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ER BESTAAN GEEN BELGEN 
Op dinsdag 22 januari jl. heeft de KRO 
de dokumentaire: 'Er bestaan geen 
Belgen' uitgezonden waarvan ik hoop 
dat deze aan de Hollandse kijkers wat 
meer begrip voor onze toestanden 
heeft bijgebracht 
En we zagen iets wat we anders nooit 
zagen: namelijk het Waalse Kongres. 
W e hoorden hun bewering dat de 
Franse taal de taal is van de bovenlaag 
in de maatschappij en van de leidende 
klasse. Juist zoals Hitler dacht dat zijn 
«Herrenvolk» uit «Übermenschen» be
stond, zo beweren de frankofonen bij 
ons, dat zij in alles de baas moet blij
ven. 
Vlaanderen is nu al 150 jaar een «ver
drukte meerderheid». En wordt de 
Vlaamse Leeuw nu niet wakker, dan 
blijft hij voor nog eens 150 jaar de stak
ker!! 
Misschien heeft deze uitzending dan 
toch de Vlamingen geholpen om in de 
goede richting te gaan denken? 

J.G., Maasmechelen 

GEEN STEUN MEER! 
Zopas heb ik de hernieuwing voor 
1980 van mijn lidmaatschap bij het Al
gemeen Verbond van Zelfstandige Ar
beid (AVZA) geweigerd. Dit is geen 
beslissing die ik lichtvaardig heb geno
men. 
Ik ben sinds jaren als middenstander 
aktief in de Volksunie. Zes jaar ge
meenteraadslid in het vroegere Gent
brugge en nu afgevaardigde in de ste
delijke Advieskommissie voor de Mid
denstand. 
Dit belette mij niet mijn bijdrage te blij-
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ven betalen alhoewel het Verbond 
openlijk een andere partij, de RAD, on
dersteunt 
De houding van haar volksvertegen
woordiger. Hendrick, bij het in overwe
ging nemen van een amnestie-wets
voorstel van de Volksunie, heeft mij 
beïnvloed. Alhoewel een inover-

letsel voor een belangrijke fraktie bin
nen de Volksunie om het apartheidsre-
gime door dik en dun te verdedigen. 
Zoals 't Pallieterke in zijn nummer van 
17.1 .'80 schreef: «Voor alle Vlaams-na
tionalisten is en blijft het : Ons vir jou 
Suid-Afrika!» ( = «Right or wrong my 
country» wat er ook moge gebeuren). 

Ook vrouwelijk personeel 

NIET OUDER DAN 25 JAAR 
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wegingneming geen goedkeuring van 
het voorstel inhoudt heeft de heer 
Hendrick samen met de Waalse verte
genwoordigers tegen deze inoverwe-
gingneming gestemd. 
Ik wens noch rechtstreeks noch on
rechtstreeks een steun te zijn voor ie
mand die in 1980 nog de hardvochtig
heid opbrengt om de onrechtvaardige 
gevolgen van de repressie als een blij
vende staf op te leggen, meer dan 30 
jaar na het einde van de oorlog! 

J.D.M., Gentbrugge 

KIND EN APARTHEID 
N.a.v. het stukje «Kind en /Apartheid» te 
Brugge (Wij van 17 jan. II.) deze be
schouwingen. 
Het argument dat de steller van boven
genoemd artikel aanvoert om zich van 
hot Brugse initiatief te distantiëren — 
nl. een eenzijdige opstelling van het 
Brugse stadsbestuur in deze kwestie 
— is. vrees ik. een drogreden. 
De kern van de zaak is de verdeeld
heid van de V U over de praktische 
toepassing van een van de meest es
sentiële punten van haar programma: 
het volksnationalisme en het daaruit 
voortvloeiende zelfbeschikkingsrecht 
der volkeren. Een principe dat nog 
eens plechtig werd herhaald en beves
tigd op het recente VU-partijkongres 
van 15 december 1979. 
Zuid-Afrika — waar de overgrote 
meerderheid van de bevolking niet in 
het parlement is vertegenwoordigd en 
dus politiek monddood is — leeft dui
delijk onder een ondemokratisch en 
repressief regime. Maar dat is geen be-

Hoe Is het mogelijk dat Vlanningen dto 
— naar ze beweren — heel hun leven 
voor de ontvoogding van Vlaarxleren 
hebben gestreden, in Zuid-Afrika aan 
de kant van de onderdrukkers staan? 

Het feit dat Zuid-Afrika binnen de 
Westerse invloedssfeer ligt en dat de 
blanke Zuidafrikanen enige verwant
schap met ons hebben, is een reden te 
meer om extra kritisch te zijn, dacht ik. 

Als de V U als een geloofwaardige 
volksnationale rechtvaardigheidspartij 
wil overleven, is het de hoogste tijd dat 
in deze kwestie klare wijn wordt ge
schonken. 

J.V.V, Brugge 

HOOFDSTAD 
VLAAMS-BRABANT 
Ik ben het niet eens met mijn vriend 
Willy Kuijpers wanneer hij zegt dat 
Leuven de zetel van de provincie 
Vlaams-Brabant zou worden («Wij». 
24 januari). Historische argumenten 
zijn hierbij niet de hoofdzaak. 

Ten eerste is het niet zeker dat de hui
dige provincies (mits splitsing van Bra-
banü de beste oplossing zijn voor het 
zgn. «tussenniveau». 

Gesteld dat «Vlaams-Brabant» als ge
heel een tussenniveau wordt moet de 
zetel van deze administratie verkeers
technisch het best bereikbaar zijn voor 
geheel Vlaams-Brabant.. en dat is Leu
ven niet zeker niet de binnenstad als 
rattenval voor automobilisten. 
Als de Vlamingen voor eenmaal ver

standig wilden zijn zouden zij een splin
ternieuwe nederzetting kiezen bij een 
E5-afrit zo dicht mogelijk bij Brussel, 
zodanig dat de provinciale funktiona-
rissen. die er voor betaald worden zich 
als Vlamingen te gedragen, een Vlaam
se inspuiting geven in de bedreigde 
Brusselse periferie en voor hun sociaal 
leven op Brussel, onze hoofdstad, geo
riënteerd worden. 

M.V.H.. Heverlee 

VIETNAMESE 
BOOTVLUCHTELINGEN 

Het zou me erg spijten dat als gevolg 
van de lezersbrief «Vietnamese boot
vluchtelingen» in «Wij» van 17 januari II. 
een verkeerd beekJ over de opname 
van deze mensen in ons land zou 0(> 
gehangen worden. Daarom wil ik 
graag iets vertellen over mijn eigen er
varing in dit werk. Als plaatselijke pro
testantse kerkgemeenschap besloten 
wij samen een vluchtelingengezin te 
adopteren. Vele bereidwillige handen 
maakten het werk licht en in enkele da
gen tijd werd de bovenverdieping van 
een winkelhuis gezellig maar zeer een
voudig bewoonbaar gemaakt 
Vijf weken geleden mochten wij dan 
ons gezin afhalen op Zaventem. Het 
enige bezit van deze vluchtelingen wa
ren drie kookpotten en wat versleten 
kleren. Ze waren duidelijk ondervoed 
en het kleinste kindje was ziek en had 
waarschijnlijk het kamp niet lang meer 
overleefd. Met een kleine werkgroep 
zorgden we voor de opvang en bege
leiding. 

Persoonlijk volg ik het gezin dagelijks 
en uit alles blijkt dat zij nooit enig kom-

fort of weelde hebben gekend. De 
voor ons meest eenvoudige zaken zijn 
hun totaal onbekend. We moeten ze 
dan ook stap voor stap leren integre
ren in onze voor hen totaal vreemde 
samenleving. 

Het zijn erg lieve mensen en heel dank
baar voor alles wat we voor hen doen. 
Voor ons waren dit onze naasten, die 
een hand naar ons uitstaken en om 
hulp vroegen, wij hebben geen vragen 
gesteld naar hun verleden maar deze 
hand gegrepen omdat we kristenen 
zijn. 

Tot slot wil ik er dit nog aan toevoegen: 
onderdrukking is een van de grote oor
zaken dat vele Vietnamezen hun land 
zijn ontvlucht en wat onderdrukking 
betekent zou men als Vlaming loch ze
ker moeten kunnen begrijpen. 

I.D.D.. Boechout 

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

De redaktie 

NU GELD 
BELEGGEN 
IN DE ZON... 
ALS U VOLGENDE ZOMER 
UW VAKANTIE IN SPANJE 
IN UW EIGEN VILLA WIL 
DOORBRENGEN IS HET NU 
DE HOOGSTE TIJD OM ER 
WAT VOOR TE DOEN 

N U kunt U nog bouwen in PUERTO REY, 
een mooie tuinurbanisatie van 70 ha, 
in de nabijheid van een prachtig golfterrein 
(18 holes) en een jachthaven, aan een onge
rept zandstrand, waar U zich dadelijk thuis 
zult voelen. 

In PUERTO REY bouwt men onder Belgisch 
beheer volgens Belgische normen en... 
tegen Spaanse prijzen. (Met 1.000.000 F 
kunt U NU in Spanje nog bouwen). 

PUERTO REY 
is een Vlaamse urbanisatie, waar reeds 
méér dan 200 gezinnen hun villa bouwden, 
met de zekerheid dat ze altijd gemakkelijk 
verhuurd wordt via V.T.B. - V.A.B. 

WILT U MEER WETEN OVER PUERTO REY? 

stuur onderstaande bon, Ingevuld, terug en u krijgt zonder 
enige verbintenis, een volledig-gratls dokumentatle. 

t 

Naam: 

Adres: 

Plaats: 

Tel. nr: 

wmM'-'^m 

Opsturen aan Protnoclones Puerto Rey. 
Leo de Bethunelaan 10 - 9300 Aalst. België. 
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Alleen de Volksunie 
Wie zich vorige zondag de moeite heeft 
getroost om het RTBF-programma 
«Face a la presse» te bekijken, kreeg een 
onverwachte kans om zijn inzichten in 
de politieke ontwikkeling te verdiepen. 
Aan het woord was Tindemans, gekon-
fronteerd met drie journalisten. Leo 
Tindemans is de politieke figuur, die het 
sterkst een persoonlijke stempel heeft 
gedrukt op het voorbije decennium. Aan 
het begin van de jaren zeventig was hij, 
als minister voor Kommunautaire Be
trekkingen, in allerhoogste mate ver
antwoordelijk voor de nieuwe grondwet. 

Aan het eind van de jaren zeventig kon 
hij, als voorzitter van 's lands grootste 
partij, terugblikken op tien jaar tijdens 
dewelke geen enkele stap verder werd 
gezet. Alle pogingen om de staatsher
vorming te vervolledigen zijn — hoe dan 
ook — gestrand op hem en zijn partij. 
Nadat hij tijdens «Face a la presse» een 
vrij strakke unitaire geloofsbelijdenis 
had afgelegd, vroegen de journalisten 
hem hoe hij de ideale Belgische staat 
ziet. Leo Tindemans antwoordde onmid
dellijk, dat hij in 1970 er diep van over
tuigd was een degelijke en blijvende 
hervorming te hebben doorgevoerd. 
Een zeldzaam «ogenblik van de waar

heid»! Vrijwel nooit werden de politieke 
fouten zozeer opeengestapeld als in 
1970: het prijsgeven van de Vlaamse 
meerderheid, de alarmbel, de pariteit in 
de regering, de drieledigheid. En pre
cies met een trotse verwijzing naar dit 
onooglijk onding beantwoordde de 
Vlaamse voorzitter van 's lands grootste 
partij de vraag naar de «ideale Belgi
sche staat»! 
De rest van de tekening kan worden bij
gewerkt. De jaren zestig waren getuige 
geweest van de pijlsnelle opgang van de 
Volksunies ze eindigden met het gerom
mel van de Leuvense revolte. Gaston 
Eyskens erkende, dat de unitaire staat 
zijn tijd had gehad. 
De hervorming van de staat werd ter 
hand genomen door de unitarlsten. Met 
de vaste bedoeling om de unitaire bal
lon in de lucht te houden, hem hoogstens 
te ontdoen van zo weinig mogeliik bal
last en hem op te smukken met de wlm-
peltjes van een zeer oppervlakkige de-
centralizatie. De vaders van de nieuwe 
grondwet, zo erkende Tindemans verle
den zondag g;rif, waren vast overtuigd 
het in eeuwigheid daarbij te kunnen la
ten. 
Deze redenering is niet opgegaan i een 

nieuwe en diepgaander hervorming van 
het land drong zich op, mede door de eis 
van de francofonen om de in de grond
wet van 1970 ingeschreven drieledig
heid ten uitvoer te leggen. 
Sindsdien hebben de unitaristen in 
Vlaanderen het scenario veranderd. Ze 
zijn overgeschakeld naar het flamin
gantisme, ze pakken uit met de traditio
nele eisen van de Vlaamse beweging. 
Tien jaar zorgen zij er nu reeds voor, dat 
er geen enkele stap vooruit wordt gezet 
met de staatshervorming. 
Hun bedoeling? «Bewijzen» dat het fede
ralisme, ondanks al hun «goede wil», 
niet verwezenlijkbaar is. De koehandel, 
het bedrog, de ondoorzichtigheid, het 
opbod en het getrappel ter plaatse zo
zeer doen toenemen dat de argeloze 
burger in arren moede dan maar vrede 
neemt met zo weinig mogelijk verande
ring en zoveel mogelijk België. 
Er is in Vlaanderen maar één enkele fe
deralistische kracht, maar één enkele 
nationalistische macht: de Volksunie. 
De bedoeling van de unitaristen kan 
maar op één enkele manier doorkruist 
worden: de Volksunie terug zó sterk ma
ken, dat ze de unitaristen de daver op 
het lijf jaagt! 

tvo 
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Cecile Goor 
en het FDF 
Mevrouw Cécile Goor, nieuwe 
minister van het Brussels Ge
west, was tot voor kort nog een 
vrijwel onbekende PSC-sena-
tor, alhoewel ze dan toch reeds 
een half dozijn jaren in de Hoge 
Vergadering zetelt. 
Dat ze uitverkoren werd voor 
een ministerportefeuille in de 
regering Martens-ll, en wel spe
ciaal voor het Brussels Ge
west, heeft ze wellicht in de al
lereerste plaats te danken aan 
de uitstekende verhoudingen 
tussen het FDF en de Brussel

se PSC. In het Brussels Agglo
meratiecollege is het FDF de 
sterkste groep, zonder noch
tans de meerderheid te hebben. 
Die meerderheid wordt haar 
echter stelselmatig bezorgd 
door de PSC, die in ruil daar
voor deel mag uitmaken van 
het zgn. «schaduwkollege», een 
apart frankofoon onderonsje 
waar de FSC weliswaar over 
geen mandaat beschikt maar 
behoorlijk aan zijn trekken 
komt 
Aangezien de regering zeer 
binnenkort een twee-derde
meerderheid nodig heeft in het 
Parlement, is het niet onwaar
schijnli jk dat mevrouw Goor 
werd uitverkoren precies om 
naar de FDF-stemmen te hen
gelen. 
Aan te stippen valt nog dat 
deze PSC-senatrice, net als 
haar partijvoorzitter trouwens 
van Vlaamse afkomst i s -

Tindemans op RTBF 
Verleden zondag was Tinde

mans te gast in het TV-pro-
gramma «Face a la presse» van 
de franstalige RTB. Ten over
staan van drie RTB-journalisten 
en van de kijkers legde hij een 
aantal verklaringen af, die het 
onthouden waard zijn. 
Hij verklaarde zonder omwe
gen dat hij een unitarist is en 
dat hij niet gelooft in een twee-
of driedelig federalisme. In ant
woord op een vraag naar «het 
België van zijn dromen» ant
woordde hij, dat hij erin 1971 

van overtuigd was dat de toen
malige grondwetsherziening 
een afdoende en blijvende op
lossing zou zijn: een zeer be
perkte regionalizatie met een 
beperkte kultuurautonomie! En 
uiteraard: met drieledigheid, 
met een paritaire regering, met 
het prijsgeven van de Vlaamse 
meerderheid, met de alarmbel . 
Hij betreurde dat het thans niet 
meer mogelijk blijkt, het daarbij 
te houden. In de gegeven om
standigheden streeft hij ernaar, 
de twee gemeenschappen 
meer autonomie, Brussel een 
speciaal statuut en het land een 
unitair ekonomisch beleid te 
bezorgen. 

Het gebeurt niet zo vaak, dat de 
CVP-voorzitter zo duidelijk in 
zijn (unitaire) kaarten laat z ien . 

Gramme en 
wetenschapsbeleid 

In de regering Martens-I ku-
muleerde de PSC-er Georges 
Gramme reeds twee portefeuil
les: Binnenlandse Zaken en In
stitutionele Hervormingen. In 
de ploeg Martens-ll heeft hij 
daar nog een cumul bijgekre-
gen, waarschijnlijk als beloning 
voor zijn roemruchte bemiddel-
ling bij de ontmoeting tussen 
Hapart en Boudewijn. 
Gramme heeft tans ook Weten
schapsbeleid onder zijn be
voegdheid. Hij erfde deze por
tefeuille van de FDF'er Outers, 
die hem cumuleerde met Bui
tenlandse Handel. Outers had 

tijdens Martens-I beslag mo
gen leggen op twee portefeuil
les, die onder Tindemans-ll 
door de VU'ers Van de Kerck-
hove en De Bruyne beheerd 
werden. Hij kreeg aldus ruim
schoots de gelegenheid om het 
Vlaamse werk van zijn voor
gangers ongedaan te maken. 
Deze taak wordt nu voortgezet 
door de PS-er Urbain op Bui
tenlandse Handel en door de 
PSC-cumulard Gramme op We
tenschapsbeleid. 

Boksmatch 
in CVP 

Het rumoer dat verleden 
week maandagavond op de 
CVP-partijraad in de Brusselse 
Zuidertoren werd gemaakt, 
blijft nog nazinderen in de 
TweekerkenstraaL 

Niet alleen is de ruzie tussen 
Martens en Tindemans, die men 
jarenlang heeft pogen te ver
doezelen, nu in haar volle om
vang tot het grote publiek door
gedrongen, er zijn daarenboven 
nog een aantal andere tegen
stellingen aan het licht geko
men. 

Zo is het op die fameuze Partij
raad bijna tot een slaande ruzie 
gekomen tussen Tijl de Clercq 
en CVP-Jongerenvoorzitter 
Erik Van Rompuy. Tijl De 
Clercq behoort tot de ACW-
vleugel die, zoals tans alge
meen bekend mag worden ge
heten, de regering Martens 
heeft terechtgehouden. Erik 
Van Rompuy behoort tot de Tin-
demans-clan; hij bewees de 
parti jvoorzitter de jongste 
maanden hand- en spandien
sten in diens gevecht tegen 
Martens. 

De Clercq en Van Rompuy zijn 
in de Zuidertoren mekaar let
terlijk 'te lijf gegaan. Er was de 
sussende assistentie van heel 
wat aanwezigen nodig om een 
hardhandige uitwisseling van 
christelijke gevoelens te belet
ten. 
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Brusselse 
bouwreus over kop 
Het faillissement van de grote 
Brusselse firma Socol heeft 
reeds twee dochterbedrijven 
meegesleurd. Het betreft de 
Luikse bedrijven Sagres en 
Henri et Poismans. Dat bete
kent dat de 1.200 werklozen van 
Socol vervoegd worden door 
honderden lotgenoten in het 
Luikse. 
Dit faillissement is een gevolg 
van wanbeheer. Een bepaalde 
leidende figuur slaagde er 
reeds in, vier andere bouwbe
drijven ad patres te sturen, wat 
niet belette dat hij ook in Socol 
een vinger in de pap had. 
Het is dan ook onverklaarbaar 
dat de Belgische staat zo licht
vaardig geld in deze kaduke fir
ma spoot, ondanks waarschu

wende stemmen. We stellen 
meteen vast, dat vooral Waalse 
en Brusselse firma's van i 
staatswege worden geholpen \ 
zonder dat er kontrole wordt 
uitgeoefend door de betrokken 
ministeries. Eens te meer moet 
de Vlaamse belastingbetaler 
mee opdraaien, des te meer 
daar er sprake is van overname 
van Socol, al is de eventuele 
gegadigde nog niet officieel be
kend. Maar het is vrijwel zeker 
dat de staat opnieuw zal inves
teren indien het tot een overna
me komt. Zal dat dan weer zon
der nauwgezette voorwaarden 
en kontrole gebeuren? Deze 
vraag moet dringend gesteld 
worden aan de ministers van 
Ekonomische Zaken, Financiën 
en Openbare Werken. Toeken
ning van kredieten of het ne
men van participaties in los 

verband en zonder inspraak 
van de gemeenschap is niet 
langer duldbaar! 

Rutten veroordeeld 
De correctionele rechtbank 

van Tongeren veroordeelde 
verleden week de gewezen 
CVP-volksvertegenwoordiger 
en burgemeester van de Lim
burgse gemeente Dilsen Rutten 
tot vijf jaar ontzetting uit de 
burgerrechten, acht maanden 
gevangenis waarvan zes voor
waardelijk, en achtduizend 
frank boete. 
De straf wordt algemeen als 
behoorlijk zwaar beschouwd. 
De feiten waren dat ook: de 
rechtbank oordeelde dat de ge
wezen CVP-politicus van de 
schandalige praktijken bij het 
leerlingenvervoer op de hoogte 
is geweest en ze dekte met zijn 
handtekening. 

Financiële 
solidariteit 

Mevrouw Wynants is voor
zitter van de algemene raad van 
de MOC, de Waalse vleugel 
van de kristelijke vakbond. 

Op een vergadering van haar 
raad te Namen heeft ze gezegd, 
dat de M O C erg veel belang 
hecht aan de binding van de 
programmawet aan de staats
hervorming. 
Over de staatshervorming 
meende zij, dat «de financiële 
solidatriteit mogelijk moet blij
ven». De Walen hebben vroe
ger, zo beweerde ze, de ekono
mische opleving van Vlaande
ren toegestaan. Het moet nu 
maar eens aan de Vlamingen 
zijn om te betalen. 

Treinverkeer 
in de war... 
De staking van de treinbestuur
ders werd voor de liberale vak
bond en de vereniging van 
treinbestuurders een onver
wacht sukses. Volgens de 
NMBS staakte slechts de helft, 
maar volgens de inrichters 
staakte er 80 o/o. Het echte cij

fer zal wel in het midden liggen. 
Feit is dat vooral tijdens de 
spitsuren het merendeel van de 
treinen uitviel (ook internatio
nale) en dat het tijdens de kal
me periode tot grote vertraging 
en later tot bomvolle treinen 
kwam. De NMBS deed haar ui
terste best, om de staking op te 
vangen maar moest niettemin 
erkennen dat ze een sukses 
was. 

Drie eisen 
De staking werd uitgeroepen 
op basis van_ 3 eisen: menselij
ker arbeidsvoorwaarden (geen 
10-uren en meer-prestaties 
meer), dienstregeling, die fami
lieleven toelaat; optrekken van 
de lonen en overheveling naar 
de status van «technisch be
diende» teneinde te vermijden 
dat een treinbestuurder ook 
voor niet-technische karweien 
wordt ingezet 
Intussen wordt de tegemoetko
ming aan die eisen voorbereid. 
Er worden immers 2.000 kandi
daten opgeleid. Indien zelfs 
maar de helft in het eksamen 
slaagt zal dit een gevoelige 
werktijdverbetering voor de ak-
tieve bestuurders zijn. Hoewel 
het ACV en het A B W afzijdig 
bleven van de staking, steunen 
ze deze eisen. 
Hun afzijdigheid werd door de 
betrokkenen zeer kwalijk gene-
men en het is best mogelijk dat 
met de liberale vakbond en de 
lokovereniging voortaan reke
ning zal gehouden worden, nu 
hun representativiteit harde 
werkelijkheid is gebleken. Het 
is trouwens pas sinds de stich
ting en de aktie van de niet-syn-
dikale vereniging dat er gehoor 
komt voor hun eisen. 

Ontbrekende stem
men 
Een van de problemen waar
mee de regering-Martens II al 
over een paar weken zal te wor
stelen hebben, is dat van de 
vereiste meerderheid. Voor het 
doorvoeren van haar zoge
naamde «afgeslankte» gewest

vorming heeft zij een twee-der
demeerderheid nodig. En daar
over beschikt ze sinds de defe-
nestratie van het FDF niet meer. 
In de Senaat rooit ze het wel; in 
de Kamer echter heeft ze één 
stem te kort 
Eén stem te kort: dat is de wis
kundige rekening. Maar de poli
tieke rekening zal er wellicht 
anders uitzien: een paar 
CVP'ers zullen gewoontege
trouw zich onthouden of tegen
stemmen. Een paar andere 
CVP'ers zullen op het beslis
sende ogenblik lijden aan de 
een of andere geheimzinnige 
diplomatieke ziekte, die hen 
toelaat om met opgeheven 
hoofd en in onschuld gewassen 
handen voor hun kiezers te ver
schijnen. 
Er zal dus méér nodig zijn dan 
één enkele ontbrekende stem. 

FDF of PVV? 
Of deze ontbrekende stemmen 
zullen gevonden worden en wie 
ze zal leveren, zal op het beslis
send ogenblik moeten blijken. 
Vooral bij de PS rekent men 
verder op het FDF. Deze partij 
bezet een sleutelpositie in het 
Brussels Gewest en houdt dus 
toch nog wel een stok achter de 
deur. Het is daarenboven nog 
steeds niet duidelijk of het 
«alarmbel-akkoord», dat de drie 
francofone partijen een paar 
weken geleden hebben geslo
ten, ook thans na het verdwij
nen van het FDF uit de regering 
al dan niet blijft gelden: er 
wordt hardnekkig beweerd, dat 
dit wél het geval is. En in de 
aanduiding van de onbekende 
mevrouw Goor als PSC-minis-
ter voor het Brussels Gewest 
menen sommigen een brug 
naar het FDF te mogen ontwa
ren. 

Een andere berekening, die 
vooral Tindemans nauw aan het 
hart ligt, gaat in de richting van 
de liberalen. Tijdens de uitzen
ding «Face a la Presse» verle
den zondag zegde Tindemans 
«dat het nooit zal gaan zonder 
regering van nationale een
heid». 

Sacharov in Moskou ? 
Nou, we kennen Raoul Mollet en meester Meulemans hoegenaamd niet, het kunnen 
best leuke mensen zijn en misschien schieten we goed met ze op als we mekaar ooit 
eens in de een of andere kroeg tegen het lijf lopen. Maar als het juist is wat de kranten 
hen in de mond leggen, de eerste in zijn kwaliteit van voorzitter van het Belgisch 
Olympisch Komitee en de tweede in die van ondervoorzitter, dan zijn Mollet en Meu
lemans beslist geen titanen van de geest 
Voorzitter Mollet stond zich ten overstaan van de bijeengeroepen persjongens af te 
vragen, waarom de politici zich per se willen bemoeien met zaken waarvan ze hoege
naamd geen benul hebben. Wat weten de politici, zo vroeg hij zich verder af in gods
naam van en over sport? Meester Meulemans stelde vast dat de politici, die vroeger 
nooit een poging hebtien gedaan om de sport te steunen of zelfs maar te begrijpen, 
nu hemel en aarde kiewegen om zich van de sport meester te maken. Hij kan niet dul
den, zegde hij, dat de sport door de politiek zou worden gemanipuleerd en misbruikt 
Dus op naar Moskou! 
Dat is allemaal ontzettend fraai. En de mensen die de lektuur van hun krant doorgaans 
beperken tot de sportpagina's, zullen wellicht de krop in hun keel manmoedig verbij
ten. Maar het klinkt zo vals als het gekras van een viool, die veertien weken heeft lig
gen kromtrekken in een regenput 

Want dat de politiek zich al tientallen jaren lang meester heeft gemaakt van de 
sport, en vooral van de grote internationale sportmanifestaties, is een feit dat zelfs een 
blinde de ogen moet uitsteken en een dove de oren doen tuiten. De idee om de Olym
pische Spelen 1980 te Moskou te houden was op zichzelf reeds een bewuste politie
ke keuze: het zou de bekroning worden van de jarenlange politiek van ontspanning. 
Als de ontspanning zelve kapseist, hoeft het niet te verwonderen dat in haar kielzog 
ook de Olympische Spelen dreigen te kapseizen. 
Indien de heren Mollet en Meulemans hun gedachtenwereld even zouden willen ver
ruimen tot buiten het allerengste sportdomein, dan zou hen moeten opvallen dat de 

dreiging met boycot niet de oorzaak is van de politieke greep naar de sport; zij is er in
tegendeel het gevolg van. Het zijn immers de staten zelf en hun machthebbers, en in 
de eerste plaats de totalitaire staten en machthebbers die de sport hanteren als een 
wapen in het ideologisch gevecht en in de strijd om politiek prestige. 
In het verleden, en ook weer vandaag, is daarenboven het bewijs herhaaldelijk gele
verd dat de Olympische Spelen de direkte oorzaak zijn van onderdrukking, onrecht, 
miskenning van mensenrechten en zelfs van politieke moord. Enkele dagen vóór de 
opening van de Olympische Spelen in 1968 te Mexico schoot de politie in die stad op 
een studentenmanifestatie en doodde meer dan vijfhonderd betogers. Vandaag 
wordt Moskou gekuist van dissidenten: de verbanning van Sacharov naar een afgele
gen gat, vanwaar zijn lepra het Grote Volkerenfeest niet meer kan besmetten, is een 
wellicht onbloediger maar niet minder duidelijk teken aan de wand. Verre van de vre
de en de broederlijheid te bevorderen, dienen de Olympische Spelen vaak in de eer
ste plaats om komaf te maken met de protestanten en de dwarsliggers en de verdedi
gers van andere waarden dan die van de zogezegd sakrosante neutrale sport. 
Niet omwille van Carter die de boycot en Afghanistan inderdaad dankbaar hanteert 
voor zijn herverkiezing, maar denkend aan Sacharov in het verre Gorki moet men in
derdaad een poging doen om de sport te bevrijden van de politiek. 
Daarom zou het goed zijn dat de Olympische Spelen, vandaag en in de toekomst ge-
organizeerd worden in een land en op een plaats die wérkelijk neutraal mogen heten. 
Maar het behoort waarschijnlijk niet tot de menselijke aard om een dergelijk onbe
smet oord, een dergelijke blijvende haven van peis en vree te scheppen, ten noorden 
of ten zuiden van de evenaar En zelfs niet vlak er op. 

dio Genes 
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Vanuit de Avenue George V in Parijs 
75008 schreef Mc Kinsey & Company 
in april 77 een brief naar 'monsieur 
Pierre Bourguignon, conseiller du 
ministre des affaires économiques; 
waarbij het inmiddels fameus in 
uitvoering geraakte Mc Kinsey-rapport 
werd toegelicht: in een "proposition 
d'étude relative a devolution future et 
aux strategies envisageables par la 
siderurgie Belgo-Luxembourgeoise». 
Deze Mc Kinsey werd door de 
regering aangezocht om een oordeel te 
vellen over de overlevingskansen van 
onze staalindustrie; of met name over 
de besteding van 120 miljard 
gemeenschapsgelden én over de 
toekomst van 20 tot 30.000 arbeiders-
Vandaag is dat Mc Kinsey-plan in volle 
uitvoering, wat sinds maandag 
betekent dat de belastingbetaler nog 
maar eens 60 miljard frank in de 
staalindustrie stopt, waarvan nog geen 
vijfde naar investeringen in het 
Vlaamse land gaat, en waarbij 2.000 tot 
4.000 werknemers in de komende 
maanden op straat geraken. 
De redding van de Belgische staalindustrie 
is een oud zeer. Het dossier lieten opeen
volgende regeringen jarenlang verrotten. 
Vandaag wordt de peperdure pnjs voor 
dat politiek talmen voluit betaald. 
Voor Vlaanderen is de pil niet nneteen bit
ter, maar de prijs ervan is op verre na nog 
niet bekend. Bovendien blijkt nu ook wel 
overduidelijk dat de Vlaamse gemeen
schap een fameuze troefkaart volledig uit 
de handen heeft laten Sfselen. 
Terwijl het staaldossier al zoveel jaren 
overrijp was, werd uiteindelijk eind novem
ber '78 een forse regeringsbeslissing ge
nomen nadat premier Tindemans het land 
in een regeringskrisis stortte; een krisis 
waarvan we zonet nog de jongste afleve
ring hebben meegemaakt. 
Ruim een jaar geleden werd het licht op 
groen gezet voor een enorme koerswijzi
ging in het beleid van de staalnijverheid; 
een operatie die het land en de staatsuitga
ven gedurende de volle tien jaren van dit 
decennium in haar greep zal houden. 
De VU-parlementsleden hebben herhaal
delijk gewezen op het gevaar dat de zieke 
Waalse staalnijverheid niet alleen de toe
komstkansen van de nog gezonde Vlaam
se vestigingen zou besmetten, maar dat 
zonder meer het zieke Cockerill het toe
komstgerichte Sidmar naar de dieperik 
zou helpen. De oplossing van het Sidmar-
probleem was slechts een testgeval voor 
de wijze waarop men in dit land aan ekono-
mische rekonversie wil doen. 

50 miljard voor Wqglse bekkens 

De Vlaamse bezorgdheid was niet weinig 
gefundeerd; ze berustte onder meer op de 
jaarverslagen van Cockerill. Er zijn immers 
de cijfers die beklijven: om 10.000 ton staal 
te maken hadden in '77 volgende bedrijven 
zoveel mensen nodig: Cockerill 58, Usinor 
(Frankrijk) 53, Arbed (Luxemburg) 52, Re
public Steel (Verenigde Staten) 45, Au
gust Thyssen (West-Duitsland) 38, Sidmar 
29 en Nippon Steel (VS) 22. 

Cijfers zijn niet meer waard dan de inter
pretatie die eraan gegeven wordt, maar 
hoe dan ook is het toch nogal duidelijk dat 
een bedrijf als Sidmar bij passende en tijdi
ge investeringen de toekomst voor zich 
heeft, terwijl bij Cockerill konkurrentiële 
knelpunten troef zijn. Als gevolg van de 
strakke en konsekwente houding van de 

VU-ministers eind '78 werd alvast bereikt 
dat de toekomstkansen voor Sidmar-Gent 
en ALZ-Genk behooriijk gevrijwaard ble
ven. 

Maar wat niet bereikt werd, en waar de an
dere Vlaamse partijen, destijds en nu nog 
meer, mee instemmen is dat de regering 
water blijft pompen in een mand; zij het 
dan nog een stalen mand. 

Op donderdagavond 27 november '78, bij 
de beslissende eindronde in de minister
raad, stonden de VU-ministers twee uur 
lang virtueel buiten de regering. Zij konden 
hoegenaamd niet instemmen met het voor
nemen van premier Vanden Boeynants 
om het Mc Kinsey rapport zonder korrek-
ties uit te voeren. Zij onderhandelden 

apart met de premier, om te bekomen dat 
er waterdichte garanties zouden gegeven 
worden om de besteding van de gemeen
schapsgelden (120 miljard en meer) te 
koppelen aan een grondige sanenng in het 
beheer van de Waalse staalnijverheid en 
vooral ook om te tjekomen dat dit land zich 
met ziek zou betalen aan het Waalse staal, 
waarna er geen frank meer zou overblij
ven voor investenngen in Vlaamse dos
siers, zoals de textiel en de scheepsbouw. 
Maar het staaldossier werd uiteindelijk als 
Vlaamse troefkaart niet behooriijk uitge
speeld, want de miserie van de goedkeu
ring van de waterverdragen met Neder
land werden er, ondanks de VU-druk, hele
maal niet aan gekoppeld. Vandaag staan 
we op dat vlak nergens. 

Nu zijn we zover dat in de tweede faze van 
het Mc KInsey-staalplan nog maar eens 60 
miljard geïnvesteerd wordt, waarvan om 
en bij de 10 miljard naar gezonde Vlaamse 
bedrijven gaat en het leeuweaandeel naar 
de Waalse vestigingen waarvan de overle
vingskansen nog immer onzeker blijven. 
Het kan en mag uiteraard niet de bedoeling 
zijn van Vlaanderen om de eigen autono
mie uit te bouwen op een Waalse puin
hoop; de brokstukken van dit Waalse puin 
zouden immers ook op Vlaanderen neer
komen. 

Maar het kan evenmin billijk zijn dat de 
Vlaamse gemeenschap geblinddoekt blijft 
opdraaien voor de veriieslatende onderne
mingen van de Waalse partner. 

Verscheidene verklaringen van bij voor
beeld Cockerill-PDG Julien Chariier in «Le 
nouveau Cockerill» blijven erop wijzen dat 
het sommige managers er nog immers om 
te doen is gemeenschapsgeld in dank te 
aanvaarden, maar geen kontrole op de be
steding ervan te verdragen. 
Hetzelfde geldt voor zoveel andere Frans
talige politici die Vlaamse fondsen gretig 
binnenrijven, maar halsstarrig weigeren 
om als tegenprestatie de koppeling van 
Vlaamse rechtmatige eisen aan de realiza-
tie van het staaldossier te aanvaarden. 
Het faillissement van de Brusselse bouw
onderneming Socol bewijst overigens ten 
voete uit dat nog immer gemeenschaps
geld gestort wordt in bodemloze putten 
waar de Vlaamse politici geen goede kijk 
op hebben; laat staan dat ze er een deksel 
zouden kunnen opzetten. 

Zonder konsekwent ekonomisch federa
lisme geraakt dit land nimmer uit de krisis. 
Maar de Vlaamse partijen die de regering-
Martens steunen hebben desondanks ge
opteerd voor het uitzichtloze «Kurieren am 
Symptom-, (hds) 

Sombere toekomst 
Men hoeft niet steeds de (unita-
ristische) meningen van Willy 
Claes te delen om te erkennen, 
dat hij vaak blijk geeft van ver
antwoordelijkheidszin en poli
tieke moed ook tegenover zijn 
achterban. 
In een interview met «Het Be
lang van Limburg» heeft de mi
nister van Ekonomische Zaken 
een zeer somber beeld van de 
toekomst van ons land gege
ven. Hij blijkt te beschikken 
over de voorspellingen van het 
Planbureau voor de komende 
vijf jaar. En hij wil daarin een ka-
tastrofale toekomst hebben ge
lezen. 
Hij was dan ook niet mals voor 
de demagogie van de werkti jd
verkorting, voor de onsamen
hangende aanpak van de werk
loosheidsbestri jding, voor de 
wijze waarop het zakenleven 
wordt ontmoedigd. 
De waarschuwing van Willy 
Claes mag zeker niet over het 
hoofd worden gezien. Maar al 
bij al is het een gekke bedoe
ning, dat een socialistische mi
nister van Ekonomische Zaken 
zijn sombere ontboezemingen 

en zijn oproepen tot matiging 
en meer discipline slechts kwijt 
kan in een blad van een andere 
opinie. Als de socialistische 
vakbondspers, vooral in Wallo
nië, eens ruime echo zal geven 
aan de opvattingen en voor
spellingen van de minister, dan 
zou men wellicht kunnen hopen 
dat het niet allemaal boter aan 
de galg is. 

De meubels 
van Persoons 
De PS'er André De Groeve, die 
het kabinet van de FDF'er Fran
cois Persoons heeft overgeno
men, is thans waarschijnlijk op 
zoek naar een paar stoelen en 
een schrijftafel. 
Toen hij het kabinet van Per
soons aan de BeHaimontlaan 
kwam overnemen, vond hij 
slechts een lege ruimte. Meu
belen waren in het geheel niet 
aanwezig. Wel lag er een korte 
nota, met ongeveer de volgen
de inhoud:'«De meubelen wer
den aangeschaft door mijn de
partement voor de som van 
100.000 fr. Men mag de waar
devermindering ervan schatten 

op 60 "/o. Ik neem ze dus mee 
naar Sint-Pieters-Woluwe en ik 
geef opdracht aan de gemeen
te-ontvanger om de som van 
40.000 fr. over te schrijven op 
de rekening van het departe
ment». 

Dat noemt men waarschijnli jk 

Persoonsgebonden materies-

Belangrijk 
militleberlcht 
In het Staatsblad verschenen 
zopas de nieuwe bedragen 
voor het kostwinnerschap en 
de broederdiensten (één per 
gezin met twee kinderen) voor 
de lichting 1981. 
Het kostwinnerschap wordt 
van 136.000 fr. naar 160.000 fr. 
plus één vierde per persoon ten 
laste gebracht Vrijlating op 
morele grond wordt verleend 
(één soldaat per gezin van twee 
kinderen in leven), op voor
waarde dat het inkomen niet 
hoger ligt dan 320.000 fr. plus 
één vierde per persoon ten las
te (i.p.v. 204000 fr). 
Aanvragen mogen nog inge
diend tot 14 februari per aange
tekende brief bij de provincie-

goeverneur. De VU-mandata-
rissen en de plaatselijke VU-af-
deiingen zullen graag daarbij 
helpen. 

Eenheid hersteld 
te Aalst 
Willy Van Moosevelde, zoon 
van een gekende Aalsterse na
tionalistische familie en popu
laire figuur in het Aalsters ge
meenschapsleven, heeft zich 
destijds omwille van het Eg-
montpakt aangesloten bij de 
V.V.P. en nam ontslag uit de V.U. 
en de V.U.-gemeenteraadsfrak-
tie. In de gemeenteraad zetelde 
hij sindsdien als onafhankelij
ke. 

Daaraan is thans een einde ge
komen: de eenheid in de 
Vlaams-nationale rangen in het 
arrondissement Aalst werd her
steld. 

Willy Van Mossevelde heeft te
rug zijn plaats ingenomen in 
zijn oude partijfunkties en in de 
V.U.-gemeenteraadsfraktie. Hij 
liet zich bij deze beslissing lei
den door de overweging dat, 
gelet op de fatale evolutie van 
de huidige staatshervorming, 
er een dwingende noodzaak is 

aan Vlaams-nationale eenheid 
en sol idariteit 
De herwonnen eendracht zal de 
slagkracht van de V.U. in het ar
rondissement Aalst ongetwij
feld ten goede komen. 

Zie je wel... 
Wie de sombere overwegingen 
van Willy Claes in het interview 
met «Het Belang van Limburg» 
gelezen heeft, zal wellicht ver
zuchten: zie je wel, in zo'n 
noodsituatie zou een krisis on
vergeeflijk zijn. Dus moet de 
huidige regering maar voort
doen, of onze frank gaat foetsie. 
In de grond is deze redenering 
ju is t Maar ze heeft een dubbele 
bodem. De sociaal-ekonomi-
sche toestand in Wallonië is er
ger dan die in Vlaanderen. De 
frank van de Walen is al even
zeer bedreigd als die van de 
Vlamingen. 
Maar dat belet de Waalse par
tijen niet, tot het uiterste te 
gaan met hun chantage en het 
spookbeeld van een regerings
krisis bewust te hanteren als 
politiek wapen. 
En de Vlaamse regeringspar
tijen? Zi j laten zich gi jzelen. 
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Ministeriële diefstal 
Het is in ons land een verderfe
lijke gewoonte geworden dat 
bij het verlaten van een kabinet 
de aftredende minister de gan
se inboedel laat weghalen. Met 
het gevolg dat de opvolger 
nieuwe miljoenen nodig heeft 
voor de «kosten van de eerste 
inrichting van het kabinet». 
Het laatste staaltje hiervan 
konden we deze week uit «De 
Standaard» vernemen: na het 
vertrek van minister Defosset, 
vond opvolgster mevr. C. Goor 
op Brusselse Zaken niet eens 
een schrijfmachine, laat staan 
een dossier. In een schriftelijke 
vraag aan de bevoegde minis
ters peilt kamerlid J. Caudron 
naar de omvang van deze kabi-
netsplunderiiig, en naar de 
maatregelen die de regering 
overweegt om dergelijke prak
tijken in de toekomst te vermij
den. 

Het gaat hier trouwens niet al
leen om een diefstal ten nadele 
van de staat, maar tegelijk ont
staat er een diskontinu'ileit in 
het beleid door een gebrek aan 
dossiers. 

De Voerstreek... 
Het Nederlandse karakter van 
de Voerstreek is tot voor enke
le jaren door niemand betwist 
Zowel Vlaamse als Waalse dia-
lektologen rangschikten deze 
streek bij het Nederlands taal
gebied. Ook politiek werd deze 
stelling vroeger niet betwist. 
Terecht werd dus de Voer
streek in 1962 bij Nederlands
talig gebied gevoegd, evenwel 
met faciliteiten voor de fransta-
ligen. Deze faciliteiten zijn er 
niet op hun plaats. Er werden 
toch ook geen faciliteiten aan 
de nederlandstaligen te Wezet 
verleend. De senatoren Joris-
sen, Maes en Vandezande heb
ben dan ook een wetsvoorstel 
ingediend om aan deze facilitei
ten een eind te maken en aldus 
het thans algemeen aanvaarde 
beginsel van het eentalig ka
rakter van elk taalgebied door 
te trekken tot de gemeenten 
waar nog faciliteiten bestaan. 

VIC bekeek ABOS en mankementen 

van ontwikkelingssamenwerking 

De vraag of de niet-goevemementele organizaties van ontwikkelingssamenwerking in ons land als een alibi 
dienen voochet gebrekkige beleid terzake dient bevestigend beantwoord te worden. Aldus hoofdredakteur 
Mare Van Dommele van «De Wereld Morgen» op een colloquium te Antwerpen dat vorig weekend werd geor-
ganizeerd door het Vlaams Internationaal Centrum (VIC). 
Andermaal werd er nog gepleit voor het VU-programmapunt dat de federalizering van de ontwikkelingssa
menwerking bepleit Direkteur-generaal Lenaerts van ABOS gaf toe dat o.m. de splitsing van de informatie
dienst al te lang uitblijft 

...en de 
randgemeenten 
Een gelijkaardig wetsvoorstel 
hebben de drie senatoren inge
diend om een eind te maken 
aan de administratieve facilitei
ten in de zes randgemeenten. 
In de toelichting bij het wets
voorstel wijzen zij op het feit 
dat in een aantal Waalse ge
meenten van het aangrenzende 
Waals-Brabant heel wat Vla
mingen wonen zonder taaitege
moetkomingen. «Waar anders
taligen zich elders aanpassen. 

daar kunnen zij dit ook in de 
zes Brusselse randgemeen
ten». 

Onze vrienden 
'De rijkswacht, uw vriend'. 
Deze slogan werd nogal her
haaldelijk en met veel publici
taire punch op de bevolking 
van dit land afgevuurd. 
Wat er evenwel niet bij vermeld 
werd is wiens vriend de rijks
wacht dan wel beweerde te zijn. 
De vriend van Vlamingen of 
Walen? 

De vriend van Belgen of van 
gastarbeiders? De vriend van 
de rechtzoekende burger? Of 
de vriend van wetsovertre
ders? 
Het ziet er echt wel naar uit, de 
jongste maanden, dat dit laat
ste soort vriendschap de rijks
wacht nogal genegen is. 
Na de berichten over misbruik 
van de informatica door het 
rijkswachtkommando blijkt nu 
zowaar dat rijkswachtkomman-
danten zelf ook nog goede 
vriendjes zijn met drugtrafikan-
ten. Ten minste, er zijn zware 

verdenkingen in die richting en 
alleszins worden de handel en 
wandel van het Nationaal Drug-
bureau van de rijkswacht van
daag door een gerechtelijk oog 
bekeken. 
Precies deze twee instellingen, 
het Bestuur voor Kriminele In
formatie en het Nationaal Drug-
bureau werden enkele jaren ge-* 
leden door allicht goedmenen
de ministers van justitie in het 
leven geroepen, maar sinds
dien langs geen kanten op hun 
doen en laten gekontroleerd. 
De rijkswacht wordt dientenge
volge elke dag steeds meer een 
repressieve macht waarop 
geen politieke kontrole meer 
bestaat. Zulks is hoegenaamd 
geen gezonde ontwikkeling 
voor een politieke demokratie. 

Persprocessen 
Het wordt voor kranten en an
dere persdruksels zo te zien 
een gevaarlijke tijd om dos
siers (al dan niet naamloos ter 
redaktie bezorgd) met enige 
persecho's te bedenken. Waar 
aanvankelijk vooral de socialis
tische krant «De Morgen» het 
klaarspeelde om op ruim één 
jaargang tijd drie processen in 
de wacht te slepen blijkt de uit
gever van deze krant op de be
klaagdenbank het gezelschap 
te krijgen van minstens één kol-
lega. Het dossier over de com
mercieel bedenkelijke praktij
ken in de klinische biologie, en 
waarbij vooral de doktersfede-
ratie-Wynen in opspraak wordt 
gebracht, werd immers ook 
journalistiek verwerkt in het 
dagblad «De Standaard». 
En deze krant wordt nu ook be
stookt met een gerechtelijke 
klacht. Het wordt een gevaarlij
ke evolutie. Nadat het week
blad «Knack» in justitiële ruzie 
lag met defensieminister Van
den Boeynants en het proces 
op een uiterst geheimzinnige 
wijze van de justitierol werd af
gevoerd, blijft het wrange ge
voelen dat de rol van de pers 
als vierde macht in dit land van
daag de dag door machtige be
langengroepen en beleidma
kers in toenemende mate wordt 
aangevochten. 

Hoe schatplichtig is Vlaanderen? 
Het kan niet genoeg benadrukt 
v^^orden hoe de Vlamingen bena
deeld blijven in dit land. 

Wat presteren wij? Wat brengen 
wij In het laatje aan de staatskas? 

— Er wonen en werken 62 % 
Vlamingen in België. 

— Wij sparen meer dan 60 %. 
— Het bruto nationaal produkt 

van het Vlaamse gewest is 
56,2 %. 

— BTW-aangiften: Vlaanderen 
3 1 /2 miljard - Wallonië 1,1 mil
jard. 

— Uitvoer: 58 % uit Vlaanderen. 
— De Vlaamse betalingsbalans 

heeft een overschot van 193 
miljard, de Waalse een tekort 
aan 107 miljard. 

— Belastingen: 60 % van de Vla
mingen. 

— Kijk- en luistergeld radio -I-
TV: 58,6 % van de Vlamingen. 

— Overheidsleningen: 54 % in 
Vlaanderen geplaatst. 

— Een Waalse staalarbeider pro
duceert per jaar gemiddeld 
206 ton staal, bij Sidmar te 
Gent wordt 358 ton per arbei
der geproduceerd. Vandaar 
de miljardendans voor de 
Waalse staalindustrie. 

Wat ontrooft men ons nog? 

— Vlaanderen heeft, in vergelij
king met Wallonië, een relatief 
tekort van 20.000 leerkrachten 
en 30.000 beambten. 

— Onze begroting van Nationale 
Opvoeding zou 3 miljard 785 
miljoen meer moeten bedra
gen. ^ 

— Voor universiteiten en weten
schapsbeleid krijgt Vlaande
ren ongeveer 3 miljard te wei
nig. 

— De sociale fondsen bij de slui
ting van bedrijven slorpen 4 
maal meer op voor Wallonië 
dan voor Vlaanderen. 

— En toch stijgt de werkloosheid 
meer in Vlaanderen dan in 
Wallonië. 

— De NMBS voorziet 4 Waalse 
en 3 Vlaamse «spoorwegpro
vincies». 

— Bij de buurtspoorwegen (auto
bussen) kost 1 km busvervoer 
in Vlaanderen 48 fr. tegen in 
Wallonië 56 fr. 

— De BRT en de RTBF ontvan
gen dezelfde kredieten maar 
de Vlamingen betalen 58,6 % 
van de kijk- en luistergelden, 
de Franstaligen 41,2 %. 

— De Limburgse mijnwerkers 
droegen 1 1 / 2 miljard meer af 
voor de pensioenkassen van 
de mijnwerkers. 

— In de Rijksmaatschappelijke 
Zekerheid wordt 10 miljard 
's jaars van Vlamingen naar 
Franstaligen overgeheveld. 

De VU wist dit reeds aan te klagen 
op haar kongres van 1971 en 
klaagt dit nu al jaren aan! 

De CVP wist dit alles ook sedert 
jaren maar verzweeg dit voor de 
Vlaamse bevolking. 

De BSP wist dit eveneens en kan 
ook rekenen maar rekende nooit 
ten bate van de kleine man in 
Vlaanderen. 

De PVV kan zeker rekenen maar 
rekende nooit ten bate van de zelf
standigen en de middenstand in 
Vlaanderen, die zij verkiest met de 
lippen te verdedigen. 
Sedert 1830 is Vlaanderen schat
plichtig aan Wallonië. Schatplich
tigheid legt men op aan overwon
nen volkeren. Ook dat weten de 
traditionele partijen, nl. de CVP, 
BSP en PVV, al jaren, maar zij ver
kozen te zwijgen uit eigenbelang. 
Nu wil men deze schatplichtigheid, 
«vereeuwigen»; ze grondwettelijk 

vastleggen voor altijd! Als dat ge
beurt, als ze daar in slagen dan: 
— ontvangt Vlaanderen amper 

51,48 % van de regionale be
groting of zal België 100 fr. be
steden per Vlaming tegen 
130fr. per Waal; 

— ontvangt Vlaanderen 54 % 
van de gemeenschapsdotaties 
(vroeger 58 % van de «kultu-
rele» dotaties»). 

Daarbij komt dat de huidige rege
ring de staatshervorming voorziet 
in twee fazen waarin de Walen al
les krijgen in de 1 ste faze wat hen 
gunstig is en dat de 2de faze 
hoofdzakelijk voorziet wat Vlaan
deren eist zodat het gevaar groot 
is dat eens de 1 ste faze verwezen
lijkt, de 2de er niet meer komt en 
Vlaanderen voor de zoveelste 
keer bij de bok is gezet. 

Dus: 
—. Eist de Volksunie dat de huidi

ge regeringsplannen in ver
band met de staatshervorming 
zo vlug mogelijk de prullen-
mand ingaan. 

— Een Vlaamse Federale staat 
met eigen strukturen, regering 
en bevoegd zowel op kultureel 
als ekonomisch en sociaal ge
bied. 

— Fiskaal federalisme, d.w.z. een 
stelsel waarbij het Vlaamse 
belastingaandeel aan Vlaande
ren toebehoort. Dit zou ons 
toelaten de belastingen in 
Vlaanderen met meer dan 
12 % te verminderen of de 
vrijgekomen geldmiddelen aan 
te wenden om de minstbedeel-
den een hoger inkomen te be
zorgen, onze ekonomie doel
matiger te stimuleren en de 
werkloosheid te doen afne
men. 

Het is duidelijk dat een fel doorge
dreven Vlaamse Staat in een fede
raal België (als het kan) meer wel
vaart en welzijn zal betekenen 
voor het Vlaamse volk. 
En wat met de solidariteit met de 
Walen zult U zeggen? 
Uit hoofde van ons Vlaams-natio-
nalisme helpen wij, zijn wij uiter
aard solidair met andere volkeren 
en willen wij ook de Walen een 
handje toesteken. Op voorwaarde 
echter dat zij zich minder arrogant 
tegenover de Vlamingen aanstel
len en de Vlaamse hulp de door
snee Waal ten goede komt. 

Willt De Saeger 
Algemeen VU-sekretaris 
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Volgend parlement opnieuw grondwetgevend 

Nog even geduld.*. 
Dat het, na een wekenlange rege-
ringskrisis en het verveeld «ja, 
maar indien» van de vier resteren
de regeringspartijen, geen groot 
debat zou worden viel wel te 
voorspellen. Voor de vierde maal, 
wanneer we de rijksmiddelenbe
groting en de programmawet 
meerekenen, heeft de regering 
Martens het vertrouwen van het 
parlement verkregen. 
Het was voelbaar dat de opposi
tie een deel van haar pijlen ver
schoten had bij de interpellaties 
van de vorige week. Herhalingen 
waren dan ook niet uit te sluiten. 
De liberalen zijn tijdens de voor
bije tien maanden nooit uitge
groeid boven de stereotiepen 
van hun verkiezingspropaganda. 
Enkel een Gol, vinnig en intelli

gent, en een Vanderpoorten, met 
een samenhangende politieke 
kijk en nooit verlegen om een 
kwinkslag, konden de aandacht 
gaande houden. 
Met belangstelling werd uitgeke
ken naar de eerste tussenkom
sten van de kersverse oppositie
partij, het FDF. Deze partij blijkt 
evenwel nog niet bekomen van 
het feit dat ze wandelen gestuurd 
werd. 
De houding van de Volksunie 
werd in de kamer verwoord door 
P. Van Grembergen en V. An-
ciaux, in de senaat door F. Van 
der Eist en W. Jorissen. Hun tus
senkomsten waren vlijmscherp 
— om de haverklap kregen ze 
het aan de stok met regeringsle
den en CVP-voorzitter Tinde-

mans — maar tegelijk klonken ze 
zeer bezorgd om de toekomst 
van Vlaanderen 
Het debat werd eigenlijk gete
kend door de interne tegenstellin
gen binnen de regering, vooral 
tussen de CVP en de Waalse so
cialisten. Spraken deze laatsten 
klare taal over de onomkeerbaar
heid van de gewestvorming en de 
koppeling hiervan aan de pro
grammawet, de CVP-woordvoer-
ders Blanckaert en Leemans hiel
den het bij vage algemeenheden 
zoals de rol van het parlement en 
omzwachtelde «Ja-maar»-woor-
den. 
Het is duidelijk dat premier Mar
tens met wat handigheidjes en 
goocheltruukjes zijn twistende 
regeringspartijen slechts tijdelijk 

heeft kunnen lijmen. Voor hoe
lang? 
Het IS biezonder ontgoochelend 
te moeten vaststellen dat de fe
derale staatshervorming In de 
mist verdwijnt Wanneer bij de 
jongste verkiezingen een grond
wetgevend parlement verkozen 
werd, kon men hopen dat einde
lijk, na zoveel jaren, het nationali-
teitenprobleem een oplossing 
zou krijgen Maar de wending die 
de zaken genomen hebben se
dert het aan het bewind komen 
van deze regering is in vele op
zichten noodlottig voor het land 
én voor Vlaanderen. 
Of zoals senator F. Van der Elsl 
het stelt: de onmacht van deze 
regenng ligt open en bloot Een 
akkoord tussen de regeringspar

tijen over de staatshervorming Is 
onmogelijk gebleken en de rege
nng kan haar bestaan slechts rek
ken door haar essentiële op»-
dracht te verzaken. De hoop op 
een definitieve regeling is zo ge
ring dat men het nu reeds nodig 
vindt aan te kondigen dat tijdens 
de volgende legislatuur het parle
ment opnieuw grondwetgevende 
bevoegdheid moet krijgen! 
De staatshervorming wordt op 
het schap gezet Maar ondertus
sen aanvaarden CVP en BSP 
wel, de drieledige gewestvorming 
en het dotatiestelsel goed te keu
ren. Wat voor Vlaanderen slechts 
nadelen oplevert en daarenboven 
de toekomstige Vlaamse onder
handelingspositie grondig onder
mijnt (ja) 

Een strijdlustige senator W. Jorissen veeg
de met een krachtig betoog eenvoudig de 
vloer aan met het regeerakkoord, de CVP 
en de eerste-minister. 
'Maandenlang heeft de CVP krijgshaftig 
voorgehouden dat er van twee zaken 
niets in huis zou komen. Vooreerst zou 
een einde gesteld worden aan de dota
ties, die jaarlijks tientallen miljarden naar 
Wallonië doen afvloeien. En anderzijds 
zouden de franstaligen op hun kop mo
gen staan, maar drie gelijkwaardige ge
westen, dat nooit! 
Het zijn evenwel niet de franstaligen die 
op hun kop staan. Integendeel, met ver
bijstering bekijken we een schouwspel 
van CVP'ers die op hun kop gevallen zijn. 
Geen fraai spektakel.-
Alleen goedgelovige Lamme Goedzakken 
kunnen berusten in het voorlopige karak
ter van de dotaties en de gewestvorming. 
In dit land is immers niets zo definitiefs als 
het voorlopige. Een administratie, eenmaal 
gevormd, zal zeer moeilijk kunnen ontbon
den worden. En daarenboven zal het niet 
mogelijk blijken een regering te vormen 
waarin de franstaligen zich bereid verkla
ren de tijdelijke gewestvorming op te hef
fen. Een andere W. Martens zal dan ko
men om de frank te redden, en het voor
lopige zal definitief worden.» 
Kortom, de franstaligen hebben een beslis
sende stap gezet naar de volledige uithol
ling van de Vlaamse meerderheid. Brussel 
wordt een zelfstandig gewest, waar de 
Vlamingen verder zullen geringeloord wor
den, en Vlaanderen wordt schatplichtig ge
maakt aan de frakofonen. 
Ook de nieuwe regeringssamenstelling 
ontsnapte niet aan de harde kritiek van Jo
rissen: de in Vlaanderen minst geliefde mi
nister Gramme krijgt thans nog de be
voegdheid over het wetenschapsbeleid. In 
de persoon van Happart kan hij een uitste
kende medewerker aanwerven! 
Zich wendend tot zijn kollega's van de 
CVP besloot de senator met een oproep 
tot beginselvastheid en geloofwaardig
heid: «U houdt niet van uw partij. Indien U 
haar waarheid en haar beginselen niet 
verkiest boven de partij zelf.» 

Van der Eist: 'Het is een onvergeeflijke 
fout, pire qu'un crime, een Brussels ge
west in het leven te roepen zonder dat 
het probleem van de Vlaamse aanwezig
heid grondig en tot op gemeentelijk vlak 
geregeld is.- Samen met het voor Vlaan
deren nefaste dotatiesysteem en het ter
zake ontbreken van waarborgen voor de 
toekomst een voldoende reden om de re
geringsvoorstellen te verwerpen. 
Het IS duidelijk dat de franstalige rege
ringspartijen van de krisistoestand gebruik 
gemaakt hebben om de CVP en BSP tot 
toegevingen te dwingen. Maar waarom, al
dus de stichter-voorzitter, moeten het 
steeds enkel en alleen de Vlamingen zijn 
die bekommerd opkijken naar de frank en 
de gevolgen van een regeringskrisis? 
De jongste regeringspenkelen hebben 
misschien toch één winstpunt opgeleverd, 
indien men er tenminste rekening mee 
houdt Pijnlijk werden de Vlamingen ge-
konfronteerd met de gevolgen van de 
door de Volksunie zo fel bestreden grond
wetsherziening van 1970. De betekenis 
van de alarm-bel is plots heel duidelijk ge
worden, alsook de draagwijdte van de 
grondwettelijk vastgelegde pariteit binnen 
de regering. De machteloosheid van de 
Vlaamse meerderheid werd treffend aan
getoond. 

Tot slot opperde F. Van der Eist de niet 
denkbeeldige vrees dat de Walen en 
franstalige Brusselaars weinig inschikkelijk 
zullen zijn, eens de drieledige gewestvor
ming en het dotatiesysteem verworven 
zullen zijn. De hoop op een definitieve 
staatshervorming tijdens deze regering 
kan men vergeten. Want 'Omwille van het 
tijdelijk voortbestaan van een wankele 
en verlamde regering aanvaardt men de 
staatshervorming voor jaren uit te stel
len, op het schap te zetten. In dit per-
spektief is het des te onzinniger een 
tweede faze goed te keuren die slechts 
nadelen oplevert voor de Vlamingen en 
hun toekomstige onderhandelingsposi
tie bij voorbaat verzwakt» 

Een uur lang trok voorzitter V. Anciaux ten 
strijde tegen het jongste regeerakkoord, 
'een kunst- en vliegwerk, met haken en 
ogen aan mekaar gezet» Het is betreu
renswaardig dat staatsmanschap momen
teel gelijk gesteld wordt met behendigheid, 
goocheltruukjes en kunstgrep)en. Diegene 
die de beste «arrangeur» is, lijkt de groot
ste staatsman te zijn. Van een politieke vi
sie is geen sprake meer. Behalve dan dat 
de franstaligen hun reeds verworven 
machtspositie verder uitbouwen. Het eni
ge dat zij nog niet verkregen hebben, maar 
ook niet verloren, is een wijziging van de 
taalwetgeving en een uitbreiding van het 
Brussels gewest 

'Het lijstje van de Vlaamse eisen die niet 
verworven zijn, kunnen we nog vele jarep 
met duimspijkers aan de muren van onze 
bureaus laten hangen.» 
De Vlamingen betalen op dit ogenblik, al
dus de voorzitter, ten volle de rekening 
van de grondwetsherziening van 1970, 
waarvoor de toenmalige minister van com
munautaire betrekkingen L Tindemans als 
hoofdverantwoordelijke tekent Deze vast
stelling leidde tot een heftige woordenwis
seling tussen beide voorzitters. Hieruit ont
houden we vooral dat de huidige CVP-
voorzitter zijn knoeiwerk van 1970 «eer
vol» blijft vinden. 

Een grondige analyse van het regerings-
kompromis leidt tot het besluit dat de CVP 
en de BSP de Vlaamse gemeenschap in 
een hopeloos lijkende situatie hebben ge
leid. De vele dringende sociaal-ekonomi-
sche en financiële problemen rechtvaardi
gen dit geenszins. Reeds 15 jaar wordt dit 
argument tegen de Vlamingen uitgespeeld. 
Maar het moet nu toch voor iedereen dui
delijk worden dat de sociaal-ekonomische 
problemen niet op een kordate wijze kun
nen aangepakt worden of een begin van 
oplossing krijgen, wanneer voor het pro
bleem van de staatshervorming geen op
lossing in het zicht is.» 
De Vlaamse regeringspartijen moeten op
houden zich te laten afdreigen door de 
frankofonen. Ofwel doen zij, meer bepaald 
de CVP, er best aan hun kompas-affiche 
'Kom allen bij ons in de partij en u wordt 
veilig geloodst» binnen te halen. Want 
dan is deze suggestie niet meer of niet 
minder dan politiek immoreel. 

'Mijnheer de eerste-minister, de vier par
tijen die U onderhouden, zijn vier vijandi
ge minnaars die slechts een geschikt 
ogenblik afwachten om mekaar het 
hoofd in te slaan. Al de zou's en indiens 
zeggen in feite niet 'ja, akkoord met de 
plannen van mijnheer Martens», maar 
zeggen in feite wel 'neen, maar het is het 
moment niet om dit te zeggen.» Aldus 
analyzeerde fraktie-voorzitter P. Van 
Grembergen scherp de huidige fXïlitieke 
toestand. 
Deze gang van zaken moet ten zeerste be
treurd worden. Wat de gemeenschapspro
blemen betreft heeft Vlaanderen niet meer 
gekregen dan een handvol beloften voor 
morgen, droom-ankers die bij de eerste 
storm op regeringsniveau zullen verzwin
den. 
Even funest is de voortdurende karakter
loosheid van deze regering tegenover de 
reusachtige problemen van krisis, werk
loosheid, achteruitgang van de betalings
balans, de problemen rond onze munt en 
noem maar op. Terecht zijn de mensen ge
ërgerd door de laksheid en het gebrek aan 
maatregelen. Terecht zijn de mensen geër
gerd om steeds maar te horen praten over 
art. 107 quater, waarbij zij niet weten welke 
problematiek erachter schuilt 
Het is spijtig dat niet meer mensen hebben 
kunnen genieten van deze prachtige, 
evenwichtige en toch scherpe toespraak 
van Paul van Grembergen. Vooral dan van 
diens slot waarin hij haast ontroerend een 
volksnationale belijdenis verwoordde. Ver
wijzend naar mevrouw Golda Meïr, naar 
Jasser Arafat naar Martin Luther King... 
'Ik dacht, ook wij Vlaams-nationalisten, 
hebben reeds honderd jaar die droom. 
Als volk rechtlopen met een eigen gelaat 
naar de wereld, in de wereld en ten dien
ste van de wereld. We willen deze droom 
niet naar de zolderkamer Voor gans de 
Volksunie gaat de strijd om zelfbestuur 
onverminderd verder ondanks de kapitu-
latie van de sterkste partij in Vlaanderen, 
ondanks de nederlaag die Vlaamse men
sen en Vlaamse parlementsleden het ge
zamenlijk streven toebrengen, ondanks 
de partijpolitieke berekeningen van som
migen.» 
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En wat na Tito ? 
De krasse 87-jarige Tito, die vori
ge week door zijn omgeving als 
definitief afgeschreven werd be
schouwd, herstelde verbazend 
vlug van de afzetting van zijn lin
kerbeen. Hij ontving twee van 
zijn zonen, maar van zijn tweede 
echtgenote Jovanka, die reeds 
geruime tijd geleden van het to
neel verdween werd niets ge
hoord. Desti jds werd als oorzaak 
van haar «verdwijning» haar te 
grote belangstelling voor rege
ringszaken verweten, vooral 
wanneer bleek dat deze belang
stelling was gegroeid naarmate 
Tito ouder werd (en zijn overl i j
den steeds waarschijnlijker). Dit 
blijkt de zoveelste vergissing te 
zijn geweest, waarop Tito hard 
heeft gereageerd. 

Onder het goedmoedig aange
zicht van de Zuidslavische dlkta-
tor gaat inderdaad een keihard po
liticus schuil, die niet aarzelt nna-
gen en vrienden uit te schakelen, 
wanneer hij hun houding of aktie 
nadelig acht voor «het welzijn van 
de staat», in casu voor zijn eigen 
machtspositie. 
Tito is een virtuoos politiek koord
danser. Dat moet wel, niet alleen 
tegenover de nooit verdwenen 
machtsuitbrekJing van de Sovjet
unie, die er niet in geslaagd is, Tito 
tot vazal te maken zoals de overi
ge Oosteuropese satellietstaten, 
Roemenië uitgezonderd. Net als 
Tito is Roemenië o.l.v. president

partijleider Ceaucescu van me
ning, dat elk volk zijn eigen weg 
naar het socialisme moet kunnen 
kiezen en niet een uit Moskou op
gelegd dwangpatroon. Tito moest 
bovendien de zes deelstaten van 
Zuid-Slaviè in evenwicht houden 
en is daarin goed geslaagd. Maar 
in feite is hij de enige Zuidslavièr, 
zijn federale republiek legt andere 
prioriteiten aan maar moet toch in 
het Tito-gareel blijven lopen. Ook 
hier ontpopt Tito zich als een vol
leerd koorddanser, talenten die hij 
ook tegen het Westen uitspeelt 
Niet te verwonderen dus dat Tito 
een van de tenoren van de niet-ge-
bonden landen is, een groepenng 
die hij destijds oprichtte met de in
tussen verdwenen Nasser, Soe-
karno en Nehroe. 

Zijn heerschappij vestigde hij tij
dens de Tweede Wereldoorlog 
toen hij in gewapend verzet ging 
tegen de Duitse bezetter. Aanvan
kelijk was het een guerrilla in het 
bergachtig gebied, later werd het 
een open strijd, niet alleen tegen 
de Duitsers maar ook tegen de 
rechtse verzetsbeweging van ge
neraal Michailovitsj. Deze werd 
eerst gesteund door Churchill, die 
in Michailovitsj de aangewezen 
helper vond, om in de Balkan een 
tweede front te openen, liever dan 
dit via Italië te doen. Churchills be
doeling was duidelijk: hij wou ver
mijden dat de Sovjetunie de Bal
kan inpalmde. Geleidelijk aan ech

ter overtrof Tito's leger dat van de 
tsetznlk-generaal, mede door wes
terse en ook Russische steun, die 
echter in 1944 werd stopgezet 
toen duidelijk werd dat Tito zijn ei
gen socialisme voorstond. Michai-
lovitjs werd manu militari uitge
schakeld evenals zijn guerrillero's 
en dat vaak op een meedogenloze 
en wrede manier. Alhoewel de 
verslagenen evenmin kieskeurig 
waren bij de keuze van hun ver
gelding en bestraffing. Men kan 
niet bij benadering het aantal 
slachtoffers tellen tijdens deze 
burgeroorlog, waarvan de Duit
sers als derde macht eerder toe
schouwers bleven tot ze de strijd 
tegen Tito hervatten. Om Zuid-Sla-
vië prijs te geven eens dat het 
Russische oostfront westwaarts 
zijn opmars naar Berlijn, Dresden 
en Breslau inzette. 
Hoewel het om een roman gaat 
toch geeft «Het 25ste Uur» van 
Curzio Malaparte goed de sfeer 
weer van de verbitterde strijd tus
sen links en rechts tijdens de 
Tweede Wereldoorlog. Wij bewe
ren geenszins dat Tito zijn bezoe
kers «een rieten mand vol partiza-
nenogen toonde» zoals in Mala-
partes boek de poglavnik (leider) 
doet Maar dat Tito's repressie 
zijns gelijke niet heeft wat het 
bloedvergieten en barbaarse likwi-
datie van de tegenstander betreft 
staat buiten kijf. 

Deze geboren Kroaat heeft met 
de loop der jaren een milder uit

zicht gekregen. Het westers 
(Amerikaans) belang eist echter 
dat deze bloedige afrekening 
(zeer vaak ook op onschuWigen of 
op leden van een der zes naties) 
niet meer herinnerd wordt vooral 
nu met zijn ziekte Tito meer dan 
ooit een sleutelfiguur in de Balkan 
is. Hij behoort tot een familie, waar
van de leden hoge toppen sche
ren. Maar Tito is ten slotte niet on

sterfelijk. Hoezeer ook zijn stelsel 
van de westerse demokratie ver
schilt is het westers belang dat 
deze ex-partizaan, maar ook vader 
van het — rode — vaderland, nog 
een tijd in leven blijft al was het 
maar om in rustig overleg zijn op
volger aan te duiden, liever dan 
zijn land na zijn dood in wanorde 
achter te laten, gemakkelijke prooi 
voor Moskou. 

Wij in Europa 

Coppieters deed Euro-parlement 

even Corsikaans trillen 
STRAATSBURG — O e Russische inval in Afghanistan heeft 
de agenda van ée ianuartzftting van het Europees Parlement 
aardig dooreengeschud. Het aanvankelijk groots aangekon
digd debat over de nu reeds meer dan zes miljoen werklozen in 
de Gemeenschap verzonk erbij in het niet. Anderhalve dag ge
palaver had ons enkel geleerd dat bij het leger werkzoekenden 
nog ruim 3 miljoen verborgen werklozen moet bijgeteld wor
den en dat men voor 1980 rekening houdt dat nog eens 700.000 
arbeidsplaatsen zoek zullen geraken. Op geen enkel ogenblik 
kwam het tot een konkrete dialoog tussen de machtige Kom
missie en het Parlement, tenzij men de wens van de Europarle
mentsleden 'een ruimere aandacht te besteden aan de kleine 
en middelgrote ondernemingen' ook reeds een «resultaat» 
durft noemen. 

Afghanistan 

De ontwerp-resolutie-Coppieters 
die een zeer scherpe veroordeling 
inhield van de Sovjetrussische in
vasie in Afghanistan, werd ge
volgd door zes ontwerp-resoluties 
van alle frakties. Voor zover men 
eigenlijk van echte «fraktie» kan 
spreken. Zo trokken de Italiaanse 
kommunisten, bij monde van Enri
co Berlinguer, scherp van leer te
gen de USSR-inval, maar hij stond 
hierbij regelrecht tegen zijn Fran
se geestesgenoten. 
Alleen Maurits Coppieters trad uit 

de rij woordvoerders die elk in ei
gen toonaard hetzelfde debiteer
den. Hij hekelde de al te zwakke 
reaktie van de ministers van de 
Negen, maar herinnerde vooral 
aan een fundamenteel element 
van de Afghaanse kwestie: ook 
daar werd een kunstmatige staat 
in leven geroepen, die in niets re
kening houdt met de verschillende 
volkeren, zoals Pathanen, Koer
den, Baioetsji's. Toen hij bij het slot 
van zijn uiteenzetting Roger Es-
carpit van «Le Monde» citeerde 
waarbij "het heel lovenswaardig Is 
zijn veroordeling uit te spreken 
over Afghanistan, maar hypokriet 
te zwijgen over Corsica» kreeg hij 
een uitzinnige Debré op het dak. 
Later zou de grote Gaullist klacht 
indienen bij het bureau van het Eu
ropees Parlement en het verzoe
ken Maurits Coppieters uit het 
Parlement te verwijderen... We zijn 
op goeie weg! 

Uiteindelijk slaagde Europa er niet 
eens in een unanieme motie goed 
te keuren. Zelfs over Afghanistan 
blijft de verdeeldheid doorwegen. 
En waar is de Willy Brandt van 
weleer, die vandaag in alle talen 
zweeg? 

Coppieters voor Corsica 
Het VU-optreden in Straatsburg 
stond overigens in hoge mate in 
het teken van de solidariteit met 
het Corsikaanse volk. In een eer
ste ontwerp-resolutie vroeg Mau
rits Coppieters een officieel on
derzoek vanwege de Europese 
Kommissie naar de sociale ver
waarlozing van het eiland en pleit
te hij voor een Europese politiek 
van' de regio's en de volkeren. De 
resolutie haalde 21 handtekenin
gen, voldoende om een spoedde
bat te kunnen eisen. Coppieters 
stelde dat het ondenkbaar is te wil
len getuigen voor de Europese 
eenwording, zonder daarbij elk 
volk zijn eigen ontplooiingskansen 
te waarborgen. De hele socialisti
sche fraktie trad hem bij door te ei

sen dat de situatie in Corsika het 
voorwerp zou uitmaken van een 
zeer ruime gedachtenwisseling in 
de politieke kommissie van het Eu
ropees Parlement 

In een tweede ontwerp-resolutie 
klaagt Coppieters zeer scherp de 
kolonisatie aan van het Corsikaan
se volk. Voor 19 buitenlandse joer-
nalisten lichtte hij zijn initiatieven 
toe en maakte hij zijn open brief 
aan Giscard d'Estaing bekend, 
's Anderendaags blokletterde «Le 
Figaro» op de eerste pagina de 
grote aanslag op Frankrijk en de 
onduldbare Inmenging In de Fran
se binnenlandse aangelegenhe
den. Maar op diezelfde dag kwa
men 1.500 Corsikanen in het Parij-
se Maison de la Mutualité bijeen 
om de resoluties-Coppieters te 
horen en een ovatie te brengen 
voor hun pleitbezorger in Europa. 
Een hart onder de riem ook voor 
de Corsikaanse politieke gevange
nen: één op elke duizend inwo
ners, vier keer zoveel als in... Chili! 

Geen goede vrijdag 

De maandelijkse zittingen in 
Straatsburg worden traditioneel 
afgesloten met de vrijdag-stem
mingen. Van de 410 Europarle
mentsleden hadden er nauwelijks 
nog een 100-tal belangstelling 
voor de bestralingsgevaren die 
kernenergie kan veroorzaken. Het 
VU-amendement om een kontro-
le-onderzoek op de gezondheid 
van de werknemers in de nucleai
re energie in te voeren en boven
dien uit te breiden tot hun families 
en de bevolking van de zones ron
dom de kerncentrales vond geen 
genade. Waar zijn de groene Euro
pese verkiezingsslogans geble
ven? Veilig in het thuisfront opge
borgen. Zoals de heren Tinde-
mans, Verhaegen, De Clercq en 
Vanderpoorten die ook in januari 
de weg naar Straatsburg niet kon
den vinden. 

Jaak Vandemeulebroucke 
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Het Milieu-Effekt-Rapport: 

Een verbeterd 
de commodo et incommodo ? 
Meer en meer wordt het bestuderen van ons leefmilieu een niet meer 
weg te cijferen aspekt van het beleid op alle vlakken. Best! Maar toch 
ondervinden wij nog dat dagelijks door diezelfde overheid ons land 
zichtbaar (landschap) en onzichtbaar (ondergronds, in de lucht, enz.) 
zwaar toegetakeld wordt. Het gelijktijdig schenden en beschermen 
van ons landschap door diezelfde overheid kan echter niet ongestraft 
blijven duren. Het wordt hoogtijd dat men weet wat men wil. Het groe
ne voluntariaat wees de weg aan, gemeentebesturen volgden door 
het aanstellen van b.v. een schepen voor het leefmilieu. De stad Brug
ge zette een stap verder en stelde een stadsmilieuman aan. Op natio
naal vlak blijven wij in het gekende bedje ziek, de minister van Volks
gezondheid en Leefmilieu heeft mooi praten, maar zijn kollega van Te
werkstelling doet lustig verder en geeft de toelating tot het oprichten 
van milieuhinderlijke bedrijven» Er zijn tal van (tegenstrijdige) voor
beelden. Het hoger onderwijs heeft zich aangepast, de rechtspraak 
volgt Thans heeft het kabinet van de minister van Volksgezondheid 
het MER uitgedacht, het Milieu-Effekt-Rapport 

In afwachting van een definitieve 
wetgeving werden reeds rappor
ten opgemaakt op initiatief van 
partikulieren of van de overheid. 
Vooral met het oog op staatssteun 
werd reeds aan bepaalde bedrij
ven ME-rapport gevraagd. 
Tot op heden bestaat in Belgiè 
geen eigenlijk systeem van milleu-
effekt-rapportering Men vindt in 
het Belgisch recht nochtans pro
cedures die gedeeltelijk verwant 
zijn met de milieu-effekt-rapporte-
ring. Hierbij denkt men vooral aan 
het vergunningsstelsel voor de ge
vaarlijke, ongezonde of hinderlijke 
inrichtingen, dat voorziet in een 
openbaar onderzoek, het zoge
naamde de commodo et incom
modo. Ook aan de wetgeving in
zake de ruimtelijke ordening om
dat een aantal kenmerken wijzen 
op verwantschap met een milieu-
effektbeoordelingssysteem. Om 
een echt stelsel gaat het hier ech
ter niet omdat uitgangspunt en 
oogmerk van genoemde regelin
gen principieel anders zijn. 
Het vaste voornemen bestaat 
nochtans om in de nabije toe
komst ook voor België tot de in
voering van een MER-wet te ko
men In het huidig stadium neemt 
men aan dat volgende principes 
moeten vooropgesteld worden in

zake een definitieve reglemente
ring: 

• Het milieu-effekt-rapport 
(MER) IS een dokument dat de ge
volgen van een partikulier- of over-
heidsvoornemen voor het leefmi
lieu vooraf en zo nauwkeurig mo
gelijk beschrijft. Over dit voorne
men kan niet rechtsgeldig beslist 
worden dan nadat een definitief 
MER voorligt. Het dokument moet 
openbaar gemaakt worden. 

• De publieke of partikuliere ak-
tiviteiten waarvan geen vergun
ning meer zou afgeleverd worden 
zonder dat een degelijk geacht 
MER voorligt, wordt bepaald bij 
koninklijk besluit 

• Gedacht wordt aan twee do-
kumenten een voorlopig en een 
definitief MER. Het voorlopig rap
port wordt opgesteld door de ini
tiatiefnemer. Het definitief rapport 
bevat de reakties van de besturen, 
wetenschappelijke instellingen en 
de betrokken bevolking hierop. 

• Een publieke overlegprocedu
re zal worden ingencht om de be
voegde besturen en de betrokken 
bevolking toe te laten te reageren 
op het voorlopig M ^ . 

uwÊT 
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• De initiatief;^mer draagt de 
kosten van het Voorlopig rapport. 
De verdere procedure valt ten las
te van het Rijk. 

• Rekening houdend met de 
staatsstruktuur zullen overheids
diensten worden aangeduid, die 
regionaal en nationaal verantwoor
delijk zullen zijn voor de werking 
van het MER-stelsel. 

• Een vergunning verleend, zon
der dat werd voldaan aan de 
voorschriften van de MER-wetge
ving, is van rechtswege nietig. 
De rapporten werden niet alleen 
opgemaakt bij de vestiging van 
een nieuw bedrijf maar ook bij uit
breiding vooral om lucht en/of wa
ter bezoedelende industrie. 

Ook bij waterlopen. Na het onder
zoek van water en slib werd een 
rapport opgesteld over de veront
reinigingsgraad van een water
loop. Een plan om te saneren is de 
tweede stap 
Het dumpen in zee van afvalpro-
dukten. De bestaande organismen 
worden aangesproken (het Rijks
station voor Zeevisserij, b.v.) en 
moeten nagaan wat de invloed is 
van de stortprodukten op de vis
stand. Hetzelfde doet zicli voor bij 
het storten van slib dat door de 
baggerboten wordt bovenge
haald. Een analyze van het slib, 
wat kan de invloed op het grond
water, op land- en tuinbouw kan 
zijn. Voor een rapport over de 
luchtverontreiniging kan verwe
zen worden naar de gemeente 
Hoboken waar de hinderlijke in
vloed op de omliggende woonwij
ken werd nagegaan Er werd een 
voorlopig plan tot sanering opge
maakt Hetzelfde geldt voor Tes-
senderlo waar een rapport opge
steld wordt om na te gaan welke 
bedrijven er nog kunnen komen 
op de blanke industriegronden en 
aan welke normen deze bedrijven 
moeten voldoen. (Zoals u weet le
zer, staan ook hier tussen droom 
en daad «wetten en praktische be
zwaren»). Voor nieuwe installaties 
voor verwerking van huishoude
lijk afval zal het rapport o.m. ver
melden: de huidige situatie van het 
leefmilieu, de voorgenomen han
deling, de weerslag op het milieu. 
Tenslotte wil het milieu-effekt-raf>-
port ook het effekt kennen van 
geplande autowegen op ons leef
milieu. Drie punten staan vooraan 
de ecologische evaluatie, de bo-
demaspekten, de weerslag op de 
omwonenden. 

Tot daar enige duiding bij het Mi
lieu-effekt-rapport in zijn kinder
schoenen. Dat de ervanng weinig 
entoesiast stemt mogen de heren 
ministers die zo'n systemen (laten) 
uitdokteren ons echt niet kwalijk 
nemen. Als dit land aan iets geen 
tekort heeft, is het aan de plannen 
en (goedbedoelde) voorstellen. 
Zeker in de sektor van het leefmi
lieu. 
Onlangs hoorden wij minister 
Mare Galle in de Kamer verklaren 
dat hij een «plan van regionale 
stortterreinen in Vlaanderen» wil, 
dit met het oog op een regionale 
«Afvalverwijderingsplanning»_ 
Het mag met in onze natuur liggen 
pessimistisch te zijn, maar het zou 
wel prettig zijn te weten hoe de 
natuur zijn eigen toekomst ziet. 

•* De milieuministers van de ne
gen zijn onlangs overeengeko
men de fabnkanten van aerosol-
verpakkingen te verplichten om 
de gevaarlijke stoffen die zij als 
dnjfgas verwerken, met een der
de te verminderen De reden is 
dat de chloorfluor-koolstofver-
bindingen die een aantal fabri
kanten aanwenden om ervoor te 
zorgen dat haarlak of scheer
zeep met de gewenste snelheid 
uit de bus spuit wellicht onher
stelbare schade toebrengt aan 
de atmosfeer Veel geleerden 
menen dat deze gassen — 
CFC's voor de ingewijden — de 
ozonlaag aantasten die rond de 
aarde ligt om ons te beschermen 
tegen de schadelijke werking 
van ultraviolette stralen Stijgen
de bezorgdheid over een moge
lijk in gevaar brengen van het 
mensdom als gevolg van een van 
zijn eigen, ogenschijnlijk onschul
dige, vindingen, was aanleiding 
om de fabnkanten van aerosols 
opdracht te geven eind 1980 het 
gebruik van CFC met minimaal 
30% te verminderen Ondertus
sen zal er nog enig wetenschap
pelijk onderzoek worden ver-
ncht, dat moet bepalen hoe ge
vaarlijk deze gassen nu precies 
zijn 

• Alhoewel vanuit de VSA be
zwarende bewijzen geleverd 
werden over de schadelijke in
vloed van deze CFC's houden 
de negen vol dat ze nog geen be
wijzen genoeg hebben Heel zui
ver moet hun geweten toch met 
zijn De negen regeringen wor
den daarom verzocht de betrok
ken industnen voor te schrijven 
«met meer» van deze gassen te 
produceren dan zij nu reeds 
doen .» 

* De visserijministers van de 
EG kwamen een stelsel van op
gave en mededeling van de 
vangsten overeen. Over een al
gemeen gemeenschappelijk vis-
senjbeleid voor beheer van de 
visstanden, regeling van de vang
sten, de situatie in terntonale wa
teren, waarover men al twee jaar 
debatteert, is er nog steeds geen 
overeenstemmen. Wie zei daar 
ook weer dat een visser veel ge
duld moet hebben.. 

•k «Berekening van afvalwa
terzuiveringsinstallaties» IS een 
dossier dat bij zijn eerste druk 
veel aandacht kreeg De Stich
ting Leefmilieu tsesloot een twee
de druk 350 fr bij Stichting Leef
milieu, Rockoxhuis, KB, Keizer
straat 8 te 2000 Antwerpen 

* In Wlllebroek en in Brugge 
heeft de VU schepenen die zich 
biezonder verdienstelijk maken 
voor het leefmilieu Te Wlllebroek 
IS dat Wilfrled Leemans, te Brug
ge Piet Leys. Wlllebroek keurde 
een gemeentelijk reglement op 
de «geveltuintjes» goed Een info-
brochure is op het gemeentehuis 
te verknjgen De stad Brugge 
stelde een milieuman aan en doet 
zijn reputatie van «groene stad-
alle eer aan In 1979 kregen voor
al de Leffingestraat en het cen
trum van St-Kruis speciale aan
dacht Er kwamen nieuwe speel
pleinen bij en zowat overal werd 
kwistig groen geplant! 

• In Nederland wei In België 
met Sinds de olieknsis van 1974 
werd de verlichting van de Ne
derlandse rijkswegen gehal
veerd, in het kader van laespann-
gen De veiligheid kwam omzeg
gens met in het gedrang In Bel
gië kan dit met te oordelen naar 
Belgische instanties, omdat totale 
uitschakeling slechts een geringe 
besparing zou zijn, gevaarlijk is 
en de installaties wegens met-ge
bruik schade zouden oplopen. 
Uitschakeling van één lamp op 
twee IS met het Belgisch verlich-
tingssysteem met mogelijk Sinds 
kort IS men echter t)egonnen met 
de toepassing van het nieuwe sy
steem Er zijn dus blijkbaar toch 
tiespanngen mogelijk 

< De Wielewaal, afdeling 
Schelde-Leie, nodigt uit op de 
3de Vlaamse Ardennen-twee
daagse van 26 en 27apnl '80. 
Wat nu twee jaar geleden gestart 
werd als Vlaamse Ardennendag, 
kende bij de tweede editie een 
sukses Daarom plannen we 
voor 1980 een tweedaagse Het 
IS om praktische redenen echt 
noodzakelijk de groepen te spyrei-
den over de twee dagen, zeker 
van zodra er meer dan 14 gega
digde groepen zijn. 

Elke bezoekende groep zal in 
twee gebieden rondgeleid wor
den, één 's voormiddags en eén 
's namiddags Begin rond 9 u, 
einde rond 17 u. 
's Middags komen alle groepen 
van die dag samen in de zeer rui
me feestzaal van een landelijke 
hert>erg, om er hun lunchpakket 
te verorijeren 

Gelieve tijdig in te schnjven 
vóór 15 maart 1980 (vonge keer 
was alles reeds volzet begin fe-
bruan), met opgave van voor
keur, aantal deelnemers (onge
veer), hoe de verplaatsing zal ge
beuren (liefst met bus) 

Kontakt koordinator Karel De 
Waele, Kerselaarslaan 39 te 9800 
Deinze (tel 091-864560) 
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Olympische Spelen: 

Gigant op lemen voeten 
De aktualiteit gebiedt ons de problema
tiek rond de Olympische Spelen aan te 
snijden. President Carter schijnt de boy
cot van de zomerspelen tot een persoon
lijk prestigeobjekt — ongetwijfeld met 
het oog op zijn herverkiezing — te heb
ben gepromoveerd. Indien de boycot 
werkeli jkheid wordt — en alles wijst 
erop — dan komt het voortbestaan van 
de Olympische beweging op de helling te 
staan. De reorganizatie van de internatio
nale topsport wordt dan onvermijdelijk. 

Teor ie en p rak t i j k 

De Olympische idee, en de daarop uitge
bouwde Spelen, werd In ons kultuurpa-
troon altijd als een hoog goed geprezen. 
Voor ernstig onderzoek, laat staan kritiek, 
was de idee nooit vatbaar. En nochtans. 
De Olympische Spelen uit de oudheid — 
de bron voor de hedendaagse Spelen — 
dienden primair als lichaamsoefening voor 
komende oorlogen. Vredelievende bedoe
lingen waren de Spelen volkomen vreemd. 
Hoe onaangenaam dit ook moge klinken. 
De Franse baron Pierre de Coubertin, die 
in 1896 aan de wieg stond van de eerste 
Spelen van de moderne tijd, bezag het in 
feite niet totaal anders. Hieronder een ci
taat uit zijn desbetreffende essay: -De 
Spelen dienen de internationale vredeswil. 
Zij maken de jeugd vertrouwd met de hië
rarchische struktuur Zij dragen het hunne 
bij tot de identifikatie met de natie. Zij on
derstrepen de vanzelfsprekende gehoor
zaamheid aan leiders en reglementen'. 
Adembenemend proza. En een gefundeer
de reden tot boycot Een gedroomde basis 
ook voor vermenging van sport en politiek. 
Die vermenging was trouwens van stonde 
af aan overduidelijk. 

Aanvankelijk (voor de eerste wereldoor
log) waren de Spelen een uiting van bur
gerlijk exclusivisme: er werd vooral paard-
gereden en floretgevochten. Sporten 
waaraan de toenmalige «massa» geen 
boodschap had. Van een allesomvattend 
feest voor de jeugd van gans de wereld 
was geen sprake. 
Na de eerste wereldbrand werden de Spe
len en massamanifestatie. De Olympische 
Eed, het Olympisch Vuur, de Olympische 
Fakkelloop: bindmiddelen om de massa te 
beroeren. De Olympische Deugden (lijden 
zonder klagen, deelnemen zonder winnen) 
deden hun Intrede. Het kleinburgerlijk na
tionalisme vierde hoogtij. Winnen voor het 
vaderland. 1936 was het absolute hoogte
punt In Berlijn demonstreerde nazl-Dults-
land voor het eerst zijn overmacht. Voor
alsnog op een sportveld. Een ideale alge
mene repetitie Net zoals In de oudheid. In 
1936 was voor het eerst sprake van een 
boycot De Amerikanen hadden geruchten 
opgevangen over de behandeling van jo
den in Duitsland. Het heette dat de zonen 
van Davld tweederangsburgers geworden 
waren. De sekretarls van het Amerikaanse 
Olympische Komltee Frederick W. Reu
ben, onderzocht de situatie ter plekke. Hij 
konstateerde dat er geen joden in de Duit
se ploeg voorkwamen omdat zIj sportlef 
ondermaats presteerden... 

Na de tweede wereldoorlog, toen radio en 
televisie de Olympische Spelen tot een 
wereldomvattend evenement promoveer
den, herbegon de politieke herrie in 1956 
O.a. Nederland bleef weg uit Melbourne 
omwille van de Russiche Interventie in 
Hongarije. In 1964 bleef Rood China weg 
uit Tokio omwille van de aanwezigheid van 

Formosa. Vier jaar later In Mexico bleven 
een aantal kleine Afrikaanse naties afwe
zig. Zij eisten de uitsluiting van Zuld-Afrika. 
Bovendien werd de wereld opgeschrikt 
doordat de Mexicaanse ordehandhavers 
enkele dagen voor aanvang van de Sp>elen 
een paar honderd opstandige studenten 
overhoop dienden te schieten... 
München 1972 had voor vele gezond den
kende waarnemers het definitieve einde 
van de moderne Olympische Spelen moe
ten betekenen. De Spelen van de vriend
schap en de vreugde (of van de rehabilita
tie) werden ontluisterd door de moord op 
vrijwel gans de Israèlltische Olympische 
delegatie. De rouwplechtigheid voor de elf 
vermoorde atleten wekte de meest uiteen
lopende gevoelens los. Avery Brundage 
oordeelde het wijs de Spelen niet stop te 
zetten. Hij verkocht daarmee de Olympi
sche illuzie aan de kommercle en het 
staatsbelang. Openlijk zelfs. 
In Montreal was het niet anders. De beste 

Afrikaanse atleten bleven thuis. Uit protest 
tegen de aanwezigheid van Nieuw-Zee
land dat sportieve betrekkingen met Zuid-
Afnka bleef onderhouden. De Russen had
den dan ook kunnen voorzien dat hun 
«vredelievende missie» In Afghanistan en 
de verbanning van Sacharov de wildste re-
aktles zouden losmaken. Temeer daar zij 
zelf steeds onomwonden stelden dat sport 
politiek Is en omgekeerd. Zij hadden er 
ook nu op gerekend op het sportveld de 
deugdelijkheid van hun systeem te kunnen 
bewijzen. Bovendien waren (en zijn) zij be
zig tienduizend tolken op te leiden voor het 
voeren van politieke propaganda. Dit nadat 
de diverse Olympische Komitees verzocht 
werden hun atleten in Moskou elke politie
ke diskussie ten stelligste te ontraden... 

Om al deze politieke redenen dient men 
een eventuele boycot niet te betreuren. 
Maar er zijn ook sportlef-organizatorlsche 
argumenten te vinden om de moderne 
Olympische Spelen op te doeken. 

• -̂«-
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De organizatle van de Olympische Spe
len is een onmogelijke zaak geworden. De 
jongste organizator, het Kanadese Mon
treal, ligt nog steeds krom van de gelever
de inspanningen. Zestig miljard kostte de 
organizatie In 1976. Dergelijke uitgaven 
zijn gewoon niet verdedigbaar. Enkele du
bieuze bijbedoelingen zetten landen er 
nog toe aan hun kandidatuur te stellen 
voor de organizatle van de Spelen. In 1960, 
1964 en 1972 waren respectievelijk Italië 
(Rome), Japan (Tokio) en Duitsland (Mün
chen) uit op «eerherstel». In 1968 ver
schuilde Mexico zich achter de nadien te 
verwachten toenstische expansie. In 1976 
diende Montreal om het «Quebec fran-
gais» internationaal prestige te waarbor
gen. De bedoelingen van de Sovjetautori-
telten met Moskou '80 behoeven uiteraard 
geen verduidelijking. 

Dergelijke filosofieën zijn kwalijk. De top
sport laat zich voor politieke en/of com
merciële doeleinden misbruiken. Het lOK 
(Internationaal Olympisch Komitee) nam 
uiteraard risico's wanneer het de kandida
tuur van Moskou weerhield. Het legde de 
Russische organizatoren een aantal stren
ge voorwaarden op: geen uitsluiting van 
Rusland vijandig gezinde naties (Israël bij 
voorbeeld). Het vergat te voorzien dat lan
den massaal om politieke redenen, waar
van de oorzaak bij Rusland zelf zou liggen, 
uit de USSR zouden kunnen wegblijven. 
De huidige boycotdrelging is overigens 
zonder voorgaande: er ontstond destijd 
immers geen Olympische herrie toen de 
VS in Vietnam op vredesmissie trokken... 
DIrekte heibel tussen de twee supergroot
machten was de Olympische beweging tot 
nog toe bespaard gebleven. 

De eventuele boycot kan ook op het 
sportieve vlak voor een omwenteling zor
gen. Binnen het lOK bestaat reeds lang on
enigheid over de belangrijkheid van de di
verse Olympische disciplines. De grote 
sportbonden (atletiek, zwemmen, voetbal, 
turnen, bakset, volley) organizeerden 
reeds — of zullen er eerlang toe overgaan 
hun eigen wereldkampioenschappen die 
normaliter, wat bezetting, sportieve en 
commerciële weerklank, niet voor de OS 
onder liggen. Het individueel organizeren 
kadert in het toenemend streven naar 
commercieel maximaal geëxploiteerde 
kleinschaligheid. De menselijkeid van het 
gebeuren — van broederlijkheid is onder 
de technisch prefekt begeleide Olympi
sche elites in het atletendorp al lang geen 
sprake meer — zou zeker niet verminde
ren. De kans op boycot zal verkleinen om
dat de weerklank van zo'n aktie minder 
groot zal zijn. De eventuele organizatie 
wordt voor meer landen haalbaar. 
Dergelijke vooruitzichten stemmen de ro
mantici — gesteld op vuur, fakkels, eden, 
duiven en ballonnen — misschien ongeluk
kig, maar zij houden rekening met de reali
teit Dat zich jarenlang op het behalen van 
Olympisch goud voorbereidende atleten 
zo'n evolutie vrezen en betreuren is begrij
pelijk Maar roem en profijt van wereld
kampioenschappen — die ook vaker zul
len georganizeerd worden... — zal door 
hen evemin versmaad worden. 
Neen, de Olympsiche beweging zit mo
menteel in een neerwaartse stroomver
snelling Niet sinds de boycotdreiging 
overigens. Maar het is nu voor iedereen 
duidelijk geworden. 
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tunes (familiekwis). — 0.30 Pro-ce-
lebrity Snooker (biljart). 

Maandag 
FEBRUARI 

BRT 
18.00 Mini Mimic club (fJ. - 18.05 
Heidi (fO. - 18.30 Open school. -
19.00 Doe mee. - 19.30 Verkeers-
magazine. — 19.45 Nieuws. — 
20.15 Micro-Macro. - 20.50 Ont
snappingsroute (f.). — 21.40 Toe
stand '80. — 22.20 Nieuws. — 
22.35 Open school. 

NEP. 1 
18.45 Nieuws. — 18.59 Barbapapa 
(f.). - 19.05 Pinokkio (f) . - 19.30 
Nieuwtjes uit Uhlenbusch (fJ. — 
20.00 Konsumentenrubriek. — 
20.40 De kraaiachtigen (dok j . — 
21.37 Nieuws. - 21.55 Achter het 
nieuws. — 2225 De onvoorstelba
re wereld van Roald Dahl (fJ. — 
22.55 Nieuws. 

NEP. 2 
18.55 Nieuws. — 18.59 Doctor 
Snuggles (tekenfilm). — 19.05 
Avro's Toppop. — 20.00 Nieuws. 
— 20.27 Telebingo - Spelen en la
ten spelen. — 21.30 Een ruiter rijdt 
voorbij ( f) . — 22.25 Televizier. — 
23.15 Nieuws. 

LUX. 
20.00 La malle de Hambourg (f J. — 
21.00 Le voyage de noces (film). 

RTB 1 
19.30 Nieuws. — 20.00 De l'or en 
barre (film). — 21.25 Debat (n.a.v. 
de film). — 22.35 Nieuws. 

RTB 2 
19.55 W comme Wallonië (reporta
ge). — 22.20 Lundi-sports. 

ARP 
23.00 Der liebe Nachbar (film). -
00.35 Nieuws. 

ZPF 
18.25 Polizeiartz Simon Lark ( f ) . -
19.00 Nieuws. - 19.30 Erkennen 
Sie die Melodie? (kwis). - 21.20 
Das Schlangenei (film). — 23.15 
Nieuws. 

ARP 3 
19.00 Archeologen speuren de 
zeebodem af (reportage). — 19.45 
Journal 3. — 20.00 Nieuws. — 
20.15 Bergbouw (reportage). — 
21.15 Airforce (oorlogsfilm). — 
23.15 Nieuws. 

TFJ 
14.25 Le chevalier sans armure 
(film). - 20.00 Nieuws. - 20.30 La 
minute de vérité (film). — 22.00 
Nieuws. 

A 2 
2000 Nieuws. - 20.35 Question 

de temps (aktualiteit). — 21 40 Mé
moires d'Henri, comte de Paris (re
portage). 

FR. 3 
20.00 Les jeux de 20 heures (spel). 
— 20.30 Quand passent les faisans 
(film). - 22.00 Nieuws. 

BBC 1 
13.45 Nieuws. — 14.00 Middagma
gazine. — 16.53 Regionaal nieuws. 
- 19.45 Sportkwis. - 20.15 Bla
ke's seven (SF-0 - 21.10 Aktuali-
teitenrubriek. — 23.55 Oude mu
ziek en oude instrumenten (dok). 

BBC 2 
19.55 Hondendressuur. — 2020 
Nieuws. — 20.30 Rockmagazine. 
- 21.10 The Goodies (Britse hu
mor) — 22.00 Des O'Connor show. 

ITV 
15.30 East of Sudan (avonturen
film) — 17.15 Filmmagazine. — 
17.45 The Thread. Britse avontu-
renserie voor kinderen met Julia 
Lewis. — 23.00 Nieuws en regio
naal nieuws. — 23.35 Open Dors 
(waarin Diane Dors gasten ont-
vangO — 1.30 Dagsluiting. 

Dinsdag 
FEBRUARI 

BRT 1 
14.00 Schooltelevisie. - 18.00 Mini 
Mimic Club (f.). - 18.05 Sesam
straat (f.). — 18.30 Open school. — 
19.00 Lachertjes (humor). - 19.05 
Het Humanistisch Verbond (gast-
programma). — 19.45 Nieuws. — 
20.10 Hitring (variété). — 21.05 
Verover de aarde (wetenschappe
lijke fotografie). — 21.55 Jij of wij 
(kwis). - 22.25 Nieuws. 

BRT 2 
20.10 Allemaal beestjes (dok). — 
20.40 Paradijsvogels (f.). - 21.25 
De dood op de hielen (triller). 

NEP 1 
18.55 Nieuws. — 18.59 Ronduit tv. 
— 19.30 Het ontstaan van de we
reld (dokJ. - 20.10 Van u wil ik zin
gen. — 20.30 Het land van de wa
tervogels (dok). — 20.55 Tijdsein. 
- 21.24 Slotmeditatie. - 21.35 
Nieuws. — 21.55 Thailand: de weg 
door het midden (dok.). — 22.45 
Nieuws. 

NEP. 2 
18.55 Nieuws. - 18.59 Sinbad de 
zeeman (f.). — 19.25 De Muppet-
show - 20.00 Nieuws. - 20.27 
Buddenbrooks ( f ) . - 21.30 Brand
punt - 22.05 Dne hoog achter (f.). 
— 22.30 Nicaragua, vijf maanden 
na Somoza (reportage). — 23.25 
Nieuws. 

LUX 
19.45 Entre chiens et chats (dok.). 
— 19.55 Aujourd'hui en bref. — 
20.00 Super Jaimie (f.). - 21.00 La 
flamme qui s'éteint (film). 

RTB1 
19.30 Nieuws. - 19.55 Petit dejeu
ner compris (f) . — 20.50 TV F-ma-
gazine. — 21.50 Féerie et fantastl-
que a la television Hongroise. — 
22.35 Arts-hebdo. - 23.05 Nieuws. 

RTB 2 
19.55 Formule 2 (variété). - 21.00 
Jacques Yerna (Waals portreü. — 
22.00 Nieuws. - 2220 Le monde 
du cinéma. 

ARP 
16.15 Gieren (dokJ. - 20.00 
Nieuws. — 20.15 Nonstop Non
sens (kolder). - 21.00 Aktualitei-
tenmagazine. — 21.45 Delvecchio 
(f J. — 23.00 Een tenor voor Parijs 
(humor). 

ZPF 
19.00 Nieuws. — 19.30 Der gna-
denlosen Racher (western). — 
21.00 Heute-Joumal. - 21.20 
Frauen in Mannerberufen (reporta
ge). - 22.00 Harold Lloyd, der ko-
mische Musterknabe (p)ortreÜ. 

ARP 3 
19.00 Raffaëlla Carra (show). — 
19.45 Journal 3. - 20.00 Nieuws. 

TF1 
20.00 Nieuws. - 20.30 Variété: Pa
trick Sebastien (show). — 21.30 
Ruimtestrategie (reportage). — 
22.30 Les mystères du monde vé-
gétal (dok). - 23.14 Nieuws. 

A2 
20.00 Nieuws. - 20.30 Les temps 
héroiques de la television (monta-
gefilm). - 23.30 Nieuws. 

F3 
20.30 Marque au fer (western). 
22.00 Nieuws. 

BBC 1 
18.40 Joemaal en weerbericht — 
20.20 The Rockford Files (O. -
21.10 Decision (dokJ. - 23.15 
Kunstrubriek. 

BBC 2 
16.00 De jaren 30 (dokJ. - 19.05 
Paul Daniels Magie Show. — 19.40 
Cricket (Australië —Engeland). — 
20.10 Nieuws. - 20.20 Red Deer 
(natuurdokJ. — 21.10 Company & 
Co (avonturenreeks). - 22.00 Ste-
vie (film). - 0.30 The Old Grey 
Whistle Test (musical). 

ITV 
21.00 Dead Man's Kit (thriller).— 
22.00 Hollywood (dokJ. - 23.35 
The Mind Benders (film). 

Woensdag 

BRT 1 
15.30 Open school. - 16.30 Tip-

— N o r t h by N o r t h w e s t , spio-
nagef j im die z lch afspeel t in 
VN-middens . Een voor t re f fe l i j 
ke H i t chcock nnet Gary Gran t 
en J a m e s M a s o n . D insdag 5 fe
bruar i onn 21 u. 25 o p BRT-2. 
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Top. - 18.15 Fred Basset (f). -
18.20 Robin Hood (0. - 19.12 
Standpunten (BSP). - 19.45 
Nieuws — 20.15 Mork en Mindy 
(f). - 20.40 Dorpsidylle (blijspel). 
— 21 40 Hans Magnus Enzensber-

•ger. De schnjver van «De onder
gang van de Titanic». — 22.10 
Nieuws. 

BRT 2 ~ 
20.15 Ik zal u redden (triller). -
2200 Dido en Aeneas (opera). 

NEP. 1 
18.55 Nieuws. — 18.59 Van ge
west tot gewest — 19.50 Politieke 
partijen (cda). — 20.00 Er kwam 
een brief (tv-film). — 20.50 Ot . en 
hoe zit het nou met sien? — 21.35 
Nieuws. — 21.55 Panoramiek. — 
22.25 Studio spor t - 22.55 
Nieuws. 

NEP. 2 
18.55 Nieuws. - 18.59 Kouwe 
kunstjes (f). — 19.25 Kenmerk. — 
20.00 Nieuws. - 20.27 Socutera. 
- 20.32 Veronica totaal. — 22.10 
A man called Sloane (f). — 22.55 
Veronica's agenda. — 23.02 Te-
leac. — 23.37 Nieuws. 

LUX. 
12.00 La bonne Franquette. — 
19.45 Entre chiens et chats (dok). 
- 20.00 Hit-parade. - 21.00 El 
paso, ville sans loi (western). 

RTB 1 
19.30 Nieuws. - 20.00 Talou (tv-
film). —.21.50 A la recherche de 
Fernand Knopff (dok). — 22.35.' 

RTB 2 
19.55 Soleil rouge (western). 

ARP 
805 Schooltelevisie. - 1610 
Nieuws. — 16.15 Speelgoedbeurs 
van Nürnberg (reportage). — 
20.00 Nieuws. - 20.15 Der Haup-
darsteller (tv-film). — 21.45 Kultu-
reel magazine. 

ZPF 
17.10 De zonnesteen (f). - 19.00 
Nieuws. — 19.30 Ski en bobslee 
(reportage). — 21.20 Drei Engel für 
Chariie (O. - 22.55 Ein Tisch zu 
viert (tv-spel). — 0.25 Nieuws. 

P 3 
19.00 Ohrid- parel van de Macedo
nische Zee (reportage). — 1945 
Journal 3. — 20.00 Nieuws. — 
22.10 Die Rache des Toten (gang
sterfilm). — 23.15 Nieuws. 

F 1 
20.00 Nieuws. - 20.30 Vincendon 
(tv-film). — 22.00 Literair program
ma - 23.00 Nieuws. 

A 2 
20 00 Nieuws. - 20.35 Mi-fuge, mi-
raison (reportage). — 2235 Me
disch magazine (geneeskunde en 
dieren). — 23.25 Nieuws 

F 3 
20.00 Les jeux de 20 heures (spel). 
- 2030 Le guepier (film) - 2200 
Nieuws. 

BBC 1 
18.55 Regionale magazines. — 
19.50 The incredible Rocky Moun
tain Race. Film. — 21.25 The Two 
Ronnies Show. - 22.25 Graf 
Spee. Dokumentaire. — 23.15 
Sportreportages. — 0.15 Nieuws. 
— 0.17 Parkinson. Talkshow. 

BBC 2 
18.40 Laurel en Hardy. Film. — 
19.50 Cricket (Australie-Engeland). 
- 20.20 Nieuws. - 2055 Kunstru-
bnek. — 21.30 Man of La Mancha. 
Film. 

ITV 
19 00 Regionaal magazine. — 19.35 
Kultuur in Zuid-Engeland. — 20.00 
This IS your life. Variété. — 21.00 
Benny Hill Show. 

Donderdag 
7 FEBRUARI 

14.00 Schooltelevisie. - 18.00 
Fred Basset (f J. - 18.05 Agenda 

— 18.35 Dick Turpin (fJ. - 19.00 
Lachertjes (humor). — 19.05 
Sporttribune. — 19.35 Morgen. — 
19.45 Nieuws. — 20.10 De Mallens 
(fJ. - 21.00 Panorama. - 21.50 
De Verovenng van het Westen (f J. 
— 23.20 Nieuws. 

BRT 2 
20.10 Première. - 21.00 De ijzeren 
Gustav (fJ. — 22.00 Honzon. -
22.40 Einde van de uitzending. 

NEP. 1 
18.55 Nieuws. — 18.59 Alleen op 
de wereld (f.). - 19.25 Het Ko-
reaans circus (reportage). — 19.45 
De Kelly Familie (reportage). — 
20.05 Arnhem nadert (Telebingo). 
— 20.35 Jonge mensen op het 
koncertpodium. — 21.37 Nieuws. 
— 21.55 Het programma met de 
map. — 22.50 Nieuws. 

NEP. 2 ~ 
18.55 Nieuws. - 18.59 De Hulk (f J. 
— 20.00 Nieuws. - 20.27 Te gast 
bij de Mounties. — 21.20 Neder
land '43 (fJ. - 22.10 Aktua TV. -
23.00 Soap (fJ. - 23.30 Nieuws. 

LUX. 
12.00 La t)onne franquette. — 
19.45 Entre chiens et chats (dokJ. 
- 20.00 De jungle-Oceaan (SF-f J. 
— 21 00 Le roi et moi (mustcaD. 

RTB 1 
19.30 Nieuws. - 19.55 Autant-sa-
voir (knutselmagazine). — 20.15 
On aura tout vul (film). — 21.45 
Filmmagazine — 22.30 Nieuws. 

RTB 2 
19.55 Une soiree de féte (klassiek). 
— 22.00 Nieuws. 

ARP 
17.00 Angel und BigJoe (jeugd
film). — 17.25 Einkaufstachen-An-
nie (TV-film). - 21.00 Bios Bah-
nhof (praatshow). — 22.30 Tages-
themen. — 23.00 Franz Mare, der 
blaue Reiter (dokJ. - 23.45 
Nieuws. 

ZPF 
18.20 Der Bürgermeister (fJ. — 
1900 Nieuws. — 19.30 Slarparade 
(vanété) — 21.00 Heute-Joumal 
— 21 30 Kennzeichen D. Nieuws 
uit Oost- en West-Duitsland. — 
22.05 Mit 30 kann man ja schön tot 
sein (TV-spel). — 23.20 Nieuws. 

ARP 3 
20.00 Nieuws. - 20.15 Otto e mez
zo (film). 

TF 1 
20.00 Nieuws. - 20.30 Operation 
Trafics ( f ) . - 22.15 L'Ange et le 
demon (film). — 23.45 Nieuws. 

A 2 
20.00 Nieuws. - 20.35 Pour qui 
Sonne le glas (film). — 22.00 Kort-
films. — 22.45 Nieuws. 

FR. 3 
20.00 Les jeux de 20 heures (spel). 
- 20.30 La Viaccia (film). - 2210 
Nieuws. 

BBC 1 
18.55 Regionale magazines. — 
19.55 Milieubeheer in de toekomst 
(dokJ. - 2020 Top of the pops 
(show) - 21.05 Wildlife on one 
(dokJ. 

BBC 2 
18.35 Laurel & Hardy (film). -
2030 Nieuwsmagazine. — 21.00 
Enquêtes over de recente Britse 
geschiedenis aan een Bntse high-
society-school — 22.25 Man alive 
(dokJ. — 0.30 Biljarten (reportage). 

ITV 
16.45 Vedetten van vroeger vertel
len. Amerik science-fictionsene 
voor de jeugd. — 18.20 Bnts fami
liefeuilleton. — 18.45 Nieuws. — 
19.30 University Challenge (kwis). 
- 21.00 Dead Man's Kit (thriller). 
— 21.30 Achter het nieuws. — 
22.00 Chief of Detectives (fJ. -
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Molenwiekend tegen 
grootschalige 

I 

MOLENAAR 
VREDERECHTER 
PAUL BAUTERS 
HUISE-BRUSSEL — De enige malende staakmolen 
in Oost-Vlaanderen, op de top van de Huisekouter 
in het heuvelland tussen Schelde en Leie wordt in 
zijn bestaan bedreigd. Voor molenkenners is dit 
allicht een ongeloofwaardig bericht; nochtans is het 
bittere ernst 
Eigenaar Paul Bauters, vrederechter te Brussel en 
tevens auteur van de prachtig-uitgegeven 
molenaarskursus «De Vlaamse Molens», wacht met 
spanning op een besluit van de raad van state, 
waarbij de klassering van de kouter omheen «het 
Meuleke» wel eens juridische grond zou verliezen. 

Immer, het molenbiotoop (de tochtrijke omgeving 
rond de molen) zou hierdoor spoedig in het 
gedrang kunnen komen. En, een molen die geen 
wind in de wieken meer krijgt valt stil. Een molen 
die niet meer kan draaien takelt zienderogen af, en 
verliest alleszins zijn ambachtelijke en 
maatschappelijke funktie. Het symbool van de 
molenzorg in Vlaanderen dreigt aangetast te 
worden door de spekulatiekanker die in onze 
gewesten reeds zoveel landschappelijke en 
maatschappelijke schade heeft aangericht. 

Wie tien jaar geleden opkwam 
voor bescherming en restauratie 
van molens werd meewarig aan
gekeken als een retroziel die met 
zijn aparte manier van geldro-
vende vrijetijdsbesteding veel 
wind wou verplaatsen. Een 
graanmolen vandaag de dag 
nieuw leven inblazen, waar is dat 
nog goed voor, tenzij om roman
tische zielen en filmregisseurs 
een genoegen te doen? 
Paul Bauters dacht er evenwel 
anders over, en hoewel eerst ad-

vokaat bij de balie in Brussel en 
sinds 73 vrederechter, bracht hij 
op de Huisekouter de «Hoogmo-
len> (1555) in augustus '74 op
nieuw aan het draaien, en werkte 
hij zowaar een molenaarskursus 
uit die een onverwachte belang
stelling kreeg. Eerstdaags wordt 
Vlaanderen 25 jonge molenaars 
rijker-
Hoe komt een vrederechter er in 
's hemelsnaam nu toe niet tegen 
maar voor de windmolens te 
vechten? 

Paul Bauters: «Je hoeft echt niet 
ver te zoeken. Ik ben afkomstig 
van Huise, de Vlaamse molen
streek bij uitstek. Vader was land
bouwer, en ik stam uit een ge
slacht van boeren uit het heuvel
land tussen Schelde en Leie waar 
eertijds zoveel water- en windmo
lens zorgden voor handenvol am
bachtelijk werk. 
In mijn jeugdjaren sleet ik hele da
gen om en rond de molen van 
Wannegem-Lede, die men zomaar 
liet verkrotten en die in '59 uitein-
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delijk helemaal in mekaar zakte, 
het was voor mij een tragedie, die 
teloorgang... 
Met mijn ouders woonde ik In «het 
meuleke», eertijds een molenaars
woning van één van de zes wind
molens die in de loop der eeuwen 
in Huise hebben gedraaid. Toen ik 
in Brussel kon gaan werken, heb ik 
nimmer Huise en de ouderlijke 
woonst de rug toegekeerd. 
Ik ben mij danig gaan verdiepen in 
de geschiedenis, de bouw, de 
werking en ook het rechtsleven 
van de wind- en watermolens in 
Vlaanderen. En dan kwam het mo
ment dat mijn oog viel op de stati
ge «Hoogmolen» (daterend van 
1555) die in Waregem deerlijk 
stond te vervallen. 
In 71 kon ik stilletjes juichen toen 
het gemeentebestuur hem aan mij 
toevertrouwde. En in augustus 74 
kregen wij de wieken voorgoed 
opnieuw aan het draaien. Het is 
veruit de enige windmolen in 
Vlaanderen die konstant een mo
lenaar aan het werk houdt. Want 
het was er mij hoegenaamd niet 
om te doen zomaar een windmo
len te restaureren en te koesteren 
als museumstuk.» 

Vlaams windrecht 
— U zal wel toegeven dat het 
niet iedereen gegeven is zoiets 
te doen? 
Paul Bauters: «De omstandighe
den moeten inderdaad gunstig 
zijn. Ik heb, dat geef ik grif toe, 
enigszins gehandeld uit wraak te
gen het verval van de oude mo
lens in onze streek; een verloede
ring die mij enorm heeft aangegre
pen. 

Is er immers ooit één land

schappelijk monument geweest 
waar de natuur, het bouwwerk en 
de bezigheid van de mensen zo 
harmonisch vervlochten waren... 
De Huisekoutermolen is geens
zins een museumstuk van indus
triële archeologie, en evenmin een 
fenomeen van de retrorage. Voor 
mij is het een symbool voor het 
streven naar herstelde kleinscha
ligheid; een symbool dat tot navol
ging zou aansporen. En dat is het 
ook geworden. 

Diverse kontakten en ook publi-
katies in de schoot van de Konink
lijke Vereniging voor Natuur- en 
Stedeschoon hebben als gevolg 
dat vandaag de belangstelling 
voor de molenkultuur terug op-
wakkert. Een eerste groep van 25 
jongeren heeft met sukses een 
kursus voor molenaar gevolgd en 
hoopt nu aan de slag te kunnen.» 

— Uitgerekend op dit moment is 
u dan, na 10 jaar molenbouwers-
werk, bevreesd voor de toe
komst van de «Hoogmolen». 
Paul Bauters: «Ik praat er niet 
graag dikwijls over, maar de zaak 
geraakt nu wel in een akuut sta
dium. Een eigenaar van landerijen 
in Huise zette een procedure in bij 
de raad van state om te bereiken 
dat de omgeving rond de molen 
niet meer definitief zou be
schermd worden als geklasseefti 
landschap. Mocht die spekulatieve 
juridische gok het klasseringsbe-
sluit van Nederlandse Kuituur on
gedaan maken dan zou dat in mijn 
ogen een katastrofe zijn. Dan 
wordt het symbool van de molen
zorg van de kaart geveegd. Want 
in dat geval is immers de weg vrij 
om het landschap rond de molen 
aan te tasten, de molen de wind uit 
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industriële pletwals 
de wieken te nemen, en het aloude 
ambachtelijk werk weerom onmo
gelijk te maken.» 
— U tilt aan die mogelijke «ka-
tastrofe» nogal zwaar.. 
Paul Bauters: «Natuurlijk Is er al 
dat werk dat we gepresteerd heb
ben om tegen de grootschalige in
dustriële stroom in te roeien, een 
molen van de ondergang te red
den, hem maalvaardig te maken en 
hem bovendien ook nog daadwer
kelijk te laten funktioneren, geheel 
het jaar door. 
Kijk, dat molenwerk betekent voor 
mij veel dingen in één keer. 
De windmolen is een typisch 
Vlaams bouwwerk; een kultuur-
historisch monument. De inplan
ting ervan in het landschap dat 
daartoe op een bijzondere wijze 
dient beschermd te worden ka
dert in de landschapszorg. We 
kunnen hierbij spreken over een 
waardevolle molenbiotoop; in het 
aloude Vlaamse windrecht stond 
voorgeschreven dat in een straal 
van 300 meter rond de molens 
geen hoge bouwwerken of aan
plantingen mochten geschieden 
waardoor de molen uit de tocht 
zouden komen te staan. 
Ten derde betekent het opnieuw 
in werking stellen van molens een 
herwaardering van het ambachte
lijk werk, waarmee een maat
schappelijke dimensie is gemoeid. 
Behalve het feit dat in onze sa
menleving de molens zomaar wer
den afgeschreven stel ik mij nu de 
vraag of ook het aloude Vlaamse 
windrecht nauwelijks nog maat
schappelijke waarde geniet» 

— Uw bekommernis Is rulmer 
dan het behoud van één molen in 
Hulse, en betekent meer dan 
heimwee naar het dorpsleven 
van vroeger? 
Paul Bauters: «Men denkt wel 
eens ten onrechte dat ik gedreven 
word door nostalgie. Ik meen daar-

De belangstelling voor wind- en 
watermolens neemt ieder jaar 
toe. Er is interesse voor molen-
tljdschrlften en molenhoeken. 
Paul Bauters, de auteur van 
«Vlaamse Molens», heeft zijn 
kursus voor vrijwillige mole
naars, die in het late najaar 1978 
tientallen sterk gemotiveerden 
aantrok, tot dit boek verwerkt 
«Vlaamse Molens» onderscheidt 
zich van recente aanverwante 
publikaties door de grondige be
handeling van het onderwerp en 
door de levensbeschouwelijke 
en maatschappijkritische filozo-
fle die het werk heeft geïnspi
reerd. 
Wel heeft de schrijver zich be
perkt tot de wind- en watermo
lens in Vlaanderen en tot het ei
genlijke graangemaal. Olie-, pa
pier-, houtzaag- en andere spe
ciale molens, die in Vlaanderen 
hebben bestaan (of nog bestaan), 
heeft hij welbewust alsnog bui
ten beschouwing gelaten. 
Maar de geschiedenis, de bouw 
en de werking evenals de juridi
sche aspekten van de wind- en 
watermolens zijn op zo diep-

entegen veeleer dat ik naar de 
toekomst toe realistisch werk 
door erop te wijzen dat met de te-
leurgang van het ambachtelijk 
werk onze samenleving bergaf 
gaat 

Als het zo nog wat verder evolu
eert dan voorzie ik voor de kleine 
ambachtsman en de kleine boer 
binnen de tien jaar maatschappelij
ke tragedies. Organizaties zoals 
bij voorbeeld de Boerenbond ver
wijt ik dat zij voor hun leden pre
cies het tegenovergestelde in de 
hand gewerkt hebben dan wat 
had moeten gebeuren. 
Neem de teloorgang van de mul
ders bij voorbeeld. Het maalloon 
bedraagt een fraktie van de wed
des in de industne. Het is begrijpe
lijk dat veel gezinnen zich daar
door hebben laten verleiden, of 
gewoonweg om te overleven hun 
molenaarswerk staakten. 
Sinds '50 is het loon van een onge
schoolde arbeider acht keer toe
genomen, terwijl molenaars en 
boeren in het algemeen nog moe
ten werken tegen vooroorlogse 
prijzen. 

Mijn grote zorg is nu dat de 
schaarse jonge mensen die tegen 
de industriële wind willen optor-
nen, en die met eigen vindingrijk
heid en doorzettingsvermogen 
hoe dan ook goede kansen heb
ben, uiteindelijk «van bovenaf» 
zouden «genekt» worden. 
Om een voorbeeld te geven: het 
was voor mij ook een zekere ver
rassing toen ik vernam dat de 
«Grote Bloemmolens» opmerkelij
ke interesse hebben voor kleine 
ambachtelijke bedrijven die met 
jong bloed hun kop opsteken; ge
woonweg omdat ze bevreesd zijn 
voor een verdere evolutie in die 
richting. Raar maar waar. Mijn gro
te vrees is dat die instellingen de 
zaak van de ambachtslui beginnen 
op te kopen. Dat gevaar van «in

gaande wijze beschreven, dat 
«Vlaamse Molens» in die opzich
ten ongeëvenaard mag heten. De 
aard van de publikatie maakte 
rechtvaardigende voetnoten on
gewenst Daarentegen werd na 
het slotwoord een uitvoerige bi
bliografie toegevoegd. Het boek 
van 132 pagina's, 15 x 23,5 cm, 
bevat 112 illustraties. Het werd 
gedrukt door de Drukkerij Roels 
n.v.. Borgerhout, op mooi mako-
papier met een omslag uit 
hoogglanzend kromovario naar 
een ontwerp van Piet Serneels. 

De konstruktietekeningen wer
den gemaakt door Raoul Buysse, 
de inleiding en de layout door 
Leo Michiels. Het vlot leesbare 
werk werd uitgegeven door de 
Koninklijke Vereniging voor Na
tuur- en Stedeschoon v.z.w. met 
steun van het Ministerie van Na
tionale Opvoeding en Neder
landse Kuituur, Dienst Volksont
wikkeling en,Openbare Lektuur-
voorziening. 

Sekretariaat: Koningin Astrid-
laan 24,2000 Antwerpen, tel. 031-
32.35.31. 

kapseling» vind ik echt reëel; zoals 
ook de aanpapfienj van hoge poli
tieke middens, nadat eerst iet of 
wat subsidies werden losgeweekt 
Ik denk hierbij aan de grote petro-
leumproducenten die niet nalaten 
het patent op te kopen van moto
ren die zonder benzine werken...» 

100.000 gulden 
— Toch heeft u goede hoop de 
tegenwind te kunnen trotseren? 
Paul Bauters: «Ik meen zelfs dat 
we op termijn de wind in ons voor
deel laten waaien. Ik zie vooruit
gang. De belangstelling voor onze 
akties groeit er wordt op een ruim 
terrein gewerkt en ook mensen 
van het politiek wereldje stappen 
bij ons wel eens af. 
Zo dient ons molenwerk gezien te 
worden als een schakel die per-
fekt past in de aktie van de Baai-
gemse boeren waar momenteel 
op ander terrein hard gewerkt 
wordt om de overlevingskansen 
van de kleine boeren te vrijwaren. 
Die aktie ploegt nogal volhardend 
in de diepte en zal hoe dan ook 

In 1899 schreef Léon Lindet: 
«Het model van de molen is 
definitief geworden. Het kan 
niet meer worden verbeterd. 
De molen heeft afgedaan ten 
voordele van de walsenmaal
derij. De geschiedenis van de 
molen is ten einde». 
Dit was een koel ekonomisch 
oordeel, van iemand die de 
technokratie aan de horizon 
zag verschijnen. Het scheen 
at^oluut 
Maar Lindet kreeg niet hele
maal gelijk. 
Een lang mensenleven na Lin
det schreef de befaamde Ne
derlandse molentekenaar An
ton Sipman in 1975: «De tijd 
van de molens is voorbij. 
Ruim een eeuw geleden be
gon Cvoor hen) de strijd om 
het voortbestaan. Een halve 
eeuw later was die strijd uit
gestreden en verloren. Sinds
dien behoren de molens tot 
de geschiedenis en zijn het 
monumenten geworden. De 
overgang van de molen-in-be-
drijf naar die als monunnent 
bracht voor de molen meer 
vernedering dan verheffing, 
omdat de vroegere inrichting. 

vruchtbare spKDren voor de groei 
en bloei van de kleinschaligheid 
nalaten. 
Maar de vooruitgang naar het |X)li-
tiek beleid toe gebeurt evenwel 
met mondjesmaat 
Sinds kort is er sprake van een 
kontaktkommissie op te richten 
waar de voorstanders van molen-
restauratie een stevig woordje 
zouden kunnen in meepraten 
Daarbij is het onze bedoeling aller
eerst op voet van gelijkheid met 
de vertegenwoordigers van de 
overheid te kunnen praten en ook 
te vermijden dat onze beweging 
politiek zou ingekapseld worden. 
In hoofdzaak en op de eerste 
plaats kunnen we ervoor zorgen 
dat de mensen van de betrokken 
Rijksdienst informatie toege
speeld krijgen die zij tot nog toe 
ontberen. 

Op de tweede plaats kunnen dan 
misschien praktische steunmaat
regelen uit deze samenwerking 
groeien. 
Ik doe geen konkrete suggestie, 
maar ik vermeld bij wijze van voor
beeld dat molenaars en molenres-

als deze al niet geheel ver
dween, slechts rudimentair 
aanwezig bleef en ook de 
sfeer van het vroegere mo-
lenbedrijf werd niet nneer 
aangetroffen. Wat van de 
molens is overgebleven, is 
een restant waarin te weinig 
van de historische en streek-
bouwwijzen te vinden is door 
te onverschillige of te moder
ne herstellingen...». 
Wat thans rond «type-werk-

- •* .-

taurateurs in Nederland een subsi
die van 100.000 gulden krijgen van 
het ministerie van Ekonomische 
Zaken wanneer ze ambachtelijk 
beginnen te malen, of met andere 
woorden het molenaarsambacht 
in ere herstellen 
Elk jaar wordt dan bovendien ook 
nog voorzien in een subsidie van 
5.000 gulden, voor het maalwerk. 
Hoe dan ook dienen we ook bij 
ons almaar meer tot het besef te 
komen dat het volkomen uitroeien 
van de ambachtelijke bedrijvigheid 
—• onder meer het mulderswerk 
— nefast is voor onze toekomst 
en dat we dnngend, maar door
dacht dienen af te rekenen met de 
ontsfXKirde technokratie. Onze 
aktie rond het behoud en herstel 
van de Vlaamse molens is slechts 
één teken in deze langzaam maar 
zeker wassende kleinschalige be
weging.» 

— Paul Bauters is van oordeel 
dat we nu wel voldoende monu
menten naar Bokrijk gesleept 
hebben. Dat hebben de Britten 
op ons voor, zo zegt hij, dat zij op 
zijn minst de tekens, instrumen

tje ten en monumenten van het ver-
Bn leden in hun oorspronkelijk ka
's*'- der bewaren en er nieuw maar 
net geen kunstmatig leven inblazen, 
de Het verheugt mensen als mole-
>ok naar-vrederechter Paul Bauters 
ing dat de hunker naar kleinschalige 
ïn. arbeid grensoverschrijdend is. 
ste Voor Paul Bauters en zijn vrien-
len den zou het dan ook een ferme 
;en klap in het aangezicht betekenen 
ge- mocht de Huisekoutermolen als 
toe gevolg van een juridische spitS' 

vondigheid plots opnieuw in zijn 
lan bestaan bedreigd worden. Voor 
lat- Paul Bauters zijn molens «tekens 
ng geworden van een samenleving 

die ten onder dreigt te gaan in 
tie, een louter berekende geestesin-
or- stelling en een daarop becijferde 
3S- levenshouding.» (h d s) 

tuigen» als molens gebeurt 
lijkt op een poging om uit de 
«vernietiging» te geraken. 
Molens hebben uit dat oog
punt een symbolische waar
de. Ze verwijzen naar een 
«andere» ekonomie, die de 
mens, zijn geschiedenis en 
zijn arbeidsvormen geen ge
weld aandoet 

(Uit het molenhoek van Paul 
Bauters). 

Pieter Bruegel zag een dorp met een molen in de tijd toen er nog 
dorpen bestonden en toen er nog ruimtelijke ordening was... 

EEN MOLENBOEK 

.; - \^m 

Lindet, Sipman, en Pieter Bruegel 
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We maakten voor het eerst 
kennis met het werk van deze 
symbolist tijdens een ten
toonstelling De symbolisten 
te Brugge. We werden vooral 
getroffen door twee potlood
tekeningen: een portret dat 
tot aan de limiet met het foto-
effekt was doorwerkt (het 
blad vertoonde in zijn scha
duwpartijen een fluweelachti
ge «huid») en een teer uitge
tekend blad (potlood en pas
tel) dat het huidige Memlinc-
plein vertoonde, echter met 
weglating van het rechter ge
deelte, waarop normaal een 
gezicht op het Oosterlingen
plein moest staan. In de 
plaats daarvan had de teke
naar een strand en de zee ge
tekend. Hij noemde deze te
kening Verlaten stad, een be
grip en een voorstelling die 
zowel aan Bruges la morte 
van Georges Rodenbach her
innerden als aan de latere erf
genamen van de symbolisten, 
de surrealisten. 

Fernand Khnopff retrospektief 
In het vorig najaar werd te Parijs 

een grote retrospektieve van deze 
19de-eeuwse kunstenaar gehou
den. De 150 doeken, tekeningen, 
akwarellen, gouaches, pastels van 
verschillend formaat waren er bij
eengebracht en vormden aldus de 
grootste verzameling Khnopffs 
die er ooit te zien is geweest 
Sinds een paar weken is deze in
drukwekkende retro te gast in de 
Koninklijke Musea voor Schone 
Kunsten langs de Regentschaps
laan te Brussel Te Parijs kjezoch-
ten 50.000 personen de tentoon

stelling, wat veel is daar de symbo
listen doorgaans qua waardering 
en belangstelling geen hoge top
pen scheren. Maar het gaat hier 
toch ook om werk van eigen bo
dem. Hoezeer Khnopff ook de in
vloed van Parijs, Wenen en Lon
den heeft ondergaan, zijn hang 
naar het mysteneuze, het geheim
zinnige wordt gedeeltelijk ver
klaard door zijn Vlaamse (maar 
ook Oostenrijkse) herkomst Hij 
werd inderdaad te Dendermonde 
(1858) geboren, leefde en werkte 
te Brussel, waar hij in 1921 over-

Een radioprogramma 
om 150 jaar België te „herdenicen tl 

Vlamingen in de wereld # # 

f f 
Gedurende tien dagen was BRT-
producer Etienne Wijnant (radio) 
in Noord-Amerika. Ten huize van 
geëmigreerde Vlamingen die nu 
staatsburger zijn van de VSA of 
Canada. Wijnant had geen objek-
tleve reportage op het oog maar 
een peilen naar enig bestaand 
sentiment bij deze ex-Vlamingen 
omtrent hun land van herkomst 
In het kader van '150 jaar Bel
gië» liet hij uren bandopnamen 
registreren en distilleerde daar
uit vijf afleveringen die uiteinde
lijk de titel «Vlamingen In de we
reld» meekregen. 
In «WIJ» schreven wij reeds eer
der bijdragen over het probleem 
van de emigratie, onder andere 
n.a.v. een vraaggesprek met Ar
thur Verthé van «Vlaanderen in de 
wereld». De radioreeks van Etien
ne Wijnant zal ook voor de luiste
raar de «Belgische» tekorten be
vestigen: het officiële België doet 
weinig of niets voor zijn uitgewe
ken kinderen. 

De reeks begint op 4 februari om 
11 u. 30 in Kwintessens en loopt 
tot 8 februari en duurt telkens 25 
minuten. Ze wordt herhaald in de 
Wereldomroep zodat ze ook 
«overzee» kan gevolgd worden. In 
de eerste aflevering is vooral de 
vertelling van de ex-Westvlaming 
Gerard Van den Bussche in Delhi 
(Zuid-Ontario) horenswaardig. 
Met een link naar de hedendaagse 
bootvluchtelingen wordt verteld 

over «de landingskaart en twee 
blote handen» als enig kapitaal om 
een nieuw leven op te bouwen. 
In de derde aflevering zal vooral 
de kommentaren van Nancy Sab-
be (23 jaar) aanspreken. België is 
voor haar wat haar moeder over 
de tweede wereldoorlog vertelde, 
meer niet.. Konsul René Deserana 
in Detroit legt in de derde afleve
ring haarfijn uit hoe je tegelijkertijd 
een goed VS-burger en een be
wust Vlaming kunt zijn. 
In de laatste aflevering vertelt me
vrouw De Lombaarde uit Kortrijk 
hoe zij «zoals mijn moeder» Vla
ming blijft en de Belgische klub 
«afliep» na een ruzie tussen Vla
mingen en Walen omdat «de kon
tekst België niet meer ging»... Het 
mag wel treffend genoemd dat 
een programma n.a.v. 150 jaar Bel
gië met dergelijke verhalen kleur 
wordt bijgezet.. 
Het wordt hoog tijd dat een zelf-

istandig Vlaanderen (nog) meer 
kan doen voor zijn emigranten. 
Met de nodige centen en verbeel
ding in het buitenland een eigen
tijds en echt beeld ophangen van 
het Vlaanderen van 19801 
Producer Wijnant hoopt zijn reeks 
uit te breiden met vraaggesprek
ken uit alle werelddelen. Hopelijk 
vindt de Raad van Beheer de nodi
ge centen om deze droom waar te 
maken! «Vlamingen in de wereld», 
BRT-1 radio van 4 tot 8 februari 
om 11 u. 30. 

leed. Hij bracht niet alleen een 
groot gedeelte van zijn jeugd te 
Brugge door maar verbleef ook te 
Parijs, te Londen en te Wenen, 
waardoor hij van dichtbij de mo
derne stromingen in de kunst kon 
volgen. Hij maakte o.m. kennis met 
de Engelse preraffaëlieten en met 
Moreau, zowat de chef de file van 
de symbolisten. Khnopff voelde 
zich uiteraard ook verwant met de 
fransschrijvende dichter Maurice 
Maeterlinck, van wiens werken hij 
er eeo aantal illustreerde evenals 
trouwens de beroemde Brugge
roman van Rodenbach. Dit noopte 
hem trouwens tot het schilderen 
van zwaar melancholische Brugse 
stadsgezichten. Hij «portretteer
de» ook het belfort van Gent, maar 
kan het hier met halen bij een etser 
als Jules De Bruycker en zelfs niet 
bij een Baertsoen. Ook de Arden
nen werden door Khnopff, die er 
een buitenverblijf had, op doek ge
bracht 

Spleen en_ 
De familie Khnopff was eigenlijk 
van Oostenrijkse herkomst en 
toen de aartshertogen Albrecht 
en Isabella over de Spaanse Ne
derlanden regeerden vestigde het 
geslacht Khnopff zich te Brugge 
waar later Khnopffs vader substi
tuut van de prokureur des konings 
was. Zijn leraar Xavier Mellery uit 
Laken oefende een eerste invloed 
op hem uit, later nam de dichter 
Stéphane Mallarmè die beïnvloe
ding over, die als Khnopffs lieve-
lingsdichter ook het symbolisme 
(dat een literaire oorsprong had) 
definieerde, nl. dat slechts de sug
gestie de droom uitmaakt. In zijn 
vrije komfXDsities baden zijn wer
ken dan ook in het droomachtige, 
waarbij de laat-romantiek stellig 
een handje toestak. 

- dandy 
Khnopffs werk is vooral beheerst 
door het spleen, de nostalgie van 
het leven. De wezens van Khnopff 
— vooral de talrijke vrouwenfigu
ren — ondergaan het leven, ze zijn 
stil en bewegingloos, ze kijken 
vanuit hun «gevangenis» (doek, 
paneel of papier) langs de kijker 
heen in een peilloze verte, ver-
droomd en introspektief Sommi
gen noemen het werk van deze 
symbolist dekadent en ongezond. 
Of ook nog zeer belangrijk. Er gaat 
van dit oeuvre soms een verstik

kend gevoel uit Daarbij doet het 
werk van een Gustav Klimt bijna 
verfrissend^ aan, ook al is deze 
kunstenaar eveneens dekadent 
net als zijn Britse door de seks be
zeten kollega Beardsley. Ook zijn 
tweelingstalten, zijn dieren met 
mensenhoofden of mensen met 
dierenhoofden zovele aanduidin
gen zijn van het grote menselijke 
verlangen naar vereniging van de 
levende wereld laten we in het 
midden. Om hem echter «Ober-
mystiker» te noemen zoals zijn 
Weense tijdgenoten deden vinden 
we ver gezocht Het scheppingè-
proces is inderdaad veelal een
voudiger dan sommige critici den
ken. Khnopff was in ieder geval 
een man van de wereld, een ge
vierd kunstenaar, een dandy maar 
dan geen salondandy. Wel een 
geestverwant van Wilde en 
Proust De afwezigheid van zijn fi
guren, zijn introversie, hel zijn 
slechts bewijzen van Khnopffs in
dividualisme om niet te zeggen 
egoïsme, dat zich buigt over drie 
konstanten, droom, dood en wel

lust, die hij op een geraffineerde 
wijze interpreteert. Hoe burgerlijk 
hij wel is blijkt î t het feit dat hij 
werkt in deftige redingote. Alleen 
de hoge hoed ontbreekt.. Hoe 
men ook staat tegenover een der
gelijke levensvisie — Khnopff was 
een kind van zijn tijd — men kan 
met onberoerd aan dit intrigerend 
werk voorbijgaan. Vooral de huidi
ge Brusselse frankofone bour
geoisie IS thans prezent in de Re
gentschapsstraat die trouwens 
eveneens een schepping van de 
19de eeuw is. Als schilder wordt 
Khnopff meestal overstemd door 
de graficus. Een groot kolorist is 
hij niet Wel een nauwgezet vak
man en een ontwikkeld man, die in 
de hoge wereld thuis is en in zijn 
werk een eigen wereld schept 
(RC) 

De tentoonstelling duurt tot 13 april en 
gaat dan naar Hamburg. Alle dagen te 
bezichtigen, uitgenomen 's maandags. 
Toegang vrij. Een rijl( geïllustreerde ca
talogus kost 250 fr. 
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KRITKCH D6K€K€n 

Kartoen, animatie, strip: 

Zonder de visuele kommuni-
katie, waarvan het beeld- of 
sfr/pverhaal als de meest po
pulaire vorm doorgaat, is de 
20ste «eeuw van de massa
media» niet meer denkbaar. 
Het uit-beelden is reeds zo 
oud als de menselijke be
schaving, zoals de Egypti
sche reliëfs in hun grafkel
ders of de Griekse vazen la
ten zien, tot en met de «schut-
tingbeelden» inderhaast neer-
gekrabbeld in openbare 
toiletten en dergelijke. 

De rnensen uit onze Lage-
Landen-bij-de-Noordzee heb
ben ook altijd een goed ont
wikkeld plastisch en pikturaal 
observatietalent in de aderen 
gehad. Dit blijkt ook uit de re
cente opgang van het strip
verhaal en de kartoen of 
«spotprent», waar onze teke
naars baanbrekend werk heb
ben geleverd. En niet enkel in 
het getekende beeldverhaal, 
maar ook in het bewegende 
beeldverhaal of de «animatie
film» is dit zo. 

1 

de zevende kunst voorbij.... 
in de ASLK-galerij te Brussel kan 
je een tentoonstelling bekijken die 
een samenvattend overzicht 
poogt te geven van de voornaam
ste huidige Belgische strip- en kar-
toentekenaars en animatiefilmers. 
Een bezoek aan een reeks haast 
legendarische striphelden... 
Het zou een boeiende psychologi
sche en sociologische studie zijn 
om het «profiel- der striphelden 
nader te ontleden. Suske en Wis-
ke, tante Sidonie en Lambik, Nero, 
Kuifje, Petoetje en Petatje, Jon> 
meke, De Rode Ridder, Robbe-
does, professor Barabas en Adhe-
mar, meneer en madam Pheip, de-
tektive Van Zwam... tot de Smur
fen. Deze avontuurlijke figuurtjes 
hebben allemaal onze jeugdige 
fantasie aangesproken. De strip, 
voor jonge mensen van 7 tot 77 
jaar, zo heet het 

Omtrent de vraag of de vaders 
der papieren striphelden, zoals 
Hergé, Willy Vandersteen, Mare 
Sleen, Morris en Co. tot de klasse 
der 'kunstenaars» behoren (of is 
het «volkskunst» in de echte zin 
van het woord?), kan je een hele 
filosofie opzetten. Het stripverhaal 
kan dan wel «kunst» zijn, doch het 
is ook — en wellicht In de eerste 
plaats — een reuze-industrie van 
miljoenenoplagen, waarvan de so
ciale, artistieke, industriële en eko-
nomische inbreng ons dagelijks le
ven beïnvloeden en beroeren via 
reklame, onderwijs, konsumptie. 
Hetzelfde geldt voor de kartoen 
met zijn veelal spottende, satiri
sche, sarkastische herkennings
momenten De kartoen is ook wel
licht het meest eigen aan onze re
lativerende volksaard van mij-zul-
len-ze-niet-hebben. 

Onze kontreien hebben al menig 
scherpzinnig kartoenist voortge
bracht We hebben een huidige 

generatie op wereldniveau: van 
Alidor over Pil tot Gal, van Brasser 
tot Kamagurka, en zovele ande
ren. 
De steeds terugkerende vraag of 
stnp, kartoen, animatie tot de orde 
van de «kunst» behoort is o.i. een 
grotendeels louter akademische 
vraag. Of stnp of kartoen artistiek 
niveau heeft ofwel smurfensmur-
rie IS, hangt af van de treffende 
zeggingskracht èn de ambachtelij
ke bedrevenheid waarin het wordt 
uitgebeeld en spreekt FKO In dit 
opzicht getuigen veel stripteke
naars en kartoenisten van méér 
expressieve vakkennis dan zgn. 
«artiesten» die achter één of ander 
verbaal«-isme» gebrek aan kennis 
der elementaire vormwetten weg
moffelen 
De Zevende Kunst voorbij... staat 
men terug voor het grafische be-

Nieuwe plaatjes bij de vleet.... 
Met goeie wil, doorzetting en zelf
vertrouwen IS heelwat te bereiken, 
met een vleugje handelsgeest ge
kruid wordt stille hoop realiteit Dit 
is alvast waar voor het schrijvers
team Jean Kluger, Vangarde en 
Nelly Byl, die na Will Tura en Jo-
han Verminnen nu ook de soul-
broertjes «Gibson Brothers» in de 
stal hebben ondergebracht. 
Met een eerste produktie «Que 
sera a mi vida» bereikten de «broe
ders» vorige week in Spanje een 
eerste plaats op de hitlijsten Een 
produkt van bij ons dat Boney M. 
Kiss, de Eagles en zelfs Abba zo
maar de loef afsteekt Broer Ro
land Kluger kent daverende ver
koopcijfers met Lou en de Bana
nas en Plastic Bertrand, en groep 
Telex kreeg voor een eerste elpee 
meer dan benijdenswaardige kri
tieken in Engeland! Anderen staan 
reeds te trappelen van ongeduld 
om erkenning... Zo bij voorbeeld 
de leperse groep Once More, die 
na een resem festivals en een 
paar singels waaronder het sterke 
«Zig zag» nu komen aanklopen 
met hun nieuwste, dat met de titel 
«Dance macabre» meer dan ooit 
kans moet krijgen om het bij ons 
waar te maken. 

«De Kommeniste» (?), uit het Ant
werpse afkomstige groep, heeft 
zo dezelfde watertjes achter de 
rug en hoopt met het ietwat reg-
gae-getinte «Telefoon» op meer 
aandacht. Ze treden volgende 
week (vrijdag 8 febr.) in de Brus

selse Ancienne Belgique, aan de 
Steenstraat op. 
Beste voor deze week echter is 
het singeltje van Harry Huysmans, 
die onder de naam «Harry en Co» 
bij Vogue (VB584) het singeltje 
«'k Heb alles gezien» uitbracht 
Een talentvolle knaap die in de 
folk- en countrymiddens in het 
Brabantse reeds wat naam maak
te en met dit zeer degelijk gepro
duceerde reggaeliedje een pittig 
visitekaartje heeft afgeleverd. Bij 
zijn optredens heeft hij heelwat in
teressante nummers die zowel 
wat tekst als muziek betreft het 
beluisteren waard zijn. Iemand om 
in het oog te houden. 

Pretenders 

Chrissie Hynde en haar groep de 
Pretenders zijn voor de jongeren 
geen onbekenden meer en scoor
den met de achtereenvolgende 
singels «Stop your sobbing», «Kid» 
en vooral «Brass in pocket» be
langrijke hitnotenngen. Ze waren 
vorige dinsdag te gast bij BRT-Tie-
nerklanken «special» vanuit Knok-
ke-Heist en lieten als live-groep 
een vrij goede indruk na. Het ont
breken van een dansend volkje 
voor het podium toomde het ge
heel wat in maar de groep kwam 
als interessant voor de heden
daagse muziekstroming over. Op 
de eerste elpee die ze meebrach
ten en meteen voorstelden natuur
lijk, de drie voornoemde singels, 
want de Pretenders blijven vooral 

een singelgroep. En daar de schijf
jes toen met overal verkrijgbaar 
waren was het een goed idee ze 
erop te plakken. En nummertjes 
erbij als «Precious» of nog «The 
wait», ommekantje van de derde 
singel, zijn eveneens de moeite 
waard. 

Agenda 
Op de koncertagenda de laatste 
dagen van de totaal-teatergroep 
«Hauser Orkater» die met deze 
vierde produktie er na negen jaar 
een punt achter zetten. Vandaag 
donderdag in de Brusselse An
cienne Belgique, morgen te Neer-
pelt en zaterdag te Waregem. En 
allerlaatste keer samen te bekijken 
volgende donderdag (7 febr.) in 

het Kultureel (Centrum te Hasselt 
Vrijdag 1 februari is ongetwijfeld 
een hoogdag voor de tieners van 
de jaren zeventig met ex-Deep 
Purple Ritchie Blachmore met zijn 
nieuwe formatie «Rainbow». Hij 
blijft na tien jaar teren op het suk-
ses van de popklassieker «Child in 
time», en hopelijk weet hij met zijn 
nieuwe Rainbow de hoge ver
wachtingen in te lossen. Eveneens 
vrijdag is de jazzgroep Milkshake 
Banana in Harens Sleutelgat en 
zijn Urbanus van Anus en Jan de 
Wilde in het Fenikshof te Grimber
gen. Zondag 3 februari komt 
groep «Selecter» en donderdag 
7 februari groep Human League 
naar de Ancienne Belgique. 

Sergius 

Pretender, een naam voor 1980-

ginpunt de engine: het spelen in 
beelden met de naakte lijn. onge-
komphceerd en zonder truukjes. 
Wellicht is strip en kartoen één 
van de meest specifieke kunstui
tingen van onze massamedia-
eeuw: vlug en raak geschetst en 
getekend, met een fantasie die tie-
rust op «vertekende» elementen 
uit de dagelijkse werkelijkheid, 
funktioneel, zonder kompleksen 
en zonder «boodschap»... 

Animatie 

De tekenfilm, het bewegend 
beeldverhaal, bereikt bij ons ook 
een hoogstaand kreatief niveau. 
De «Belgische animatiefilm» met 
zijn vaandeldrager, de Oostende-
naar Raoul Servais en een reeks 
jongeren zoals Schelfthout De 
Meyer, Frydman enz. heeft de laat
ste jaren terecht internationale 
faam verworven. De bekroning 
met een «gouden palm» op het 
filmfestival te Cannes in '79 van 
Raoul Servais 'Harpya- heeft dit 
trouwens andermaal bevestigd. 
Toch blijkt de animatiefilm bij ons 
nog enigszins stiefmoederlijk on
begrepen en onbemind, haast 
marginaal, omdat deze niet zo 
goed gekend is als «medium». Ani
matiefilm is ook in wezen niet 
«kommercieel» opgevat Dat zal er 
ook wel voor iets tussen zitten. 
Wat op deze tentoonstelling spijtig 
genoeg ontbreekt is een aan
schouwelijke uitleg hoe de uiterst 
ambachtelijke «monniken»-teclV 
niek van de animabefilm in mekaar 
zit 

Voor 5 minuten animatie kan je 
soms 5 jaar moeten werken... 
Naast de industriële Walt Disney-
tekenfilmbusiness vormt de «zui
vere» animatiefilm inderdaad het 
artistieke buitenbeentje. 

Nee, de zevende kunst voorbij is 
strip, kartoen en animatiefilm géén 
karikaturale kunst doch een vol
waardige kunstuiting met eigen 
vormgeving en taal, met een enor
me impakt en een specifieke met 
weg te denken plaats in onze mas-
todonte massamediakultuur. 

Bij het doorlopen van deze ten
toonstelling bekijk je onze striphel
den eens in een meer afstandelijk 
blikveld Opnieuw wordt in de 
ASLK-galerij hierbij een voortref
felijke en uitgebreide begeleiden
de kataloog aangeboden. 

(gvdp) 

ASLK-galeri|, Kreupelenstraat 12 (naast 
Martelarenplein), 1000 Brussel. Tot 16 fe
bruari '80. toegang gratis, toegankelijk alle 
dagen van 10 tot 18 uur, ook open tijdens 
week-end. 

31 JANUARI 1980 A WIJ 17 



Nederland heeft enkele lengten voorsprong op onze nationale 
BRT op het vlak van (o.a.) de kinderprogramma's. En die voor
sprong gaan onze noorderburen nog wat vergroten. Als hun 
plannen gerealizeerd worden, komt er In de nabije toekomst 
een kinderjoernaal. Een positief besluit, zouden wij zo zeggen 
Waarom zouden de kinderen op een voor hen bevattelijke r.ia-
nler, niet vertrouwd mogen gemaakt worden met de realiteit 
van het gebeuren in de wereld? Nederland is wel van plan het 
«serieuzer» aan te pakken dan Engeland, waar het kinderjoer
naal al enkele jaren loopt, maar waarin voornamelijk luchtige 
onderwerpen aangepakt worden. Bij de BRT zouden er ook er
gens plannen liggen, diep opgeborgen in een lade. En er zou 
over gepraat worden. En praten, dat kunnen ze als geen ander 
op de BRT_ 

De grabbelton 
^ ^ Vri jdag — In Première-magazine, het filmmagazine van 
^ H BRT 1 brengt Roland Lonnmé een portret van Nathalie 
^ _ J Wood (n.av. de nieuwe film «Meteor») en van de Franse 

filmmaker Jules Dassin — Op BRT 2 komt de eerste afle
vering van een nieuwe reeks talkshows Wat 'n leven, recht
streeks vanuit het Casino in Middelkerke. In deze I e aflevering: 
het levensverhaal van radioman Nand Baert — In A suivre, de ak-
tualiteitenrubriek van RTBF 1 wordt een reportage gebracht over 
de aktivlteiten van Belgische bouwbedrijven in het buitenland. 

^ ^ Zaterdag — The amazing dobermanns (BRT), is een 
^ H grappige misdaadfilm met Fred Astaire, James Francis-
^ ^ cus en Barbara Eden (1976), die, gelet op het uur, door de 

BRT duidelijk voor de kinderen werd geprogrammeerd — 
De oudere jeugd vindt alleszins zijn gading op RTBF: Generation 
80 met o.a. Reportage over het maken van tekenstrips; Interview 
met Guido Peters, de auteur van «La Belgique, une terre, des hom
mes, une histoire» en pop met Telex en Kid Jenssen. In het mu-
ziekmagazine Follies zitten The Police, Fleetwood Mac, Cheap 
Trick, Robert Palmer e.a. — De Amerikaanse film The Great Whi
te Hope (Duitsl. 1) van Martin Ritt is een melodrama over de rela
tie blank-zwart tegen de achtergrond van de dubieuze bokswe-
reld. 

e Zondag — De 2e zondag van oktober 1926, dat betekent 
verkiezingsdag. Het gaat er dus bont aan toe in Ley-
donck—Waterland... (Paradijsvogels - BRT) — VPRO 
(Ned. 2) brengt na de kontroversiële talk show America 

2Nlght een aangrijpend en onthutsend drama over het leven van 
een psychiatrische patiënt in een inrichting, gebaseerd op auten-
tieke feiten Het leven van de schizofrene dichter Alexander 
Marz — Duitsland 1 presenteert de beroemde film The long hot 
summer, van Martin Ritt (1958) met Paul Newman, Joanne Wood
ward, Lee Remick, Orson Welles — Egon Schiele ( Z D B is een 
gedramatiseerde biografie over Egon Schiele (1890-1918), die als 
de grootste Oostenrijkse moderne schilder beschouwd wordt. 

« Maandag — In Tienerklanken (BRT) krijgen jonge men
sen de kans hun uitgekozen persoon te interviewen (Jan 
van Rompaey, Raymond van het Groenewoud, Zjef Van-
uytsel en Johan Anthierens) — De Duitse speelfilm Das 

Slangenei van Ingmar Bergman (1977) met Liv Ullmann, David 
Carradine en Gert Fröbe, verdient zeker onze aandacht De film 
speelt zich af in zes dagen in Berlijn anno 1933, dus ten tijde van 
de grote depressie en draait om de cirkusartiesten Abel Rosen
berg en Manuela, de vrouw van Abels broer... (ZDF). 
^ ^ Dinsdag — Open school (BRT 1) start met een informa-
^ P V tieve reeks over het fenomeen «gezondheid» (titel van de 
^ ^ / aflevering: Een pilletje bij de hand) — Verover de Aarde, 

het populair-wetenschappelijk magazine van BRT 1 is ge
heel gewijd aan fotografie in de ruimste zin van het woord — Bij 
Hitchcocks belangrijkste thrillerfilms behoort zeker North by 
Northwest (1969) met Cary Grant Eva Marie Saint James Ma
son, een film die speelt in VN-spionagemiddens (in Hltchcock-re-
trospektieve) (BRT 2) — NOS-kultuur brengt een reeks over 
niet-Europese kuituren. Vandaag: boeddhisme (Ned. 1) — Op 
Ned. 2 (KRO) Is de 1 e aflevering te zien van de Duitse reeks Bud-
denbrooks naar de roman van Thomas Mann, over de geschiede
nis van een Duits koopmansgeslacht in de Hansestad Lübeck. 
Een reeks waar de Hessische Rundfunk (de producerende zen
der) zomaar liefst elf miljoen mark voor over had. En op Duitsl. 1 
r i jn de Twee Hemelse Dochters Ingrid Steeger en Iris Berben 
nogmaals in al hun glorie te bewonderen. Zij worden bijgestaan 
door o.a. Klaus Dahlen en Ivan Rebroff — Op deze gevulde avond 
moeten wij ook nog vermelden: TVF Magazine, het vrouwenma
gazine op RTBF 1 met bijdragen over o.a.: vrouwenbladen, mode
ontwerpster Sonya Rykiel, al dan niet kinderen hebben, contra
ceptie, metodes van bevalling 

^ ^ Woensdag — Een jonge telefoniste-winkelbediende wint 
^^Ê een cruise-reis... Zo begint het blijspel van G.B. Shaw, 
^ ^ / waarin de hoofdrollen worden vertolkt door Margreet 

Blanken en Ton van Duinhoven (Dorpsidil le - BRT 1) — 
Spellbound (Ik zal u redden) is nog zo'n ijzersterke thriller van 
A. Hitchcock (zw/w), met Ingrid Bergman en Gregory Peck 
(BRT 2) — Soleil rouge is een Franse western die het vooral van 
de bezetting moet hebben: Ursula Andress, Charles Bronson, 
Alain Delon, Capucine (1971). Regie: Terence Young (RTBF 2). 
^ ^ Donderdag — Der eiserne Gustav, is aan z'n derde afle-
^ ^ 1 vering toe. Wij hebben de indruk dat we hier te maken 
^ ^ 7 hebben met een echt TV-monument dat vooral zijn 

kracht put uit de persoon van Gustav Knuth, de hoofdrol
speler (BRT 2) — De Kelly Family (Ned. 1) Is een Ierse muzikale 
familie die bestaat uit de ouders van tien kinderen. Zij raakten hier 
bekend door hun liedje «David's Song», het titellied van de reeks 
«Ontvoering» die onlangs op het Nederlandse scherm liep — Het 
informatieve programma Programma met de Map gaat over men
sen die niet (meer) aan het arbeidsproces deelnemen (Ned. 1). 
Wie van het Nederlandse komische duo De Mounties en hun pe
rikelen houdt wordt verwend. Vandaag wordt de 2e aflevering 
van een nieuwe reeks uitgezonden (Ned. 2) — Het vermelden 
waard is de Franse komische film On aura tout vu ! van Georges 
Lautner (1976) met Pierre Richard en Miou-Miou (RTBF 1). 

W-PROGR/1MMK9 

Vrijdag 
1 FEBRUARI 1 

BRT 1 
14.00 Schooltelevisie. - 18.00 De 
kwieken (f). - 18.15 Klein, klein 
kleutertje. — 18.30 Open school. 
- 19.00 Op zoek naar... - 19.20 
Oscar, het konijn (O. — 19.45 
Nieuws. — 20.15 Eens zal de zon 
weer schijnen (film). (Einmal wird 
die Sonne wieder scheinen). Duits 
melodrama van Hans Heinrich 
(1970). Met in de hoofdrollen: Hein
tje, Heinz Reincke, Gerlinde Lo
cker, Paul Dahike, Helmut Förnba-
cker — 21.55 Première-magazine. 

BRT 2 
20.15 Gier en geur van bloemen (f). 
— 20.40 Wat een leven (praat-
show rond N. BaerO. — 21.40 Dag 
aan dag. - 22.10 K.T.R.C. (Het le
ven van Maria). 

RTB 1 
14.00 Schooltelevisie. - 19.30 
Nieuws. — 19.55 A suivre (reporta
ges). — 21.25 Kunstrijden op de 
schaats (reportage). — 23.00 
Nieuws. 

RTB 2 
21.00 La légende iriandaise (O. — 
22.00 Nieuws. 

NL 1 
18.55 Nieuws. — 18.59 Barbapapa 
(f). — 19.05 Popeye (strip). — 
19.10 't Spant erom. - 20.10 Hoe 
bestaat het (satire). — 20.55 Kaba-
ret Ivo De Wijs met formule 2. — 
21.37 Nieuws. - 21.55 Wat ge
beurt er nou? (dokj. - 22.25 
George en Mildred (f.). - 22.50 
Wat voor weer zou het zijn in Den 
Haag. — 23.55 Nieuws. 

NL 2 
18.55 Nieuws. — 18.59 Matt en 
Jenny (f.). - 1925 David McWil-
liams (portreO. — 20.00 Nieuws. — 
2027 Geheim kommando (f.). — 
2120 Showroom in de West — 
22.20 Aktualiteitenrubriek. — 23.00 
Meditatie. — 23.10 Nieuws. 

ARD 1 
17.50 Nieuws. — 18.00 Wie das Le-
ben so spielt — 18.30 Trick um 
halb 7. Tekeningen van Mordillo. — 
18.40 Fay. - 19.15 Regionaal 
nieuws. - 20.00 Nieuws. - 20.15 
Lied zu verschenken (film). — 
21.45 Gij zult niet stelen (dokJ. — 
22.30 Bericht uit Bonn. — 23.00 Die 
Kameliendame (tv-film) 

ZDF 
18.20 Dick und Doof. (Laurel en 
Hardy). - 19.00 Nieuws. — 20.15 
Der Alte (f). - 21.15 Felix und Os
kar (f J. - 22.00 Nieuws over het 
nieuws. — 22.20 Kultureel magazi
ne. — 22.50 Sport am Freitag. — 
23.20 Die Schildkröte auf dem Rüc-
ken (film). — 1.05 Nieuws. 

ARD 3 
20.15 Hoe gevaarlijk is genen-mani
pulatie? (dok). — 21.45 Argernis-
se. — 22.45 Diskussie over genen
manipulatie. — 23.30 Nieuws. 

LUX 
19.45 Entre chiens et chats (dok.). 
— 19.55 Aujourd'hui en bref. — 
20.00 Apollo 13 in gevaar (dok.). -
21.00 Nicolas et Alexandra (film). 

TF 1 
14.05 Hommes et troupeaux des 
Hautes-Pyrenées (dokJ. — 18.57 
Ongewone verhalen. — 20.00 
Nieuws. — 20.30 Ne quittez pas 
(toneel). — 22.35 50 ans de nouvel
le histoire. 

A 2 
18.50 Des chiffres et des lettres 
(spel). — 19.20 Gewestelijke ak-
tualiteiten. — 19.45 Top club (ont
spanning). — 20.00 Nieuws. — 
20.35 Tarendol (tv-film). - 21.35 
Apostrophes. — 22.5^ Nieuws. — 
23.02 Le fleuve sauvage (film). 

FR. 3 
19.55 Montjoie-Saint-Denis. — 
20.30 Reportage van de vrijdag
avond. — 21.30 La veuve de l'esta-
que (f j 

BBC 1 
18.35 Kinderprogramma. — 18.40 
Nieuws. — 19.45 Sportswide. — 
20.00 Superstars. - 21.00 My wife 
next door (f J. — 21.30 Breakaway. 
- 22.00 Nieuws. - 22.25 Eddie 
Capra. — 23.15 Points of view. — 
23.20 US Comedy - 23.46 
Nieuws. — 23.50 Happy Ending 
(film). 

BBC 2 
19.35 Engeland —Australië (cri
cket). - 20.40 Het leven op het 
platteland (dokJ. — 21.10 Filmru-
briek. - 22.00 Pot Black 80 (bil
jart). - 22.25 Golf - 23.15 Sacha 
Distel show. — 23.55 Nieuws. — 
0.10 Friday night.. 

ITV 
18.25 Mr and Mrs. (kwis voor echt
paren). — 18.45 Nieuws. — 19.00 
Regionaal magazine. — 19.30 Trips 
op het platteland. — 20.00 De Mup-
pet Show. - 20.30 Bruce's Game 
(spel). — 22.30 Britse komieken. — 
23.00 Nieuws. - 23.35 Southern 
report. - 0.05 Soap (f.) - 0.35 
The late, late première (film). 

Zaterdag 
FEBRUARI 

BRT 
14.30 Open school. - 15.30 Dag 
aan dag. — 16.00 De verbluffende 
dobermanns (gangsterfilm) — 
18.00 Mini mimic club (f). — 18.05 
Disneyland (jeugdfilm). — 18.55 Dit 
leuke land. (regionaal magazine). 
- 19.45 Nieuws. - 20.10 De dok
ter heeft het druk (f). — 20.35 Zo 
maar een keertje een andere show 
(show). — 21.25 Gij zult geen over
spel plegen (weekendfilm). — 

NED. 1 
15.30 Nieuws. - 15.32 Jan de mu
zikant (poppenspel). — 15.35 Het 
hondje Rexi (O. — 15.45 De kleine 
pinguin. — 16.00 Geluksvogels 
(jeugdfilm). — 18.00 Nieuws voor 
gehoorgestoorden. — 18.05 Stu
dio sport extra. — 18.30 Sesam
straat (fi. — 18.45 Paspoort — 
18.55 Nieuws. — 18.59 Doe de 
dance (dansles). — 19.25 Avro's 
sportpanorama. — 20.00 Avro's 
wie kent-kwis. — 21.05 Bernard 
Drukker en het koncertorgel. — 
21.35 Nieuws. - 21.55 Serge 
Lama (show). — 22.55 Avro's 
sportpanorama. — 23.15 Nieuws. 

NED. 2 
18.55 Nieuws. — 18.59 Barbapapa 
(f). - 19.05 Pinokkio (f). - 19.27 
Dick Turpin (f). — 20.00 Nieuws. — 
20.27 Lieve Jane (O. - 20.52 Son-
ja's Goed Nieuws Show. — 21.55 
Achter het nieuws. — 22.25 De 
Onedin Lijn (f). - 23.15 Voetbal 
'80. - 23.50 Nieuws. - 23.55 Stu
dio sport. 

LUX. 
19.30 Aventures des hommes 
(dokJ. — 19.55 Aujourd'hui en bref. 
— 20.00 Un de nos espions a dis-
paru (spionagefilm). — 21.30 
Nieuws uit de filmwereld. — 22.00 
L'homme oiseau (film). 

RTB 
16.15 Henriette Brenu (portret van 
een Waalse aktrice). — 19.30 
Nieuws. — 19.55 Zeeolifanten Cna-
tuurmagazine). — 20.25 Les murs 
ont des oreilles (film). — 21.55 Ris-
quons tout (spel). — 22.40 Nieuws. 

ARD 
14.45 Die linke Hand Gottes (avon
turenfilm). — 20.00 Nieuws. — 
20.15 Einer wird gewinnen (interna
tionale kwis). — 22.00 Nieuws. — 
22.20 Die grosse weisse Hoffnung 
(boksersfilm). — 0.00 Nieuws. 

ZDF 
19.00 Nieuws. - 19.30 Liedercir
cus (variété). - 20.15 Sam Whis
key (western). — 21.45 Nieuws. — 
21.50 Studio. - 23.05 Der Kom-
missar (f). — 0.05 Nieuws. 

ARD 3 
20.00 Nieuws. - 20.15 Liederen 
van Gustav Mahler. — 21.10 De 
platte jungle (dok.). — 22.45 Mau-
rits Escher, grafikus (dokJ. 

— Natalie Wood, een portret 
maar ook van Jules Dassin. 
Twee name.-i met klank. 
Vrijdag 1 februari om 21 u. 55 
op BRT-1. 

TF 1 

20.00 Nieuws. - 20.30 Show 
Johnny Hallyday — 21.35 Anna 
Karenine (f). — 22.30 Tele-foot 1. 
— 23.30 Nieuws. 

A 2 
20.00 Nieuws. - 20.35 La nuit des 
Césars (uitdeling van de Franse 
Oscars). — 22.30 Paardenrennen 
op de Olympische Spelen (dokJ. 
— 23.00 Nieuws. 

FR. 3 
20.30 Rigoletto (opera). - 22.20 
Nieuws. — 22.45 Ciné-regards. 

BBC 1 
10.30 Muiti Coloured Swap Shop 
(variété). — 13.15 Sportnamiddag. 
— 18.55 Wonder woman (avontu-
renreeks). — 19.45 De wensen van 
de kijkers. — 21.05 Dick Emery 
show. - 21.40 Dallas (fJ. Ameri
kaanse familiereeks met Barbara 
Bel Geddes, Jim Davis e.a. — 22.35 
Nieuws. — 22.45 Sportreportages. 
— 23.45 Parkinson's talk show. 

BBC 2 
15.25 Beau Brummel (film). — 
17.15 Rayaway (variété). — 20.15 
Cricket (reportage). - 21.10 Bul
lets or ballots (gangsterfilm). — 
22.30 Nieuws. — 0.05 Britse vogel-
pik. ^ 0.55 Film (tot 2.30 u.). 

ITV 
11.30 Tiswas (show). - 13.30 
Sportmiddag (paardenrennen, 
worstelen, voetbal). — 18.15 Oh 
Boy! (f). - 18.45 Happy Days (f). 
— 19.15 San Antonio (western). — 
21.15 The Faith Brown Chat Show. 
- 0.05 The Grip of the Strangler 
(griezelfilm). 

Zondag 
FEBRUARI 

BRT 1 
9.00 Open School. - 9.30 Doe 
mee. — 10.00 De zee moet leven 
(reportage). — 11.00 Konfrontatie 
(debat). — 12.00 Nieuws voor ge
hoorgestoorden. — 14.30 Voor 
boer en tuinder. — 15.00 Sesam
straat (f). — 15.25 De melodieën 
van ver. Jeugdfilm. — 17.00 White 
Rock. De Olympische winterspe
len 76. - 18.30 Mini Mimic Club 
(O. — 18.35 Van Pool tot Evenaar 
(kwis). — 19.45 Nieuws. - 20.30 
Paradijsvogels (O. — 21.15 Een fa
miliekroniek (f). — 22.05 Aureole 
(balleO. - 22.25 Nieuws. 

NED. 1 
19.00 Nieuws. - 19.05 De zeeën 
en de mens (dok). — 20.00 Muziek 
uit duizenden. — 20.45 Simon-
skoop. — 21.10 Onze ouwe (O. — 
22.10 Indonesië (reportage). — 
22.40 Kunstrubnek. - 23.10 
Nieuws. 

NED. 2 
15.30 Nieuws. — 15.35 Artiesten-
café (variété). — 16.15 Chariie's 
Angels (f). - 17.05 Studio Sport 1. 
— 17.40 De reis van Charles Dar
win (dokJ. — 18.40 Sesamstraat 
— 18.55 Een nieuw bestaan in een 

ander werelddeel (landb 
niek). - 19.20 Studio Sp. 
20.15 Sprekershoek. - 2 
manistisch Verbond. 
Nieuws. — 20.40 Americ 
(praatshow). — 21.20 Hi 
van de schizofrene dichter 
der Marz (tv-spel). -
Nieuws. 

LUX. 
17.30 Tonnerre sur le temf 
- 19.00 Nieuws. - 19.02 
teitenmagazine. — 20.0C 
5-0 (f). - 21.00 Dupop. 
(film). 

RTB 
12.00 Faire le point (de 
13.00 Nieuws. - 13.05 C( 
simo. — 14.00 Arts-hebdo. 
Filmmagazine. — 15.00 Vi 
le monde(kwis). — 16.55 L 
qui valait trois milliards (f). 
Sportuitslagen. — 17.50 L i 
l'Opéra. - 18.40 Teken j 
19.00 Le weekend sportif i 
Nieuws. — 19.55 Les fei j 
rampe (show). — 21.25 1< 
film). - 23.05 Nieuws. * 

ARD 
20.00 Nieuws. - 20.15 Ant ̂  
Fischer aus Mattinata (rep ( 
— 21.05 Der lange heisse! i , 
(film). 

ZDF ' 
14.50 Toeristenland Indië ( 
ge). - 15.20 Harold Lloyc j 
freuden. Stomme film. — 111 
Weg nach Oregon (f). - | 
Nieuws. — 19.10 Bonner Ff 
tiven. - 19.30 Vivaldi in i 
(reportage). — 20.00 Hara 
ke: Leute wie du und ie 
chen). — 21.00 Nieuws. -
Egon Schiele —tv-film). -
Nieuws. 

D3 
20.00 Nieuws. — 20.15 h i 
van de zeeën (dok). — 21 
landsstudio. 21.45 Bonkers , 

F1 
18.00 La passé des neiges * 
— 19.25 Les animaux du ; 
- 20.00 Nieuws. - 20 
aventures d'Arsène Lupin ( 
22.00 Koncert. - 23.00 

F2 
20.00 Nieuws. - 20.35 De 
- 22.20 Fenètre sur... (rep 
- 22.50 Petit Theatre 
nieuws). — 23.20 Nieuws 

F3 
20.30 Gewoonten en se 
(reportage). — 21.40 Lin 
FR 3. - 22.25 Nieuws. - : 
testament du docteur Mab 
Ier). 

BBC 1 
15.10 Take me high (film). 
Mickey Mouse Club. — 11 
old curiosity shop (reeks i 
Dickens). — 18.55 Niet 
19.05 Toeristisch maga; 
20.15 How to succeed in t 
without really trying (film). 
Everyman: Postal Parents ( 
23.45 Het leven in Japai 

BBC 2 
18.00 Rugby (reportage). 

ITV 
15.45 Voetbal in Zuid-Enge 
16.45 Sounds of.. The Nt 
kers. — 17.55 Regionaal nie 
19.30 Nieuws. - 20.15 Fai 
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Mechelen 23 februari 
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De Volksunie beschikt over een 
imposante oplage van streekbla-
den. De rol hiervan wordt al te dik
wijls onderschat. Zonder twijfel 
kan gesteld dat de streekpers in 
belangrijke mate de propagandisti
sche onderbouw van de partij ver
sterkt. 
Toch zijn er nog afdelingen die niet 
beschikken over een eigen uitga
ve, al dienen zich met het oog op 
de gemeenteraadsverkiezingen 
van 1982 een reeks nieuwe initia
tieven aan. 
Om nieuwe initiatieven aan te 
moedigen en behulpzaam te zijn, 
maar ook om het bestaande po
tentieel van streekbladen te valori-
zeren, werd het initiatief genomen 
om een «Dag van de Streekpers» 
in te richten. 

Geen akademische zitting, geen 
eenrichtingsverkeer. Wél een on
derling uitwisselen van nuttige tips 
en praktische informatie, en een 
peilen naar de konkrete behoeften 
en verwachtingen to.v. het Alge
meen Sekretariaat 

Datum: zaterdag, 23 februari 
1980. 
Plaats: Mechels Miniatuur Teater, 
Oude Brusselsestraat 10-12 te 
Mechelen. Om iedereen voldoen
de aan bod te laten komen, zijn 
twee zittingen gepland: 's voor-
middags vanaf 10 u. tot 13 u. en 
's namiddags vanaf 15 u. tot 18 u. 
Zonder dat het een ijzeren wet 
hoeft te zijn, zou het een gemak
kelijke regeling zijn als de provin
cies Antwerpen en Limburg en het 

arr Leuven tijdens de voormiddag 
opdagen. De provincies Oost- en 
West-Vlaanderen en de arr. Brus
sel en Halle-Vilvoorde worden dan 
tijdens de namiddag verwacht 

Programma voormiddag en na
middag: 

— Ontvangst 
— Belang van de streekpers. 

Politieke motivatie. 
— Gesprek. 
— Audio-visual «Onze streek

pers». Gesprek over de prakti
sche en technische aspekten 
van een streekblad. Bekroning 
beste streekbladen. 

— Aperitief. 
— Bezoek tentoonstelling van 

alle VU-streekbladen. 
— Uitwisselen van ideeèn. 

In het teken 
van de politieke aktuoliteit 

Dog Yon het ekonomisch federalisme 

Om 10 u.: Inleiding door Fr. Kuijpers, partijbestuurslid; 
Om 10 u. 15: Referaat door Willy Ramboer, ekonomisch des
kundige: «Waarom ekonomisch federalisme•?» 
Om lOu. 30: Referaat door Jef Maton, ondervoorzitter V U : 
«Welk ekonomisch federalisme?» 
Om 11 u.: Debat met het publiek over de referaten. 
Om 14u. 30: Paneelgesprek over ekonomisch federalisme 
met: 
— Hugo Schiltz 
— Jef Maton 
— Willy Desaeyere 
— Godfried Van de Perre 
moderator Frans Kuijpers 
Het nodige wordt gedaan opdat van uit de zaal aktief kan wor
den deelgenomen aan deze paneeldiskussie 
Om 16 u. 30: Slottoespraak door partijvoorzitter Vic Anciaux. 

Gezien de beperkte plaatsruimte worden de afdelingsbestu
ren verzocht zo haast mogelijk te verwittigen met hoeveel per
sonen hun afdeling op 10 februari naar Aalst komt (tel. of 
schrijf: Lutgart De Beul, hoofd studiedienst, Barnkadenplein 
12, 1000 Brussel - 02/219.4930). 
De organizatie berust bij het Vlaams Nationaal Studiecentrum 
in samenwerking met VU-Aalst. 

TOP 50 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

Jan Caudron (Aalst) 1 
Erik Vandewalle (Izegem) 
Anny Lenaerts (Wilrijk) 
Jef Vinex (Erps-Kwerps) 
Jozef Allaert (Kortrijk) 
Jan De Roover (Antwerpen) 
Guido Callaert (Opwijk) 
Willy Serpieters (Oostende) 
Rosa Lernout-Martens (Geluwe) 
Wed. Severins-Baick (Zwijndrecht) 
William Vandecauter (Hofstade, O.-VU 
Achiel Godens (Oostduinkerke) 
Staf Dnesen (Herenthout) 
Veerie Thijssens (Ekeren) 
Lieve Favoreel-Craeynest (Lauwe) 
vu-Hoboken 
Paul Cresens (Schaffen) 

18. Wilfned Vandaele (Den Haan) 
19. VU-Hoeilaart 
20. VU-Noorderkempen 

M.L Vanhecke-thibaut (Berg) 

8. 
9 

10. 

12. 
13. 

15 
16. 
17. 

22. 
23 

27 

31 

34 
35 

37 

Martin Covent (Melle) 
J Balduck 
(Bevaren-Waregem) 
Koen Van Meenen 
(Heusden, O-VU . . . . 
VU-Borsbeek 
VU-Wommelgem 
VU-Bree 
Marcel Sergcxsns 
(St-UInks-Kapelle) 
Mare De Vnese 
(Assebroek) 
Rik Haelterman 
(Denderwindeke) 
VU-Veume . . . . 
VU-Brakel 
VU-Hekelgem 
VU-Londerzeel 
Jozef Labaere (Kortnjk) 
Frans Beert (GenO 
Willy De Saeger 
(Alsemberg) 

138 

. 132 

. 132 

. 132 
132 
120 

120 

. 120 

120 
. 108 

108 
. 108 

102 
96 
96 

90 

39 

Eddie Favoreel 
(Schaarbeek) 
J Verlinden (BoechouO 

40 Willem Nollet (Hove) . 
Jacques De Graeve 
(Ertvelde) .. . 
Emiel Vanlangendonck 
(St-Katelijne-Waver) 
Maunts Gnelen (Kesseü 
vu-Geel . . . 

45 VU-Damme 

46 VU-Knjibeke . 
Herman Van Autgaerden 
(Bierbeek) 
VU-VUJO-Kraainem 
Jos Tnjyen (As) 
J Vancoppenolle 
(St-Truiden) 
Eddy Van Hecke (Eekio) 
VU-Merksem 
VU-Berlare 

.176 
612 
498 
429 
312 
300 
300 
288 
276 
264 
264 
246 
240 
240 
222 
216 
192 
168 
156 
144 
144 

90 
78 

72 

72 

72 
72 
72 

60 

60 
60 
60 

60 
60 
60 
60 

Interarrondissementele 

abonnementenstand 

Rangschikking 
winterronde 

Aalst 414 
Roeselare-Tielt 398 
Kortnjk 296 
leper 289 
Oudenaarde 256 

Algemene 
rangschikking 

1 
2 
3 
4 
5 
6 Turnhout 

11 

255 
7 Oostende-Veurne-Diksmuide 189 

168 
165 
160 
159 
125 
119 
74 
74 
47 
33 
23 

8 Antwerpen 
9 Halle-Vilvoorde 

10 St-Niklaas 
Leuven 

12 Dendermonde 
13 Gent-Eekio 
14 Hasselt 

Tongeren-Maaseik 
16 Mechelen 
17 Brugge 
18 Brussel 

Aalst 1495 
Oostende-Veume-Diksmuide 855 
Kortnjk 
Roeselare-Tielt 
leper 
Halle-Vilvoorde 
Antwerpen 

8 Leuven 
9 Turnhout 

10 Gent-EekIo 
11 Oudenaarde 
12 Dendermonde 
13 Brugge 
14 Mechelen 
15 Hasselt 
16 Tongeren-Maaseik 
17 St-Niklaas 
18 Brussel 

765 
754 
736 
600 
549 
548 
484 
308 
303 
234 
229 
228 
195 
184 
173 
101 

« 
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Begrotingsdebatten te Antwerpen 

"150 jaar België": 40 miljoen! 
Havenpropaganda: 8 miljoen.... 
Met zowat een maand vertraging 
werden deze dagen de begrotingsde
batten '80 gehouden. Verscheidene 
van onze raadsleden hielden fel op
gemerkte en frappante tussenkom
sten. Na de aanhef van fraktieleider 
G. Bergers kwamen A. Viaene, Staf 
De Lie en H. Schiltz aan het woord. 
Deze laatste had het voornamelijk 
over de haven-problemen. 

In dit verband hennnerde hij aan zijn 
reeds in 78 uitgesproken «Antwerpen 
let op uw zaak> 

De cijfers over trafieken zijn gunstig, 
en WIJ kunnen met anders dan ons 
daarover verheugen Wij mogen ons 
echter niet laten verblinden 
In verband met Zeebrugge liet de 
schepen van de Haven zich op 9 nov II 
opgetogen uit voor de bekomen resul
taten te Brussel Er was toen van mij
nentwege een zeker sceptisisme, al
dus Schiltz, en het is nu wel duidelijk 
dat Antwerpen een belangrijke slag 
verloren heeft 

W I J dienen echter alle verantwoorde
lijkheid af te wijzen, voor het beleid dat 
de jongste jaren werd gevoerd Onze 
fraktie maakt geen deel uit van de 
meerderheid die de beleidslijnen be
paalde Ondanks de Antwerpse be
zwaren wordt Zeebrugge «groot- uit
gebouwd In deze zaak speelt de be-
tonwereld ook een grote rol 

Al met al een slecht voorteken voor de 
besluitvorming die ons te wachten 
staat Er is tevens een eigenaardige pa-
radoksale immorele kommunautaire 
kronkel t o v Zeebrugge De franstali-
gen zijn verrassend kalm gebleven En 
dat zou wel eens kunnen geweest zijn 
omdat het franstalig landsgedeelte 
wellicht kompensaties mocht ver
wachten 

Inzake Bath en Baalhoek staan wij nog 
te trappelen en daar speelt de kommu
nautaire kwestie ongetwijfeld mee 

Een visie op het havenbeleid ontbreekt 
totaal in Vlaanderen Technisch en fi
nancieel IS het probleem nog steeds 
met van de baan, dus kan zeker ook 
het politieke aspekt met aan bod ko
men 

W I J zijn pijnlijk getroffen door het 
standpunt van de CVP-Jongeren Met 
hun uitspraak dat zij Zeebrugge spoe
dig wensen uitgevoerd te zien Terwijl 
voor Bath en Baalhoek een nieuwe 
grondige studie zou dienen te worden 
verncht Alsof er nog geen studies 
werden uitgevoerd' 
In 1977 hadden wij de prognose die tot 
2000 reikte en ook deze is met bewaar
heid geworden, of laat zich toch zo 
aanzien 
De kernvraag is steeds vermeden ge
worden in de debatten Er vierd nooit 
een ernstig antwoord geformuleerd op 
de vraag of buiten Antwerpen nog an
dere havens polyvalent kunnen uitge-

Informatieavond 
te Borsbeek 
— Wat met het nieuw kadastraal inko
m e n ' 
— Gewestplan Antwerpen - Wat mag 
w a a r ' 
— Borsbeekse problemen Progas -
Verkeer - Belastingen - Brandweerka
zerne - enz 
Deze 3 onderwerpen worden samen 
met u besproken op maandag 4 fe
bruari 1980 om 20 u 30 in café Par
king, K Soetelaan 2, te Borsbeek 
Met medewerking van Andre De Beul, 
volksvertegenwoordiger, Karel Cool-
saet, ambtenaar bij het ministerie van 
financiën en de VU-mandatanssen van 
Borsbeek 
Van harte uitgenodigd op deze belang
rijke informatieavond 

bouwd worden zonder dat de rentabili
teit van de gehele trafiek in het ge
drang komt Kunnen wij ons dit veroor
loven'^ 
W I J moeten nadenken hoe dit in de 
toekomst kan vermeden worden In 
alle geval, aldus Schiltz, heeft onze 
fraktie sedert vele jaren voor een an
dere aanpak gepleit 

B e l e i d s f o u t e n 

Er werden in de voorbije decennia 
erge beleidsfouten gemaakt waardoor 
Antwerpen in de nationale en in de 
Vlaamse kontekst geïsoleerd geraak
te 
Zo heeft het zowat tien jaar geduurd 
eer wij tot een kompromis kwamen 
waarmee onze Wase buren zich kon
den verzoenen Dit in verband met de 
uitbreiding op de Linker-oever 
Door het leggen van verkeerde klem
tonen IS Antwerpen op tegenkanting 
gestoten Men is ons gaan beschou
wen als een vrij agressieve en hoog
hartige stad Er moet dan ook gezorgd 
worden dat de anti-Antwerpse stro
ming in het land, en in de eerste plaats 
in Vlaanderen, wordt weggewerkt 
Wat stellen wij vast'' Voor propagan
da van de Haven wordt 8 miljoen voor
zien Voor de viering van 150 jaar Bel
gië 40 miljoeni 
Over de publikatie en uitgave van een 
Witboek over de haven waren wij het 
eens, maar de beslissing werd nooit 
uitgevoerd Op zuiver kommercieel 
vlak hebben de Walen er alle belang bij 
om een goede haven te hebben De 
Antwerpse haven dient gededoua-
neerd in de Vlaamse gemeenschap 
Antwerpen moet uit zijn isolement ge
raken en er voor zorgen dat het terug 
in Vlaanderen gewaardeerd wordt 
Deze overwegingen en wijze raad van
wege Hugo Schiltz maakten indruk op 
het Antwerps schepenkollege en op 
de hele raad, hopelijk komen zij met 
opnieuw in dovemansoren terechti 

W. W. 

ANTWERPEN 
KflLcni 

FEBRUARI 

1 HOOGSTRATEN: VU-Noorderkempen jaarlijks feest om 20 uur 
in feestzaal van de Meuten Voetreisverhaal door Walter Luyten 
«Van Voeren tot Baskenland» Deelname feestmaal 200 fr 

2 WILRIJK: vu-ba l in zaal -De Kern», Kern 18 Om 20 u 30 met het 
orkest «The Playmates» Inkom 100 fr 

2 EDEGEM: Kaartavond in het lokaal Inschrijving tot 20 u. 30 
8 TONGERLO-WESTERLO: (St-Maartenfonds) Heemavond om 

20 uur in de «Kapellekeshoef- te TongerIo Fons Van Opstal zal 
op algemene aanvraag Juul de zoon van de dorpsmaalder uit
beelden 

9 WILRIJK Meeting onder het motto Vlaanderen ons vaderland 
Om 14 uur in de aula major van de UIA, Umversiteitsplein Spre
kers Ward Hermans, Karel Dillen, Dr Jef Valkeniers, Hans Car
pels en Edwin Truyens Voordracht door Mieke Huybrechts en 
de samenzang o I v Willem De Meyer Inkom 50 fr Org NSV 

9 HERENTALS: 20 u 30 Vlaamse balnacht van Volksunie in zaal 
Odeon, Nieuwstraat Met Combo Hollywood 

10 KONTICH: Filmavond georgamzeerd door TAK «Van Komen tot 
Voeren, de taalgrens in beroering» 
Als spreker Walter Luyten Om 19 u. 30 in de Magdalenazaal te 
Kontich-Centrum Inkom 50 fr. 

15 KONINGSHOOIKT: Winterkoncert V U Fanfare & Drumband 
Kempenland om 20 uur in Parochiezaal, Mechelbaan Inkom 50 fr 

16 NIJLEN: Winterkoncert onder leiding van Guido Andnes «Drum
band Kempenland» in zaal Nilania, Kesselsesteenweg 

18 ZWIJNDRECHT-BURCHT: Vlaamse Kring Scheldemeeuw 
gaat naar de karnavalstoet in Bullingen Vertrek om 7 u aan het 
Vlaams Huis Kosten 600 fr (vervoer, middagmaal en avond
maal) Inschr bij bestuursleden of in het Vlaams Huis Tel 
527532 

Kursus bij VU-Nijlen 
VU-Nijlen orgamzeert, in samenwer
king met het Vormingscentrum Dos
fel, dne avonden met als tema «Van 
het verdrukte Vlaanderen van giste
ren naar zelfbestuur morgen» 
Bij het 150-jarig bestaan van België 
hebben, naast de Volksunie, vereni
gingen als het Davidsfonds reeds ge
zegd dat er mets te voeren valt Het 
waarom kunnen wij leren in deze les-
sencyclus van de Vlaamse beweging 
1 ste avond (2 februari) Van de twee
de scheiding der Nederlanden tot de 
eerste wereldoorlog 

2de avond C7 maarO Van de aktivisti-
sche strijd voor zelfbestuur tot aan de 
tweede wereldooriog 

3de avond (22 maart) Van de ramp 
voor Vlaanderen van wereldoorlog II 
tot het Egmontpakt 
Lesgever is Walter Luyten, die met 
zeer veel dokumentatie tijdelijk zijn 
tenten zal opslaap in zaal Kempen
land, Gemeentestraat te Nijlen Elke 
avond start telkens om 20 uur De 
deelneming is gratis en iedereen is 
welgemeend welkom' 

Ekeren 
L e d e n - en a b o n n e m e n t e n s l a g 

Wie kent er nog personen die VU-lid 
of «WIJ»-abonnee willen w o r d e n ' Ge
lieve hun naam zo spoedig mogelijk 
mee te delen aan het VU-sekretariaat 
Geestenspoor 72, Ekeren Tel 
410441 

Gel ieve mij t e s t u r e n : 

l eeuwespe ld jes 
V U spe ld jes 

Hand teken ing , 

X 20 fr 
X 20 f r 

f r 
f r 

Totaal: 

}( 

Hierbi j v o e g ik e e n D c h e c k n ove rsch r i j v ing 

t e n bed rage van f r 

S t u r e n aan : Vo lksun ie , Barnkadenp le in 12, te 1000 Brussel . 

Geef UMf over/os 
een persoonlijk tinf/ef 
Naam 
Straat- Nr 
Woonplaats 

P.S.: Bij bestell ing vanaf 50 stuks bedraagt de pri js voor beide 
speldjes 15 fr. per stuk. 

19 51 

ALGEMEEN VLAAMS 
ZIEKENFONDS 
sinds 1951 

Eerste Vlaams-nationaal ziekenfonds — buiten alle partij
politiek. Een vrij ziekenfonds voor vrije mensen. 

Kent u onze extra-ziektevergoeding voor zelfstandigen, 
loontrekkenden, onderwijzend personeel en ambtenaren? 

Zij waarborgt u een vervangmgsinkomen tot op pensioen
leeftijd. 

Laat u inlichten omtrent deze welkome aanvulling van uw 
wettelijke ziektevergoeding. 

Kent u ook onze andere diensten? 

Onze afgevaardigden staan te uwer beschikking; u kunt zich 
ook wenden tot onze bestendige sekretanaten: 

Hoofdsekretariaat: 

Sekretariaat Brussel: 

Kipdorp 21, 2000 Antwerpen 
Tel. 031-32.73.05 

Em. Jacqmainlaan 124. 
Tel. 02-219.08.64 

S e k r e t a r i a a t M e c h e l e n : Louisastraat 2 
Tel. 015-41.66.83 

Adv 398 
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INTERNATIONAAL VERTAALBUREAU 

N e d e r l a n d s - F rans - Enge ls - D u i t s - S p a a n s - I ta l iaans 

vertalingen correcties 
«Sneldienst» v o o r b r ieven e n ber i ch ten 

Postadres: Pastorijstr. 26 KASTERLEE 2460. 
Afspraken: tel. 014-55.78.34 - 014-31.82.96 

Jaarprogramma 
VU-Noorderkempen: druk! 
VU-Noorderl<empen maal^te zopas 
zijn al^tiviteiteni^aiender tot 11 juli 1980 
bel<end. Dit wordt beslist een druk en 
boeiend halfjaar! 

Vrijdag 22 februari te Rijkevorsel: de
batavond omtrent amnestie, met 
medewerking van Joos Somers en 
Dries Bogaert. 

Woensdag 12 maart: «150 jaar België: 
Vlaanderen eindelijk ons Vaderland, 
— terugbeschouwingen en vooruit
zichten» door Walter Luyten, in zaal 
Breughelhof te Merksplas. Deze 
avond is vooral bedoeld om de VU-
werking in Merksplas terug op gang te 
brengen. 

Openbaar Centrum 
voor Maatschappelijk 

Welzijn van 
Antwerpen 

Plaatsen van opsteller 
De bediening van opsteller 
wordt openverklaard. Ze 
staat open voor mannelijke 
en vrouwelijke kandidaten. 
Aanvangswedde: 28.950 fr. of 
29.866 fr. bruto per maand, 
naargelang de kandidaten 
gerechtigd zijn op stand
plaatsvergoeding of op 
haardtoelage. 
Een bijzonder^ reglemente
ring op de standplaatsver
plichting is van toepassing. 
De kandidaten moeten een 
getuigschrift van goed zede
lijk gedrag, dienstig voor 
openbaar bestuur, inleveren, 
de mannelijke kandidaten te
vens een militieattest. 
Leeftijdsvoorwaarden: de 
leeftijd van 18 jaar bereiken 
uiterlijk op 31.12.1980 en de 
leeftijd van 40 jaar niet over
schreden hebben op 18.2.1980. 
Toepassing der wetten van 
3.8.1919, 27.5.1947 en 27.7.1961. 
Diplomavereisten: getuig
schrift van Hoger Middel
baar Onderwijs of hiermede 
gelijkgesteld getuigschrift. 
Houd(st)ers van een diploma 
opgesteld in een andere taal 
dan het Nederlands dienen 
onderworpen aan een taai-
proef, in te richten door het 
Vast Wervingssekretariaat. 
De kandidaten zullen onder
worpen worden aan een ver
gelijkend eksamen. Een werf-
reserve zal aangelegd wor
den met een duurtijd van 
3 jaar. 
Verplicht inschrijvingsfor
mulier, volledige voorwaar
den en eksamenprogramma 
te bekomen op de 7e Afde
ling-Personeelszaken van het 
Openbaar Centrum voor 
Maatschappelijk Welzijn. 
Lange Gasthuisstraat 39 Ant
werpen. 
Inschrijvingsrecht: 120 fr. 
De aanvragen dienen toege
komen te zijn op het sekreta-
riaat. Lange Gasthuisstraat 
39, Antwerpen, uiterlijk op 
18.2.1980. 

Zaterdag 15 maart: jaarlijks lentebal te 
Sint-Jozef-Rijkevorsel met orkest The 
Wine's. 

Donderdag 27 maart: «150 jaar Vlaanv 
se strijd» door Willy Kuypers in De 
Meulen te Hoogstraten. 

Zondag 13 april: geleid bezoek aan het 
Kempisch museum te Brecht in het ka
der van het Ambachtenjaar 

Vrijdag 18 april: «Minderheden in Euro
pa: Baskenland» door Walter Luyten in 
De Meulen te Hoogstraten. 
Filmvoorstellingen: Tak-film over de 
Voertietoglng op 29 februari te Sint-
Jozef-Rijkevorsel en film over de IJzer
bedevaarten op donderdag 19 juni 
eveneens in Sint-Jozef. 

Vrijdag 11 juli: 11-juliviering te Hoog
straten met o.m. Dries Bogaert als 
spreker. 

A n t i - A g r i c h e m 

Tijdens ons jaarfeest wordt ook in het 
kort een filmpje vertoond over onze 
anti-Agrichembetoging, waarin toch 
meer dan 1000 mensen opstapten. 
Deze betoging heeft er dan toch toe 
geleid dat men in de Noorderkempen 
de V U anders is gaan bekijken dan 
voorheen. 
Helemaal rond zijn wij nog niet met 
Agrichem, feit is dat dit bedrijf zeker 
niet naar Hoogstraten zal komen. 
Wellicht is dit bedrijf op zoek naar een 
andere gemeente in de Kempen; dus 
wij strijden voort.. 

Wommelgem-
rechtzetting 

In het weekblad «WIJ- van 25 januari jl. 
verscheen de mededeling vanuit 
Wommelgem, dat door VUJO-Wom-
melgem een filmavond wordt gegeven, 
op vrijdag 15 februan 1980 in Den 
Klauwaert, om 20 u. 
Graag volgende korrektie, deze film
avond heeft plaats op zondag 17 fe
bruari 1980 i.p.v. op 15/2/'80. Zelfde 
plaats, zelfde uur: Den Klauwaert Das-
straat 23, Wommelgem, om 20 u. 

OPENBAAR 
CENTRUM 

VOOR MAAT
SCHAPPELIJK 
WELZIJN VAN 
ANTWERPEN 
Plaatsen van klerk 

De bediening van klerk 
wordt open verklaard. Ze 
staat open voor mannelijke 
en vrouwelijke kandidaten. 
Aanvangswedde: 26.980 fr. of 
27.897 fr bruto per maand, 
naargelang de kandidaten 
gerechtigd zijn op stand
plaatsvergoeding of op 
haardtoelage. 

Een vergelijkend eksamen 
zal afgenomen worden, 
waarna een werfreserve zal 
worden aangelegd met een 
geldigheidsduur van 3 jaar, 
die zal aanvang nemen bij de 
benoeming van de eerst in 
aanmerking komende kandi
daat der werfreserve. 
De kandidaten moeten een 
getuigschrift van goed zede
lijk gedrag, dienstig voor 
openbaar bestuur, inleveren; 
de mannelijke kandidaten te
vens een militieattest. 
Leeftijdsvoorwaarden: de 
leeftijd van 18 jaar bereikt 
hebben op 182.1980 en deze 
van 40 jaar niet overschreden 
hebben op deze datum. Toe
passing der wetten van 
3.8.1919, 27.5.1947 en 27.7.1961. 
Diplomavereisten: getuig
schrift van lager middelbaar 
onderwijs of hiermede gelijk
gesteld getuigschrift. Houd-
(st)ers van een diploma opge
steld in een andere taal dan 
het Nederlands dienen on
derworpen aan een taai-
proef, in te richten door het 
Vast Wervingssekretariaat. 
Een biezondere reglemente
ring op de standplaatsver
plichting is van toepassing. 

Inschrijvingsrecht: 120fr. 
Volledige voorwaarden, ver
plicht inschrijvingsformulier 
en eksamenprogramma te 
verkrijgen op de 7de Afde
ling - Personeelszaken van 
het Openbaar Centrum voor 
Maatschappelijk Welzijn van 
Antwerpen, Lange Gasthuis
straat 39 (tel. 32.98.35 en 
31.09.70). 
De aanvragen dienen op het 
Sekretariaat, Lange Gast
huisstraat 33, Antwerpen, toe
gekomen te zijn uiterlijk op 
18.2.1980. 

Wij hebben de eer en het genoegen 
u en uw familie uit te nodigen op het 

AVONDFEEST 
«VROEGER EN NU» 
Dit twaalfde avondfeest zal weer 

alle flaminganten verenigen 
op zaterdag 23 februari f980 

in de Harmonie, 
ingang Mechelsesteenweg, 

Antwerpen. 
Dansorkest: The Musicals 

De d e e l n e m i n g s k o s t e n bedragen 300 fr. per p e r s o o n , 
de p laa tsbesprek ing i nbeg repen , 

t e s t o r t e n op b a n k r e k e n i n g K red ie tbank , 
Carno ts t raa t , An t fwerpen , r e k e n i n g n u m m e r 404-3036801-74 

van'Vlaamse Aktie- en Kultuurgemeenschap 
A n t w e r p e n - S t a d . 

Voor i n fo rma t i e en b r i e fw i sse l i ng : 
sek re ta r iaa t . W e t s t r a a t 12, 2000 A n t w e r p e n , t e l . 36.84.65. 

D e u r e n : 2tvUur A v o n d k l e d i j g e w e n s t 

Parkeerp laa tsen in o m l i g g e n d e s t ra ten en Kon ing A lbe r tpa rk . 

OPENBAAR CENTRUM voor 
MAATSCHAPPELIJK WELZIJN van ANTWERPEN 

In de verpleegdiensten zijn volgende bedieningen vacant : 

GEGRADUEERDE 
ZIEKENHUISVERPLEEGKUNDIGEN 
bruto-aanvangswedde: 34.502,-fr. per maand of 

34.961,-fr. met haardgeld 

GEGRADUEERDE VROEDKUNDIGE 
bruto-aanvangswedde: 34.502,-fr. per maand of 

34.961,-fr. met haardgeld 

PSYCHIATRISCH VERPLEEGKUNDIGEN 
PEDIATRISCH VERPLEEGKUNDIGEN 

bruto-aanvangswedde: 34.502,-fr. per maand of 
34.961,-fr. met haardgeld 

GEBREVETTEERDE 
ZIEKENHUISVERPLEEGKUNDIGEN 
bruto-aanvangswedde: 32.210,-fr. per maand of 

33.127,-fr. met haardgeld 

VERPLEEGASSISTENTEN 
bruto-aanvangswedde: 31.140,-fr. per maand of 

32.057,-fr. met haardgeld 

De kandidaten moeten in het bezit zijn van een wettelijk diploma. 
Houd(sl)ers van een wettelijk brevet van ziekenoppass(t)er (oud 
regime) kunnen postuleren voor de plaats van verpleega$si$lent(e). 
Vorige diensten worden in aanmerking genomen voor bijkomende 
weddeverhogingen. 
Buiten de geneeskundige en heelkundige diensten djn alle 
andere verpleegkundige specialisaties voorzien, waaronder be
jaardenzorg. 
Toepassing der 40-urige werkweek. 
Een kribbe staat ter beschikking voor kinderen tot 2 jaar. 
Kandidaten die de leeftijd van 40 jaar niet hebben bereikt bij 
hun indiensttreding kunnen in aanmerking komen voor vaste 
benoeming indien zij hun aanvraag indienen uiterlijk op 
25 februari 1980 op het Secretariaat, Lange Gasthuisstraat 33, 
Antwerpen en het inschrijvingsrecht betalen ten bedrage van 
120,-fr. 
VerpUcht inschrijvingsformulier en volledige voorwaarden te 
bekomen op de 7e Afdeling/Personeelszaken, Lange Gasthuis-

.̂ straat 39, Antwerpen (tel. 031/31.09.70 - 32.98.35). 

Verwaarloosde 

Mechelse kultuurgoederen 

dienen wettelijk beschermd! 
Na de vaststelling dat de aloude kaval-
kadewagens van Mechelen door er
gerlijke vormen van verwaarlozing zo 
maar kunnen vernield worden, waar
onder beeldhouwwerk van Colijn, en 
na de ervanng dat de roerende kul
tuurgoederen volkomen veronacht
zaamd worden in de Mechelse musea, 
heeft volksvertegenwoordiger Joos 
Somers de passende wetgevende 
middelen gezocht om dit in de toe
komst te voorkomen. 

Mechelen-Stad blijkt hierbij een voor-
t>eeld van verwaarlozing van roerende 
en onroerende kultuurgoederen te 
zijn, terwijl ook in de landelijke gebie
den van het arrondissement Mechelen 
heel wat waardevolle kultuurmonu-
menten worden verminkt of «verdwij
nen». Dit is ondermeer opvallend het 
geval voor het slinkend aantal Westne-
derfrankische hoeven, waarvoor niets 
ondernomen word t 
Via een voorstel van dekreet dat ka
merlid Somers in de Kultuurraad voor 
de Nederlandse Kultuurgemeenschap 
heeft ingediend, wil hij hiertegen in
gaan. Op klacht van elke burger zou de 
minister, die de kultuuraangelegenhe-

den onder zijn tjevoegdheid heeft op 
advies van een bijzondere kommissie 
onmiddellijk maatregelen kunnen tref
fen om de verwaarlozing van roerende 
of onroerende goederen, waarvoor 
ondergeschikte besturen rechtstreeks 
of onrechtstreeks (b.v. via verenigin
gen zonder winstgevend doel) verant
woordelijk zijn, passend tegen te gaan. 

De kosten, die voortspruiten uit de her-
stellings-, bewarings- en/of befieers-
maatregelen getroffen door de minis
ter, zouden gedragen worden door de 
in gebreke gebleken ondergeschikte 
overheid. Hierdoor zou een niets ont
ziend kultuurbart)arisme kunnen te
gengegaan worden. 

VU-Kamerlid Joos Somers heeft zich 
voorgenomen parlementsleden van 
andere partijen te verzoeken dit voor
stel van dekreet mede te onderteke
nen, omdat deze aangelegenheid uit
stijgt boven de partijpolitieke belangen 
en ontegensprekelijk kan bijdragen om 
een wettelijk mechanisme tot stand te 
brengen, dat ingrijpend kan optreden 
tegen ergerlijke mistoestanden, die in
zake het gemeenschappelijk kultureel 
erfgoed blijken te bestaan. 

31 JANUARI 1980 WIJ I I 
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FILMTHEATERS 

studio 
WEEK VAN 1 FEBRUARI 
TOT 7 FEBRUARI 1980 

Lennik 

Gemeentebestuur halfweg... BRABANT 

TERVUREN 
KT 

KNT 

KT 

Zondag: 13u. 30 - 16u. 
Het Jungleboek 
van Walt Disney 

Vrijdag, zaterdag: 20 u. 30, 
Zondag: 18 u. 

Escape from Alcatraz 
Van Don Siegel 

Met Clint Eastwood 

Zondag, maandag, dinsdag, 
woensdag: 20 u. 30 

Airport '80 
The Concorde 

Van David Lowell Rich 
Met Alain Delon, Robert Wagner 

Sylvia Kristel 
NIVWF 
Donderdag: 20 u. 30 KNT 

The Damned 
Van Luchino Visconti 

Met Dirk Bogarde, Ingrid Thulin 

LEUVEN 1 
14u., 22 u. 
Fantasia 

Van Walt Disney 

16u., 20 u. 
Escape from Alcatraz 
Met Clint Eastwood 

18 u, 24 u. 
Black Jack 

Première voor België 

LEUVEN 2 
14 a, 17u. 30 
Last Embrace 

Met Roy Sheider 

19U.30 
Barry Lyndon 

Van Stanley Kubrick 
Met Ryan O'Neal 

22 u 30 
8e en laatste week 

Manhattan 
Van Woody Allen 

Met Woody Allen, Diane Keaton 

15U.45, 24 u. 
Blazing Saddles 
Van Mel Brooks 

KURSAAL TURNHOUT 
Zaterdag, zondag: 15u. 
Woensdag 14 u. KT 

Tweede week 
De Witte 

Met Jefke Bruyninckx 
Vrijdag: 20 u. 30 
Zaterdag, zondag: 17u. 30 KT 

Poseidon Adventure 
Met Michael Caine, Sally Fields, 

Peter Boyle 
Zaterdag, zondag, maandag, 
dinsdag. 20 u. 
Woensdag- 16u. 30 KT 

Gone with the wind 
Van Victor Fleming 

NIVWF 
Woensdag: 20 u. 30 KNT 

Play it again Sam 
Van Herbert Ross 

Met Woody Allen, Diane Keator 

TIENEN 
KT 

KT 

Zondag: 15 u. 
Tweede week 
Jungle Book 

Van Walt Disney 
Vrijdag, zaterdag: 20 u. 
Zondag: 17 u. 30 

The Wlz 
Met Michael Jackson, Ted Ross 

Vrijdag, zaterdag: 22 u. 30. 
Zondag: 20 u. KT 

Main Event 
Met Ryan O'Neal, 
Barbra Streisand 

Zondag: 22 u. 
Maandag, dinsdag, woensdag: 
20 u. 30 KNT 

De non en haar kind 
Met Julio Aleman, 
Aurora Bautista 

Wanneer men in Lennik schrijven 
moet over de huidige meerderheids-
koalitie weet men nooit waaraan zich 
te houden. Men kan nauwelijks van 
een blauw-rode koalitie gewagen om
dat het rode gedeelte enkel rood getint 
IS in zijn lokaal blad maar nooit in zijn 
gemeentebeleid. De blauwe machts-
honger is onstilbaar en daarenboven 
zo overweldigend dat men zelfs voor 
de openbare opinie de onderlinge ver
deeldheid niet langer kan verstoppen. 
Zo IS het bij geen geheim meer dat de 
blauwe aanhang onophoudelijk en on
meedogend «verzocht- wordt om van 
het ene blauwe ziekenfonds naar het 
andere te verhuizen. 
Het mag dan ook een wonder heten 
dat deze koalitie reeds de helft van de 
normale ambtstermijn achter de rug 
heeft ook al moet ze niet te hoog van 
de toren blazen over haar prestaties. 
Er wordt immers de ene bok na de an
dere geschoten, de ene flater moet de 

HET OPENBAAR 
CENTRUM 

VOOR MAAT
SCHAPPELIJK 

WELZIJN 
VAN AARSCHOT 

werft aan voor zijn adminis
tratieve diensten en verzor
gingsinstellingen : 
1. Administratief- en werk

liedenpersoneel: 
— Maatschappelijk werk-

(st)ers 
— Boekhouder 
— Verantwoordelijke 

dienstleider 
— Opstellers 
— Klerk-daktylo 
— Onthaal-telefonisten 
— Magazijuier 
— Half-geschoolde arbei

der in bezit rijbewijs 
kat. B 

— Half-geschoolde arbei
ders 

— Hulpkoks - Hulpkok-
kinnen 

— Keukenhelp(st)ers 
— Onderhoudspersoneel 

2. Verplegend en verzorgend 
personeel: 
— Hoofdgeneesheer-in

ternist 
— Kinesisten 
— Ergoterapeut(e) 
— Diëtist(e) 
— Gegradueerde ver-

ple(e)g(st)ers 
— Gebrevetteerde ver-

ple(e)g(st)ers 
— Gezinshelpsters ten 

huize 
— Verpleegassistenten 
— Gasthuishelp(st)ers 

Algemene voorwaarden: 
— Belg, van onberispelijk ge

drag en lichamelijk ge
schikt zijn; 

— Voor de mannelijke kan
didaten: aan de militie
wetten voldaan hebben. 

De kandidaturen moeten per 
aangetekend schrijven ge
richt worden aan de heer 
Voorzitter van het O.C.M.W,, 
Begijnhof 21, 3220 Aarschot, 
ten laatste op 20 februari 
1980. 
Aanvullende inlichtingen be
treffende aanwervingsvoor-
waarden en de reglementai
re voorziene proeven zijn te 
verkrijgen op het Sekretari-
aat van het O.C.M.W .̂, Begijn
hof 21, alle dagen van 9 u. tot 
12 u. en van 13 u. tot 17 u. -
Tel. 016-56.79.21. 

Namens de Raad voor Maatschappe
lijk Welzijn: 
Bi) bevel, 
De sekretaris. De Voorzitter, 
Robert Nyssen Wllly Laeremans. 

andere verdoezelen. Slechts één ding 
blijft onveranderd, alles moet door de 
gemeenschap betaald worden terwijl 
elke vorm van inspraak aan deze ge
meenschap ontzegd wordt. Zelfs de 
nooit aflatende druk die uitgeoefend 
wordt door de oppositie wordt van de 
hand gewezen en in het plaatselijk 
PVV-blad op leugenachtige wijze ver
draaid tot misplaatste kletspraat 
Te midden van dit belachelijk gedoe is 
er echter één lichtpunt: De VU-oppo-
sitle wint veld. Stap voor stap moet de 
meerderheid toestaan dat de overheid 
het net toehaalt en zo de weg effent 
naar een zuivere situatie. Al is het fi
nancieel gezien bijna onmogelijk ge
worden om onze gemeenschap op 
deftige wijze te beheren, toch zal voor 
het weinige dat nog overschiet verant
woording moeten worden afgelegd. 
De resterende ambtstermijn zal moe
ten worden gebruikt om talrijke stom
miteiten uit de eerste jaren goed te ma
ken (in zoverre dat dit nog mogelijk 
zou zijn). De VU-oppositie herhaalt 
daarom nogmaals zijn goede raad aan 
de heren van de meerderheid. Gebruik 
de resterende tijd om aan wat opbou
wend werk te doen en te herstellen 
wat nog enigszins herstelbaar is. Weet 
dat de bevolking van deze gemeente 
reeds lang heeft Ingezien dat door uw 
onverantwoord beleid honderdduizen
den franken verspild werden uit 
machtshonger en stijfhoofdigheid. 

VU-Halle-
Vilvoorde 
en de faciliteiten
gemeenten 
De arrondissementsraad van de 
Volksunie Halle-Vilvoorde bevestigt 
nogmaals 
• dat de zes faciliteitengemeenten in 
alle opzichten deel uitmaken van 
Vlaanderen, 
9 dat de enige wijziging in de be
staande situatie die kan overwogen 
worden de afbouw van de faciliteiten 
is, 
• dat het beslist onaanvaardbaar is 
de rechtmatige eisen van de Vlamin
gen in Brussel te koppelen aan nieuwe 
toegevingen aan de Franstaligen in de 
randgemeenten. 
De Vlamingen zijn te Brussel immers 
thuis, hebben er eeuwenoude rechten 
en werden slechts door onrecht in een 
minderheidspositie gedrongen. De vrij 
recent en vrijwillig in de randgemeen
ten ingeweken Franstaligen daarente
gen kunnen aldaar geen aanspraak op 
welkdanige rechten ook doen gelden. 
De arrondissementsraad van de 
Volksunie Halle-Vilvoorde eist dan ook 
dat iedere nieuwe onderhandeling ter
zake onmiddellijk zou worden afgewe-

FEBRUARI 

1 HAACHT: Informatie-avond over burgerdienst door Jan Rut-
geerts om 19 u. 30 in jeugdlokaal, Roostweg 10. Inrichting: jeugd-
klub «Younghand» m.m.v. Centrum voor Mensen met Vragen. 

2 KEERBERGEN: VU-bal in zaal -Club- om 20 u. 30: Orkest: Willi
am & his Jets. 

2 ST.-ULRIKS-KAPELLE & GROOT-BIJGAARDEN: Groot Brue-
ghelfestijn met Vlaamse hutsepot ossetong of forel. Vanaf 18 u. 
in feestzaal Nachtegaal, Brusselstraat 83, St-Ulriks-Kapelle. Ook 
op 3 febr. vanaf 11 u. 30. 

2 ROOSDAAL: Eetfestijn in de dancing Roosdaal, Steenweg op Ni-
nove. Ook op 3 en 4 februari. 

2 HERENT: VU-dansavond met showorkest Rico Zorow om 20 u. 
in Sporthal te Winkelse 

8 LEUVEN: Klank- en diamontage door J.-P. & M. Demarsin «Corsi-
caans Capriccio» met als gastspreker: Wim Jorissen «Voor een 
meer strijdbaar Vlaanderen». Om 20 u. in «De Goudsbloem», 
Goudsbloemstraat 50. Inkom vrij. Org.: VU. 

9 JETTE: Vriendenkring in het St-Pieterskollege vanaf 18 u. Sprot 
met aardappelen in de pel of spaghetti bolognese. 

15 LENNIK: Uiteenzetting en debatavond over «Intercommunales» 
door dr. juris De Cuyper en de heer Staf De Doncker, bestendig 
afgevaardigde van de Provincie Brabant Om 20 u. 30 in de «Ver
zekering tegen de grote dorst», rechtover de kerk te Eizeringen. 

15 ROTSELAAR: Jongerendebatavond VUJO-Rotselaar en VUJO-
Arr. Leuven. Om 19u. 30 in zaal Hacienda. Sprekerspanel: Vic 
Anciaux, Joos Somers, E. Van Itterbeek en A. De Samblanx. Mo
derator: Willy Kuijpers. Onderwerpen: Studiekeuze en Arbeids
markt - Werkloosheid en jeugdwerkloosheid - Herscholingsmo-
gelijkheden - Anders... gaan leven. Na debat ± 22 uur mogelijk
heid tot dans met DJ Magie Machine: gratis. (Vanaf 14 u. 30 gaat 
in dezelfde zaal de Kaderdag door van VUJO-Arr. Leuven). 

Twee VU-voorstellen: 

„Schaf faciliteiten af!" 
Drie VU-senatoren, Rob Vandezande, 
W. Jorissen en Bob Maes hebben zo
pas in de Senaat een wetsvoorstel in
gediend waarin de afschaffing ge
vraagd wordt van de administratieve 
taalfaciliteiten in de zes Vlaamse rand
gemeenten rond Brussel. In de Kamer 
van Volksvertegenwoordigers hebben 
eveneens drie VU-vertegenwoordi-
gers. Valkeniers, Somers en Willy Kuij
pers een gelijkaardig voorstel inge
diend. 

Hun memorie van toelichting luidt als 
volgt: 

'Vrijwel iedereen in het Nederlandsta
lige landsgedeelte is het er thans over 
eens dat het kiesarrondissement Brus
sel dient te worden gesplitst in Brus-
sel-Hoofdstad en Halle-Vilvoorde. Het 
gebied Brussel-Hoofdstad met de 19 
gemeenten zou strikt tweetalig zijn, het 
kiesarrondissement Halle-Vilvoorde 
eentalig Nederlands'. 

'Derhalve is het nodig dat de anomalie 
van de administratieve taalfaciliteiten in 
de zes gemeenten Drogenbos, Kraai-
nem, Linkebeek, Sint-Genesius-Rode, 
Wemmei en Wezembeek-Oppem 
wordt opgeheven. In tal van Waalse 
gemeenten wonen Vlamingen die het 
moeten stellen zonder taaitegemoet
komingen en ook in Vlaamse gemeen
ten zonder faciliteiten wonen Franstali
gen. Waar de anderstaligen zich elders 
aanpassen, kunnen zij dit ook in de zes 
Brusselse randgemeenten.' 

'Derhalve stellen wij voor artikel 7 van 
de wet van 2 augustus 1963 op te hef
fen.' 
Deze wetsvoorstellen zijn een logisch 
gevolg van het VU-kongres van 15 
dec. Zoals men weet had het kongres 
met overdonderende meerderheid 
een amendement van het arrondisse
ment Leuven goedgekeurd, waarin de 
afschaffing van de zg. «onthaalfacilitei-
ten» geëist werd. 

7de bejaardenfeest te Liedekerke 

Het Vlaams Sociaal Centrum van Liedekerke (FVV, VU, VI. Kring Pajottenland) organizeerde zondag jl. zijn ze
vende feest voor de derde leeftijd. 
Zo'n 160 derdeleeftijders hadden 't Guldenhof opgezocht en vulden de namiddag van 14 tot 21 u. met dans, 
zang en spel. Na het gebak en de tombola smaakten de broodjes voorteffelijk en werd menige pint getapt 
Voor de vijfde maal was orgelist Jos Martin van de partij en verzorgde zoals steeds de «ambiance» tot in de 
puntjes. 
Dit w/elgemeend geschenk aan de 3 x 20'ers blijft te Liedekerke een gebeurtenis waarover nog weken wordt 
nagepraat! Tot volgend jaar! 
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Tessenderio in 

het voorbije jaar lepel & vork 
1979 was voor Tessenderio een interessant polit iek jaar De krappe CVP-BSP-
meerderheid (11 op 21) was met alti jd een meerderheid en daardoor kon de 
meestal eensgezinde opposit ie sommige beslissingen ombuigen ten bate van 
de ganse Looise gemeenschap Buiten de herrie rond de vestiging van Phill ips 
Petroleum, bleef het gemeentelijk beleid m hoofdzaak beperkt tot het dage
lijks beheer van de gemeente Toch even terugbl ikken. 

N e e n w e r d j a ! 

Phillips Petroleum en Tessenderio 
haalden het voorbije jaar regelmatig de 
frontpagina van de kranten Het 
«neen» van de bevolking aan de vesti
ging van Phillips Petroleum werd uit
eindelijk een «ja» van de overheid 
Daarmee heeft Tessenderio het (voor
lopig') moeten afleggen tegen een 
chemische reus Toch is het met alle
maal negatief Het probleem van de 
luchtverontreiniging werd klaar en dui
delijk gesteld Belangrijk is ook dat het 
referendum in Tessenderio heeft aan
getoond dat het milieu met langer de 
bekommernis is van de zogenaamde 
«groene jongens» maar dat wel dege
lijk de ganse bevolking erg gevoelig 
geworden is voor een gewond leefmi
lieu 

G e w e s t p l a n n e n 

In apnl werden ook de gewestplannen 
voor Tessenderio (Hasselt-Genk) w e t 
Voor Tessenderio zijn die bijzonder 
belangrijk enerzijds omwille van de 
aanwezigheid van een prachtig onge
rept natuurgebied Gerhagen, en an
derzijds omwille van de vervuilende 
chemische industrie die steeds meer 
om zich heen gnjpt Het belangnjkste 
Het natuurgebied Gerhagen-Achter-
heide-Houterenberg wordt midden
door gesneden door een rekreatiege-
bied van 90 ha Dit wordt het zoveelste 
rekreatiegebied in de streek i 
Het landbouwgebied Schoonhees, ge
legen ten oosten van de spworweg tus
sen het Centrum en Hulst wordt een 
industnegebied van 93 ha 
Tessenderio krijgt ook een oostelijke 
omleidingsweg tussen het Centrum en 
Hulst vooral bedoeld om het zwaar 
vervoer uit de woonkernen van het 
Centrum en Hulst te weren 
Ook Tessenderio Chemie krijgt een 
nieuwe industrieweg, vertrekkend van
op de bestaande industneweg naar de 
toegang in H Hartlaan 

I n f r as t ruk tuu r 

In het afgelopen jaar kwam er weinig 
schot in sommige dossiers, o a aanleg 
van stoepen en fietspaden (langsheen 
Schoterweg en Paalseweg) 
Sportpark sporthal en Kultureel Cen
trum liggen waarschijnlijk ergens in 
een ministeriele lade te wachten op be
tere tijden Voor buurthuizen In Engs-
bergen, Hulst en Schoot werden voor
stellen geformuleerd Een nieuw ont
werp heeft nog maar eens de aanleg 
van de Vismarkt (moest eens het 
pronkstuk van Tessenderio worden O 
vertraagd 
Om het centrum te ontlasten en veili
ger te maken zal eennchtingsverkeer 
worden ingevoerd in Station- Diester-, 
Schoter- en Neerstraat 
Het kinderwelzijn (centrum) kreeg ein
delijk een menswaardig onderkomen 
op de Vismarkt 
Door een overeenkomst met Pligas 
zullen in de toekomst sommige wijken 
en straten kunnen aansluiten op aard
gas Nieuwe woonwijken werden ge-

LIMBURG 
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pland in het centrum (achter Solveld 
en Laar) en in Schoot (achter het do
mein van de heer PooO 

K o m e n en gaan 

Nadat voor twee jaar al politiekommis-
saris Vandebril met rust ging en opge
volgd werd door de heer Claes kwam 
in 79 de plaats van gemeentesekreta-
ris open te staan Jef Bervoets die 
sinds 1945 deze funktie uitoefende, 
ging immers met rust De gemeente
raad wees de taak van gemeentese-
kretaris toe aan de heer Jos Hermans 
uit Oostham Hem wacht de opdracht 
de gemeentelijke administratie uit te 
bouwen tot een modern en efficient 
bestuursorgaan 
Ten slotte werd E H deken Van Dale 
overgeplaatst naar Tongeren en kwam 
oud-Looienaar EH Gathy zijn plaats in-

Eigen w e r k i n g 

De fraktie Volksbelangen in de ge
meenteraad heeft gewoontegetrouw 
weer iedere zitting van de raad gron
dig voorbereid en bleef ook de aktief-
ste partij in de raad 
Voor Volksume-Tessenderlo zelf was 
'79 ook een positief jaar Bij heel wat 
akties op gemeentelijk vlak heeft de 
Volksunie samen met Volksbelangen 
een enorme stuw- en werkkracht aan 
de dag gelegd i Er waren trouwens nog 
2 nieuwe initiatieven Voor de eerste 
maal werd een leden-tuinfeest georga-
nizeerd en met suksesi Voortaan knj-
gen ook alle leden regelmatig een ei
gen ledenblaadje «Kontakt» Van haar 
kant heeft de jonge PVV-afdeling het 
voorbije jaar ook heel wat animatie ge
bracht tot spijt van wie het benijdt Hun 
ledenaantal bewijst trouwens hun vita
liteit 
Tessenderio heeft vertrouwen in 1980' 

Limburg 
herdenkt 
Zwartberg 
In 1966 lieten Jan Latos, Valere Sclep 
en Theo Vanhecke hun leven in de 
stnjd voor het behoud van de Limburg
se kolenmijn Zondag 3 februan wor
den ze opnieuw herdacht 
Om 9 uur verzameling op het plein 
voor de Sint-Martinuskerk te Genk en 
bloemenhulde aan het standbeeld van 
Andre Dumont te Genk alsmede op 
de graven van Jan Latos en Valere 
Sclep 
Om 11 uur plechtige herdenkingsmis 
in de Sint-Albertuskerk te Zwartberg, 
opgeluisterd door het gemengd zang
koor «de Meistreel» onder leiding van 
Leon Waeben 
Na de mis heeft in de zaal van «Ons 
Heem» (gelegen juist langs de kerk) 
een receptie plaats 

FEBRUARI 
2 GENK Groot VU-bal van de Genker mandatarissen Rik Vande-

kerckhove Roger Boesmans Jos Geusens An Gysen-Demees-
ter Hugo Olaerts Jef Olaerts Jan Roux Door Van Dueren Anita 
Wellens-Purnal Bert Niesten Paula Vandeloo-Timmermans en 
Leo Wevers Vanaf 20 u in zaal Rembrandt Orkest «The 
Crony s» 

5 ST-TRUIDEN Gespreksavond met nationaal voorzitter Vik An-
ciaux om 20 uur in het Kultureel Centrum 

22 HOESELT St-Maartenfonds Ledenvergadenng met belangrijke 
besprekingen Om 20 uur in cafe A B C Tongersesteenweg te 
Hoeselt 

FRITUUR-EETHUIS 
INGRID 

Olenseweg 41, Weslerio 
CVoortkapel) tel 014 213696 

Vraag prijzen voor uw feestme 
nus 
Specialiteiten 
Alle dagen verse mosselen 

FEESTZALEN-SALONS 
DE LANDSKNECHT 

Aannemer van alle feesten 
Ook verhuring van tafelgenef 

Schilderslraat 33 
2000 Antwerpen 
Tel 031 37 4572 

DE OUDE KRING 

Cafe VU lokaal 

Dorpsplein Heusden Limburg 

CAFE-FRITUUR 
DE SNOECK 

Elie Van Laere Marcella Naes 
sens 
Lokaal Volksunie 
Gontrode Heirweg 49 
9230 Melle 
Tel 091 300653 

Banketbakkerij 
ANTWERPIA 

Geraardsbergsestraat 38 
9300 AALST 
Maurits GOSSYE 
Tel 053-21 3533 

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

SPECIALIST VOOR 
AL UW FEESTEN! 

Verzorgde keuken, 
demokratische prijzen, 
uitgelezen dienstbetoon 

Kessetsteenweg 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 801568 

Restaurant P a l m h o f 
— ta fe lhouder — 
Special i te i t g e r o o k t e v is 
Schoo ls t raa t 52, 
Kape l le -op-den-Bos 
Tel 0 1 5 / 7 1 1 9 4 0 
Feestbespreking op maandag, 
dmsdag en donderdag van 19 
tot 21 u Woensdag gesloten. 

Maak ook eens kennis met de gezel 
lige sfeer in 

C a f e - r e s t a u r a n t 
S C H U T T E R S H O F 

Dorpstraat 10 
2922 RAMSDONK. 
Tel 015-71 1549 

Industriële brood- en banketbakkerij 
en roomi|s 

Wilfried BLANCQUAERT 

Grote Kouter 47, UITBERGEN 

Tel 091 675712 

Steeds welkom in 

KREKELHOF 
drankhuis met sfeer 

Brusselbaan 11 Gooik 
Tel 054 3348 57 

Uw tweede thuisi 

DE PUS 
GEBROEDERS 
Lambroeckstraat 89 
9320 OUDEGEM 
TeL 052-21.16.06. 
Algemene voeding bieren wij 
nen likeuren Rechtstreeks in 
voer Duitse en Franse wijnen 

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 

F E E S T Z A A L « E D E L W E I S S -

Vossemberg 13,1981 VOSSEM, 
tel 02-7674576 

Alle feestelijkheden Mogelijk
heid tot huren van bestekken 

Res tau ran t B R A K E L H O F 
Rondplein 5 Brakel 

Tel 055-424107 

Feestzaal voor alle 
gelegenheden 

Bent u van Aa ls t ' 
Komt u naar A a l s f 
Altijd welkom in cafe 

IN DE OOIEVAAR 
bij Jef Michieis, 

Hopmarkt 9, 
9300 Aalst Tel 053-775074 

THAL' 
UW KormHuis 
Het Koffiehuis der 
Denderstreek 

Kattestraat 20, AALST 

SPECIALITEIT 
van WAFELS 
en IJSROOM 

Handelaars... 
. . . z e l f s t a n d i g e n (enz . ) 

v o o r uw publ ic i ta i re b o o d 
schap in «WIJ» neem k o n 

takt met 

K a r e l S E V E R S (onze publ i 
c i te i tsman) 
02/219.49.30... 

WIJNIMPORT HERMAN 
Menenstraat 376 Wevelgem 

Tel 056-4129 22 

Bordeaux- en bourgognewijn 
rechtstreeks van invoerder 

Toegankelijk 

vnjdag van 17 tot 20 u 

zaterdag 10-13 uur 

^of ten (T'cnlioortt 

1 
Restaurant 
Feestzaal Café 

U i t b a t i n g : 
E r n a Van Dóoren 
Keierberg25 

1700 Asse Tel. 02/452.95.15 
Maandag gesloten 
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Gentse gemeenteraad 

Brandweer, maffia en 
moderne kunst 
GENT — Op maandag 21 januari II. 
had één van de kortste gemeentera
den plaats sedert de fusieoperatie. In 
iets minder dan twee uur t i jd werden 
46 agendapunten en 4 interpellaties 
in openbare zitting afgehandeld. 

VU-senator Van Ooteghem kwam tus
sen bij de bespreking van het begro
tingsverslag 1980 aangaande het ste
delijk slachthuisbedrijf. Van Ooteghem 
haalde dienaangaande het probleem 
van de vleeskeuring aan dat momen
teel op een echte maffia lijkt. Er moet 
zeker een grondige sanering plaatsgrij
pen. Van Ooteghem toonde aan dat In 
heel wat privé-slachthulzen dubieuze 
praktijken worden toegepast. Voor be
paalde ziekten worden er sinds jaren 
geen dieren meer afgekeurd, en dit In 
tegenstelling met openbare slachthui
zen waar ambtenaren de keuring ob-
jektlef en met een grote vrijheid ver
richten. Dit geknoei met de volksge
zondheid dient dan ook aangeklaagd 
te worden, aldus Van Ooteghem, die 
vroeg dat door de overheid strenger 

zou worden toegezien op het keuren 
van vlees. 

Tijdens de Interpellaties vroeg VU-
fraktleleider Guldo Deroo aan kuituur-
schepen Vandeweghe wat het sche-
penkollege konkreet zal doen voor de 
uitbouw van een nieuw Gents Mu
seum voor de Hedendaagse Kunst. 
Deroo beseerde zich op een beleids
nota van september 1979 die uitging 
van de kultuurschepen en waarin het 
Museum voor de Hedendaagse Kunst 
een «spookmuseum» werd genoemd 
omdat het kwa materiële mogelijkhe
den nergens staat Schepen Vande
weghe, tevens verantwoordelijk voor 
de informatie, las vlug een voorgetlkt 
briefje voor. Hij bleef, zoals altijd, elk 
konkreet antwoord schuldig. 

Na deze Interpellatie werd ook het be
leid van CVP-schepen Kerckhove 
zwaar op de korrel genomen, onder 
meer door partijgenoot Bauwens. Tij
dens de vorige gemeenteraad had 
Guido Deroo reeds geïnterpelleerd 
over het trage verloop van de eksa-

menprocedure voor brandweerman
nen, onder meer voor wat het medisch 
gedeelte betreft. Nu werd dit overge
daan door mevrouw Devriendt (PVV) 
die ontdekt had dat er bepaalde eigen
aardige praktijken werden toegepast. 
Tijdens deze interpellatie ging het er 
evenwel weinig ernstig aan toe zodat 
het peil van een pittoreske dorpspoll-
tieke diskussie werd bereikt. Bauwens 
(CVP) had reeds klachten geuit in ver
band met het laattijdig uitnodigen van 
de leden van de eksamenkommissies. 
Hij vroeg aan het schepenkollege om 
het werk van de eksamenkommissie te 
herwaarderen. 
Het valt reeds geruime tijd op dat er 
binnen de Gentse CVP iets scheef zit. 
Dat CVP-schepen Kerckhove naast 
de kwestie praat, niet kan of wil ant
woorden. Is alleen maar een bewijs dat 
hij onvoldoende dossierkennis bezit. 
Of worden er inderdaad op een be
wuste wijze vreemde praktijken toege
past bij het aanwerven van stadsper
soneel? 

Mark SYMOENS 

Rattendaele, kasteel voor ratten? 

VU-Gentbrugge 
eist monumentenzorg! 
Met de slogans «VU-Gentbrugge eist 
monumentenzorg!» en -Rattendaele, 
Monument of puinhoop?» heeft VU-
Gentbrugge, met de aktleve steun van 
VU-raadsleden Verpaele, Van Oote
ghem, Deroo en Waeterloos, op zon
dag 20 januari II. het grondig ver
knoeien van het Gentbrugs kasteel 
Rattendaele aangeklaagd. 
De huidige toestand Is gewoonweg 
schandalig te noemen. Een bezoek aan 
dit historisch kasteel uit de 16de eeuw 
leidt de bezoeker gewoon naar een 
verwaarloosd gebouw waar delen van 
het plafond en het dak zijn ingestort en 
waar de wind vrij sfjel heeft. Hiervoor 
is duidelijk het OCMW, dat als eigena
res niet eens uitgekeken heeft naar 

ZO€K€RC]€ 
Groot -Gent : betrekkingen 
gezocht 

1. 20-jarige vlertalige telexiste, di
ploma A6-A2, diploma daktylo 
+ boekhouden met twee jaar 
ervaring, zoekt passende be
trekking. 

2. 20-jarlge drietalige receptio
niste-telefoniste + typewerk 
met noties Duits zoekt pas
sende betrekking. Volledig hu
maniora -t- 2 jaar psychologie. 

3. 26-jarlge Licentiaat Ekonoml-
sche Wetenschappen, be-
drijfsekonomlsche richting, mi
litaire dienstplicht vervuld, 
zoekt passende betrekking. 

Zich wenden: O. Van Ooteghem, 
senator, Oud-Strijdersstraat 29, 
9219 Gentbrugge, tel. 091-
30.72.87. (N167) 

Groot -Gent : b e t r e k k i n g e n 
a a n g e b o d e n 

1. Begeleider voor vrachtwagen-
leeftijd ± 55 jaar; 

2. Jonge magazijnier, uurloon 
± 150 fr.: 

3. Bediende A-2 in volcontinube
drijf met enige kennis van En
gels en Frans; 

4. Handelsvertegenwoordiger 
voor foto- en reklamebedrijf In 
bezit van eigen wagen. 

Schriftelijke sollicitaties vla: 
O. Van Ooteghem, senator, Oud-
Strljdersstraat 29, 9219 Gent
brugge, tel. 091-30.72.87. (N167) 

een verantwoorde bestemming, ver
antwoordelijk. 
Op 17 januari 1979 werd het kasteel 
Rattendaele met zijn omgeving bij ml-
nistrleel besluit op de ontwerplijst ge
plaatst van voor bescherming vatbare 
monumenten, stad- en dorpsgezichten. 
Het dossier is momenteel voor advies 
Ingediend bij de Koninklijke Kommissie 
voor Monumenten en Landschappen. 
Volksunie Gentbrugge vraagt zich af 
wat er na een eventuele bescherming 
van dit gebouw zal gebeuren? 
VU-Gentbrugge stelt dan ook voor om 
aan Rattendaele een bestemming als 
ontmoetingscentrum voor de derde 
leeftijd te geven. Dit ontmoetingscen
trum, dat in de geest van een integratie 
van de bejaarde in de gemeenschap 
moet gezien worden, zou bejaarden 
moeten toelaten er aan aktleve vrije 

tijdsbesteding te doen. Eveneens zou 
er vergaderruimte kunnen vrijgemaakt 
worden door diverse Gentbrugse be-
jaardenverenigingen. In deze kontekst 
dient ook een samenhangend bejaar
denbeleid te worden gevoerd dat re
kening houdt met de huidige noden en 
wensen van de bejaardenbevolking. 
De Volksunie eist dat het CSentse 
O C M W als eigenares haar verant
woordelijk opneemt en overgaat tot 
onmiddellijke beslissingen om verdere 
verkrotting tegen te gaan. Bovendien 
dient het park zelf fatsoenlijk onder
houden te worden. De CVP-BSP 
meerderheid toont hier eens te meer 
haar zeer veelvuldig voorkomende 
zwakken plekken. Deze aktie kende, 
onder het oog van heel wat AA Gent
supporters een groot sukses. 

Mark SYMOENS 

Met dit monument (?) «Rattendaele» als achtergrond links senator Oswald 
Van Ooteghem en gemeenteraadslid AImé Verpaele. Achter het spandoek Gil
bert Verhoeyen (voorzitter VU-Gentbrugge) en de gemeenteraadsleden Guido 
Deroo en Hugo Waterloos omringd door bestuursleden en simpatizanten. 

FEBRUARI 

1 SINAAI: Gespreksavond over -De Gewestvorming» door sena
tor Walter Peeters (opvolger van Maurits Coppieters). Om 20 uur 
in zaal Dorpspaleis, Vleeshouwerstraat 31. 

2 ST.-NIKLAAS: 12de Nacht van Europa om 20 u. In zaal Serwir. 
Orkest -Jennifer Road Band. Disco: Maro Flash Back Show. 
Kaarten: 120 fr. bij J.-P. Maes, Verdurmenstraat 6 te St.-NIklaas. 

2 DENDERLEEUW: 16de Daverend nachtbal vanaf 21 uur In feest
zaal «Verbroedering», Stationsstraat 18. Dansorkest: Canvas 
Convention. Zang Lize Marke. 

6 BEVEREN: Spreekbeurt door Louis De Lentdecker «Zware jon
gens, lichte meisjes». Naar het gelijknamig boek. Om 20 uur in de 
bovenzaal van de Centrumschool, Bosdamlaan te Beveren. Org.: 
Vlaamse Vrouwenbeweging Nele. Leden lOOfr ; niet-leden-
120 f r 

8 ST.-NIKLAAS: Voordracht over gehandicaptenzorg met als gast
spreker de bekende schrijver Paul Koeck. Om 20 uur in de Kon-
ferentiezaal van de stadsbiblioteek, H. Heymanspleln. Organlza-
tle: Gilsor m.m.v. Centrum voor Man, Vrouw en Gezin. 

8 WICHELEN: Nieuwjaarssouper VU-arrondissement Dender-
monde om 20 uur in 't Oud Gemeentehuls. 300 fr. per persoon. In
schrijven bij arr.sekretaris Mare De Donder, Acacialaan 46 te 
Zele 052-44.61.85. Of bij één der bestuursleden. 

8 DENDERWINDEKE: VU-ledenfeest van VU-Groot Nlnove In het 
Parochiaal Centrum, Stationsstraat vanaf 19 u. 30. Inschr. bij be
stuursleden. Feestredenaar alg. sekretaris Willy De Saeger 

8 WICHELEN: Nieuwjaarssouper VU-arrondissement Dender-
monde om 20 uur in 't Oud Gemeentehuis. 300 fr. per persoon. 
Mevr. Agnes Van der Steen, Heirstraat 21 te Dendermonde-Ap-
pels. Tel. 052/21.72.05. Bankrek. 442-0505281-38. Huldiging van 
Maurits Coppieters-voorstelling van senator Walter Peeters. 
ST.-DENIJS-WESTREM: Gespreksavond met algemeen voorzit
ter Vic Anclaux. Om 20 uur in het Glldenhuis. 
HILLEGEM (HERZELE): VU-bal van Groot-Herzele om 21 uur In 
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16 
zaal Kontakt Orkest: The Honney's. 

VU-voorstel overgenomen 

Deinze krijgt winkelstraat 
Jaren geleden werden er op de markt 
te Deinze vijf hulzen onteigend. Ze 
staan er nog altijd, leeg, verlaten en 
vuil, een kale onbehaaglijke plek mid
den de marktstraat 
Twee jaar geleden vroeg raadslid 
Herman Maes (VU), aan de burge
meester of het waar was. dat men van 
die huizen een administratief centrum 
zou maken. Ja, dat was het plan. 
VU-raadslld Maes stelde dan voor dat 
administratief centrum achter de 
markthuizen te bouwen en de leeg
staande huizen te verwerken In een 
winkelstraat die naar dat centrum zou 
lelden. 
De burgemeester vond dat raadslid 
Maes er niets van kende. 
Het standpunt van Maes was dat zo 
een administratief gebouw op de 
markt zelf (die eigenlijk een lange bre
de straat Is) een dode vlek maakt bul
ten de werkuren, daar waar de markt 
een levend element moet zijn als cen
trum van de stad. De markt moet ver-

levendlgd worden, niet administratief 
doodgemaakt meende Maes. 
Het stadsbestuur is nu met een nieuw 
standpunt naar voor gekomen en 
acht het een aanwinst voor de stad: 
het administratief centrum zal In de 
Brielmeersen komen, achter de hul
zen aan die kant van de markt De 
leegstaande huizen zullen van de 
staat overgenomen worden en tot 
een winkelstraat omgebouwd wor
den. 
Het voorstel komt nu van het stads
bestuur, niet van Maes, want die deed 
het al twee jaar geleden; derhalve Is 
het voorstel nu goed. Dat Is dorpspoll-
tiek. 

Sociaal 

dienstbetoon in het 

arr. Aalst 
Kamerlid Jan Caudron deelt ons vol
gende zitdagen In het arr Aalst mee: 

1ste m a a n d a g : 18u. 30 In café De 
IJzer, Vlaanderenstraat 13 te Aalst; 
19 u. In café EIckerlyc, G'bergsesteen-
weg 130 te Erembodegem; 19 u. 45 in 
café Central, Stationsstraat 45 te Haal-
tert; 20 u. 30 In Vlaams Sociaal Cen
trum, hoek Lessenstraat-Statlons-
straat te Geraardsbergen. 

2de d i n s d a g : 18u. 30 In café De 
Roos, WIchelensteenweg 160 te Lede; 
19 u. 15 in café Breugel, Dorp 11 te 
Denderleeuw; 20 u. In café 't Hoek-
sken, Peperstraat 6 te Zandbergen; 
20 u. 30 In café Gouden Koterhaak, 
Oud Dorp te Heldergem. 

1ste en 2de w o e n s d a g : van 
18 u. 30 tot 19 u. 30, Priester Daensstr. 
13 te Erpe. 

3 d e d o n d e r d a g : 18 u. 30 In Hof ten 
Dale, Kerkveldstrat 31 te Mere; 
19 u. 30 In café St-Jorlshof, Markt 5 te 
Zottegem; 20 u. 30 bij Mr. Fermon, 
Burg. Matthijslaan 9 te Herzele. 

4 d e v r i j d a g : 18 u. 30 In café Gulden 
Vlies, Esplanade 13 te Aalst; 19u. 30 
Incafé Maxens, Opwijkstraat 2 te Baar-
degem; 20u. 15 bij Mr. Vandecauter, 
Molenkouterstraat 48 te Hofstade. 
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Een A-weg door Moregem ? r 

Weet ie Moregem liggen? 
Het is een klein dorpje, ongeveer 400 
inwoners, nabij Oudenaarde in de 
richting van Wortegem en van Ware-
gem. Het is gefusioneerd tot Worte-
gem-Petegem Moregem. een hoopje 
huizen rond een bevallig kerkje in het 
golvend groene landschap. Enkele 
boerderijen verspreid tussen de vel
den. En inwijkelingswoningen vooral 
nabij de steenweg naar Waregem 
Hewel, lieve mensen, ook Moregem 
kri jgt «zijn> autosnelweg Neen, se
rieus, officieel zal dat ding een «weg 
van groot verkeer» heten. Van 
Oudenaarde naar Waregem? Wei
neen De Peperstraat: het stuk baan
tje tussen die steenweg naar Ware
gem en de dorpskerk. 

En dan nog 'n stukje voorbij de kerk tot 
de Heirbaan (weg van ergens naar 
nergens) En. ik heb ze geteld er staan 
12 huizen langs die Peperstraat 
Zinnig of onzinnig? Wie Moregem 
kent begint te lachen of knjgt een 
steek aan zijn hart Wat gaan ze nu 
weer verknoeien' Het beste zou zijn, 
als je Moregem met kent zelf te gaan 
kijken En dan zal je wel steigeren een 
landelijk baantje, met graskanten en 
knotwilgen (maar die liggen al tegen de 
vlakte), dat wil men 'modernizeren' tot 
12meterbreedteiWeel je wel wat dat 
IS, 12 meer b reed te ' Dat is meer dan 
de helft van de nngsnelweg van 
Oudenaarde 

De mensen van Moregem kwamen 
pas eind augustus 78 te weten wat er 
precies zou gebeuren met hun Peper
straat Terwijl de definitieve goedkeu-
nng der plannen reeds een maand la
ter plaatsvond' Een spontaan protest 
van de Moregemnaren haalde mets uit 
Ook met een petitie (eind augustus) 
met 140 handtekeningen, en dit op 
± 400 inwoners, d w.z ongeveer 280 
volwassenen De helft tekende dus te
gen, en je weet wel dat onze mensen 
met rap «zoiets» tekenen 

W e g van g r o o t v e r k e e r ? 

Eind december van 1978 zou er een 
Koninklijk Besluit verschenen zijn dat 
het bewuste stuk Peperstraat 0,8 km 
lengte, tot «iveg van groot verkeer- be
stempelt Officieel IS een weg van 
groot verkeer er een die op de piek
uren minstens 500 voertuigen telt en 
belangrijke wegen of centra verbindt 
Maar goed, het K B omtrent de Peper
straat IS er 
En dus moet de Peperstraat op 12 km 
breedte gelegd worden zegt de «wet» 
En dus mag de gemeente 65 % subsi
dies aanvragen En dus zal de aanleg 
van dat werk 18 miljoen frank kosten 
ongeveer 7 miljoen aan de staat (65 % 
van de aanbestedingssom) en een 11 
miljoen aan Wortegem-Petegem Ter
loops en dus verdient daar een ont
werper ongeveer 700000 frank aan 
Snap j e ' 
Is er daar nu zoveel verkeer, dat zo'n 
werken nodig maak t ' We hielden er 
dnemaal een verkeerstelling op piek
uur het verkeer tellen op weekdagen 
tussen 16 u 30 en 17 u 30 
Resultaat van de telling gemiddeld 
aantal per piekuur 

Voertuigen — Auto's 17.3 waarvan 
73 voor plaatselijke bestemming 
vrachtwagens 1 waarvan 0,6 voor 
plaatselijke bestemming, bussen 1 
waarvan O voor plaatselijke bestem
ming landbouwmachines O, fietsen 
4,6 waarvan 3 voor plaatselijke be

stemming Totaal aantal voertuigen 
voor met-plaatselijke bestemming ( = 
doorgaand verkeer) bijna 12 Hetzij 
om de 5 minuten een 
Voetgangers. 4 alle voor plaatselijke 
bestemming 
Aantal kruisingen: aantal voertuigen 
die mekaar gemiddeld per piekuur krui
sen 1,6 (een komma zes) ' " aantal 
voetgangers die een voertuig kruisen 
of erdoor voorbijgestoken worden 2,3 
(twee komma dne) ' " 
Daarvoor legt men een 12 m brede 
weg aan-

Een kaa rs rech te baan 

Niet tevreden met deze waanzinnige 
verbreding, plande men ook rechttrek
kingen «Dat moet precies omdat het 
een weg van groot verkeer is» En in
derdaad, tussen de kerk en de Heir
baan IS er een bocht die goed om af
remmen vraagt In feite net goed om 
het dorpsplein te naderen, want daar 
lopen dikwijls kinderen Maar remmen 
IS tijdverlies 

Op het mooiste stuk Peperstraat ech
ter IS er slechts een zachte S-slinger in 
het trace, met zeer grote kromtestraal 
Dit heeft een dubbel voordeel een S-
lijn is mooier dan een rechte (nietwaar 
fotograaf ' schilder'), en een S-baan 
noopt tot matiging van de snelheid, is 
dus veiliger voor iedereen En het met-
rechttrekken bespaart onteigemng-
skosten 

En het l a n d s c h a p ? 
en de m e n s e n ? 

Het landschap wordt ernstig verminkt 
Niet alleen het groen en de bomen 
Ook het uitzicht op de geklasseerde 
en te klasseren gebouwen en sites 
— de kerk, enig in haar sbjl in de 

streek 
— het landelijke klooster met tuin 
— het kerkplein, waar meermaals per 

jaar dorpse aktiviteiten plaatsvin
den 

— het uitzicht op het park van de pas
torij 

— en weerom eens een typisch 
Vlaamse-Ardennenlandschap 

En verder bij hevige regens laat zo'n 
Drede baan veel meer regenwater af
vloeien, en zal de lokale beek nog veel 

méér uit haar oevers treden, met nog 
meer schade aan de huizen erlangs en 
aan de akkers erlangs 

De mensen van de Peperstraat knjgen 
daarbij vrij uitzicht op een mooie be-
tonvlakte, en 90 km/u snel njdende 
wagens, of nog sneller, want 't gaat er 
8 % steil bergaf De kinderen zullen 
met meer op straat mogen spelen Ook 
op het Dorpsplein zal het gevaarlijker 
worden en trouwens, het wordt met 
een zestal meters versmald Dat besef
fen de meeste Moregemnaren nu nog 
niet Nog iets zeker de helft van de 
huizen zijn er hun voortuintje kwi j t 
Moregem wordt een stad een stoep 
langs de gevel, en ernaast de auto's 
Anderen verliezen een flink stuk van 
hun grond (bouwgrond), voor een 
projekt dat nutteloos is Een «kleine 
man» verliest een derde van zijn huis 
en tuin 
En de boeren'' Het gemeentebestuur 
zegt dat die verbreding nodig is voor 
de boeren, die met brede wagens op 
stap moeten Ja natuurlijk, maar dan 
moet je alle landbouwwegen verbre
den Moregem telt slechts 13 land-
bouwtsednjven Een ervan is nabij de 
Peperstraat gelegen, en hooguit 4 of 5 
van de andere moeten soms deze weg 
nemen 

En nu? 

Onverwacht met het probleem gekon-
fronteerd, met zo goed als geen mid
delen (en Omer Wattez die nog na
weeën ondervond van vroegere ak-
ties), en zonder politieke hulp te willen 
inroepen, zijn de mensen van een dorp 
in zo'n gevallen machteloos 
Een aktiegroep probeerde kontakt te 
leggen met de gemeentelijke instan
ties Die luisterden, en deden daarna 
hun goesting De groep stelde ernstige 
alternatieven voor Geen gehoor De 
groep schreef een openbare bnef naar 
de burgemeester (afschnft aan alle ge
meenteraadsleden) Zegde de burge
meester «bnef met ontvangen» Mora
liteit zo'n bnef stuur je best aangete
kend 't Is erg 
Wat kan een mens, zelfs een dorpsge
meenschap doen om zijn leefgemeen
schap te r edden ' Samenwerken, sa
menwerken, meewerken 

VU-Lede verwerpt 
geplande afschaffing 
treinstopplaatsen 
Erpe-Mere, 
Bambrugge 
en Vijfhuizen 
Het VU-afdelingsbestuur van Lede 
sluit zich aan bij de gerechtvaardigde 
verontwaardiging van provincieraads
lid P Jules Henderickx, zelf ex-inwoner 
van Vlekkem, over de geplande af
schaffing van de treinstopplaatsen 
Erpe-Mere, Bambrugge en Vijfhuizen 
Eens te meer moeten wij vaststellen 
dat de direktie van de Belgische 
Spoorwegen een asociale politiek 
voert waarvan inwoners van de afgele
gen plattelandswijken en diegenen die 
geen auto (willen) hebben, nog maar 
eens het slachtoffer zijn 
Met provincieraadslid Henderickx doet 
het VU-afdelingsbestuur van Lede een 
oproep tot alle politici, sociaal geenga-
geerden en verantwoordelijken van de 
werkersverenigingen om te proteste
ren tegen deze maatregel die onze, al 
zo zwaar geteisterde pendelstreek 
nog meer zal benadelen 

Geslaagde 
Jnformatie-avond 
over de Kadastrale 
Perekwatie te Lede 
Woensdag 23 januan orgamzeerde 
VU-Lede in -Den Bonten Os», Lede 
een informatie-avond over de Kadas
trale Perekwatie De opkomst was gro
ter dan verwacht Spreker Frans Van 
der Eecken bracht een goed ingestu
deerde, diep uitgewerkte duidelijk en 
overzichtelijk voorgestelde uiteenzet
ting hierbij sporadisch bijgestaan door 
schepen Jules Henderickx Na de uit
eenzetting werd door de aanwezigen 
ruim gebruik gemaakt van de mogelijk
heid tot vragen stellen en werden per
sonen die moeilijkheden hadden met 
hun reeds ontvangen formulieren, ter 
plekke geholpen Frans Van der Eec
ken en schepen Jules Hendenckx ont
popten zich tot ware deskundigen Zij 
blijven dan ook ten dienste van ieder
een die in deze zaak moeilijkheden on
dervindt Kontakt opnemen met Frans 
Van der Eecken, Wijstraat 44, 9310 
Lede Tel 053/778305 en Jules Hen
derickx, Papegem 9/2,9262 Lede Tel 
053/700730 
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DOVER/FOLKESTONE 
naar Dover en terug + 1 Uterfles Whisky of Gm Deze uitzonderlijke 

gelegenheid die U tevens toelaat aldaar een paar uurtjes aan «Sightaeemg» en/of 
shopping te doen wordt U geboden door de Sealink Zeevaartl^nen 

VAN 10 JANUARI 1980 TOT 10 MAART 1980 
BEKOMT U BIJ AANKOOP VAN 

EEN KURTH DEKEN 2 PERS. EEN REISBIL
JET VOOR ENGELAND GRATIS 
EEN LUXE-BEDSPREI 2 PERS. EEN REIS
BILJET VOOR ENGELAND GRATIS 
EEN 4 STERREN MATRAS 2 PERS. TWEE 
REIZEN GRATIS!!! 

Uitzonderliike aanbieding! 
GALQENBERG, 52 
9290 BERLARE 
Op 200 m van d« Rifksschoof 
BesMdtens) KURTH (dag en nachi) 

^ T«l 052-42 34 00 

\ O p : FASRIEK OPEN ALLE OAO£N VAN • TOT12 EN VAN 
TOT 1» UUR 

ZATERDAQ VAN » TOT 14 UUfl ZCMOAQ GESLOTEN •J 
VU-Herzele voert 
opbouwende oppositie 
In het Aalsterse heeft het Vlaams-na-
tionalisme van in den beginne een be-
langnjke stempel gedrukt op het poli
tieke doen en laten 
Ook in Herzele — eigenlijk dichter bij 
Zottegem aanleunend dan bij Aalst — 
was dit het geval Hoewel de Volksunie 
bij de parlementsverkiezingen bijna 
onmiddellijk hoge cijfers scoorde in dit 
gebied moesten we toch wachten tot 
de gemeenteverkiezingen van 1976 
(fusie) om de V U met een eigen lijst 
zien aan te treden (In 1970 hadden we 
wel een lijst «Nieuw Herzele». waarop 
verschillende kandidaten van VU-
strekking voorkwamen Op deze lijst 
werd alleen Luk Van impe (lijsttrekker) 
verkozenj 
Het resultaat was meer dan behoorlijk 
twee gemeenteraadsleden. Luk Van 
Impe en dr Van de Roy en een 
OCMW-mandatans, Andre Van den 
Berge 

W e r k g e n o e g ! 

Op die manier deed de V U haar intre
de in het politieke leven van Herzele 
Onder de bnljante leiding van raadslid 
Van Impe werd de CVP-BSP-meerder-
heid onmiddellijk gekonfronteerd met 
een deskundige korrekte maar harde 
oppositie Herzele bleek echt geen 
probleemloze gemeente, de samen
voeging moest in goede banen geleid 
worden op kultureel vlak was er veel 
goede wil en zelfs geen gebrek aan ini

tiatief De Gemeentelijka Kultuurraad 
ging echter slechts in 1979 van start zij 
het dan zonder veel begeleiding vanuit 
de gemeentelijke organen Ontzettend 
hoge grondpnjzen zijn eveneens een 
oud zeer voor een gemeente als Her
zele langs de ene kant een sterk lan
delijk karakter maar langs de andere 
kant een sterke pendel op Brussel en 
inwijking van t)edienden en arbeiders 
die Herzele louter als een slaapstee 
beschouwen Op gebied van monu
mentenzorg een onoverzichtelijk To-
renprojekt sociaal-kulturele infrastruk-
tuur nihil Kortom, werk genoeg op alle 
fronten en heel wat ruimte voor een 
konstrukteve oppositie 
Deze opt>ouwende, maar indien nodig, 
niets ontziende opvatting van hun taak 
kwam sterk naar voor in het handelen 
van onze raadsleden en onze O C M W -
mandatans 

In 79 werd Luk Van Impe (verhuisd) 
opgevolgd door Luk Fermon De konb-
nuiteit werd daardoor geenszins ge
broken en meer nog dan voorheen t)e-
ten we ons vast in de politieke bednj-
vigheid Ten stotte is 1982 met meer zo 
veraf Een hardwerkend bestuur heeft 

- reeds een duidelijk doel ten minste 
dne — en misschien wel vier — ge
meenteraadsleden 
Wil men een dergelijk resultaat oog
sten, dan IS de zaaitijd nu aangebroken 

A.F 

vanaf 28 januan 1980 

de NMKN 
verhoogt de 
rentevoeten 
tot 

+o.so% 
Kasbons op 1 Taar " rvasDons op lyaar ö UU% 
Groeibons op 3 jaar Q 5 0 % 
( + 0 25%) 
Groeibons op 5 jaar i n 9«;% 
( + 0 25%) lU^OTo 
Kasbons op 10 jaar 11 nr)'/, 
( + 0 50%) I l . U U " 
Kapitalisatiebons 
( + 0 50%) 1 1 0 0 % 

KREDIET. O NUVERHEID 
verstandig sparen onder Staatswaarborg 

Kontakteer uw NMKN-agentschap (raadpleeg de Gouden Gids rubriek .Banken.) 
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WEST-VUANDEREN 

Vic Anciaux komt naar Izegem 
Op vri jdag 1 februari, om 20 u., in zaal Century, Nederweg, Izegem, heeft de 
jaarl i jkse •ontmoeting met de VU» plaats. 
Het is een gelegenheid voor VU-leden en -sympatizanten, maar ook alle be
langstellenden, om naar een of meer nationale VU-prominenten te luisteren. Na 
de toespraak is er tradit iegetrouw gelegenheid tot een gesprek, ook met het 
lokale VU-bestuur en de lokale VU-mandatarissen. 

Dit jaar komt de nieuwe VU-voorzitter 
zelf 
V I C Anciaux C° 1931) is de derde VU-
voorzitter, na Frans Van der Eist en 
Hugo Schiltz HIJ werd tot partijvoorzit
ter verkozen op 8 septennt)er 1979 De 
nieuwe voorzitter is er zich van bewust 
met zo bnljant te zijn als zijn voorgan
ger, maar hij is meer de man van sa
menwerking in ploegverband en hij 
weet ook meer geestdnft op te wek
ken 

Onmiddellijk na zijn verkiezing kondig
de hij aan dat de VU een hardere OF>-
positiekoers ging varen Hij maakte te
vens duidelijk dat hij het als zijn taak 
zag het vertrouwen in de partij te her
stellen, waar het na de regenngsdeel-
neming een deuk had gekregen 
Het IS bij VU-voorzitter Vic Anciaux 
niet bij woorden gebleven De andere 
partijen weten maar al te goed dat de 
V U met meespeelt m de eindeloze 
kompromissenrij die dit land thans be
leeft En in december van vorig jaar 
had een kongres plaats waarop de 
nieuwe voorzitter een nieuwe impuls 
wist te geven aan het vertrouwen en 
het entoesiasme in de partij 
Eigenlijk is het de tweede keer dat Vic 
Anciaux naar Izegem komt In het na
jaar van 1979 ontmoette hij in Izegem 
het arrondissementele kader van de 
partij BIJ de vertegenwoordigers van 
het Izegemse bestuur had hij toen al 
de wens uitgedrukt zo vlug mogelijk de 
Izegemse V U en Izegem beter te leren 
kennen Nu vrijdag 1 februan is het zo 
ver De nationale VU-voorzitter ziet 
veel in de Izegemse VU-afdeling die 

met haar dynamisch bestuur aardig 
wat werk aflegt en aan de weg tim
mert 
Ook de VU-leden en -sympatizanten, 
en andere politiek geïnteresseerden 
kijken met belangstelling uit naar de 
komst en toespraak van VU-voorzitter 

VU-bezoek aan 
serrenbouw-
bedrijf 
te Izegem 
Zoals de voorgaande jaren, 
start het Izegemse VU-bestuur 
weer met zijn zogenaamde 
•werkbezoeken», een formule 
die ons moet toelaten bepaalde 
Izegemse instell ingen en bedri j
ven beter te leren kennen of 
zelfs voor het eerst te ontdek
ken. 
Zondag 3 februari staat een be
zoek op het programma aan het 
Serrebouwbedri j f Deforche. Dit 
wordt ongetwij feld een biezon-
der interessant en informatief 
bezoek. Samenkomst om 10 uur 
aan het Vlaams Huis. 
Van nu af aan beperken we dit 
soort werkbezoeken niet meer 
tot VU-bestuursleden alleen. 
Ook iedere geïnteresseerde 
•WIJ»-lezer kan er aan deelne
men. Er wordt trouwens niet an
ders verwitt igd dan door middel 
van een bericht in het weekblad 
WIJ. 

Belangstelling voor een taaivakantie in 
1980? 

Vraag met onderstaande bon onze brochure 
«Studievakanties 1980» 

Een greep uit de inhoud 

Taal M i n i m u m - P laa ts R e l s s o m 
lee f t i j d 

Engels 15 Jaar E x m o u t h 29/3 t o t 12/4 13.900 fr. 
5/7 t o t 19/7 13.300 f r . 
2/8 t o t 16/8 13.300 fr. 

16/8 t o t 30/8 13.300 fr. 
16 jaar B r i gh ton 5/7 t o t 19/7 11.900 f r . 

30/8 t o t 13/9 11.900 f r . 
17 jaar Ed inburg-

Sc f i o t l and 4/7 t o t 20/7 13.800 f r . 
Du i t s 15 jaar S t u t t g a r t 5/7 t o t 26/7 18.750 fr. 
I ta l iaans 17 jaar Firenze 5/7 t o t 2/8 20.450 f r . 

2/8 t o t 30/8 20.450 f r . 
Frans 17 jaar A n t i b e s 12/7 t o t 26/7 21.590 f r . 

26/7 t o t 9/8 21.590 f r . 
9/8 t o t 23/8 21.590 fr. 

12 jaar S a u m u r 29/6 t o t 27/7 25.500 f r . 
2/8 t o t 30/8 25.500 f r . 

Naam; 

Adres: 

Postnummer: 

Gelieve mij de brochure •STUDIEVAKANTIES» te wil len zenden. 

VLAAMSE TOERISTENBOND 
St.-Jakobsmarkt 45-47 
2000 ANTWERPEN 
Vergunning nr 1165 Kat A 

Telefoon 031-34.34.34 

Kantoren te Aalst, Bree, Brugge, Brussel, Deinze. Genk, Gent, Hasselt, Heren-
tals, leper. Kortrijk, Leuven, Lier, Mechelen, Oostende, Roeselare, St-Niklaas, 
St-Truiden, Turnhout en Vilvoorde 

Adv 15 

Vic Anciaux te Izegem Redenen daar
voor zijn de politieke aktualiteit, maar 
ook de bezieling en de geestdnft die 
Vic Anciaux weet op te wekken 
BIJ de aanvang van de avond wordt 
eerst kort Miei Bourgeois in bloeme
tjes gezet Miei Bourgeois nam na 9 
jaar afscheid als VU-mandatans van 
het O C M W HIJ IS opgevolgd door Pal
mer Dermaut VU-lzegem wil Miei 
Bourgeois eens extra dank zeggen 
voor het uitstekende werk dat hij ver-
nchtte Miei verlaat trouwens het VU-
bestuur met En die korte vienng wordt 
luister bijgezet door een kort optreden 
van het Kachtems gemengd Sint-Jans-
koor 

GEZOCHT: 

UITBATERS 
(MAN + VROUW) 
VOOR VLAAMS CAFE 
+ LOKAAL 
CENTRUM BRUSSEL 
INWONING MOGELUK 

TEL. 02-425.56.22 (na 18 uJ 

knack 
PE 5PEI.EN IN MOSKOU 
Wie volgt Carter in de boycot? 

Eksl<lusief gesprek met teoloog 
Dr, HANS KMNC 

Mevrouw weduwe 
MAXUMWBIRTY 

als waarzegger bij Johan Antliierens 

Het sensationele vervolgverhaal 
DE DRUWüülPEt. 

VAN DE RÉJiroillACHT 

P O P I I J D E W I I M W C H A P 
Een doktoraal proefschrift 

over popmuziek 

knack 
M» TE KÓÓP: 3 5 FÏÏ: 

VU-Harelbeke-Bavikhove-Hulste: 

Belastingen in het oog houden! 
De Harelbeekse bevolking heeft on
langs de nieuwe kadastrale inkomens 
van haar eigendommen betekend ge
kregen Velen hebben raar opgekeken 
10 000 K I vroeger is bij sommigen nu 
42000 en soms meer geworden 
De CVP- BSP-regenng verwacht door 
deze operatie enkele miljarden meer 
binnen te rijven En wij maar betalen 
Het zou ons trouwens met verwonde
ren dat de Vlamingen weer de dupe 
van het spel worden, langs de weg van 
allerlei dotatieregelingen Maar dit is 
een andere kwestie 
De Harelbeekse bevolking vraagt zich 
af wat deze hervorming zal betekenen 
voor haar portemonnee De tot nu toe 
gevoerde politiek van het huidig ge
meentebestuur laat met veel goeds 
voorspellen 

Onder het huidig socialistisch gemeen
tebestuur is de onroerende voorhef

fing (grondt)elasting) sedert 1972 met 
meer dan honderd procent gestegen. 
En daarvoor is niet de regenng verant
woordelijk, maar uitsluitend degenen 
die nu de baas zijn in Harelbeke Inder
daad het is wel het gemeentelijk aan
deel in die onroerende voorheffing dat 
met meer dan 100 % gestegen is 
100 % is een heel pak, en dit over am
per 8 jaar 

Niet alleen voor de zelfstandigen, maar 
ook voor degenen die gespaard heb
ben en nog sparen voor een eigen 
huis, IS deze belasting veel te vlug ge
stegen 

Maar ook de CVP moet met te hoog 
van de toren blazen Immers, sedert 
jaar en dag is de CVP de grote baas in 
de provincie West-Vlaanderen, en wat 
zien we de onroerende voorheffing 
ten voordele van de provincie maar na
tuurlijk ten nadele van zijn burgers, is 

In memoriam 
Jan Debusschere 

Voor alle aanwezigen was het zater
dag 19 januari II in de kerk van St-Jo-
zef-Brugge een moeilijk moment om te 
verbijten toen, op het einde van de uit
vaart, het Vlaams-nationaal lied in sour
dine werd uitgevoerd ter ere van Jan 
Debusschere 
Maar voor echtgenote Mia Debus-
schere-Mazijn en haar kinderen Ines, 
Kristel en Els zullen, sedert de tragi
sche morgen van 23 januari laatst, de 
moeilijke momenten zoveel talrijker 
zijn een echtgenoot en vader verlie
zen, amper 44 jaar oud, nog bouwend 
aan een stevige loopbaan en, zoals de 
rouwgedachtenis terecht herinnerde 
een joviale vnend, een gulle vaderfi
guur 
Toen Jan Debusschere vanuit de ver
trouwde Oostendse sfeer naar Brug
ge overkwam had hij met de minste 
moeite om er evenveel vrienden «n re
laties te vinden In zijn zakelijke bekom
mernissen ook, maar vooral in elk VU-

midden waar hij vlot bestuursverant-
woordelijkheid nam, deze verantwoor
delijkheid ook metterdaad uitvoerde 
en met een kwinkslag voorbij ging aan 
elke kleinzieligheid en vitterij 
Aldus zorgde hij, in 1965 al, dat het 
Vlaams tehuis «Breydelhof» van de 
grond kwam Als bestuurslid van de 
VU-afd Brugge-Stad, als lid van de arr 
raad maar vooral als eenvoudig militant 
was hem geen karwei te lastig Niet in 
het minst ging daarbij zijn medeleven 
naar de bekommernissen van de klei
ne zelfstandigen waarmee hij dagelijks 
in kontakt kwam 
De plek ijzel, een ogenblik van onoplet
tendheid — wie zal het ooit w e t e n ' — 
heeft dit bruisende leven plots afge
broken en ons, zijn kleine én grote fa
milie, verslagen achtergelaten We zul
len Jan Debusschere missen En 
mocht het besef van dit gemis ook een 
vorm van sterkte zijn voor zijn echtge
note en kinderen (VIG) 

sedert 1971 gestegen met meer dan 
honderdvijftig procent 
AMus blijkt overduidelijk dat BSP en 
CVP steeds maar meer in de zakken 
tasten van de mensen, en er ook 
steeds maar meer uithalen, zogezegd 
om de ekonomie op gang te houden 
De grootste slachtoffers zijn natuurlijk 
de zelfstandigen, en diegenen die door 
eigen spaarzaamheid een eigen huis 
gebouwd hebben 

De Volksunie Harelbeke-Bavikhove-
Hulste vraagt en eist dat de huidige so
cialistische meerderheid stopt met al 
haar verhogingen van belastingen De 
Volksunie zegt dat de mensen zelf wel 
zullen zorgen voor de ekonomie, als 
men maar met al te veel afpakt van hen 
onder vorm van belastingen en sociale 
wetten 

Het is daarom noodzakelijk dat er men
sen in de gemeenteraad komen die 
iets afweten van financiën, en die de 
belastingen een beetje in het oog hou
den 

De Volksunie is een jonge dynamische 
partij Gij, jonge mensen, die nog met 
aangevreten zijn door de zonde der 
geestelijke luiheid, vervoegt de Volks
unie en komt er desnoods op tafel 
slaan als U denkt dat er absoluut iets 
moet veranderen in Harelbeke Als uw 
idee goed is, dan zal de Volksunie 
daarvoor strijden, met u en uw vrien
den 

VU-nJeuws 
uit IVIiddell(erl<e 
Ons onlangs gehouden mosselfeest 
kende deze keer een groot sukses 
Niet minder dan 84 aanwezigen had
den eraan deelgenomen Het is dan 
ook voor het bestuur een enorme 
steun in hun werking Onze vriend 
Jaak Vandemeulebroucke heeft dan in 
een korte maar degelijke toespraak 
elkeen een riem onder het hart gesto
ken voor de verdere ontplooiing van 
de VU in het streven naar het echte fe
deralisme en zelfbestuur In een kort 
slotwoord nep onze voorzitter Michel 
Seynaeve iedereen op om de datum 
van 1 maart 1980 vrij te houden voor 
ons groot bal in het vernieuwde casino 
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Oostendse gemeenteraad 

Gouden handdruk 
voor prins Karel 
U weet het ongetwijfeld uit de kran
ten: prins Karel, 76 jaar en eigenaar 
van een uniek bos- en duinengebied, 
is op zoek naar een koper voor zijn 
15,8 hektare groot domein te Raver-
sijde-Oostende. Het gonst overigens 
van geruchten, dat hij er zijn tien hui
zen, zijn verzameling speelgoedtrei-
nen en zijn tinnen soidaatjes vaarwel 
zegt om zijn prinseli jk j icht onder de 
Australische zon te koesteren. En 
daarvoor wenst hij minstens honderd 
miljoen neergeteld te zien. Toen over 
de hardnekkige verkoopgeruchten in 
juni '79 namens de VU geïnterpel
leerd werd, verdoezelde burgemees
ter Jan Piers alles onder een woor
denvloed als «goedkope sensatie; 
geen sprake van; een kwakkel van 
formaat>. In de jongste gemeente
raadszitting zat hij er dan ook bleek 
beteuterd bij, toen hij moest voorstel
len een voorlopig onteigeningspian 
aan te nemen voor het prinseli jk do
mein. 

Volgens het Gewestplan bestaat pnns 
Karels gebied uit een duinenzone, een 
parkgebied en gronden waarop men 
ooit poogt een rekreatiegebied uit te 
bouwen En juist op deze rekreatiezo-
ne hebben heelwat spekulanten hun 
welgevallig oog laten vallen Het ko
ninklijk besluit van 13 december 1978 
laat immers aan de 3000 m2 bouwwer
ken «verbouwings- en uitbreidings
werken «toe» voor zover ze de goede 
ordening van de plaats niet In het ge
drang brengen.» En wie aan de kust 
woont weet ondertussen wat dit alle
maal kan betekenen Redenen te over 
dus om er alles op te zetten opdat ook 
ons laatste stukje Oostendse duinen 
niet onder de immobilienhonger zou 
verdwijnen 
Tegenover de onteigeningsplannen 
van de CVP-BSP-koalitie stelde de 
Volksunie dan ook voor om in eerste 
instantie en bij hoogdnngendheid een 
procedure in te stellen tot klassering 
van het ganse prinselijk domein Een
maal geklasseerd kan de eigenaar nog 
onmogelijk zijn landschappelijk gebied 
omvormen en wanneer ooit de plan
nen zouden uitgewerkt om een rekrea-
tiepark op te nchten, beschikken het 
Oostendse stadsbestuur en de minis
ter van Nederlandse Kuituur over een 
vetorecht Zijn die anderzijds land
schappelijk verantwoord, dan kan nog 
altijd een deklassenngsbesluit getrof
fen worden Maar er is meer Een ont
eigening van het domein zonder klas-
senng zal altijd moeten rekening hou
den met de aanbiedingen van private 

gegadigden (en zat er vrijdag jongstle
den met in de Oostendse gemeente
raad een kandidaat (schijn(?)-ko-
perC) BIJ een geklasseerd natuurge
bied kan de pnnselijke eigenaar hoog
stens aanspraak maken op de norma
le pri js die voor vierkante meter duin 
of bos wordt neergeteld En omdat Ka
rel van Vlaanderen nu eenmaal de zon 
wenst op te zoeken, zou hij, na klasse
ring van het gebied, zelf met een finan
cieel voorstel op de proppen moeten 
komen, voorstel dat ongetwijfeld veel 
lager zou moeten liggen dan de pnjs 
die hij voor onteigening zou kunnen 
vorderen Because, er zijn pnvate bie
ders die zogezegd veel (zouden) wil
len neertellen I Niemand minder dan 
Jan Piers liet zich in volle gemeente
raad trouwens ontvallen «dat men zij
ne Koninklijke Hoogheid toch een re
delijke onteigeningsvergoeding 
moest uitkeren -
Onnodig te zeggen dat het VU-voor-
stel tot klassenng geen gehoor vond 
Meer nog ons tussenvoorstel om dan 
toch maar te onteigenen, maar meteen 
een klassenngsprocedure in te stellen 
die enkel zou slaan op het duinen- en 
parkgebied, werd gewoon wegge
stemd' Meteen is de jacht open voor 
een nieuwe natuurmoord zoals in De 
Panne Alles ziet er dus naar uit dat de 
enige regent uit onze geschiedenis 
rnet een gouden handdruk naar war
mere kontreien t rekt Moge de henn-
nering aan zijn 242 executiehandteke
ningen hem pnnselijk begeleiden' 

Jaak Vandemeulebroucke 
gemeenteraadslid 

Ensor_ 

Raadslid Depoorter interpelleerde 
over de diefstal van een «Ensor» door 
een lid van het politiekorps De ver
dwijning werd pas vastgesteld bijna 
twee jaar na de feiten en dan nog door 
een toeval' E Vansteenkiste relativeer
de zeer gepast het odium dat beslist 
met op het gehele politiekorps mag val
len Niettemin bleven Piers en Landon 
toch maar met beschaamde kaken op 
het slagveld, al mag men dit feit met op
schroeven, hun uitleg was bepaald met 
schitterend 

B e s t u u r O o s t e n d e - S t a d 

Door verhuizingen en een paar ont
slagnemingen werd ons bestuur thans 
aangepast en de verdwenen leden, 
vervangen door Dirk Vanhecke, An
dre Degruyter, Guido Dewulf en Wil-
fned Kleinod 
Nu we weer kompleet zijn kan de 
werking opnieuw starten veel toewij
ding gewenst aan allen' 

WEST-VLAANDEREN 
IL» rinlL€l1Dl 
FEBRUARI 

1 IZEGEM: Ontmoeting van VU met VU-voorzitter Vik Anciaux 
Vooraf korte hulde aan Miei Bourgeois, bij zijn afscheid als VU-
mandatans van het O C M W Om 20 uur in zaal Century, Neder-
weg 

2 TORHOUT- Afd -Gent vanaf 20 u 30 in zaal Rozendaal, Torhout
straat 245 Ruddervoorde 

2 TORHOUT VU-ledenfeest 

3 ASSEBROEK Eerste Assebroekse Meersen-tocht ingericht 
door vzw Trefpunt 

3 IZEGEM: Werkbezoek aan het Serrebouwbednjf Deforche Sa
menkomst om 10 uur in het Vlaams Huis 

8 HEESTERT Vlaamse hutsepot om 20 u in restaurant Terminus 
(vlakbij de kerk) 250 fr Inschr bij Jaak Fnjns, Tel 75 63 22 

9 BRUGGE: Traditioneel avondfeest van Vlaams Kruis mert orkest 
Roger Danneels in zaal Jagershof te St-Andnes 

11 ZWEVEG EM • Aktuele spreekbeurt over «Kadastraal inkomen» 
door gemeenteraadslid José De Schaepmeester Om 19 u 30 in 
het Sparrenhof, Avelgemstraat 

Aanbevolen huizen 
Franssens O p t i e k : 

S i lhouet 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 

KEUKENS SANITAIR 
VERWARMING 

VAN DER CRUYS 
Assesteenweg 65 TERNAT 

le i 5821441 
Toonzaal alle dagen open 

van 9 19 u Zondag gesloten 

IDEL - Tel 011-534349 

Gelegenheidsgrafiek ; Huwelijk - Ge 
boorte Zelfklevende plakband en eli-
kelten. Houten drukletters '- flekla-
me-kale.i'l' ( >. 

KUNSTGEBITTEN 
HERSTELLINGEN 

Tandheelkundig Laboratorium 
VAN DER KLEUN 

Chazallaan 83 
1030 Brussel (Schaarbeek) 

02 734 0643 
Na 18 u 4254642 

Dames en heren in uw belang 
vyendt u voor uw 

SCHILDER-BEHANGWERKEN 
en VLOERBEKLEDINGEN 

tot mannen van het vak 
ADOLF CLAES EN ZONEN 

Kerkweg 8 1760 Roosdaal-Stn|tem 
Tel 054-33 37 56 

Schoolgerief - Tekengerief -
Boekengerief - Tijdschriften -
Dagbladen 
Verantwoord speelgoed i 
SCHALUIN 74, AARSCHOT 
Tel 016-569334 

PVBA VAN IMPE & Zonen 

Steen- en marmerhouwerij 

Brilstraat 41 

HAALTERT 

Tel 053-212248 

Alle werken in marmer en natuur
steen 
Open haarden Grafzerken 

MATRASSEN PLATTEAU 

Alle maten alle soorten ook medrka-
le en anti allergische matrassen 

Platteau-Lievens Portugecsstraat 9 
1780 Teralfene 
Tel 053-6674 56 

BINNENHUISINRICHTING 
STROOCA 

Galenj «de Gapaert», 
Molenstraat 45, 9300 Aalst 
Tel 053-703219 

10% VKV.U. leden 
KObruuMb vtblüNb BROEKEN PAROESbUS 

OOK 'VAAR MAAT 

F J I C O - K L E D I N G V E R M E E S C H 
Steenhouwerivest 52, Antwerpen. 

Tel 031-3US.83 

DROOGKUIS - WASSERU 

BEDRUFSKLEDU ST-PIETER 

Kollegestraat 33. 2400 MOL 
014-31 1376 

I N T R A F O R M - E u r o p a m e u b e l 
Torhouts teenv i /eg 519 

8400 O O S T E N D E 
Tel 059-8031 72 

DE CRAEN ROM pvba 
Molenstraat 78 
NIEUWENRODE 
Tel 015 71 1240 

Verwarming stoom sanitair 
Alle herstellingen 

KLEDING LENDERS 

Sint-Damiaanstraat 41 
WOMMELGEM 
Tel 031-53 7039 

Dames-, heren- en kinderkleding 

lustrerie 
mare de vriese 

baron ruzettelaan 
assebroek - brugge 
tel. 050-35.74.04 

N V Re in ig ingswerken 
P e e t e r m a n s . 

O n d e r h o u d en restaurat ie 
g e b o u w e n 

Se lsaetens t raa t 28 
2220 W o m m e f g e m . 

Tel 031 / 5 3 95 30 en 53 75 75 

L U K O S p.v.b.a. 
R ingmappen - d o k u m e n t h o u -
de r - p o c h e t t e n - sne lhech -
te rs - o f f e r t e m a p p e n 

Fortstraat 27 
2510 MORTSEL 
Tel. 031-49.3507. 

ETN BERT 
Assesteenweg 117 TERNAT 

Tel 02 5821312 

VERDELER VOLKSWAGEN-AUDI 

VERVOER-VERHUIZINGEN 
Laadruimte van 30 tot 50 m3 

VECOVEN Jozef 
Haneveldlaan 47. 1850 Grimbergen 

Tel 02-2681402 

MEUBELEN MOENS 
Markt 28 
TERNAT 
Tel 582 1055 

Specialist primitief — 
stijlmeubelen en modem 

DURASON-KEUKENS 

FIRMA SONCK GEBR 
Anderenbroek 24, 
9480 Denderhoutem 
Tel 053-2193 25 

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 S C H E L D E W I N D E K E 
Alles voor land- en tuinbouw 
Tel 091-625142 

PVBA DE BISSCHOP 
Gentsestraat 35 9300 Aalst 
Tel 053-219001 
De meest gespecializeerde ijzer-
warenzaak 

De prijsbreker 
van het goede meubel 

Groens t raa t 84, 2000 A N T W E R P E N . 

Tel. 031/36.45.31. 

Z o n d a g en maandag ges lo ten . 

B -H M 
Bouwpromotoren en 
daktimmerwerken 

Meester Hunninckstraat 47 
9472 DENDERLEEUW 
Tel 053-6689 73 

STUDIO 
OANN 

02-428.69.84 
— Industriële fotograhe 
— Mode/archi tektuur 
— Huwelifksreportages 
Leon Theodorsiraat 36. 
1090 Brussel 

PVBA J BORREMANS COCK 
& KINDEREN 

Algemene Bouwondernemingen 
Gentsestraat 238 

9500 GERAARDSBERGEN 
Tel 054 412589 

WIJ bouwen voor u sleutel op de 
deur (Adv 24) 

B L O E M E N « E R I K A . 
Kerks t raa t 23, 
2650 B O O M 

Tel 0 3 1 - 8 8 0 1 6 0 

Alle bloemen en planten 

Korting van 10 % voor alle 
VU-leden en andere Vlaams-
nationale groeperingen 

LEON KÉSTELOOT -

VERMEYLEN 

Begrafenissen - Krenriabes 

Pannestraat 211, 

8480 VEURNE 

Tel 058/31 1909 

O p e n van 10 tot 19 u 30 

Voor het wassen van al uw 

ruiten een adres 

FIRMA GEBR. ALLOC 
Parklaan 141, Aalst 
053-218660 

TAVERNIER pvba 
Zonneluiken en aluminiumramen, 
staal konstruktie 
IJzer-, kofjer-, aluminium- en 
inox ver werking 

Binnenstraat 32, 
9300 AALST 

Tel 053-214207 
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Na Sao WÊÊk raui o, Deurne, Porto Rico 
en Waregem... naar Moskou ? 

HAMME (Dendermonde) — 
'Niettegenstaande herhaalde en 
mooie inspanningen van een 
uitmuntende Frank Grillaert was er 
ook deze keer aan het overwicht 
van Willy Polleunis niet te tornen. 
Reeds snel na de start waren de 
ereplaatsen verdeeld. Grillaert en 
Polleunis, afwisselend het tempo 
regelend, liepen steeds verder uit. 
Grillaert die herhaaldelijk maar 
zonder sukses had gepoogd 
Polleunis los te gooien, deed 
daartoe bij het ingaan van de 
laatste ronde nog een ultieme 
poging. Maar Willy klampte zich 
vast en eindigde in een 
ongenaakbare eindspurt.' 
Niets dan perslof over de jongste 
veldloopprestatie van Frank 
Grillaert, vorige zondag in Deurne. 
Hoe speelt zo'n man het klaar om 
in zijn vrije ti jd in topkondltie te 
geraken en dan keer op keer, als 
laatkomer in de veldloopkoersen, de 
gevestigde waarden te bedreigen. 
Op nieuwjaarsnacht plukte hij 
allicht zijn meest waardevolle 
palmares mee: in de beruchte 
Braziliaanse Sylvester corrida te 
Sao Paulo waarbij telkens zes tot 
zevenhonderd lopers zich aan de 
startli jn verdringen, eindigde Frank 
Grillaert op de vierde plaats. Je 
moet het maar doen, als 
veeleisende vri jet i jdsbesteding-
Frank Grillaert is een veldloper (fond-
loper) die nogal vri j laat in de koers 
kwam. Hij was al twintig jaar toen hij 
met de training begon, maar sindsdien 
is gans zijn (gezins)leven op deze 
kompetitie afgestemd. Als het even
tjes meevalt gaat Frank Grillaert met 
vrouw Simone en de 3 kinderen met 
Pasen voor de eerste keer sinds ruim 
tien jaar op vakantie. Voor enkele da
gen maar-
Frank Gril laert: «Ik heb een bijzonder 
leventje; dat zal wel Ik geef toe dat je 
moet gebeten zijn door de atletiekmi-
krobe, anders dan begin je er niet aan. 
Gans het jaar door, maar zeker in het 
hoogseizoen. Is je leven afgestemd op 
de kompetitie. 

Ik doe zoals iedereen mijn werk (als 
bankbediende in Antwerpen), maar 
daarbuiten staat alles in funktie van het 
lopen. Als je het zo niet doet dan moet 
je nooit denken aan ereplaatsen op de 
tribune. Ik ben beginnen trainen toen ik 
twintig was; dat was in het leger om het 
sportbrevet te halen. Toen bleek dat ik 
nogal een vlugge was. Omdat ik met 
veel vroeger trainde mis ik nu een stevi
ge basissnelheid. Dat voel ik geregeld 
als de eindmeet in zicht komt en bij 
voorbeeld een Polleunis mij van zich 
tracht af te schudden. Ik ben wel een 
harde, een volhouder, maar verrassend 
optrekken is telkens geen gemakkelijke 
dobber.-
Het deelnemen aan die jaarlijkse Syl
vester Corrida moet een aparte ge
beurtenis zi jn; al was het maar om 
zo'n snoepreisje te kunnen meepik
ken. Niet iedereen heeft de gelegen
heid zo eventjes naar Brazilië over te 
wippen-

Frank Grillaert: «Een snoepreisje? 
Voor mij is zoiets natuurlijk een aange
name periode, maar van het land zelf 
zie je uiteindelijk niet zoveel Je trekt 
naar Sao Paulo om er hard te trainen en 
hoe dan ook een ereplaats te bekam
pen Ik ben niet naar ginder gegaan om 
twintigste of dertigste te worden. Het 
was de kans van mijn leven, en ik heb 
ze dan ook met beide handen gegre
pen. Ik had trouwens enorm veel te ver
dedigen; vóór mij hadden immers gere
geld al landgenoten als een Rik 

Schoofs het erepodium veroverd, ik 
moest en zou dan ook bij de eerste tien 
eindigen.» 

Daar is een harde training aan vooraf
gegaan? 
Frank Grillaert: «Een week vóór de af
reis naar Brazilië begon ik te panikeren. 
In het begin van het seizoen had ik im
mers een spierscheuring opgelopen. 
Dat was een harde klap. Ik heb dan in
tensieve zorgen gehad van de kinesist 
en na een week mocht ik opnieuw gaan 
trainen. Maar uiteraard moest het 
zachtjesaan gaan. Bij een dagenlange 
oefening aan de Zoete Waters te Leu
ven bleef mij voortdurend de schrik bij 
om opnieuw spierpijnen op te lopen. 
Toen ik een telefoontje kreeg van de at-
letiekbond met de melding dat ik aange
duid werd om op de Sylvester corrida 
ons land te vertegenwoordigen, ben ik 
zeer intens gaan trainen. Maar tot 
Kerstmis had ik met die vlotte benen 
die voor een corrida onontbeerlijk zijn.» 
De afreis werd dus helemaal geen 
pretje ? 

Frank Grillaert: «Tussen Kerstmis en 
nieuwjaar heb ik mezelf veel moed in
gelopen, en toen ik in het vliegtuig stap
te had ik de zenuwen dan toch kunnen 
achterlaten. 
In Brazilië werd het dan wel even wen
nen; ik had maar twee dagen om me 
aan de warmte ginder aan te passen. 
Ook werd het oppassen om in konditie 
te geraken voor een nachtelijke corri
da; 's nachts een cross lopen vergt eni
ge lichamelijke wenning. Ik ben telkens 
nooit vóór middernacht gaan slapen 
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om op oudejaarsavond evenmin de last 
van slaapziekte te krijgen. 
Toen het langverwachte moment was 
aangebroken slaat de schrik je even 
wel om het lijf 
Ik had goede raad meegekregen van 
een Rik Schoofs en een Polleunis die 
het allemaal al voor mij hadden meege
maakt. Maar op het moment zelf sta je 
daar dan toch moederziel alleen: een 
begeleider mocht immers ook niet mee. 
Anderhalf uur voor het vertreksein van 
de dolle cross door de lanen van Sao 
Paulo moetje dan trachten overeind te 
blijven in het gedrum van die honder
den deelnemers die allemaal uit zijn op 
een voordelige vertrekpositle. Want als 
je van bij de eerste sekonden na het 
startschot met bij de koplopers mee 
bent dan mag je er meteen een kruis 
over maken. 
Om u een idee te geven van het zenuw
achtige gedoe: de massa lopers trok en 
duwde zich tot 50 meter over de start
lijn. Militairen stampten en sloegen om 
die lopersmeute naar de startlijn terug 
te drijven; bij het vertrek stonden we 
toch nog twintig meter vóór de meet.» 
Hoe valt dat lopen in het duister dan 
mee? 
Frank Grillaert: «Er zijn gevaren mee 
gemoeid; vooral qmdat je niet meteen 
ziet wie in uw gezelschap meeloopt Je 
kent niet al die goede internationale lo
pers, en uiteindelijk heeft iedereen van 
de tientallen goed-getrainden een kans 
om te winnen. 
Het gevaar bestaat er dan in dat je je 
rot loopt door mee te gaan met een 
slechte loper die het halfweg laat afwe
ten maar die je ondertussen heeft ka-
potgelopen. Ik had vooraf één keer het 
parkoers gelopen en vooral goed ont
houden aan welke straathoek je half
weg bent Want in de duisternis kan je 
enorme verkeerde berekeningen ma
ken en je vergissen in afstanden. 
Maar het is uiteindelijk dus allemaal 
best meegevallen ondanks maagkram
pen, en de loodzware San Paulotrofee 
heb ik meegebracht naar de Broek
straat in Hamme..." 

dan stop ik ermee... 
Een atleet als jij moet wel gebeten zijn 
van de Olympische virus, want behal
ve trofeeën houd je aan al die wed
strijden toch niet zoveel over? 
Frank Grillaert: «Je bent verzot op dat 
lopen, of je doet het niet Ik vraag op 
mijn werk zo weinig mogelijk facilitei
ten; dan heeft niemand last van mijn 
hobby want het is inderdaad niets meer 
dan dat Ik ben nu eenmaal zo: ik ga lie
ver een uur trainen dan een uur op café 
zitten. Ik ga niet uit; ik oefen elke dag en 
dan trek ik meteen naar huis. Atletiek is 
mijn jong leven, hoewel ik uiteraard 
nimmer beroeps kan worden. 
Ik weet dat het lopen nogal wat invloed 
heeft op ons gezinsleven. Ik kan niet 
doelloos oefenen; er moet altijd een 
wedstrijd in het vooruitzicht zijn, maar 
vanaf dat moment is het ook nodig alles 
op alles te zetten om de konditie opti
maal te maken. 

In de week betekent zulks, en ook gere
geld tijdens de weekends, dat ik vrij zel
den samen met vrouw en kinderen kan 
eten. Mijn potje wordt 's avonds altijd 
warm gehouden tot ik met training en 
massage gedaan heb. Dat moet zo, an
ders zou ik snel uit het veld gelopen 
worden. Bij wedstrijden in het buiten
land ben je dan ook telkens weer gans 
alleen van huis weg. En al die dagen be
tekenen telkens zoveel minder dagen 
betaald verlof die overblijven. 
Met als gevolg dat ik nog nooit verlof
dagen voor vakantie heb kunnen be
nutten; dat IS het lot van atleten zoals ik. 

Maar je leert er mee leven. Als ik niet 
meer zou lopen dan zou ik dat missen 
zoals iemand die jarenlang een auto 
heeft en het dan plots zonder moet 
stellen; het is een kleine verslaving.» 
Heeft een «fondloper» voldoende be
geleiding; zou er geen betere sociale 
voorziening kunnen bedacht worden? 
Frank Grillaert: «Ik zou niet graag al
leen maar leven van beurzen en ver
goedingen; als je bij voorbeeld nogal 
ernstig gekwetst geraakt dan sta je 
nergens meer Zo'n risico's kan ik be
zwaarlijk voor vrouw en kinderen ne
men. 
Een fondloper staat alleen: dat geldt 
voor je verdiensten, maar ook krijg je 
de volle slagen bij een nederlaag, ploeg-
prestaties komen er niet bij kijken. 
Wel vind ik dat vanuit de atletiekbond 
toch een helpende hand zou kunnen 
toegestoken worden. Dat ik verlof 
moet nemen om aan wedstrijden te 
kunnen deelnemen, tot daar aan toe. 
Maar waarom zou men met vanuit de 
bond kontakt kunnen opnemen met de 
werkgevers van ons om tijdig en pas
send de werkonderbrekingen te rege
len? De atletiekbond heeft toch ook 
enige verplichtingen tegenover ons? 
Als we aangeduid worden voor «inter
lands» dan moeten wij meteen twee
drie verlofdagen afpingelen. Doen we 
zulks niet dan word je meteen voor tien 
dagen geschorst Dat is toch niet hele
maal zoals het hoort? Ik wil op elk mo
ment klaarstaan voor de kompetitie, 
maar men zou ons daarbij toch ook een 
ietsje sociaal mogen helpen... 
Een kleine vergoeding zou men ons at
leten anderzijds misschien ook mogen 
bedenken; wat meer aanmoedigingen 
dan alleen maar startgeld zijn wij toch 
waard? 

Wat ik ook niet zo netjes vind is dat er 
misschien één Waal aan het veldlopen 
deelneemt tegen 10 Vlamingen, terwijl 
de subsidies over de atletiekbonden 
fifty-fifty verdeeld worden. De Walen 
krijgen per atleet dus veel meer dan de 
Vlamingen; dat is niet eerlijk.» 
Dat alles verhindert je niet om het 
harde atletiekleven voort te zetten; 
wat zijn nu de vooruitzichten? 
Frank Grillaert: «Deze week donder
dag vertrek ik naar Porto Rico, eind fe
bruari is er het Belgisch veldloopkam
pioenschap in Waregem, en ik blijf stille 
hoop koesteren naar de Olympische 
Spelen in Moskou te mogen gaan. De 
dag dat ik geen goede kans meer zie 
om laureaat te worden, dan stop ik er
mee. Ik wil als atleet eindigen en me niet 
kapot laten lopen. 
Daarbij moet me van het hart dat er 
ook meer dan één goede reden is 
waarom nogal wat atleten overkomen 
als persschuwe jongens en vrouwen. 
Want je mag nog zoveel merkwaardige 
rekords gelopen hebben, je mag een 
prachtig palmares hebben, maar de dag 
dat je eens één keer onder de maat 
presteert dan word je door de perskri
tiek nogal rap en meedogenloos ver
gruisd. Eén slechte cross lopen, en je 
wordt afgebroken. Ik zal er voor zorgen 
dat zulks met mij niet gebeurt» 

(hds) 
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