één blok staat 
achter opruiers als Happart, achter 
schietgrage toekomstige mogelijke 
moordenaars en achter de briefschrij
vende met chantage en met brutaal 
geweld dreigende wallinganten in het 
Komense 

Het VU-bestuur van Lede roept alle 
Vlamingen, Vlaamse politici, drukkings-
groepen en persmedia op om 
• alle akties ten voordele van be
dreigde gebieden en bedreigde perso
nen in Vlaanderen te steunen 

• hun aanvallen te nchten op hen die 
Vlaanderen bedreigen en bedriegen 
van buitenaf en van binnenuit, in plaats 
van hen aan te vallen die Vlaanderen 
daadwerkelijk verdedigen 

Het VU-bestuur van Lede betreurt dat 
drukkingsgroepen in Vlaanderen, so-
cio-kulturele instellingen, jeugd- en stu-
dentenorganizaties werkersorganiza-
ties en vooral, nu in het Jaar van het 
Kind de Bond van Grote en Jonge Ge
zinnen, Vrouwenorganizaties, ouder
verenigingen, enz met een krachtdadi
ger taal hebben gesproken of in het 
geheel met van zich hebben laten ho
ren 

Het VU-bestuur van Lede eist dat 
• aangezien de faciliteiten toch al
leen maar dienen ten voordele van de 
franstaligen en met gelden als Vlamin
gen van dat faciliteitenrecht willen ge
bruik maken, deze faciliteiten volledig 
in alle Vlaamse faciliteitengemeenten 
afgeschaft zouden worden 
• alle franstalige scholen in Vlaande
ren onmiddellijk zouden worden geslo
ten 
• de geldkraan van Vlaanderen naar 
Wallonië zou worden dichtgedraaid 
Meteen 
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WIJ iri K lADLK'JUMie 

Opzettelijke slordigheid in 
kontrakten te Sint-Truiden? 

LIMBURG 

Tijdens de jongste raadszitt ing te 
Sint-Truiden werden er haast uitslui
tend alledaagse zaken behandeld De 
belangstell ing van het publiek lag 
dan bi jgevolg ook eerder aan de ma
gere kan t Nochtans mogen wij ge
rust noteren dat de verdienstel i jke 
tussenkomsten van ons raadslid U 
Dril jeux en L Gelders (Nieuw) de ver
gadering boeiend maakten Dit bl i jkt 
onder andere uit de volgende punten 

B r a n d w e e r u i t r u s t i n g e n 

De raad keurde eenparig de aankoop 
van 80 persoonlijke brandweeruitrus-
tingen goed Tevens werd er beslist de 
bestaande autoladder, die nu 15 jaar 
oud IS en erge sleet vertoont te laten 
herstellen door een gespecializeerde 
firma in Duitsland Urbaan Dnijeux 
kloeg over de onvolledigheid van het 
dossier Dankzij zipi vragen kwamen 
WIJ te weten dat de kosten op 
754 000 fr werden geraamd en dat de 
herstellingstermijn een volle maand 
bedroeg Intussen kan er beroep ge
daan worden op de brandladder van 
het Hasseltse korps of van de Civiele 
Bescherming van Cnsnee Op verzoek 
van de goeverneur werd er tevens een 
knsiskomitee samengesteld Op de 
personen die er logischerwijze auto
matisch bijhoren na zijn wij werkelijk 
benieuwd welke mensen het schepen-
kollege verder nog zal aanduiden 

H u u r k o n t r a k t e n 
s t a d s g e b o u w e n 

Het schepenkollege stelde voor een 
type-huurkontrakt op te stellen voor 
het verhuren van stadsgebouwen te
gen een vastgestelde huurprijs of voor 
het ter beschikking stellen van een wo
ning aan een personeelslid uit dienst-
noodwendigheid Schepen Karel Hee-
ren wist geen antwoord te geven op 
de vraag van Urbaan hoeveel gebou
wen het hier betrof Urbaan Driljeux, 
hierin gesteund door L Gelders, drong 
aan een waarborgclausule in te lassen 
om misbruiken inzake water-, elektnci-
teits- en mazoutverbruik tegen te gaan 
Het schepenkollege besloot uiteinde
lijk aan de voorwaarden toe te voegen 
dat het verbruik de normale hoeveel
heden met mag overschrijden 

E r e l o o n k o n t r a k t 
a r c h i t e k t 

Voor de restauratie van de pastorij 
van het Begijnhof duidde het schepen
kollege architekt Moers aan Urbaan 
jammerde nogmaals over de gebrekki
ge informatie aan de oppositie Tevens 
merkte hij schrander op dat de verbin
tenis clausules bevat waardoor de ar
chitekt alle richtingen uit kan Gelders 
van zijn kant begreep met waarom het 
stadsbestuur zich met had gewend tot 
de dienst van het kunstpatrimonium 
Het ereloon zou m dit geval slechts 
7 1 h bedragen i p v de nu voorziene 

Vic Anciaux te Aalst 
AALST — Donderdag 18 oktober liep 
de Madeion vol met een driehonderd 
kaderleden van de V U uit gans het ar
rondissement om er te luisteren naar 
de toespraak van de nieuwe partij
voorzitter Vik Anciaux 

De meeste mandatanssen en be
stuursleden van de vierendertig afde
lingen waren aanwezig en werden er 
persoonlijk aan de voorzitter voorge
steld Zo zagen wij ondermeer kamer
lid Jan Caudron, de schepenen Blom-
maert De Neve en Roels de raadsle
den Carlier en Vanderbeke Van groot-
Aalst de voorzitter van het Politiek Kol
lege Anny Dienck en Piet Heymans, 
OCMW-raadslid 

Daarnaast bemerkten wij nog schepen 
Van Durme van Erpe-Mere schepen 
De Metsenaere van Denderleeuw en 
schepen Henderickx van Lede Ook 
provincieraadslid Daumene van Meer-
beke 

In zijn welkomstwoord deelde arron
dissementsvoorzitter De Cremer 
mede dat de heropstanding van de V U 
duidelijk merkbaar was zowel aan het 
groeiend aantal nieuwe leden en abon-
nee's van het weekblad «Wij» als aan 
een groot aantal heraansluitingen van 
oud-leden die ons omwille van het Eg-
montpakt tijdelijk hadden verlaten 
Nadien nam volksvertegenwoordiger 

Jan Caudron het woord om de hoge 
gast in te leiden en aan het publiek 
voor te stellen Hij zei dat Anciaux in 
Aalst geen vreemde is daar hij in 1978 
als minister de jaarbeurs plechtig had 
geopend en op andere gelegenheden 
meermaals het woord had gevoerd 

«WIJ houden van U,» zo besloot Jan 
Caudron «niet alleen omdat gij warmte 
en overtuigingskracht uitstraalt maar 
vooral omdat gij een demokraat zijt en 
dus kunt luisteren naar de basis Wij 
zien u graag met alleen omdat gij de 
Vlaamse belangen verdedigt in het 
parlement maar ook omdat gij ons 
voorgaat in betogingen zoals onlangs 
te Komen Wij zijn ervan overtuigd dat 
u als nieuwe voorzitter in staat zult zijn 
om alle nationalisten opnieuw te ver
enigen en te motiveren om verder te 
werken voor een zelfstandig Vlaande
ren, waar het goed is te wonen -

Inleidend stelde Anciaux dat de Vla
mingen nog altijd een bevolking zijn en 
nog steeds met een Vlaamsbewuste 
natie Nadien werd Anciaux vanuit de 
zaal bestookt met een twintigtal vra
gen Ondervraagd over de Amnestie
eis antwoordde hij dat de V U met alle 
kracht die eis zal blijven stellen en dat 
rond Kerstmis opnieuw een hele reeks 
amnestiewetsvoorstellen zullen inge
diend worden door de VU-frakties in 
Kamer en Senaat 

VU-voorzitter Anciaux tijdens zijn toespraak omringd door vinr Staf 
Scheerlinck, Jan Caudron, Bert Decremer, Willy Cobbauten Richard De 
Grom 

15 t h Toen Gelders vroeg naar de re
ferenties van de aangestelde architekt 
verwees CVP-fraktievoorzitter J Ko-
ninckx, die de laatste tijd mets anders 
dan zever en flauwe kul verkoopt, 
smalend naar het diploma «architek-
tuur» De voltallige oppositie vond in 
deze niet propere aangelegenheid al
leszins redenen genoeg om tegen te 
stemmen 

B e g r o t i n g O C M W 1980 

Vanzelfsprekend stond deze begro
ting weer als laatste punt op de agen
da Schepen van financiën Ruppol (to
venaar en klusjesman van alles en nog 
wat) slaagde er weer in veel te vertel
len zonder de eigenlijke kern van de 
zaak te raken Het woord «bom» ont
viel hem jammer niet vaak genoeg om 
de oppositie te sussen L Gelders be
schouwde de begroting als een mees
terwerk in het verdraaien van feiten 
Spijts de goede bedoelingen en mooi-
praterij van OCMW-voorzit ter J Le
dere bleef het deficit 26 miljoen bedra
gen Zonder verdere kommentaar be
sloot de oppositie dan ook tegen te 
stemmen 

J.PS 

Rouw te Beringen 
Op 15 oktober overleed mevrouw 
Claire Wijckmans-Vanderplancke, 
weduwe van oud VU-voorzi t ter Frans 
Wi jckmans Ze was een aktief en 
trouw VU-l id 
Onze zeer innige deelneming! 

N o v e m b e r 
12 G R O O T - B E R I N G E N . W e r k v e r g a d e r i n g tussen de 4 af

de l ingen o m 20 uur in zaal Stel la te Bever io V o o r a l he t 
herst innuleren van de a fde l ingen Paaf en Koerse l zal de 
spec ia le aandach t k r i jgen V U - p r o g r a m m a Ber ingen 
1979-80 week van d e V U jan 80 ledenwerv ing , hu isbe
z o e k e n , p lakakt ie enz , tonribola '80 

13 D O R N E - O P O E T E R E N : F i lmavond r o n d d e gevo lgen van 
d e o o r l o g o m 2 0 uur in d e paroch iezaal te D o r n e - O p o e t e -
ren O r g B G J G en het I Jze rbedevaar t komi tee 

16 V O O R S H O V E N - N E E R O E T E R E N - G e s p r e k s a v o n d r o n d 
de zin o f d e onz in van he t leger m e t H e r m a n Candr ies 
O m 20 uur in he t On tmoe t i ngshu i s Inkom 50 fr Inr Ku l -
tu re le K r ing N e e r o e t e r e n e n het I Jze rbedevaar t komi tee 

20 A L D E N E I K - M A A S E I K : G e s p r e k s a v o n d r o n d A m n e s t i e 
me t Va le re D e p a u w O m 20 uur in zaal D e Leeuv\/enk In
k o m grat is Inr D a v i d s f o n d s Maase ik en het IJzerbede
vaa r t kom i tee 

22 H E U S D E N . G e s p r e k s a v o n d «Wat me t d e V U in kan ton 
Beringen'?» O m 20 uur in zaal O u d e K n n g 

15 ST . -TRUIDEN- V o l k s v e r g a d e n n g me t vo l ksve r tegen 
w o o r d i g e r Wi l ly Ku i j pe rs in he t Ku l t uu r cen t rum o m 20 
uur 

24 S C H U R H O V E N : Jaar l i jks afde l ingsbal in zaal «Club 27» 

VU-Tongeren vraagt afschaffing faciliteiten 
VU-Tongeren is geschokt door het 

brutale optreden van de rijkswacht te
gen de Vlaamse wandelaars op 21 ok
tober II te Voeren 
Zij klaagt de discriminerende houding 
aan van de overheid die Waalse beto
gingen toelaat en beschermt doch alle 
Vlaamse akties meedogenloos laat uit-
eenslaan 
ZIJ klaagt eveneens de discnmineren-
de houding aan van het gerecht waar 
het flagrante misdrijven van waalsge
zinden onbestraft laat doch daarente
gen mets onverlet laat om repressief 
op te treden wanneer het om Vlaams

gezinden gaat 

VU-Tongeren is verontwaardigd over 
de huiszoekingen die eenzijdig bij Vla
mingen worden verncht terwijl de ben
de van Happart openlijk met vuurwa
pens dreigt zich er reeds van heeft be
diend en sedert vele maanden gebruik 
maakt van een illegale radiozender 
VU-Tongeren benadrukt dat Voeren 
integraal deel uitmaakt van Vlaams-
Limburg en dat hierover geen enkel 
kompromis mogelijk is 
ZIJ eist de onmiddellijke afschaffing 
van de faciliteiten, die oorzaak zijn van 
alle moeilijkheden 
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Walter Godefroot 
D R O N G E N . — Bij een bezoek ten huize van de familie Godefroot 
dachten we het geheim ontdekt te hebben van de opmerkelijk 
beredeneerde wijze waarop Walter Godefroot in at die jaren wél een 
carrière als toprenner heeft uitgebouwd, maar dan toch niet toegaf 
aan de verleiding om zeg maar rivaal Merckx keer op keer ritzeges 
trachten af te snoepen». 
Naast de imposante open haard, in elektronische slagorde met de 
kleurentelevisie, heeft Godefroot plaats geruimd voor een video
recorder. Zijn met mondjesmaat afgemeten prestaties berekende 
Walter Godefroot dus in de voorbije jaren door het achteraf op de 
video bekijken van zijn wielerkoersen. Helaas, de eeuwige amateur
renner die ondanks zijn ambities broodrenner is geworden, moet nog 
elders zijn pedaalslag geprogrammeerd hebben, want de bewuste 
video blijkt het afscheidsgeschenk te zijn van de «Drongense 
veloclub», en er moet trouwens nog een handige technikus 
voorbijkomen om dat retroding op de TV aan te schakelen. 
Walter Godefroot nam deze week donderdag afscheid als 
beroepswielrenner zonder enig beroepsgeheimpje vrij te g e v e n -

Godefroot had de voorbije maanden, 
en zeg maar sinds zijn overwinning in 
de -Ronde van Vlaanderen- vorig 
jaar, enorm veel last om nog elke dag 
zijn pedalen geweld aan te doen. Hij 
wou als 36-jarige eervol afscheid ne
men. En zo is geschied. Nu hijzelf van 
de fiets is gesprongen, wil hij verder 
IH het wielerwereldje meelopen, om 
0ndere renners een duwtje te geven 
als ploegleider. Als ploegleider van 
Daniël Willems vooral. Toch wel een 
uitstekend moment om met deze 
courreur-met-verstand, ook wel reeds 
'de biechtvader en advokaat van een 
zwakke troep genoemd-, de wielren
nerij op zijn combines, mistoestanden 
en toekomstperspektieven te beoor
delen. 
Walter Godefroot: «Hoewel ik nooit de 
bedoeling heb gehad als beroepsren
ner een lange carrière op te bouwen, 
heb ik op tien jaar tijd toch veel meer 
kunnen verdienen dan als schrijnwer
ker. 
Ik vond het wel prettig te behoren tot 
de goede lichting van een Merckx, van 
een Van Springel, van een De Vlae-
minck, maar diegenen die verhoopt 
hadden mij spoedig te zien opdagen als 
een geduchte rivaal van zeg maar 
Merckx hebben zich inderdaad duchtig 
vegist. 
Ik heb er voor mezelf een onwrikbaar 
ordewoord van gemaakt om elke wed-

men voor de beroepsrenners een ste
vige juridische steun wil uitbouwen (om 
maar één essentieel element van onze 
belangenbehartiging te vermelden), dat 
dan de grote kosten voor juridische 
diensten voor het merendeel door de 
kleintjes zullen dienen opgebracht te 
worden. 
Want beroepswielrennerij blijft een bij 
uitstek individuele kompetitie, en het 
spreekt vanzelf dat de grootsten niet 
eenzelfde verdediging behoeven als de 
tweedeplanspelers, of de figuranten. Ik 
denk nu zomaar wat luidop na; ik vind 
dat de kopman van een ploeg zijn 
ploegmaats als eerste zou dienen te 
verdedigen. In de voorbije tien jaar heb 
ik de ervaring opgedaan dat verschil
lende renners de naam van beroeps
renners onwaardig zijn.» 

«Een vluchtige topcarrière 
als de pest gemeden» 

strijd, zonder enige uitzondenng, op 
een spontane niet-geforceerde wijze 
uit te rijden 
In het voorseizoen twee tot drie veelei
sende kompetitiewedstrijden vond ik 
voor mezelf genoeg Ik heb altijd op ter
mijn gereden; nooit heb ik op voorhand 
gezegd die of deze koers kost-wat-kost 
te willen winnen. Een vluchtige topcar
rière heb ik als de pest gemeden » 
— Er was toch nog iets meer dan zo
maar het mijden van een snelle op
gang en een even snel daaropvolgen
de afgang ? Zeker gebrek aan ambi
tie? 

Walter Godefroot: «Ik heb er me altijd 
aan gehouden om nooit te hoge fyzieke 
eisen aan mezelf te (laten) stellen Ik 
blijf toegeven dat Merckx een supe
rieur renner was, en aan zijn zijde wou 
ik me echt niet kromkoersen. Zoals ik 
trouwens nu zelf vind (en mijn vrouw 
heeft me wel een extra-duwtje in die 
richting gegeven) dat het ogenblik is 
gekomen om nu een andere job te 
doen...» 

Onbeschermde kudde 
Walter Godefroot bleek niet alleen 
een uitgekiende jongeman te zijn die 
een wielerseizoen met een zorgvuldi

ge programmalle aanvatte en door
worstelde, maar hij heeft zich ook nog 
aangediend als een voorvechter van 
een betere sociale bejegening van de 
wielerprofs... 
Walter Godefroot: «Och, daarover is in 
sportartikels al zoveel teveel geschre
ven. Ik heb me inderdaad wel eens la
ten ontvallen dat wij, wielrenners, een 
onbeschermde kudde zijn. Terwijl in an
dere beroepen het sindikalisme in de 
voorbije tien jaar sterk werd uitge
bouwd stellen we vast dat een wielren
ner bij ons nog niet het elementaire 
recht op verdediging heeft verworven. 
Bij onrechtvaardige beslissingen van 
organizatoren, direkteurs, enzomeer.. 
heb ik wel eens spontaan mijn bezwa
ren laten horen. Ik heb een ingebouwde 
refleks tegen straffen die onrechtmatig 
genomen worden.» 
— Hoe zie je dan zo'n sindikale 
machtsgroepering van beroepswiel
renners ? Er is al zoveel over gezegd, 
maar veel konkreets hebben we nog 
niet mogen noteren... 
Walter Godefroot: «Misschien ben ik 
ook op dit gebied teveel amateuristisch 
blijven denken Pasklare oplossingen 
mag men van mi| nu toch met meteen 
verwachten. Wel stel ik vast dat, als 

— Er zijn nog twee andere kwalen in 
de wielersport: de doping en de 
'Combine-, de harde kommerciële af
spraken... 

Walter Godefroot: «Persoonlijk voel ik 
me nu echt wel gelukkig dat ik bij al die 
hete vuren immer een goede steun heb 
gehad aan mijn huisdokter, en dat ik mij 
met liet afleiden om tegen zijn adviezen 
in te koersen. 

Het IS mijn overtuiging dat je met do
ping geen grote kampioenen kunt ma
ken Wél kan met een medische stimu
lans het opdrijven van prestaties be
reikt worden. De doping in de sport 
dient volgens mij gezien te worden in 
het kader van een groter maatschappe
lijke kwaal die we kennen in zoveel an
dere beroepen: in alle lagen van de be
volking wordt nu een overkonsumptie 
van geneesmiddelen vastgesteld. In de 
sport heeft men zich wellicht teveel 
blindgestaard op enkele gevallen die 
duidelijk de spuigaten uitliepen. Mis
schien ben ikzelf immer te nuchter ge
weest, alleszins ben ik tegenover het 
uiteindelijk (neven)effekt van pepmid-
delen sceptisch gebleven. Ik heb nooit 
gewild dat anderen voor mij de grens 
van mijn prestaties zouden bepalen..» 

Daniël Willems 
— Behalve de doping blijven ook de 
'Combines- de wielersport teisteren... 
Walter Godefroot: «Toch niet overdrij
ven, hé. Er wordt op die dingen nogal 
wat zwaar de nadruk gelegd. Je mag 
aannemen dat elke firma die een ploeg 
financieel in leven houdt zwaar wil beta
len (extra wil betalen desnoods!) om 
een koers te winnen. Maar het echt uit
verkopen van een wedstrijd is onbe
taalbaar. Een goeie wedstrijd kan niet 
verkocht worden. Wél zullen er allicht 
altijd die kleine subtiliteiten blijven: 'als 
je niet kan winnen, dan is de neiging 
groot om afspraken te maken zodat 
die renner toch zoveel mogelijk kan 
verdienen tijdens de bewuste wed
strijd. En zo zie je het wel meer qebeu-
^n dat renners die 'goed zaten- on-
fsrwacht en onverklaarbaar solidair 
ter plaatse gaan trappelen--

— Het zal allicht immer onmogelijk 
blijven de wielersport uit de harde 
kommerciële kompetitiesfeer te ha
len, maar kunnen de stekelige hoeken 
niet kollegiaal-vriendelijk afgerond 
worden met een elementair sociaal 
statuut? 

Walter Godefroot: «Zeg dat wel. Maar 
er is toch wel vooral het probleem van 
die wielrenners die zich vooral be
roepsrenner wanen en zich ondanks 
stevige tegenwind hardnekkig miserie 
(sociale en andere) op de hals blijven 
halen. 
Sommigen zouden beter als amateur 
blijven koersen. Mocht ik geen grote 
suksessen als beroepsrenner geboekt 
hebben dan zou ik zulks als amateur 
wél betracht hebben. 
De verschillende problemen die U daar 
opsomde- sociale, doping, combines 
e.d.m. treffen volgens mij toch vooral 
de kleinere ploegen, de ploegen van de 
firma's die zwakjes investeren... 
Ik herhaal het, allicht ter attentie van 
sommigen, dat ik immer bewust zo 
nuchter mogelijk ben gebleven. Van
daar dat je mij niet de klassieke vraag 
moet stellen naar mijn meest aangena
me of mijn meest onaangename herin
nering als wielerprof. Omdat ik nooit 
echt uitbundig ben geweest, mij door 
die suksesmomenten met op sleep
touw liet nemen, ben ik ook nooit echt 
zeer diep in de put geraakt bij tegen
spoed. Het IS misschien wel een kwes
tie van temperament; van zelfzekere 
berekening. 
Overigens, wat die voorbije profwed
strijden betreft: ik leef niet van of met 
herinneringen. Daarom ben ik ook wel 
blij dat ik pas nu die video-recorder ge
kregen heb.» 
— De veelbelovende jongeman Da
niël Willems zal nu mogen profiteren 
van uw beroepservaring- Ga je hem 
niet misbruiken en volgend jaar hals-
over-kop in een 'Tour de France-
s tort en ? 
Walter Godefroot: «Er is helemaal nog 
geen nieuwe koerskalender. Ik zal kolle-
ga Willems een advies geven, we zullen 
samen de zaken rustig bekijken, en we 
zullen ons zeker niet blindstaren op de 
«Ronde van Frankrijk». Er is ook nog 
zoiets als de Ronde van Italië, de ronde 
van Spanje... Ik zal me er alleszins voor 
hoeden om renners die jonger zijn dan 
ik het kwaad aan te doen waarvoor ik
zelf immer op mijn hoede ben geweest. 
Dat IS nodig, willen wij ons imago als de
gelijke Vlaamse beroepsrenners op 
peil houden.» (hds) 
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