KONSERVEN:

Zo worden wij
ingeblikt
Ons standpunt Uz 3

Ulaams nationaal
DONDERDAG 7-2-1980 -

26e JAAR -

18 FR. -

NR. 6

OHTROEWNG
Interview met de
stichter-vooriitter
Lees Wi. ^

KADASTRALE INKOMENS:
m

Een beetje oranje
Met programmawet
verarmen

Hz 4

Blz5

Jan Decleir, zonder vrees,
Blz24
maar radeloos

Schaamteloze
diefstal
van miljarden
• De zogenaamde „neutrale operatieI I
levert de staatskas reeds thans meer
dan 7 miljard op
• Het begrip„bescheiden woning"
is praktisch afgeschaft
• „Meerwaarde" duurder in Vkianderen
dan in Wallonië
Lees biz h

OPIMI69

FABELTA-VLAANDEREN
Sinds de hervorming van de Fabeltamaatschappij, telt men 2 Fabelta-NV's
in Vlaanderen, een in Zwijnaarde en
een in Ninove. In de raden van beheer
van deze twee NV's zitten ook overtuigde Vlamingen. Dan kan men zich
ook afvragen: Waarom hebben die Fabelta-maatschappijen alleen maar een
rekening bij de niet zo vlaamsgezinde
Generale Bankmaatschappij (is die rekening wel Nederiandstalig)? Zijn de
girorekeningen wel Nederiandstalig?
Waarom zijn nog steeds drie van de
vier hoogste posten in Zwijnaarde in
handen van universitairen met een
Franstalig diploma? Waarom zijn de
verzekeringen
(arbeidsongevallen,
brandverzekeringen, wagenparken)
nog bij voorkeur afgesloten bij frankofone Brusselse maatschappijen? Zijn
de polissen wel Nederlandstalig?
Waarom geschiedt de briefwisseling
van die twee NV's, rechtgehouden met
Vlaams geld, met andere firma's in
Vlaanderen of Brussel nog steeds bij
voorkeur in het Frans? Wie weet een
antwoord op deze vragen?
J.V., Gent

ER BESTAAN GEEN BELGEN

POSTUME VERFRANSING
Wat wenst u dat er in Brussel met het
stoffelijk overschot van uw dierbaren
of van uzelf zou gebeuren? Begraven,
verassen, ten dienste stellen van de
wetenschap... Het troost en balsemt
ons gemoed, te beseffen dat er voor
een dooie Vlaming in Brussel ruimere
mogelijkheden weggelegd zijn. Zulks
blijkt uit de Fransdolle fratsen die tegen onze wil en dank met een gestorven tante zijn uitgehaald.
Hoe kunt u na uw dood van taairegime
veranderen, zonder biologische ingreep of taalproef? Hier volgt het recept
Zorg ervoor dat:
— U over een familietestamentuitvoerder beschikt, enigszins neutraal
ofwel beroepsmilitair en van goede wil.
— die een Brussels notaris zoekt die
Vlaams kan spreken en dus -te goeder
trouw» lijkt
— die op het nabije justitiepaleis in het
Nederlands het testament heeft laten
neerleggen.
— die notaris ook een typiste in dienst
heeft eveneens d'origine flamandophone, en die in 't Vlaams kan telefoneren en vooral vertalen (pour les flamands la même chose).
— die weldadige «Vlaamse invloed»
in de studie van de meester het overige Franstalige bedrijf aldaar met de
mantel der verdraagzaamheid en welwillendheid bedekt
,
— de bediende, die de nalatenschap
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behartigt het makkelijkst in het Frans
ons geld verdient
— het Nederiands in de studie tweede taal blijkt te zijn.
— Uw argwanende vraag naar behandeling in het Nederiands recht geeft op
tweede rang, d.w.z. alle Vlaamse uitleg
of vertaling.
— Die vertalingen in de schriftelijke
stukken niet kunnen gebeuren, daar
het geen miljoenenzaak betreft
— De meesten onder de 11 erfgenamen (onder wie een paar buitenlanders) Frans verstaan of spreken kunnen.
— Uw voorstel, een andere notaris
voor het Nederiands toevoegen, betekent: ga met uw hele vertraagde dossier daar dan naartoe!
Wat staat er dus te doen? Om een
aantal redenen kunnen we moeilijk terug. Zal onze lieve tante in het Brussels
«gewest» in de Franse papiermolen terechtkomen? Het menu is met zijn ingrediënten naar FDF-smaak toebereid:
de akte van bekendheid in het Frans,
de inbezitstelling ook, de volmachten,
de aangifte der nalatenschap, de verkoop, enz.
Geen TAK of VMO zouden in staat
zijn tante weer te vervlaamsen. De
diensten der administratie zullen haar
Franstalig behandelen en geld aan ons
verdienen. Noch een Tienpondt noch
een Verastenhove zullen er aan te pas
komen; tante komt in andere statistieken. Op minder dan 1 jaar is een dode
Vlaming van 89 jaar verfranst
J.S., St-Denijs-Westrem
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Op 20 januari II. bevonden wij ons in de
Mess en Clubs Wahnerheide. Er werd
ons een spijskaart aangeboden door
een Franstalig «Maitre d'Hötel».
Wij vroegen een Nederlandstalige bediening, de daarop volgende tien minuten werd er geen gevolg gegeven aan
onze wens.
Daar de barman Nederiandstalig is vragen wij hem een Nederiandstalige opdiener te roepen. De barman liet ons
nadien weten dat de «Mattre d'Hótel»
de heer Alain Richard verboden had
aan de Nederiandstalige opdiener een
bestelling in het Nederiands op te nemen.
Wij vroegen toen naar de beheerder,
de h. Van De Weyer om deze zaak op
te lossen. Deze stelde zich zeer onbetamelijk aan tegenover mijn echtgeno-
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te en mij, ik stelde mij voor als adjt
Roeis van het 1 Bn Genie. Dit met het
doel deze zaak op een kalme en beleefde manier op te lossen. Ik kreeg als
antwoord: «Ik ben ook adjudant en dat
heeft met deze zaak niets te maken.»
Na verdere woordenwisseling zegde
de beheerder ons in het Frans te bestellen of de klub te veriaten, wat wij
ook gedaan hebben.
Wij komen regelmatig naar deze klub
en hebben reeds dikwijls vastgesteld
dat de beheerder, de heer Champagne, de Franstalige opdiener hiel[/om
een bestelling in het Nederiands in het
Frans te vertalen.
Mevr, R.-K., post 4, BSD.

EIGENAARDIGAls gekend anti-Egmonter verwondert
mij de matige toon waarop de mini-gewestvorming door het Egmontkomitee
wordt benaderd. Wanneer A. C ^ l s
zegt dat de sociaal-ekonomische problemen onafscheidelijk verbonden zijn
met mekaar. Wanneer Leo Tindemans
beweert dat zelfs ernstige sociaal-ekonomische problemen geen communautaire chantage mogen toelaten, dan
begrijpen we niet hoe een anders zo
radikaal Egmonti<omitee plots zo begrijpend staat to.v. de regeringspartijen, die dit slecht kompromis aanvaard hebben omwille van hun bekommernis om de sociaal-ekonomische
problemen. Dit evenals de verontschuldigende kommentaren in de
CVP- en BSP-gezinde kranten bewijst '
voldoende hoe bang men is van de
macht van de CVP-bonzen. Over het
Egmontmonster dat uitdraaide op een
misval en uiteindelijk geen kwaad aanrichtte heeft men nog de mond vol
doch over de rampzalige gevolgen van
de effektieve grondwetsherzieningen
van 1963 en 1970-'71 en hun auteurs
spreidt men liefst de mantel van het
stilzwijgen.
J. Valkeniers, kameriid

MOND HOUDEN
Onlangs heeft een zekere Brouhon, de
woordvoerder van de PS-kamerfraktie, voorzitter Anciaux uitgemaakt voor
fascist Deze heeft niet geprotesteerd,
daar kan ik' inkomen. Ik weet ook waarom Brouhon dat zegt omdat Anciaux
altijd maar herhaalt dat de geldstroom
van Vlaanderen naar Wallonië niet op>houdt dat kan niet genoeg herhaaW
worden. De mensen van Louvain-laNeuve hebben het wat laattijdig moeten erkennen. Alleen een Bondsstaat
kan dat ombuigen, maar dan weten
Cools, Brouhon en konsoorten dat de
Walen kreperen. Maar dat willen Martens en Tindemans niet want dan is
het gedaan met België. Kamervoorzitter Nothomb had Brouhon tot de orde
moeten roepen. Dat heeft hij niet gedaan, waarschijnlijk omdat Brouhon
een Waal is. Van (Srembergen, woordvoerder van de VU, had Brouhon moeten zeggen: zijn mond te houden. Een
beetje meer fierheid mag wel, vind ik.

De Nederiandse TV maakte een programma onder de titel: «Er bestaan
geen Belgen»_. Wij, Vlamingen, weten
best wat dat wil zeggen. De Fransgezinde Belgen bereiden voor 1980, een
jaar van België voor. Wij, Vlamingen,
van alle gezindheden en partijen, zouden mijn inziens voor 1980, eens een
begin kunnen maken met de afrekening met een land dat ons gedurende
150 jaar veel ellende, bloed en tranen
gekost heeft Duizenden malen hebben wij in geschriften, in geschreeuw,
in gezang, in optochten, en dikwijls in
vechtpartijen laten horen dat wij Vlamingen het beu zijn nog langer als
tweederangsburgers behandeld te
worden. Maar, onze landvoogden, bestaande uit Walen en bastaardvlamingen, lieten alles zoals het was, gelijk
het in 1830 voorzien was. Vlamingen
wees toch voor één keer fier, leg voor
eenmaal alle gezeur over wat Vlaanderen moet zijn, of niet zijn, af. Ziet eens
bv. naar de Volksunie, en wat zij heeft
kunnen verwezenlijken, in de 25 jaar
van haar bestaan. Ons volk wakker
schudden, ons volk leren beseffen dat
Vlaanderen, als een zelfstandige staat
beheerd door eigen volk, met eigen
middelen kan leven. Laat 1980 niet
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Alhoewel veel bankinstellingen er op
uit zijn zoveel mogelijk de centen van
Vlaamse mensen aan te trekken en
dus noodgedwongen tot een oppervlakkige vernederiandsing zijn overgegaan, kunnen die banken-banques niet
verhelen dat ze in Vlaanderen liefst
tweetalig zouden zijn. Zo ook de Generale Bankmaatschappij - Soc. Générale de Banques. In de telefoongids
Gent vindt men naast de Nederiandstalige aankondiging ook nog eens de
Soc. Générale de Banques, met «un
administrateur-délégué» en opnieuw
de rits kantoren. Ook de Bank van Parijs en de Nederianden vindt het nodig
een tweetalige benaming te vermelden
voor Gent In de Gouden Gids gaat de
Generale Bankmaatschappij zo ver
een tweetalige aankondiging over het
Oostvlaamse werkgebied te plaatsen
met als topnummer het adres RenaixRonse. Een bewijs temeer dat bij de
Generale het Nederiands op de tw/eede plaats komt en slechts noodgedwongen gebruikt wordt En dan kan
het hoofdbestuur van het Davidsfonds
nog zo tevreden zijn omdat de Generale Bankmaatschappij een Nederlandstalige uitgave sponsort het uithangbord van die bank blijft in de telefoongids voor Oost-Vlaanderen toch
nog tweetalig.
J.V.M., St-Denijs-Westrem

W i j ontvangen graag brieven van'
onze lezers, als ze ondertekend zijn.
Naamloze brieven gaan de scheurmand in, evenals scheld- en smaadbrieven. De andere publiceren wij,
naargelang er plaats beschikbaar is.
Wij behouden ons dan ook het recht
voor brieven in te korten en persklaar te maken zonder de essentie
van de inhoud te veranderen.
De opinie, vertolkt in een lezersbrief,
is niet noodzakelijk de onze.
De redaktie
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voorbij gaan zonder te verwezenlijken
waarvoor duizenden Vlamingen gestorven, gesneuveld, vermoord en gemarteld werden. Gevallen voor één
ideaal: een vrij Vlaanderen, een Vlaamse staat met een volledig zelfbestuur!
A.D.K., Oostende
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Zo worden wij ingeblikt
De v r a a g of de redding van de konservenbedrijven moet ter h a n d genomen
worden door de nationale regering dan
wel door de Waalse en Vlaamse gewestelijke deelregeringen, lijkt op het eerste zich geen communautaire rel. Het
meningsverschil terzake stelt vooral
Vlaamse ministers tegenover mekaar.
BSP-minister van Ekonomische Zaken
Willy Claes wou een nationale oplossing, terwijl CVP-staatssekretaris voor
het Vlaamse gewest Paul Akkermans de
konserven uit het sektorieel en in het regionaal pakket wil hebben. De tegenstelling wordt gevoed door het feit dat
ieder van hen verschillende ekonomische doctrines hanteert. Tevens speelt
de konkurrentie in de konservennijverheid zelf een rol. Er is bij dit alles nog altijd geen communautair vuiltje a a n de
lucht.
Het communautair vuiltje daagt echter
reuzengroot op, wanneer eerste minister Martens zegt dat de beslissing om de
konservenindustrie te regionalizeren
mede een rechtstreeks gevolg is van de
onmiddellijke faze van de gewestvorming. Het gaat niet op, aldus Wilfried
Martens, gewestelijke aangelegenheden
opnieuw toe te vertrouwen a a n het nati-
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Niemand
De 39 journalisten van de Vereniging van Politieke Journalisten zijn er niet in geslaagd, een
«politicus van het jaar 79» te
vinden. Ze hadden aanvankelijk
de keuze tussen Martens, Tindemans. Cools, Vanden Boeynants en Spaak. Waren reeds
vroeger afgevallen: Van Miert,
Tobback, Erik Van Rompuy, dr.
Wynen en Dehousse.
Na de voorlaatste afvallingsronde bleven alleen nog Cools
en Martens over. Geen van beiden slaagde er echter in, de
vereiste tweederden van de
aanwezige journalisten achter
zich te krijgen. Er is dus geen
politicus van het jaar 1979.
De laatste aangeduide titularis
was Hugo Schiltz, voor het jaar
1978.

onale vlak. Aangezien de konservenindustrie voor 75 % een Vlaamse aangelegenheid is, schijnt deze redenering te
kloppen. Ze klopt ook perfekt op het
principiële vlak: ook wij zijn er warme
voorstanders van, dat zoveel mogelijk
aangelegenheden gewestelijk geregeld
worden.
Op het praktische vlak is er echter een
fameuze kink in de kabel. Nauwelijks
een p a a r weken geleden vroeg de Waalse deelregering dat de Waalse hplglasmaatschappij Verlipact zou gered worden door een nationale inspanning. De
regering haastte zich om deze Waalse
eis in te willigen. Verlipact kreeg
2,7 miljard uit de nationale pot. Meer
d a n het dubbele dat nodig zou zijn om de
hele Vlaamse konservennijverheid te
redden!
Deze vlieger gaat niet op! W a n n e e r de
eerste minister thans het gewestelijk
princiep inroep om de Vlamingen te
vragen hun eigen boontjes in te blikken,
d a n had hij een p a a r weken geleden datzelfde princiep moeten inroepen om de
Walen te verzoeken zichzelf op flessen
te trekken.
Zou duikt op ieder ogenblik, ook bij dossiers die niet direkt en op het eerste
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dure van artikel 38bis; zij hebben toegestaan dat voor een
aantal dingen in de toekomst
de grendel zou bestaan van de
dubbele meerderheid. Vanaf
dat ogenblik is het niet meer
waar dat in dit land één stem
één man vertegenwoordigt. (_)
Men heeft tegelijkertijd ook artikel 107quater in de grondwet
gekregen, waar duidelijk is bepaald dat België bestaat uit
drie gewesten.»
Professor Jan De Meyer voegde er aan toe dat dit alles toegegeven werd door de Vlaamse
meerderheid in hel parlement
zonder grendels.

De aartskonservatieve aartshertog Otto von Habsburg, nazaat van de Oostenrijks-Hongaarse monarchie, neemt deel
aan een merkwaardige kruistocht. Hij zetelt in het Europees
Parlement namens de Europese Volkspartij, in dezelfde fraktie waar ook Tindemans toe behoort
Otto von Habsburg behoort tot
de lobby die in het Europees
parlement opkomt voor de bevordering van het Frans t o t
«langue véhiculaire» van de Europese Gemeenschap.

De Leuvense ekonomisten Van
Rompuy en Verheirstraten blijven in het nieuws. Ze hebben
hun bekende studie over de jaren 1970-1974 doorgetrokken
naar de periode 1975-78.
Daaruit blijkt dat het Waals regionaal begrotingstekort verder sterk blijft toenemen. Het
Brussels overschot van 3,6 miljard in 1975 werd in 1978 een
tekort van 7,5 miljard.

1970: zijn meesterwerk

Gezien hun groot aantal is er
van vrijwillige overplaatsing
geen sprake, hoewel de betrokkenen, wanneer ze geen benoeming krijgen hun terugkeer
naar hun vroeger ministerie
kunnen aanvragen. De ambtenaren behouden al hun rechten
(graad, anciënniteit, premies en
andere sociale rechten).

Europese
franskiljon

Ook Vlaamse
terugslag

Vernietigend
oordeel
Uit onverdachte bron werd zopas een vernietigend oordeel
uitgesproken over Tindemans'
meesterwerk, de grondwetsherziening van 1970. De Leuvense professor in staatsrecht
Jan De Meyer zegde in een interview met «De Gazet van Antwerpen»: «Met die grendelgrondwet hebben de Nederlandstaligen inderdaad een fundamentele toegeving gedaan.
D Z e hebben de kulturele autonomie verkregen (_), zij hQ.bben
in de grondwet op enkele kapitale punten de meerderheidspositie van de Nederlandstaligen prijsgegeven. Zij hebben
de pariteit in de regering toegestaan en ook de alarmbelproce-

zicht een communautaire angel hebben,
de communautaire rel terug op. Het
steekt de ogen uit dat de huidige regering een politiek van twee maten en
twee gewichten toepast en dat ze het nationale princiep hanteert, telkens wanneer dat gunstig uitkomt voor de Walen.
W a n n e e r CVP-staatssekretaris Akkerm a n s thans zo h a r d staat op zijn gewestelijke rechten, dan dient a a n hem en
zijn Vlaamse kollega's in de regering
gevraagd te worden waarom zij stom en
doof gebleven zijn toen 2,7 miljard cadeau werden gedaan a a n Verlipact.
Het moet het een zijn of het ander! Ofwel komt er een duidelijke federalizering ook van de sociaal-ekonomische
dossiers, ofwel moet ermee opgehouden
worden de nationale pot alleen a a n te
spreken ten voordele van Wallonië.
Tegen deze achtergrond krijgt de studiedag die de Volksunie volgende zondag te Aalst zal wijden a a n het sociaalekonomisch federalisme, een meer d a n
gewone betekenis. De Volksunie heeft,
als enige partij in Vlaanderen, d e
blauwdruk voor een staatshervorming
die ervoor zorgt dat Vlaams geld in
Vlaamse h a n d e n blijft.

Maar ook in Vlaanderen lopen
de dingen minder rooskleurig.
Het begrotingsoverschot van
19 miljard in 1975 was in 1978
teruggelopen t o t een klein
overschotje van 1 miljard.
Nog altijd positief. Maar bijlange niet meer genoeg om het
Brussels-Waals deficit te dekken.

Een dergelijke «volksverhuizing» in de rijksdiensten heeft
zich nog nooit voorgedaan. Nu
maar wachten op de installatie.

Exit Glinne
De boeiende uiterst-linkse PStegenwringer Ernest Glinne,
eeuwige rivaal van Cools, verdwijnt uit het Belgische parlement waarin hij als volksvertegenwoordiger van Charleroi zetelde sinds 1961. Hij zal zich
uitsluitend aan zijn mandaat in
het Europees parlement wijden.
Hij blijft echter lid van het PSbureau, zodat Cools nog niet
van hem af is.
Hij wordt in de Wetstraat opgevolgd door Mare Harmegnies,
zoon van de gewezen minister
Harmegnies. Het is merkwaardig, hoeveel parlementaire dynastiën er zijn bij de nochtans
bij uitstek republikeinse socialisten. Harmegnies, Anseele,
Vermeylen, Van Acker: allemaal
staatslieden-bij-erfopvolging-

Volksverhuizing
Ongeveer 4.000 ambtenaren
zullen van de centrale administratie naar de gewestelijke
diensten overgeheveld worden.

En o p het verloop van d e
staatshervorming zelf, waarbij
momenteel nog niets, maar dan
ook niets reeds vaststaat

«Dokter» Piraux
Tot bijna ieders verbazing werd
de geschorste opperbaas van
de sociale diensten van de PTT
(houdt verband met aankopen
van onroerende goederen in
Frankrijk en met de alleenheerschappij van de betrokkene) tot
«geneesheer-direkteur»
benoemd. Het betreft volgens het
ministerie een teoretische aanstelling». In feite gaat het erom
drie andere funkties vrij te houden voor de «kameraden», terwijl hij een eentalig statuut
heeft in een funktie, die men
aan een tweetalige Vlaamse
ambtenaar weigert! Z o springen socialistische
ministers
met de logika en de depolitizering van het openbaar ambt om.
Zijn de bokkesprongen van Piraux niet het gevolg van de
vriendjespolitiek van de opeenvolgende, meestal socialistische PTT-ministers?
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de week van G ^ *
is aan de regering en in tweede
instantie aan het paritair komitee dat het harmonisch samenleven van de twee gemeenschappen bestudeert Maar het
parlement inlichten, dat kon en
mocht zij niet
Verleden week konden de parlementsleden wel kennis nemen van het verslag., via de
pers. Of hoe deze regering,
voor de zoveelste maal, een
loopje neemt met de parlementaire demokratie.

Wales zegt neen
De Welse nationalisten dreigen
met niet-betaling van tv-taks indien Londen er niet toe b e s l u i t
het vierde tv-kanaal uitsluitend
te gebruiken voor uitzendingen
in de Welse taal. Het Wels is
lang geen dode taal en wordt
door meer dan een half miljoen
Welshmen gesproken. Vorige
verkiezingen
beloofden
de
Konservatieven, dat het vierde
kanaal aan Wales en zijn taal
zou voorbehouden blijven. Premier Thatcher is nu op deze belofte teruggekomen met de beslissing dat de Welse uitzendingen over de twee BBC- en
de twee commerciële tv-zen^ e r s zouden worden verdeeld.
Eigenaardig genoeg — althans
op het eerste gezicht — krijgen
de Welse nationalisten de
steun van Engelsgezinden. Die
doen dat echter alleen omdat
wanneer het vierde kanaal uitsluitend in het Wels zou uitzenden het dan amen en uit zal zijn
«met de storende Welse uitzendingen op de drie andere kanalen»!

Hoe belangrijk?
In Aartselaar werd onlangs een
wetswinkel geopend, die zichzelf «CVP-wetswInkel» noemt!
Dat het om een CVP-Inltiatlef
gaat, kan duidelijk afgeleid worden uit de lijst van de medewerkers.
De échte Vlaamse wetswinkels
hebben hiertegen reeds protest
aangetekend. De CVP maakt
immers niet alleen misbruik van

hun benaming, maar ook van
hun oorspronkelijk nobel o p z e t
Blijkbaar vindt de CVP de
wetswinkels voldoende interessant om er politieke munt uit
te slaan. In plaats van ten gronde aan de bestaande tekorten
van de rechtshulp te dokteren,
acht deze partij het uiteraard
beter het huidige systeem te
behouden, en indien mogelijk
het zelfs elektoraal uit te buiten.
Omdat mensen belangrijk zijn!

Dubbele tong
Enige weken geleden informeerde voorzitter V. Anciaux in
het parlement naar de verslagen over de niet-discriminatie
tussen Nederlandstaligen en
Franstaligen in Brussel.
Mevr. R. Steyaert, staatssekretaris voor de Nederlandse gemeenschap, antwoordde hierop
dat het verslag voorbehouden

De taalaktie gaat ook gepaard
met bomaanslagen op relaiszenders van de BBC en het in
brand steken van Britse vakantiehuisjes. De Plaid Cumru (de
Welse nationalistische partij)
ontkent echter iets met deze
aanslagen te maken te hebben.
Het kunnen evengoed provocaties zijn. Ook hier zien we hoe
een centralistische staat minderheden behandelt zelfs in
wat men de oudste parlementaire demokratie in de wereld
noemt

Voer-festijn
Het kollege van burgemeester
en schepenen van de gemeente
Voeren heeft beslist dat dit jaar
alle karnavalsoptochten in de
streek verboden zijn.
De politieke motieven voor
deze verbodsmaatregel moeten uiteraard niet ver gezocht
worden. Meteen pleegt het betrokken schepenkollege evenwel een regelrechte aanranding
op het sociaal-kultureel Vlaams
leven in Voeren.
Immers de karnavaiviering is
hier een traditioneel volksfestijn dat dezelfde uitbundige en
spontane
volkstoeloop
en
volksvermaak o p r o e p t met een
karnavalesk karakter dat autentiek is in het Maasland en in het
Rijnland.
Als de provinciegoeverneur het
karnavalfestijn in Voeren niet
laat plaatsvinden, door het k o l legebesluit te schorsen, dan
kan het slechts gebeuren dat
de karnavalperiode in de Voerstreek verre van een ludiek en
amusant straatfestijn zal worden.

Paciflckonkurrentie
Het is reeds eerder dan vandaag geweten dat de Westerse
industrielanden in de zeer nabije toekomst een geduchte
konkurrentie aan den lijve zullen gevoelen van de lage landen. Maar ekonomische prognoses bleven terzake nogal vrij
wazig en vrijblijvend.
De
«Financieel-Ekonomische
Tijd» bericht deze week evenwel vanuit het Verre Oosten dat
het onvermijdelijk is dat er in
de komende jaren een verschuiving zich zal laten gevoelen van het ekonomisch zwaartepunt van de Atlantische wereld naar de regio van de Stille
Oceaan.
Deskundigen terzake en politieke waarnemers van onder
meer Maleisië, de Filippijnen en
Australië (waarbij we Japan
niet mogen vergeten) zien
reeds een omwenteling in de
wereldekonomie voor het einde
van de jaren '80.

feit beetje Oranje
Noem het romantiek of nostalgie of onverteerd sentiment of wat dan ook: feit is, dat
we ons persoonlijk altijd veel meer betrokken hebben gevoeld bij het wel en wee van
het Huis van Oranje dan bij de wederwaardigheden van de Saksen-Coburgers. Wie
enige zin heeft voor de historische dimensie, zal wellicht ontroerd worden door het
Wilhelmus bij een vorstelijke plechtigheid benoorden de staatgrens. Terwijl de Brabangonne — dat flauwe afkooksel, tot en met in z'n naam, van de Marseillaise — op
een eenentwintigste juli hem koud laat In onze bloedeigen geschiedenis hebben we
hoe dan ook langer te doen gehad met de Oranjes dan met de Coburgers.
Niet dat we zouden ophouden, in hart en nieren republikein te zijn. Ook daarin voelen
we ons Nederlanders: ondanks de historische verdiensten van Oranje kenden de zeventiende en de achttiende eeuw toch maar de stadhouderloze tijperken. Nadien
werd het koningschap terug ingesteld orndat men zich, na de Franse tijd en in tegenstelling tot vandaag, nauwelijks wat anders voorstellen kon dan een staatshoofd op
grond van de erfelijkheid.
Dat men in Nederland monarchistischer zou zijn dan hier, behoort tot de vrome legenden. Het reilen en zeilen van de hofhouding wordt er met méér kritische aandacht gevolgd dan in België. Biesterfeld werd behoorlijk op z'n nummer gezet, toen hij in opspraak geraakte door de Lockheed-affaire. En dat was niet eens nieuw. De Oranjes
hebben het sinds de restauratie nooit erg voor de wind gehad. Willem I was niet bijster
populair Willem II zat zo kort op de troon, dat hij in aanmerking kwam noch voor veel
sympatie noch voor veel afkeuring. Willem III mocht zich allerminst vermeien in het
handgeklap van wie destijds de mening vormden benoorden de Moerdijk. Toen de
dames bij gebrek aan mannelijke troonsopvolging aan de beurt kwamen, werd het
nauwelijks beter Wilhelmina kreeg de kroon op het hoofd in een tijdperk en in een Nederland, dat nauwelijks nog een dubbeltje op de waarde van die kroon wou verwedden. Juliana heeft het allemaal zélf moeten waarmaken, over een aantal zeer ernstige

krises heen: de Hoffmanhistorie en de Lockheedperikelen. Beatrix, die straks aan de
beurt komt, is gehuwd met een gehate mof temidden van de rookbommen.
Waarmee we maar willen zeggen, dat Nederland heel wat minder principiële voorstanders van de monarchie telt dan men aan de hand van Prinsjesdag zou veronderstellen.
De Nederlanders zijn nauwelijks monarchistisch, maar wel sterk orangistisch. Zij aanvaarden de stelling, dat er sinds eeuwen een lotsverbondenheid is tussen'Nederland
en Oranje. Maar ze laten zich gelukkig daarbij niet doen.
Een Oranje die de kroon wil dragen, moet het keer op keer weer waar maken. Juliana
heeft dat ondanks de stormen rond haar kroondragend hoofd, gedaan door per fiets
te rijden, door onkoninklijk bezorgd te zijn om een halfblinde dochter, door zich ten
overstaan van de natie af te vragen «wie ben ik, dat ik dit doen mag?».
Ach, wij hebben het probleem van de monarchie in België opgelost door vrede te nemen met een aartsvreemde familie, die achter de hoge muren én van Laken én van
het protokol woont Een stukje monumentenzorg en een beetje industriële archeologie.
Wij zijn er zelfs niet toe gekomen, onze vorsten per fiets te leren rijden. Ondanks hun
hoogverheven belangstelling voor de tweewielige toestand van Poeske Scherens
destijds en van Merckx zeer recentelijk.
Zeg gerust dat we zot zijn! Bij een koninklijke erfopvolging in België zal er ons nauwelijks iets over de lippen komen. Terwijl we Trix het allerbeste toewensen. Vanaf april
Als bij ons al lang weer een regering op apegapen zal gelegen hebben.

dio Genes
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Met afgeslankte programmawet

toegereikt krijgen. Het is toch veelbetekenend dat zelfs de krant Het Volk, die de financiènminister niet ongenegen Is, vorige
woensdag stelde: 'Het ware nog beter geweest indien het beschikbare
'gezinsvriendelijke» bedrag ware verdeeld onder
de werkelijk geringe inkomens Dit laatste
t>etekent een politiek van grotere selektiviteit of keuze van
bevoorrechten...'.

Het heet dat we drastisch moeten
versoberen. Financiënminister Gaston
Geens is op een beleggingscolloquium
gaan verklaren dat de nationale
verarming niet meer te vermijden is.
Onder meer is er de enorme toename
van de energierekening met 100
miljard frank over een periode van 2
jaar, die hoe dan ook haar tol zal
opeisen. Er is alleszins geen ruimte
meer voor inkomensverhogingen; meer
nog, een nulgroei van de globale reële
inkomens van de gezinnen moet dit
jaar een feit worden.
Ook zijn schaduwminister Mark
Eyskens heeft — tussen twee
internationale reizen door — de
alarmklok geluid, en met zijn
ministerieel gezag gesteld dat België
boven zijn stand leeft. Hij permitteerde
zich evenwel als regeringslid een
slippertje door een allusie te maken op
de onmacht van de huidige regering
om de scheefgroeiende ekonomische
toestand recht te trekken. Met
waarschuwende ministeriële
oprispingen zullen we in de komende
maanden moeten leren leven; het
laatste woord over versobering is nog
niet gevallen.
Na de afgeslankte staatshervorming wil de
regering Martens nu ook spoedig komaf
maken met de afgeslankte programmaw/et.
Een bijzonder kernkabinet heeft begin
deze week de zogenaamde versoberingswet in gewijzigde vorm goedgekeurd. Dat
is niet geschied zonder nogal wat bekvechten tussen CVP'ers en BSP'ers.
Minister Gaston Geens is er evenwel in
geslaagd het been stijf te houden wat hem
lofbloempjes opbracht van de CVP-gezinde pers die titelde: «Geens was geenszins
gezinsonvriendelijk».
De Nationale Vrouwenraad daarentegen
stelde dat de minister van Financiën «alles
behalve gezinsvriendelijk is».
Minister Geens pakt inderdaad uit met een
aantal zogeheten fiskale ontlastingen voor
de gezinnen, maar bij nader inzien is dit
hoegenaamd niet in tegenstrijd met zjn
verklaringen over nationale verarming.

3-ledig proces
Het Vlaams Aktiekomitee Brussel en Brabant drukt in een
persmedeling zijn verontwaardiging uit over het feit dat de
meerderheid van de Vlaamse
volksvertegenwoordiging
in
Kamer en Senaat het jongste
regeringskompromis over de
staatshervorming in principe
heeft goedgekeurd. Met dit regeringsvoornemen,
goedgekeurd door de partijen van de
meerderheid, gaan wij steeds
verder de weg van de drieledige gewestvorming, aldus het
aktiekomitee, dat wijst op de inaktiviteit van het Egmontkomitee terzake. In een brief aan de
besturen van de verenigingen
aangesloten bij het Egmontkomitee wordt aangedrongen op
de bijeenroeping van de algemene vergadering van het Egmontkomitee.

Schijnmaatregelen

GEZINSVRIENDELIJKE
FINANCIEMINISTER?
155 frank
Immers, behalve een belangrijke belastingvermindering, goed voor 9 miljard frank
maar waardoor w e nog immer meer belastingen zullen betalen dan in de voorbije jaren, legt Gaston Geens nogal triomfalistisch de nadruk op een extra-belastingvermindering van een half miljard frank.
De vijfhonderd miljoen belastingkorting
zou zowel verdeeld worden over gezinnen
met twee als met één inkomen, wat per gezin een fiskale verlichting betekent van
zegge en schrijve 155 frank per jaar. Dat is
natuurlijk een prachtig cadeau in het kader
van «gezinsvriendelijke fiskaliteit»...
Een andere prachtige optie die minister

stelde vast dat de NAVO-lidstaten geen gezamenlijke politiek voeren wat betreft de passieve verdediging van de bevolking. Elke lidstaat is op zichzelf aangewezen.
En in vergelijking met de andere Westerse landen, komt België er veeleer bekaaid af. Van
een efficiënte burgerverdediging is er geen sprake, laat
staan dat er terzake een beleidsvisie zou zijn.
De heer Desmarets, minister
van Landsverdediging, stelde
met een boutade dat België niet
eens een oorlogsschuilkelder
voor de regering heeft. E. Vansteenkiste kon dan ook niet anders dan stellen dat onze burgers de slechtst beschermde
van Europa zijn.

Koëxistentie
Slecht beschermd
In de Kamer gingen noodkreten
op inzake de bescherming van
de Belgische bevolking bij een
gewapend konflikt. Volksvertegenwoordiger £. Vansteenkiste
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verarmen

Precies op ditzelfde moment
hebben
de
Vlaamsgezinde
raadsleden van Voeren een
dossier naar Brussel verzonden, bestemd voor het «paritair
komitee voor de vreedzame samenleving», waarin zij erop wijzen dat zij hun lotsbestemming

Geens heert genomen is voor de toegestane fiskale aftrek geen inkomensplafonds
te voorzien, waardoor dus de rijke gezinnen evenzeer als de minder begoede van
sociale fiskale verminderingen kunnen genieten.
Het is begrijpelijk dat minister Geens op
voornoemd beleggerscolloquium nogal
wat applaus oogstte...
Wél kreeg hij een misnoegde nationale
vrouwenraad tegen zich die erop wijst dat
in het kader van de afgekondigde versobering de ekonomisch-zwakke gezinnen
geen enkel steuntje krijgen, terwijl de rijke
gezinnen (netto-inkomens van 1 miljoen
frank en meer) al evenzeer, in het kader
van de versobering een fiskaal cadeautje

beschouwen als verbonden
met die van de zes faciliteitengemeenten rond Brussel.
De raadsleden wensen dat aan
de Voerstreek binnen de kortst
mogelijke termijn opnieuw een
Vlaams profiel wordt gegeven.
Met het verbod van karnavalvieringen heeft het gemeentebestuur van Voeren uiteraard
precies het tegendeel beoogd.

Maria Wens
De miserie rond de verwijdering van direktrice Maria Wens

Het is een feit dat minister Geens nogal
wat kritiek heeft van talrijke ekonomisten
en deskundigen inzake zogeheten makroekonomische prognoses. Z o schrijft D.
Vanwynsberghe in het tijdschrift «Ondernemen» (orgaan van het Verbond van
Kristelijke Werkgevers en kaderleden):
«Ër kan met genoeg gewezen worden op
het gezinsonvriendelijk
belastingsysteem
waarin we leven. C.J Met de voorbije en
komende inflatietendens wordt het groot
gezin discriminatoir behandeld. Het inkomen wordt als geheel belast, terwijl het per
hoofd uitgedrukt in de meeste gevallen belastingvrij zou dienen te zijn.'
Er zijn momenteel zovele sociale onrechtvaardigheden in het fiskaal stelsel. Z o bij
voorbeeld voor de gezinnen die bejaarde
familieleden of gehandicapten verzorgen.
Voor ons part mag Gaston Geens nog
veel causeneën over algemene versobering ten beste geven, maar hij hoeft daarbij
toch echt met te pronken met de sociale
schijnmaatregelen die in het fiskale luik van
de programmawet zijn opgenomen.
Er wordt hoegenaamd niets ondernomen
om de weg in te slaan van herverdeling
van de inkomsten.
Nog immer wordt er geregeld op gewezen
dat een algemene loon- en inkomensmatiging zich meer en meer opdringt maar
zonder dralen werd dan toch maar politiek
anders gehandeld door als eerste maatregel de indexering van de artsenhonorana
toe te staan...
Andere bevolkingskategorieën (bij voorbeeld langdung gehospitalizeerden) zien
inmiddels met recente regeringsmaatregelen de verarming een feit worden. Het is
duidelijk dat de huidige regering met de
programmawet niets in het werk stelt om
te verhinderen dat de armen armer en de
rijken rijker worden; wel integendeel, (hds)

van «Vrij en Vrolijk» in Brasschaat is een signaal omtrent
de
trieste
omstandigheden
waarin de pedagogische begeleiding van kinderen die het geluk van een normaal familiaal
leven ontberen in dit land verwezenlijkt wordt
Maandenlang, bijna jarenlang,
werden mistoestanden aangeklaagd en werd de betrokken
direktrice — tevens professor
in Gent — zelfs juridisch in opspraak gebracht Uiteindelijk is
sinds woensdag dan toch, na
een wijziging in de raad van beheer van de stichting, opklaring

in deze trieste zaak gekomen,
waarbij niet zozeer het verdwijnen van direktrice Maria Wens,
maar wel het voorzien in vertegenwoordiging van het personeel van aard is om «Vrij en
Vrolijk» een nieuw verantwoord
pedagogisch elan te geven.

Belachelijk
De N M B S omvat een afdeling
die belast is met de uurregeling
voor
het
goederenvervoer.
Deze afdeling is opgesplitst In
een Vlaams en een Waals bureau. Over de taakverdeling
tussen beide bureaus stelde
senator O. Van Ooteghem een
mondelinge vraag aan minister
Chabert
Het Waals bureau heeft immers
het beheer over het homogeen
vervoer van kolen, ertsen en
petroleum, terwijl het Vlaams
bureau het beheer waarneemt
over het zo goed als onbestaande homogeen transport
van_ duiven!
Uit het antwoord van de minister blijkt dat de Vlamingen toch
iets meer dan het vervoer van
duiven mogen verzorgen.
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Net geen ramp,,.
Halve

De zoveelste

frankskes

hold-up

Over de inflatie van de energieprijzen (en in het biezonder van
de olieprodukten) wordt bijna
dag op dag informatie gegeven;
zij het dan wel met sumiere
mededelingen over het aantal
halve frankskes waarmee de
prijzen aan de verbruiker toenemen. Tussendoor wordt er
dan ook wel nog eens melding
gemaakt van de fabuleuze winsten die onder meer de petroleummaatschappijen boeken.

De regering heeft (nu reedsO het voornemen te kennen gegeven om een uitgebreid rampenfonds tot in detail
uit te werl<en en vierentwintig uur op vierentwintig operationeel bij de hand te houden. Niet toevallig werd deze
forse ministeriële verklaring ten öesfe gegeven, nadat voor een paar dagen op de Brusselse grote ring een
vrachtwagen met radio-aktieve lading als bij wonder geen nukleair onheil veroorzaakte...

Desbetreffend worden er van
ministeriële zijde slechts alarmerende berichten «de toestand is zorgwekkend» en dies
meer, aan toegevoegd. Wat niet
van officiële zijde wordt gemeld is dat de Belgische regering zich met handen en voeten
heeft gebonden aan een enorm
winstgevend kontrakt voor de
olieleveranciers, en evenmin
dat elke frank prijsstijging uiteindelijk ook nog in dank wordt
aanvaard omdat die inflatiespiraal telkens zowat een halve
frank meerinkomsten voor de
staat oplevert-

De overval op een vakbondslokaal in Mol, waarbij de kapers
met 27 miljoen frank aan de
haal gingen, stelt voor de zoveelste keer de wijze van uitbetaling
van
werklozengeld
scherp in vraag. Met dergelijke
hold-ups gaan in de kortste keren tientallen miljoenen frank
gemeenschapsgeld verloren en
worden mensenlevens nodeloos in gevaar gebracht
Op een vraag van kamerlid
Willy Kuijpers antwoordde minister Dewulf vorige dinsdag
dat de rechtstreekse uitkering
aan de steungerechtigden (dus
zonder tussenkomst van vakbondsmadatarissen) nog niet
algemeen werd ingevoerd omdat de betrokken vakorganlzaties voor deze handelwijze niet
te vinden zijn.
Begrijpelijk is dit als we de cijfers bekijken die met deze
transakties via vakbonden gemoeid zijn. De 1,7 miljard frank
wordt als volgt verdeeld: 676
door het A B W , 7(M miljoen via
het ACV, 124 miljoen via het
ACLV en 210 miljoen via de
rechtstreekse hulpkas.

Kadastrale inkomens:
miljardendiefstal
M i n i s t e r v a n Financiën G e e n s
heeft deze w e e k een perskonferentie g e h o u d e n naar aanleiding van het feit, dat zijn
administratie praktisch volledig klaar is met de herziening
van d e kadastrale inkomens.
D a t d e kadastrale inkomens
m o e s t e n herzien w o r d e n , is
nooit d o o r iemand betwist g e worden. D e oude kadastrale
inkomens steunden op de alg e m e e n geldende huurprijzen
van 1955. Sindsdien hebben
zich op de markt van de huurprijzen z o v e e l veranderingen
v o o r g e d a a n , dat de oude kadastrale
inkomens
hoegen a a m d niet m e e r s t e u n d e n op
de werkelijkheid en in vele
gevallen aanleiding gaven tot
schromelijk o n r e c h t D e nieuw e kadastrale inkomens, die
thans aan de eigenaars betekend w o r d e n , steunen op de
huurwaarde of veronderstelde huurwaarde van 1975.

O p 19 juli van vorig jaar werd de
wet gestemd die de nieuwe kadastrale Inkomens regelt De regering had op voorhand plechtig beloofd, dat van de herziening geen
gebruik zou gemaakt worden om
de belastingdruk te vergroten: de
perekwatie zou geen aanleiding
geven tot verhoging van de belastingdruk. Tijdens de bespreking
van de wet moest minister Geens
deze stelling laten vallen: hIj gaf
toe dat de onroerende voorhef-

WIJ 6

fing (de vroegere «grondbelasting») 1(X) miljoen en de weerslag
van de herziening op de fjersonenbelasting 4,5 miljard winst voor de
staatskas zouden meebrengen. En
hij beloofde plechtig, dat deze
meerontvangst terug aan de burgers zou uitgekeerd worden onder de vorm van verminderingen
voor de personenbelasting, rekening houdend met de specifieke
toestand van elk gezin.
Over de terugbetaling van deze
miljarden Is thans een fikse rel ontstaan tussen de regeringspartijen
die mekaar verwijten, slechts oog
te hebben voor hun eigen belangen en elektorale achterban. Dit
dispuut dreigt de aandacht af te
lelden van de grove misbruiken,
waartoe de herziening van de kadastrale
Inkomens
aanleiding
heeft gegeven.
Minister Geens heeft reeds thans
moeten toegeven, dat de werkelijke fiskale meeropbrengst van de
herziening 7 miljard zal bedragen.
Degenen die vroeger skeptlsch
stonden tegenover de aanvankelijke bewering van de minister dat
de herziening een neutrale operatie zou zijn en de latere bekentenis
dat ze slechts een meeropbrengst
van 4,5 miljard zou betekenen, krijgen aldus gelijk. Aan het einde van
de operatie zal blijken, dat de
meeropbrengst veel meer dan 7
miljard zal zijn, waarschijnlijk zelfs
beduidend meer dan het dubbele
van dit bedrag. Ondanks al haar
beloften heeft de regenng de herziening wel degelijk gebruikt om
de fiskale schroef een heel eind
hoger te draaien.

De bewenng van minister Geens
dat «alleen de rijken» zuHen opdraaien voor de bijkomende miljarden, is larie. Eens te meer zullen
het vooral de kaders zijn en de
middenklassen, die opnieuw onder de belastingvijs worden gelegd. Mensen met bescheiden inkomen worden ook getroffen. Z o
o.m. de mensen die een huis hebben gebouwd voor een gezin met
enkele kinderen en die, bejaard
geworden, een kleinere woning in
eigendom zijn gaan betrekken, terwijl zij een vaak karig pensioen

aanvullen met een bescheiden
huurinkomst
Daarenboven wordt het begrip sociale of bescheiden woning praktisch afgeschaft Z o zal In de toekomst Iedereen die een huis verwerft met een kadastraal Inkomen
van meer dan 20.0(X)fr. de volle
pot aan registratierechten moeten
betalen, hetzij 12,5 %. De vrijstelling tot 6 % geldt slechts voor woningen met een kadastraal inkomen beneden de 20.0(X)fr. Wat
neerkomt op een huurwaarde van
nauwelijks 2.8(X) fr. per maand. Ie-

dereen w e e t dat dergelijke huurprijzen praktisch niet voorkomen
tenzij voor uitgesproken krotten.
Hetzelfde geldt voor de tienjarige
vrijstelling van de onroerende
voorheffing: ook hier betekent het
invoeren van de 20.000 fr.-drempel het praktisch verdwijnen van
de kategorie der bescheiden woningen. En ook voor de vermindering van de onroerende voorheffing met 25 % wordt de drempel
van
20.0{X)fr.
(met
een
overgangsregime tot 30.(X)0 fr.
voor de verworven rechten) ingevoerd. Wat eens te meer de afschaffing betekent van het begrip
«bescheiden woning».
Er moet nog aangestipt worden
dat de belasting op de meerwaarde bij verkoop van onroerende
goederen een uiterst bedenkelijk
en onaanvaardbaar communautair
aspekt heeft Door het feit dat In
Vlaanderen praktisch alle gewestplannen goedgekeurd zijn, daar
waar In Wallonië er slechts enkele
reeds in voege zijn, mag men stellen dat men in Vlaanderen hoger
getaxeerd wordt op de meerwaarde dan in Wallonlè.
Ten slotte mag men de terugslag
van dit alles op de tewerkstelling
niet vergeten. De herziening van
de kadastrale Inkomens, met haar
verhoogde miljardendruk aan belastingen gevoegd bij een aantal
andere faktoren. Is van aard om de
aktlvltelt van de bouwsektor nog
verder af te remmen.
De zogenaamd «neutrale operatie» van minister Geens blijkt In
werkelijkheid een miljarden-holdup te zijn!
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„Met ontroering"...

— Deze bladzijde is thans omgedraaid.
Hoe ziet u de huidige evolutie in de
Vlaamse strijd?
«A/a de mislukking bevangt mij thans de
vrees voor de toekomst ten aanzien van
de huidige ontwikkeling Ik voorzie dat opnieuw vele jaren zullen verloren gaan met
de wending die de zaken nu nemen. Ik
vrees dat met de verzwakking van het
Vlaams-nationalisme het unitarisme, dat
geen federalisme wil, heimelijk en geleidelijk de kop weer opsteekt

Senator F. Van der Eist,
ter VU.

stichter-voorzit-

Reeds wordt de staatsgedachte
terug
naar voor geschoven als prioritoir. De echte staatshervorming
die wij wilden verdwijnt in de mist, heb ik in de Senaat gezegd. En zo is het, vrees ik.
Bij deze vaststelling bevangt mij de angst,
reden van mijn ontroering, dat ondertussen Brussel voor Vlaanderen definitief verloren gaat

— Voorzitter, in het verslag over het Senaatsdebat naar aanleiding van de jongste regeringsmededeling stond verleden
zaterdag te lezen in «De Standaard», dat
u gesproken had met ontroering.
'Inderdaad en niet zonder reden. Ik heb
gans mijn leven in dienst gesteld van mijn
Vlaams-nationale overtuiging. Een leven
lang heb ik gestreden, aanvankelijk een
haast uitzichtloze en harde strijd om het
Vlaams-nationalisme van de ondergang te
redden in de sombere na'oorlogse periode. De jonge generatie beseft thans niet
meer wat de toestanden in dit land, in
Vlaanderen waren in de jaren na de oorlog.
Ik heb grote voldoening gekend, de spectaculaire opgang van de Volksunie als
Vlaams-nationale partij te beleven, maar
vooral de doorbraak van onze idealen,
onze opvattingen, onze toekomstvisie en
de vooruitgang van de Vlaamse gemeenschap op alle gebied."

— Velen hebben zich afgevraagd, waarom iemand als u, met uw verleden, vertrouwen hebt kunnen stellen in het afsluiten van een Gemeenschapspakt.
«Een ogenblik heb ik kunnen geloven, te
goeder trouw, dat de verwezenlijking van
ons ideaal, aan de Vlamse natie een politieke gestalte geven, de weg effenen voor
een ongestoorde ontplooiing van onze gemeenschap, nabij was. Ik heb mij vergist en
dit is voor mij het pijnlijkste moment van
mijn leven geweest. De zware verkiezingsnederlaag van mijn partij waarvoor ik
medeverantwoordelijk
was, heeft mij diep
geschokt. Vooral ook de verdeeldheid onder de Vlaams-nationalisten was voor mij
erg pijnlijk, omdat ik steeds met grote bezorgdheid de eenheid betracht had als
noodzakelijke voorwaarde om invloed en
politieke macht te verwerven.»
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— Zijn er dan vandaag geen tekenen, dat
het getij gekeerd Is?
«Integendeel! Een nieuwe bedreiging tekent zich af De eerste minister heeft in de
Senaat gezegd dat meer dan 50 % van de
kinderen in de Brusselse scholen kinderen
van gastarbeiders zijn Hij heeft er niet bijgevoegd dat deze kinderen
stelselmatig
verfranst worden. Niet alleen verfranst,
maar opgroeien in een anti-vlaamse sfeer
Nu reeds eisen sommigen stemrecht voor
de vreemde gastarbeiders Zal men het
stemrecht kunnen blijven weigeren aan
hun kinderen die hier opgroeien?»
— Ziet u dan een oplossing?
«Het is de hoogste tijd om aan de Vlamingen in Brussel een statuut te geven dat

hen waarborgen geeft, dat hen beveiligt,
dat hen de kans geeft zich te handhaven
en dat de Vlaamse aanwezigheid in Brussel een reële betekenis geeft. Deze betekenis kan niet zijn passief aanwezig te zijn,
maar wel een aktief
medezeggingsschap
te verwerven. Voor het te laat is!»
— Speelt de tijd dan niet voor ons?
«Het is onaanvaardbaar — ik heb gezegd
dat het een politieke fout is, erger dan een
misdaad — nu, en voorjaren, een Brussels
gewest in het leven te roepen zonder dat
het probleem Brussel op
bevredigende
wijze geregeld is. Dit is misschien wel en
zeker voor mij, de meest dwingende reden
waarom wij geen jaren meer
kunnen
wachten op de staatshervorming
En die
weg gaat het uit.»

Het lot van Brussel en van de Vtamingen in
de Brusselse agglomeratie ligt mij te nauw
aan het hart. Minstens sedert 1646 woont
mijn geslacht, van generatie tot generatie,
onafgebroken en steeds on verf ranst op
het huidig grondgebied van de stad Brussel.»

— Is het gestegen Vlaamse zelfvertrouwen dan geen waarborg voor de Brusselse Vlamingen?
«Het doet mij pijn te moeten horen hoe
zelfs in Vlaanderen stemmen opgaan om
Brussel af te schrijven en dus ook de Brusselse Vlamingen. En zij die opteren voor
separatisme moeten toch beseffen dat zij
Brussel afschrijven.
Geeft men zich in Vlaanderen voldoende
rekenschap van wat Brussel betekent, ook
voor Vlaanderen? Men is al te zeer geneigd uit misprijzen de reële betekenis die
Brussel spijts alles nog steeds heeft te onderschatten. Ik ben overtuigd dat het gevaar dat wij lopen zeer groot is, dat wij
geen jaren meer kunnen wachten. Men
kan mij verwijten dat ik te pessimistisch
ben. Maar ik kan, met voor ogen wat er op
het spel staat, het gevaarlijk optimisme van
sommigen met delen in verband met de
Vlaamse aanwezigheid in Brussel Gans
mijn leven, van jongsaf ben ik getuige geweest van dergelijk lichtzinnig optimisme,
terwijl ondertussen de situatie voor de Vlamingen in Brussel en in de ganse agglomeratie steeds maar verslechterde. Ik ben getuige geweest van de verfransing van tal
van gemeenten die in mijn jeugd nog door
en door Vlaams waren. Nooit heeft men
van Vlaamse zijde iets doeltreffends ondernomen om deze noodlottige gang van
zaken te keren. Optimisme was al te dikwijls het voorwendsel om niets te moeten
doen».

'Minstens sedert 1646 woont mijn geslacht, van generatie op generatie,
onafgebroken
en steeds onverfranst op het huidig grondgebied van de stad
Brussel»
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De monarchie in Europa
D e abdikatie van de Nederlandse
koningin
Juliana
bracht heel wat beschouwingen los in de N e d e r l a n d s e en
buitenlandse pers. D e V l a a m se pers wijdde er meer dan
g e w o n e aandacht aan, zonder
in het melo te vervallen van
heel wat Oranje-klanten. In
Vlaanderen is men trouwens
al geruime tijd niet meer zo
opgetogen over de monarchie, die nochtans alleen d o o r
de 70 % V l a a m s e meerderheid voor Leopold lil in de
volksraadpleging
overeind
bleef maar die daarvoor niet
dankbaar was. V o o r a l sinds
de flater met H a p p a r d heeft
de koning het bij de opiniemakende o p e n b a r e mening in
Vlaanderen verkorven.
Men mag nochtans de invloed van
de Westeuropese monarchen niet
onderschatten. In tegenstelling
met de Skandinavische vorsten
(de koning van Zweden is nog
slechts een «schouwgarnituur»)
hebben de Britse, Nederlandse,
Belgische en Spaanse vorsten
nog een vinger in de pap, omdat
ze nl. in tijden van regeringskrisis
de informateur en de formateur
aanduiden. Dit bleek vooral tijdens
de periode die de vorming van de
regering Martens I voorafging;
zonder de beïnvloeding door het
Hof zou deze krisis nog langer geduurd hebben. «The Times» stipt
hierbij aan dat het verschil tussen
de Britse en de Nederlandse (en
ook ten aanzien van de Belgische
en Spaanse vorsten, nvdrJ hierin
bestaat, dat de aanduiding van een
formateur te Londen een loutere
formaliteit is omdat er in GB praktisch geen koalitiekabinetten moe-

1 mei 1962. Koningin Juliana en
prins Bernhard zijn een kwarteeuw gehuwd. Groot f e e s t De
bloem van de Europese koninklijke adel is aanwezig, ook de sjah
van Perzië en zijn Farah Diba.

ten gevormd worden, vermits er
feitelijk maar twee partijen aan
bod komen, om bijna beurtelings
een regering te vormen of in de
oppositie te zitten. Dan hebben de
Nederlandse, Belgische en Spaanse monarchen meer tijd nodig om

een regering tot stand te zien komen, want er moeten steeds koalities gevormd worden. Wat uiteraard hun reële invloed groter
maakt dan teoretisch in een
grondwettelijke monarchie is toegelaten. Z o duwde koningin Juliana in 1977 de vorming van een regering met de socialisten erdoor
omdat ze van mening was dat dit
zo moest, vermits de socialisten
elektorale winst hadden geboekt
Rem op Europa
De vier voorname Westeuropese
monarchieën komen in een andere verhouding te staan wat hun

optreden naar buiten betreft Onder Juliana werd afgestapt van het
viktoriaanse protokol, dat onder
koningih Wilhelmina nog nauwgezet werd nageleefd. Wilhelmina
behoorde eigenlijk meer tot het fin
de siècle dan tot de eerste helft
van de 20ste eeuw. Churchill bestempelde haar trouwens als «de
enige man» in de Nederlandse exilregering...
Koningin Juliana wierp het protokol grotendeels over boord en
paste «eenvoud» als de voornaamste gedragslijn toe. Haar kollega's van Londen, Brussel en Ma-

drid zijn nog steeds de gevangenen van een ouderwets protokol,
dat steeds meer onverenigbaar is
met de tijdsevolutie. Geen van de
drie heeft tot nog toe de moed gehad, zelfs schoon schip te maken
met dit aftandse gedoe, afgezien
van de afschaffing van wat men
«kleine apartheid» zou kunnen
noemen. In GB, België en Spanje
is de «grote apartheid» tussen de
vorsten en hun «onderdanen» nog
steeds van kracht. De Westeuropese vorsten mogen blij zijn, dat er
in de Europese integratie maar
geen schot k o m t Want dan zou
hun overbodigheid steeds duidelijker blijken. Men kan zich immers
moeilijk een Europese Federale
Republiek indenken met en zonder erfelijke monarchiën, die bvb.
niet alleen protokolair maar ook op
het vlak van de politieke macht na
het Europese staatshoofd (uiteraard een president) zouden komen te staan. Hoe men het trouwens ook bekijkt de monarchieën
maken mede met andere faktoren
een beletsel uit voor de Europese
eenwording, vermits ze de belichaming zijn van de onaantastbare
staatssoevereiniteit van hun respektievelijke landen.
Er kan anderzijds bezwaarlijk gesproken worden van een republikeinse stroming in de betrokken
landen. Vooralsnog is het probleem niet aktueel, noch van binnen noch van buiten (Europa) uit
W e zullen nog enige tijd met dit
stelsel moeten leven, dat overigens een onverklaarbare aantrekkelijkheid op de massa's uitoefent
Een typisch voorbeeld daarvan
was nog niet zo lang geleden de
nostalgie van vele Fransen naar
het koningschap, vooral romantisch belicht Zei men toen niet dat
in «ieder Frans hart een koningszetei stond»?...

Werelddiplomotie op volle toeren
President C a r t e r spreekt
niet alleen dreigende taal
tegen
de
Sovjets
en
roept niet alleen op tot de
boycot van de O l y m p i sche S p e l e n 1980, hij
heeft o o k z i j n d i p l o m a t i e k e h e f b o m e n in w e r k i n g
gesteld. Hij stuurde o.m.
Mohammed
AU naar Afrika, waar de g e w e z e n bokser weliswaar tegenstrijdige verklaringen aflegde
doch niettemin in z e k e r e
staten begrip voor de V S
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Mohammed AM in Kenia.
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kon bewerken. Een ander
topdiplomaat, d e huidige
bijzonder raadgever van
de
president
met
de
moeilijk uit te spreken
naam Brzezinski, o p e n d e
besprekingen met Pakistan, om dit buurland van
Afghanistan militair
te
versterken. W a n n e e r er
thans nog geen akkoord
is, moet men dit aan de
Pakistaanse regering wijten, die — tot ongerustheid van India — meer

vraagt dan de A m e r i k a nen voorstellen. Een derde topdiplomaat tracht
het gesprek tussen Israël
en Egypte g a a n d e te h o u den. O o k Saoedi-Arabië
stond op Brzezinski's reisagenda: hij zal daar niet
veer moeite gehad hebben, om de banden met
A m e r i k a nauwer aan te
halen.
Tegen deze
achtergrond
moet men de «aktie» van de
EG bekijken. Vee! zaaks is
het niet De EG-ministerraad
veroordeelt weliswaar de
Russische militaire aanwezigheid in Afghanistan (waar zopas een massamoord op Afghaanse mannen en knapen
door Sovjet-advizeurs (sic)
werd wereldkundig gemaakO
maar kan het er niet over
eens worden, de 0 8 te Moskou te boycotten. Ook de
zesmaandelijkse bijeenkomst
van bondskanselier Schmidt
en president Giscard wordt
besloten met een verzoek
aan Rusland, zijn troepen uit
Afghanistan terug te trekken.
Over de OS wordt in de
mededeling met geen woord
gerept De EG-landen zijn duidelijk verdeeld. Frankrijk wil
van geen boycot weten en
waarschijnlijk zullen ook andere EG-partners een gelijkaardig standpunt innemen.

Het zal dus niemand verwonderen, dat er ook in de EG
verzet zal rijzen tegen de
Amerikaanse plannen — nog
een onderdeel van Carters
offensief — om zwaar legermaterieel naar West-Europa
over te brengen om daar onmiddellijk beschikbaar te zijn
wanneer Amerika oordeelt
dat de thans reeds in opbouw
verkerende blitzinterventiemacht ergens moet ingrijpen.
Deze
legermacht
zou
100.000 ultramodern gewapende soldaten omvatten.
Zoals tegen het opslaan van
kernkopraketten zal ook hier
in West-Europa betoogd worden tegen het opslaan van
materieel. Deze betogers manifesteren alleen tegen westerse plannen, tegen Russische plannen en akties zijn
de protesten zwakker. Waardoor hun anti-westers protest steeds meer aan geloofwaardigheid inboet. Een dergelijk «verrechtsingsproces»
IS overigens in de V S thans
volop aan de gang: een grote
meerderheid van de Amerikaanse bevolking eist nu van
Carter en zijn ploeg een kordate houding, eis waarop de
president — onder luide
goedkeuring — gretig is ingegaan met woorden en ook
daden (schorsing van graanleveringen, vermindering van
technologische
uitrusting,
van de handel, enz.). Dat

deze door het groot publiek
goedgekeurde politiek Carter
geen elektorale windeieren
heeft gelegd blijkt uit zijn snel
stijgende populariteit Zijn rivaal heeft overigens tot nu
toe nog niet veel bijzonders
uitgespookt Niet alleen blunderde hij i.v.m. de OS, hij
wordt nog -steeds achtervolgd door het incident van
Chappaquidick en nu heeft
een jongedame onthuld, geruime tijd de minnares van
Ted Kennedy geweest te zijn.
De Kennedy's zijn trouwens
allemaal gevoelig voor vrouwelijke charme, wat uiteraard
menselijk is maar in het nog
steeds puriteinse Amerika
(althans in de leidende kringen, ook in de katolieke) als
«shocking» of nog erger
wordt ervaren.
Of de Amerikaanse diplomatie er ook zal in slagen, de betrekkingen met Iran te verbeteren, ten einde o.m. de 50 gijzelaars vrij te krijgen, staat
niet vast Even lichtte er hoop
op toen de als gematigd beschreven minister Bani-Sadr
met overweldigende meerderheid tot eerste Iraanse
president werd verkozen. Bij
zijn eedaflegging in handen
van een zieke Khomeini vond
het nieuwe staatshoofd er
niets beters op dan de islam
goed voor de export te verklaren, onder de vorm van
een wereldrevolutie!
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Een u i t g a v e
van de
Vlaams-nationale
Studiedienst

wim jorissen: Het is niet al wat blinkt

in de diamantsektor
Het gebeurt zelden dat in het parlementair halfrond enige aandacht besteed wordt aan de diamantindustrie. Nochtans is de diamant één van de zes belangrijkste exportprodukten van ons
land. Op het totaal van de uitvoer
neemt hij zowat 7 procent voor
zijn rekening, of in konkrete cijfers uitgedrukt ongeveer 93 miljard in 1978. Het afgelopen jaar
zal dat bedrag waarschijnlijk de
100 miljard overschreden hebben.

tot de minister van Ekonomische
Zaken dieper op de problematiek

dia, Israël, de Verenigde Staten,
Zuid-Afrika, e.a.

Dank zij een sterke traditie en
een hoge scholingsgraad van de
werkriemers heeft Antwerpen
zich steeds kunnen handhaven
op de diamantwereldmarkt. Nederland, Frankrijk en West-Duitsland hebben moeten afhaken ten
voordele van nieuwkomers als In-

Maar tegen de konkurrentie van
de Sovjetunie kan Antwerpen
moeilijk optornen. Dit land vervalst immers heel de diamantmarkt door gebruik te maken van
dumpingprijzen, die 10 tot 25 %
lager liggen dan de Belgische prijzen voor geslepen diamant. Dat

heid en de samenwerking in Europa, in november e.k., zal de
Belgische regering erover waken 'alle ondertekenaars
in
niet mis te verstane
bewoordingen aan te sporen tot het eerbiedigen van hun
verplichtingen, die voortvloeien uit de akkoorden over de rechten van
de mens en de Slotakte
van
Helsinki:

aangevraagd worden, dat de
zetel van de mijn niet bepalend
is, maar wel de woonplaats van
de aanvrager en dat in Wallonië
meer mijnen gesloten werden.

Reeds vijf eeuwen is Antwerpen
nauw verbonden met de diamant:
voornaamste wereldmarkt voor
de geslepen diamant en tweede
op de ranglijst voor de ruwdiamant. Meer dan 11.000 sterk geschoolde werknemers vinden
hun werk in deze sektor.
Momenteel echter kampt de Antwerpse diamantindustne
met
zware moeilijkheden. Bij de bespreking van de njksmiddelenbegroting vestigde senator Wim Jorissen een eerste maal de aandacht van de regering hierop. Onlangs ging hij met een interpellatie

Na 150 jaar
In de senaat werd deze week de
officiële Nederlandse tekst van
de wet op het notarisambt
goedgekeurd. Naar aanleiding
hiervan stipte senator C. Van
Eisen aan dat momenteel nog
ongeveer 150 wetteksten bestaan waarvan geen officiële
Nederlandse versie voorhanden is.
Het wetboek van koophandel,
de wet op de volkstelling, de
wet op de uitvindingsbrevetten
en die op het houden van de bevolkingsregisters zijn er de belangrijkste van.
Na 150 jaar België worden de
Vlamingen nog steeds geregeerd door wetten, die slechts
in het Frans opgesteld zijn.

Van Helsinki...
In een mededeling aan de pers
stelt de Volksunie-Kamerfraktie dat de brutale arrestatie en
verbanning naar Gorki van de
natuurkundige Andrei) Sacharov, Nobelprijswinnaar voor de
Vrede, het zoveelste bewijs levert dat het de Sovjetunie niet
menens is met de toepassing
van de akkoorden van Helsinki
inzake de mensenrechten.
De Sovjet-interventie in Afghanistan, die even laakbaar is j l s
deze van 1968 in Tsjechoslovakije, maakt anderzijds de blijvende imperialistische bedoelingen van de Sovjets duidelijk.
De Volksunie-fraktie meent dat
hiertegen streng moet gereageerd worden door alle demokratische landen.

...naar IVIadrid
Die reaktie is er vanwege de
Belgische regering gekomen.
Met een mondelinge vraag informeerde kamerlid W. Kuijpers naar de verdere stappen
die zullen ondernomen worden
om deze schending van de akkoorden van Helsinki te herstellen.
Het antwoord van de minister
van Buitenlandse Zaken stemt
hoopvol. Tijdens de Konferentie van Madrid over de veilig-
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Waterdicht
In de zaak van het leerlingenvervoer te Dilsen is in januari
een uitspraak van de rechtbank
gevallen. Hierin lezen we o.m.
dat de administraties van de
ministeries van Verkeer en Nationale Opvoeding de situatie
oogluikend hebben toegestaan.
Kamerlid P. Leys peilde donderdag j.l. naar de maatregelen
die de ministers overwegen te
nemen.
Volgens de heer J. Ramaekers,
minister van Nationale Opvoeding, loopt het evenwel allemaal zo'n vaart niet. Het enige
wat de administratie kan verweten worden is het aannemen
van rittenbladen die te weinig
handtekeningen vertonen. Er
wordt druk gezocht naar een
systeem dat eenvoudiger is
dan de rittenbladen. Hopelijk
ook wat waterdichter!

Invalide Walen...
Uit het antwoord op een vorige
vraag van kamerlid J. Gabriels
bleek dat de Waalse mijnwerkers heel wat minder moeten
betalen en toch heel wat meer
ontvangen aan vakantiegeld en
invaliditeit dan hun Vlaamse
kollega's.
Nieuwsgierig naar de reden
hiervan, stelde het itamerlid
een tweede vraag. De oorzaak
zou aldus de minister bij het
aantal toegekende invaliditeitspensioenen liggen: ondanks
het groter aantal Vlaamse mijnwerkers, kregen in 1978 slechts
391 Vlamingen een invaliditeitspensioen tegenover 663
Walen.
De minister haalt als verklaring
hiervan aan dat het pensioen,
twee jaar op voorhand moet

...op Vlaamse kosten
Volgens J. Gabriels is dit een
doorzichtige argumentatie. De
datum van de aanvraag speelt
in dit verband geen rol: sinds
de zestiger jaren zijn er reeds
meer mijnwerkers in Vlaanderen.
Dat de woonplaats bepalend is,
is evident. Er kan evenwel betwijfeld worden of er nog veel
Vlamingen in Waalse mijnen tewerkgesteld zijn.
Het derde argument is wellicht
de nagel op de kop: in Wallonië
zijn meer mijnen gesloten, vandaar de versnelde aanvraag
van invaliditeitspensioenen. In
Wallonië werd bij de sluitingen
dus niet zo nauw gekeken naar
«echte» invaliditeit Dit is duidelijk een aantasting van heel
het systeem van het Fonds
voor Invaliditeit. Enkel echte invaliden mogen ervan profiteren.
Het gaat daarenboven niet op
dat een fonds, dat hoofdzakelijk met geld van Vlaamse mijnwerkers gespijsd wordt, op een
dergelijke
wijze
misbruikt
wordt en afvloeit naar Wallonië!

Vooruitgang?
Uit een parlementaire vraag
van senator
fl.
Vandezande
blijkt dat M. Eyskens, minister
van
Ontwikkelingssamenwerking, gedurende het eerste semester van vorig jaar 35 Nederlandstaligen en 60 Franstaligen
heeft aangeworven. En dit ondanks het feit dat de toestand
op A B O S ongeveer 70 F.-30 N.
is.
Waarschijnlijk
uit
wroeging
heeft hij zijn politiek tijdens het
tweede semester licht gewijzigd: voor de bilaterale ontwikkelingssamenwerking nam bij
43 Nederlandstaligen en 44
Franstaligen in dienst.
De statistici kunnen nu berekenen in welk jaar wij het evenwicht zullen bereiken.

percentage van 10 tot 25 % is
niet meer of niet minder dan de
loonkost voor het afgewerkte
produkt, wat in de Sovjetunie opgevangen wordt door de inzet
van staatskapitaal.
Koppelen we dit gegeven aan de
ekonomische
laagkonjunktuur
dan is het duidelijk waarom reeds
heel wat kleinere bedrijfjes hun
deuren moesten sluiten.
Maar er zijn nog andere moeilijkheden die onze diamantindustrie
bedreigen Vooreerst de levering
van de grondstoffen. De wereldbevoorrading van ruwe diamant
is voor drie vierde in handen van
één firma: de Diamond Trading
Company. Dit stelsel verzekert
reeds vijftig jaar een grote stabiliteit. Momenteel evenwel doet
deze firma ook een poging om de
diamantbewerking te monopolizeren. Te Antwerpen is zij daarin
reeds gedeeltelijk geslaagd, met
staatssteun! Nieuwe
plannen
staan op het getouw.
Het gevolg hiervan is dat kleinere
bedrijven over de kop gaan en
dat het sterk gespecializeerde

personeel slechts gedeeltelijk opgevangen kan worden.
Een andere moeilijkheid voor het
diamantbednjf zijn de hoge rentevoeten. Bij de diamantbanken te
Antwerpen ligt de rentevoet
thans op 17 %, wat gevoelig hoger IS dan in de andere diamantcentra.
Het is spijtig, aldus W. Jorissen,
dat de diamantsektor in haast alle
konkurrerende staten aandacht
krijgt via premies bij de uitvoer of
andere beschermende maatregelen. In ons land bekommert men
zich er blijkbaar niet om.
Het minst wat men kan verwachten van de overheid is dat ze bij
mogelijke nieuwe
investeringen
van buitenlandse
monopoliehouders kontakt zal opnemen met de
diamantsektor zelf, gegroepeerd
in de Hoge Raad voor de Diamant Het IS immers onaanvaardbaar dat de zelfstandige
bedrij,ven te Antwerpen en in de Kempen verder afbrokkelen en opgeslorpt worden door
wereldconcerns, die daarbij
dan
nog
financiële steun verwerven.

Inhoudsloze koelkast
Er is de senaatskommissie voor de hervorming van 's lands instellingen, die deze week haar werkzaamheden heeft hervat Traag maar
zeker moet zij de drieledige gewestvorming voor Vlaanderen verteerbaar maken.
Er is het paritair komitee voor de harmonische koëxistentie van de
gemeenschappen. Dit komitee moet nagaan welke middelen aangewend kunnen worden om het samenleven van Vlamingen en Franstaligen, vooral te Brussel, te bevorderen. Tegen eind mei zouden de
suggesties op tafel moeten liggen.
Er is de technische werkgroep onder leiding van J.L Dehaene. Deze
heeft vooral tot taak eventuele spanningen en knelpunten, die het
dossier van de staatshervorming verzuren, weg te nemen en vergadert dus haast permanent
En maandag a.s. wordt in de Senaat de parlementaire werkgroep
voor de definitieve staatshervorming officieel geïnstalleerd. Deze
werkgroep is de bekentenis van de onmacht van de regering om de
staat te hervormen. Om zichzelf en zijn regering in stand te houden
heeft Martens besloten de staatshervorming te bedenken met een
begrafenis eerste klas. De onkosten hiervoor vallen volledig ten
laste van Vlaanderen.
Want terwijl de werkgroep een dovemansgesprek op hoog niveau
zal voeren, wordt Vlaanderen opgezadeld met de drieledige gewestvorming en met het dotatiestelsel. Zonder enige waarborg voor de
Vlamingen te Brussel, zonder enige realizatie van ook maar een
Vlaamse eis, zonder enig uitzicht op een nabije autonome Vlaamse
staat
De toekomst van Vlaanderen ligt duister opgeborgen in de parlementaire werkgroep. Een afleidingsmaneuver voor de onmiddellijke
en onomkeerbare aanslag die op Vlaanderen gepleegd wordt Daarenboven een werkgroep die niet eens bekwaam is om besluiten te
trekken of beslissingen te nemen. De voorzitter van de Waalse socialisten, A. Cools, heeft dit deze week zonder blikken of blozen duidelijk gesteld. En vermits Martens het niet nodig vond dit tegen te
spreken- zelfs de herwaardering van het parlement is tot een holle
slogan geworden.
Een koelkast zonder inhoud! En daarbij kan de Volksunie maar één
opdracht hebben: beletten dat drieledigheid en dotaties Vlaanderen
politiek en financieel verder monddood maken en de Franstaligen
diets maken over wat geenszins onderhandeld wordt!

WIJ

9/i

M/1N"9CH/^PPIJ

Dit land In de kering
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onze welvaartmaatschappij zijn er
daarbij hoegenaamd niet zienderogen op verbeterd.
Inmiddels zijn er de zorgelijke feitelijke gegevens: vanuit Teheran
en Caracas werd reeds eerder
dan gisteren geseind dat de oliereserves kleiner zijn dan tot voor
kort werd aangenomen, en dat zij
wel eens niet toereikend zouden
blijken om tot het einde van de jaren tachtig aan de vraag te voldoen. (Spekulatieve overdrijving is
hier uiteraard alleszins mee gemoeid, en bovendien berustten de
prognosecijfers tot gisteren op
een immer groeiend energieverbruik).
Maar zelfs indien het olieverbruik
In de Westerse Wereld op het huidig peil zou gehandhaafd blijven
dan blijft de voorspelling geldig:
'Dat er spoedig een genadeloze
strijd zal ontstaan op politiek en
ekonomisch vlak om de zeldzamer
geworden voorraden te bemachtigen.'
Die ekonomische strijd Is inmiddels nogal zeer duidelijk aan de
gang: vandaag een prijsverhoging
van de benzine met zoveel procent en morgen met nog maar
eens een halve frank... Rus de
koude oorlog in het Midden-Oosten.

Traction, Electrobel
In feite is het toch wel grotesk dat
het parlement veertien jaar (14)
nadat de princiepsbeslissing werd
genomen om een gigantisch kernenergiepark in dit kleine landje uit
te bouwen, nog niet aan een beleidsonénterend politiek debat toe
is.
Rapporten over het energievraagstuk zijn er stilaan wel ten overvloede bijeengeschreven.
Maar intussen laat de (al dan met
kunstmatig opgeschroefde) energieschaarste zich danig gevoelen,
en bezondigen regeringsverantwoordelijken zich alleen aan vrijblijvende alarmerende versoberingskreten.

Z o minister van financiën Gaston
Geens, vorige zaterdag: 'N^ionale verarming is niet te vermijden.'
En minister Mark Eyskens (in een
Franstalig
ekonomisch
blad):
'Waarheen gaat België? Over de
onmacht van deze regering om de
bedenkelijke ontwikkelingen recht
te trekken'
Midden vorig jaar heette het dat
de bevolking, wat het energieverbruik en de energiebevoorrading
in het najaar van 79 betreft goede
wenken zou krijgen bij middel van
een grootscheepse publiciteitscampagne. Dat grapje heeft inmiddels haast 40 miljoen frank gekost,
maar de overlevingskansen van

Tegenover al dat gehakketak en
touwtrekken op het Internationale
forum staat geen koherent nationaal politiek energieprogramma.
De minister van Ekonomische Zaken en zijn kollega's zwalpen voort
op de spekulatieve golven die ons
almaar meer naar gevaarlijke klippen doen afdrijven.
De prijs van de energlekrisis: die
beginnen w e nu wel zwaar te betalen.
Bedroevend bij dit alles is dat alternatieve
programma's
voor
energieverbruik en energie-opwekking weliswaar gesubsidieerd
(via wetenschappelijke studies) in
aantal en omvang toenemen, maar
van de ministeriële tafels meteen

in de onderste schuif afgevoerd
worden
Men steekt het op het departement van ekonomische zaken
hoegenaamd niet onder stoelen of
banken dat van de kernenergie
alle heil blijvend verwacht wondt
Maar dat kernenergie-dossier is
inmiddels toch enkele merkwaardige elementen gaan vertonen:
• Bij de schaarse referendums
die werden gehouden — bij ons,
en vooral in de ons omringende
landen — werd kernenergie met
de vinger gewezen;
• Er werd desondanks gesteld
door de energie-lobby: één kerncentrale gemiddeld per Belgische
provincie: het is een minimum om
komfortabel te overleven;
Over deze intentie werd evenwel
tien jaar geleden niemand geraadpleegd, toen de promotoren van
de kernindustrie het sein op groen
kregen;
• Kerncentrales rezen als paddestoelen uit de grond; op het moment dat de burger zich van geen
kwaad bewust was, en bouwvergunningen voor kejyicentrales de
stedet)ouwkundige
Inspekteurs
geen slapeloze nachten bezorgden...
Want, dat duivenhok van u, dat
kan op die plaats niet. Maar die
kerncentrale, die gigantische milieu-bezwarende konstruktle, die
kan er wél komen ondanks een
massaal protest van de omwonenden.
Terzake heeft de Volksunie van
het Waasland bedroevende ervanngen.

puttelijke kernfusie operationeel
kan worden gemaakt
Maar is het wel zo dat kernfusie
nog niet in een
produktief-bruikbaar stadium is gekomen? Wordt
de ontwikkeling van kemfusie-procedees wel voldoende zwaar gesteund?
Hoe zit dat nu met die wonderbare
energiebron: de kernfusie?
Wie is wetenschappelijk aan het
txjren, met welke middelen én met
welke remmingen?
Is er momenteel geen enorm invloedrijke lobby druk doende om
de traditionele
kernenergie-apparatuur zo lang mogelijk te verkopen?
De tijd van zware Investeringen in
deze kernindustrie is Immers voorbij; nu moeten deze centrales
vooral veel winst opbrengen met
een verhoogde afzet van installaties.

Fopspeen
Het is geen ophefmakend nieuws
meer dat een of ander kernfysicus
het zwijgen wordt opgelegd inzake het gevaar van kernenergie, de
commerciëje handel van elektrfclteltsproducenten en dies meer.
(Vorige week nog konden we een
uitspraak publiceren van vrederechter Paul Bauters die opperde
dat patenten van motoren die werken zonder tjenzinetoevoer door
p)etroleumproducenten gretig binnengerijfd worden om in de archieven op te bergen, en de produktie ervan tegen te gaan..J

In het kader van het wereldomvattend energieprobleem dat zich
vandaag stelt Is het allicht spijkers
op laag water zoeken wanneer
vragen ' gesteld worden over
bouwvergunningen voor kerncentrales.

Voor de Vlaamse gemeenschap
dient bovendien de vraag gesteld
te worden of niet precies volksvreemde en alleszins Vlaams-onvriendelijke machtsgroepen (in de
schoot van de Soclété Générale)
aan het werk zijn om in lengte van
jaren stevige winstmarges op te
bouwen bij de exploitatie van de
nucleaire energie-voorziening.

Maar het typeert nogal scherp de
wijze waarop het energiebeleid in

Het
ekonomisch
magazine
«Trends» wees er reeds eerder op

Zal onze ekonomie-minister in '85
een parlementair energiedebat organiseren...?
W^/^f/^ttffW/'"^''-'?^'
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dit land (of het gebrek eraan) gevoerd wordt.
Meer nog, de vraag rijst of de internationaal kunstmatig in het leven geroepen energiekrisis ook in
ons land met op een sublieme wijze aangewend wordt door een
kleine lobby om ten eerste zware
investenngen met overheidshulp
te (laten) reallzeren (zegge en
schrijve zoveel kerncentrales), en
tegelijkertijd
toekomstgerichte
vormen van energieproduktie de
pas af te snijden.
(Want de fossiele brandstoffen
kunnen allicht een probleem
scheppen op termijn, maar in de
komende decennia zitten we nog
op rozen.)
Vandaag dient de vraag herhaald
te worden of bij voorbeeld de
elektnciteitsmaatschappijen (met
de holdings «Electrobel», en «Traction et Electricité» als trekpaarden)
onze gemeenschap en de politieke wereld mets voorgelogen hebben, en ons nog immer voor het
lapje houden
Het is een feit dat kernsplitsing
een (gevaarlijke en milieubezwarende) vorm van energie is die
slechts dienstig blijft tot de onuit-

W I J lO h

dat 'het gehele Belgische energiebeleid wortelt in een Vlaamsvijandige voedingsbodem waar PSC,
en FDF welig gedijen » W e zitten
sinds 14 jaar opgescheept met
een ondemokratisch energiebeleid dat gedikteerd en geëxploiteerd wordt door Franse holdings.
Daartegenover
staat
minister
Willy Claes met zonder lege handen- hij heeft een moratorium
(kaas met vooral veel gaatjes), en
ook zijn stilaan vergelend energiewitboek.
Daartegenover staat ook de wassende stroom van alternatieve initiatieven van zus en zoveel aktiegroepen Waarvan de alternatieve
energieboot het jongste exploot is.
Professoren van drie Vlaamse universiteiten maakten dinsdagmiddag ook nog hun manifest voor
een globaal energiebeleid bekend.
En inmiddels glijden we almaar
meer de mist in..
De belofte van minister van ekonomische zaken.Claes voor een
diepgravend energiedebat is tot
op heden een ferme fopspeen gebleken, voor hoelang nog"?
(hds)
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Energie anders, een
varende tentoonstelling
Vanaf begin februari ligt in verschillende steden het varend tentoonstellingsschip «Energie anders..» afgemeerd om de bewoners in de
gelegenheid te stellen kennis te nemen van de verschillende facetten
van en aktuele ontwikkelingen rond het energievraagstuk. De openingstijden zijn van 10 u. 's morgens tot 5 u. 's middags (zondag vanaf
11 u. 's morgens).
Op het dek wordt men al meteen
gekonfronteerd met twee vormen van alternatieve energiebronnen; namelijk zon en wind.
Er staan verschillende typen zonnekollektoren opgesteld, die nu
al in België worden gebruikt in
warm-tapwatersystemen
van
woonhuizen en (experimenteel)
voor ruimteverwarming. Gerekend met de te verwachten prijsstijgingen in de energiesektor én
de voortgaande ontwikkeling van
zonneverwarmingssystemen
(vooral gericht op efficiënte systemen voor langdurige opslag
van warmte), kan men stellen dat
de aanschaf van warmwatersystemen in de komende jaren reeds
een verantwoorde investering is,i
terwijl op een termijn van 10 tot
15 jaar ruimteverwarming door
middel van zonneënergle ekonomisch rendabel zal zijn.
Benutting van windenergie voor
elektriciteitsopwekking Is vooral
na 1972 weer in de belangstelling
gekomen, toen de eerste tekenen
van de oliekrisis zich aandienden
in de vorm van forse prijsstijgingen.

Er blijft immer de mogelijkheid
een getrouwe kopie van de tentoonstelling te huren a rato van
2.000 fr. per week. De tekst is gemonteerd op losse panelen, acht
in totaal, elk van 1,2 x 0,8 m. Zij
kan gebruikt worden tijdens een
temaweek voor verenigingen,
scholen, enz. Wie vooraf kennis
wil nemen van de inhoud van de
tentoonstelling kan een catalogus aanvragen, deze bevat de
volledige tekst met tekeningen
en foto's en kan besteld worden
door het bedrag van 75 fr. te storten
op
rekeningnummer
001-0789550-46 van de Algemene Spaar- en Lijfrentekas, op
naam van «Energie anders» vzw

en met de melding «Catalogus».
«Energie Anders» verhuurt eveneens drie videobanden over zonneënergle, één videoband over
aangepaste technologie in ontwikkelingslanden, en één over de
risico's van kernenergie.
De huurprijs per videoband bedraagt 300 fr. en er kan telefonisch worden gereserveerd. De
banden moeten worden afgehaald (en teruggebracht).
Diareeksen over zonne-energie,
wind-energie, stadsverwarming,
enz. zijn in voorbereiding.
Voor zover het in de mogelijkheden ligt kan «Energie anders»
voor sprekers zorgen op informatieavonden of -dagen over alternatieve energie of aangepaste
technologie in ontwikkelingslanden. Er wordt een vergoeding van
1.000 fr. plus reiskosten gevraagd. Sekretariaat: Energie anders vzw, Consciencestraat 46,
2000 Antwerpen, tel. 031-39.38.68.

• Vaak vragen lezers ons de
bestaande tijdschnften over ecologie aan te wijzen Wij deden dit
reeds voor de Nederlandstalige
waarvan wij het bestaan vermoeden In Groot-Bnttanme verschijnt een degelijk tijdschnft The
EcologisL Het tijdschnft verschijnt tien maal F>er jaar en kost
— verzending naar het vasteland
inbegrepen — 12 F)ond (zo'n 780
frJ De redaktie geeft ook speciale nummers uit over aanverwante onderwerpen Op eenvoudige
aanvraag wordt een folder met
de beschikbare uitgaven opgestuurd The Ecologist, 73 Molesworth
Street
Wadebrldge,
Oxnwall (United Kingdom)

In de boordwinkeL
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DATA EN LIGPLAATSEN
VAN HET
ENERGIESCHIP
Anderlecht: 6 t/m 12 februari aan de Vaartdijk (lijn 46).
Halle: 14 t/m 19 februari: Suikerkaai.
Vilvoorde: 21 t/m 25 februari: Brusselsesteenweg.
Dendermonde: 28 februari t/m 4 maart.
Ninove: 6 t/m 11 maart: Denderkaai.
Geraardsbergen. 13 t/m 18 maart: Kaai.
Aalst: 20 maart t/m 1 april: St.-Annabrug.
Gent: 3 t/m 15 april.

•k Het Heuvelland met zijn
-bergen» is een enig wandelgebied Gans het jaar door zijn er
(geleide) wandelingen door dit
prachtige land Wie op de hoogte
wil blijven abonneert zich het
best op het tweemaandelijks bjdschrift «Op de hoogte» uitgegeven door de VVV-Westvlaamse
Bergen Het kost 200 fr te storten, op rk 000-048235-69 van de
VVV, Streekhuis Malegijs te
8948 Kemmel

• Om wegwijs te geraken in
het intemabonale aanbod van
duizenden centra, bednjven,
beurzen, festivals, winkels, restaurants enz., heeft men een Planetaire Gids uitgedacht Opdat
al deze deuren open zouden
gaan een Planetair Paspoort De
gids wordt dnemaandelijks bijgewerkt de pas behoudt zijn
waarde Beide kosten 750 fr en
De Natuurlijke Weg kan ze u bezorgen (390-0952523-38)
* De stad Antwerpen schijnt
nog niet gevonden voor het selektief ophalen van papier en
glas Daarom willen de leden van
Natuur 2000, Vlaamse Jeugdbond voor Natuurstudie en Milieubehoud enerzijds de bevolking inlichten over het nut van
recyclage, het gebruik van knngloopprodukten en het selektief
bijhouden van hun huisafval en
anderzijds het stadsbestuur van
Antwerpen overtuigen van de
noodzaak van selektieve ophalingen en het plaatsen van containers
Op 7 en 8 maart worden, van 9 u
30 tot 18 u 30 op de Loosplaats
Antwerpen-centrum, voor de StJozefkerk bij het Stadspark,
kruispunt Quinten Matsijslei,
Chartottelei en Van Eycklei en op
het Van Edenp>lein (Linkeroever)
twee containers geplaatst voor
plasbek en papier en een infostandje
Op 26 en 27 apnl wordt de aktie
herhaald De jeugdbond vraagt
iedereen echter nu al plastiek,
glas en papier gescheiden bij te
houden en op de dag van de akties naar bovenstaande plaatsen
te brengen Dit kan het stadstiestuur ervan overtuigen dat ook
de bevolking wil meewerken
Wie wil meewerken neemt het
best kontakt op met Tania Mahler, Bnalmontlei 52 te 2000 Antwerpen (031/390471) of Marianne Bollen, Beukenlaan 4 te
2020 Antwerpen (031/280308)

* De'Doevevallei is een rustig,
golvend landt>ouwlandschap De
Doeve ontspringt op de Zwartberg, en mondt uit in de Leie te
Waasten Dit nviertje vormt een
tijdje de grens met Frankrijk
loopt door het fraaie Kasteelpark
te Loker, maar vormt vooral tussen Dranouter en Nieuwkerke
een landschap met een eigen
sfeer
Dit landschap wordt in een natuurwandeling verkend op zondag 10 februan Afspraak om 14
u 30 aan de wandelboom te
Dranouter

Na deze reeks staan nog op het programma: Lokeren, leper,
Deinze, Kortrijk, Roeselare, Brugge, Oostende, Veurne en
Diksmuide.
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* Door onwetendheid is het bijgehouden huishoudafval vaak
fout geschift
Komt als papier in aanmerking
karton, inpakpapier, kranten, beschreven papier, enz Karbon- en
geplastificeerd papier telt met
mee Plakband of plastiek mogen
aan het papier blijven kleven
Etensresten met vergeten te verwijderen i
Plastiek: harde plastiek (kraakt
als je het jjlooiO van b v flessen
moet gescheiden blijven van
zachte met krakende plastiek
(vooral zakken en dunne laagjes
op inpakpapier)
Glas moet gereinigd zijn, sommige glasbanken voorzien een
scheiding van wit groen en bruin
glas
•k Aan de rand van de Dlkkebusvijver (W-VÜ staat een waterzuivenngsstabon Velen hebben het gebouw reeds gezien,
maar vragen zich af wat er binnen zoal gebeurt
Op vraag van de W V Westvlaamse Bergen is er op zaterdag 9 februan om 14 u 30 een
geleid bezoek voorzien Men
krijgt te zien en te horen hoe het
filterstation werkt en verneemt
men meer over waterbezoedeling in het gebied tussen de Kemmelberg en de vijver Een prachtig initiatief I

Op het dek zien we het prototype
van de zg. Darrieus-rotor. Deze
vertikale as werd in het kader
van het genoemde onderzoekprogramma door de vliegtuigfabriek Fokker ontwikkeld. Van dit
type draait op Schiphol en ook In
Brussel (Noordwijk) al een groter model. Het doel van dit onderzoek is de ontwikkeling van grote molens (2 megawatt vermogen), die in de jaren tachtig In
produktie zullen komen, en langs
de Nederlandse kust of op de
Noordzee zullen worden opgesteld voor elektriciteitsproduktie.

Benedendeks Is een expositieruimte ingericht waar aan de
hand van tekstborden wordt ingegaan op oplossingen van het
energieprobleem zonder gebruik
te moeten maken van omstreden
en riskante energiebronnen als
kernenergie.
Vanzelfsprekend
wordt er uitgebreid ingegaan op
de alternatieve energiebronnen
wind, zon en metaangaswinning,
maar ook op energiebesparende
systemen. Zonder vrij vérgaande
energiebesparingen is een zinvol
energiebeleid niet goed mogelijk.
Naast de vrij bekende maatrege-, .;'
len als isolatie komen ook minder bekende zaken als stadsverwarming en «total-energysystemen» aan bod.
Voorts staat er in de expositieruimte dia-apparatuur opgesteld
waarmee diverse programma's
kunnen worden getoond, o.a. een
diaserie over de toepassing van
zonneënergle.
Voor praktische adviezen en dokumentatie kan men terecht in de
boordwinkel, waar allerlei literatuur is te vinden over het energieprobleem in het algemeen en
over specifieke onderwerpen op
dit terrein.
Tot wie richt zich «Energie anders»? Tot zowel de schoolgaande jeugd, al dan niet in klasverband, als tot volwassenen, al dan
niet in verenigingsverband. Telkens zal gepoogd worden hun
belangstelling te verrijken.
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Wij zijn niet gul met onze loftuitingen voor BRT-mensen en programma's. Een man als Roland Lommé dwingt ons echter
daarop een uitzondering te maken. Naar aanleiding van o.a. de
vorige week uitgezonden aflevering (over Natalie Wood en Jules Dassin) van zijn reeks Première Magazine, komen wij m bewondering voor de manier waarop hij zijn onderwerpen aanpakt Zijn sobere, bezadigde, maar daarom niet minder diepgaande en menselijke stijl, die vaak nogal scherp afsteekt met
de manier van aanpakken van prezentators en samenstellers
van dergelijke programma's op andere zenders, brengt zijn
filmmagazines op een hoger niveau. In dezelfde lijn lag de eerste aflevering van zijn uitgebreid dossier over de landing van
de geallieerden in Normandie: een uitzonderlijke prestatie. Wij
hopen dat deel 2 hetzelfde gehalte haalt (zondag-BRT).

De grabbelton
^ ^
^ÊU
M^

Vrijdag — Niets biezonders op BRT, tenzij voor de kunstliefhebbers een dokumentaire over de 15de eeuwse
Vlaamse schilder Rogier Van der Weyden (BRT 1) Wij
vragen ons vaak af hoe het komt dat Rusland altijd al het
cirkusland bij uitstek is gev»/eest en blijft BRT 2 toont ons hoe in
Rusland de circus-opleiding en het circusleven aangepakt worden De cinefielen worden in de watten gelegd door RTBF 1 Les
Faineants de la vallée fertile, een Griekse film van Nikos Panayotopoulos (1978) met Olga Karlatos, Yorgos Dialegmenos e a
brengt een verward verhaal over een vader en zijn drie zonen die
het leven van de gemakkelijke kant nemen en hierin bijgestaan
worden door een vrouwelijke manusje-van-alles.
^ ^
^ ^ ^
^ ^ J

Zaterdag — BRT heeft een interessant aanbod De film
De fantastische rit (Stagecoach) is zowat een klassieker
in zijn s o o r t Hij gaat over een avontuurlijke tocht die een
uitermate heterogeen gezelschap per postkoets maakt
door het Wilde Westen Regie Gordon Douglas (1966), met Alex
Cord, Van Heflin, Bing Crosby, Ann-Margret In Er waren drie weverkes gaat — hoe kan het anders — over weven als vnjetijdsbesteding En de tweede aflevenng van Sporthelden uit de hele
wereld portretteert de Franse topskier Jean-Claude Killy Hopelijk
IS deze aflevenng wat meer uitgediept dan het losse floddertje
over Eddy Merckx Tros (Ned 1) prezenteert de heel grappige
TV-film Vier tegen de bank, over vier op brede voet levende heren die de inflatie en regressie aan het mooie lijf en de lege F>ortemonnee ondervinden en naar een oplossing zoeken om daaraan
te vertielpen

Tl^-PROGR/IMMKS

Vrijdag
8 FEBRUARI

1

BRT 1
1400 Schooltelevisie - 1800 De
kwieken Cf) — 1815 Klem klein
kleutertje — 1830 Open school
— 1900 Lachertjes — 1905 Protestantse uitzending — 1945
Nieuws — 2015 Five days from
home (film) — 2200 Rogier van
der Weyden (portret) - 2220
Nieuws

BRT 2
2015 Gier en geur van bloemen
(fj — 2040 Circus in de Sovjetunie (reportage) — 21 35 Dag aan
dag — 2205 Verrassende vertellingen (tv-spel)

BBC 2

A2

1630 Biljarten - 1840 Harold
Lloyd (komische film) — 1905
Monkey (oude Chinese verhalen)
— 2030 Het leven op het platteland - 21 00 Edward Albee (portreO — 2200 Golfwedstrijd —
22 50 Biljarten — 23 30 Engels vogelpik - 010 Nieuws - 025 Biljarten — 045 Fnday night Saturday morning (Vrijdagavondmagazine)

1945 Top club Contspanningsprogramma) — 2000 Nieuws —
2035 Des chiffres et des lettres
Cspel) - 2200 Interneiges 1980
Cmini-spel-zonder-grenzen)
—
22 50 Le signe du cheval CdokJ —
2320 Nieuws
2030 Histoires etranges Cparanormale zaken)

ITV

BBC 1

13 00 A handful of songs (liedjes)
- 1615 Spoils of war (f) - 1745
Vrolijk jeugdmagazine — 1815
Mr and Lrs (kwis voor echtparen)
— 1845 Nieuws en regionaal magazine — 20 00 Muppet Show —
2335 Southem report (dok) —
005 Soap (O - 035 The Goat
hom Cf)

1005 Gymnast - 1030 Multi-coloured Swap Shop Cmagazine) —
1315 Sportnamiddag — 19 40 Jim
'II fix it Cwensen van kijkers) —
21 05 Dick Emery show - 21 40
Dallas CfJ - 2230 Nieuws —
2240 Sportreportage

NED. 1
18 55 Nieuws — 18 59 Barbapapa
(fJ - 1905 Laurel & Hardy 1930 De ombudsman — 2000
Twee voor twaalf (kwis) — 2040
Nieuwe gezichten in Vara's voorstelling. - 21 37 Nieuws - 21 55
Een ander uur u — 23 00 Humanistisch verbond — 2335 Nieuws

BRT 1

1855 Nieuws — 1859 Matt en
Jenny (fJ — 19.25 Ouders-kinderen relaties (gesprek) — 2000
Nieuws — 2027 (aeheim kommando (fJ - 21.20 Minivoetbalshow
- 2210 Hier en nu - 2250 Slotmeditatie — 2300 Praten met de
minister-president
—
2315
Nieuws

1400 Open school — 1530 Dag
aan dag — 1600 De fantastische
nt Cwestern) — 1800 Fred Basset
CfJ — 1805 WIJ dne en de hond
Cjeugdfilm) — 1850 Lachertjes
Ckortfilm) — 1900 Er waren dne
weverkes Cvrijetijdsmagazine) —
1945 Nieuws - 2010 De Kollega's (fJ — 20 50 Terloops — 21 35
Sloane CfJ - 2250 De beste"
SpKjrthelden uit de hele werefcl
Jean-Claude Killy — 2250 Nieuws

RTB 1

NED. 1

Zondag — De wind in de zeilen, een reeks programma's
over energiebespanng heeft als eerste aflevering «Energiebespanng, blikvanger of bliksemafleider?» (BRT) En
dan eindelijk zendt BRT 2 de 2de aflevenng uit van de uitgebreide reportage van Roland Lomme over de Landing van de
Geallieerden in Normandie op 6 juni 1944 Dit programma wordt
gevolgd door Lied van mijn land, 1ste deel van een reeks programma's met muziek van Vlaamse komponisten

1930Nieuws — 1955Asuivre —
21.27 Les faineants de la vallee
(film) — 23.20 Nieuws

^ ^
^^1
^LJ

16.20 Der Papst der aus dem Osten kam (reportage) — 1705
Jeugdprogramma — 2015 Die
Feuerprobe (avonturenfilm)

1530 Nieuws — 1532 Vnjetijdsmagazine — 1615 Maja de bij (fJ
1640 Klassewerk - 1800
Nieuws voor gehoorgestoorden
— 1830 Sesamstraat - 1855
Nieuws — 1859 Bassie en Adnaan CfJ — 19.25 De showbizzquiz.
- 2040 De hulk CfJ - 21 35
Nieuws — 21 55 Tros Sport —
2210 Vier tegen de bank Cthnller)
— 2350 Nieuws

«

Maandag — In Ommekaar (BRT) wordt uitgebreid aandacht besteed aan een ingreep die voor vrouwen vaak
een meer psychologische dan lichamelijke amputatie betekent borstamputatie De aandacht gaat vooral naar
zelfhelpgroepen en individueel vnjwilligerswerk De 5de aflevenng van de degehjke Amenkaanse reeks Over leven is gewijd
aan het oog (Ned 1) La Rivale, de Franse film van Sergio Gobbi
(1974), met Jean Piat en Bibi Anderson, gaat over een bedrogen
echtgenote die met hst wraak neemt De film wordt gevolgd door
een portret van de hoofdrolsfieelster Bibi Anderson (RTB 1)
^ ^
^RV
\ . J

Dinsdag — Zijn wij zieners*^ Blijkbaar wel Wat wij al
voorspelden bij de konfrontate met de formule en de namen van prezentator en jury-panelleden van de Gongshow IS waarheid geworden (BRT 1) De Gong-show is
een misbaksel van uitzonderlijk laag allooi En dat is met het meest
aan de kandidaten te wijten_ Na deze totale afgang komt Kijk
mensen, een socio-info-reeks die een vaste waarde is Ditmaal is
het onderwerp ideaal kinderaantal en verantwoord ouderschap
Een Hitchcock-film is altijd een vermelding waard En zeker
Frenzy. Een viersterrenproduktie met Jon Finch, Barry Foster en
Barbara Leigh-Hunt (1972) over een vrouwenmoordenaar die
heel Londen in zijn greep houdt dn de Hitchcock-retrospektieve BRT 2) Wie het muziekfenomeen Alice Cooper in de Muppet
show op BRT met heeft gezien kan nog terecht bij KRO (Ned 2)
In het juridisch magazine van RTBF 1 Au nom de la lol zitten enkele interessante en aktuele onderwerpen het drugprobleem bij
jongeren en de repressie van de politie.
^ ^
^ ^ ^
^ ^ ^

Woensdag — Een bewogen liefde (The Raging Moon),
een psychologische film van Bryan Forbes (1970) is een
roerende prent over een gezonde jongeman die plotseling een ziekte oploopt waardoor hij zijn hele verdere leven aan een roiwagen gekluisterd zal blijven (met Malcolm McDowell, Nanette Newman, Margery Mason, Georgia Brown) De film
wordt gevolgd door een debat over gehandicapten (BRT 2)
Muziekspecial (Ned 2) is geheel gewijd aan de Amenkaanse
country- en westernzanger Johnny Cash In het wetenschappelijk magazine van RTBF 1 Élémentaire, mon cher Einstein zit o a
een bijdrage over Andoscopie het indnngen in het menselijk lichaam met instrumenten RTBF 2 is hoofdzakelijk aan de film gewijd Er IS de bekende film van Jean-Pierre Melville Un Flic, met
Alain Delon, Catherine Deneuve, e a (1972) over een politieman
die nauwe banden heeft met figuren uit de onderwereld
^ ^
^ ^ ^
^ ^ /

Donderdag — Nu ook op BRT 1 de veelbewierookte
spionagereeks Edelman, bedelman, schutter, spion
(Thinker, Taylor, Spy) naar het gelijknamige boek van
John Le Carre, met in de hoofdrollen o a Alec Guinness
Requiem voor een gangstertje dn de reeks Drie Sterren BRT 2) IS een Duitse dokumentaire over jeugdbenden in
Brooklyn (New York) Een programma dat heel wat onderscheidingen vergaard heeft Tros (Ned 2) brengt de 1ste aflevering
van een dnedelige Australische thriller die tot het «betere werk»
gerekend mag worden Eenzaam spel (Run from the morning)
Voor de liefhebbers van de «ernstige» muziek brengt RTBF 2 in
de reeks portretten van beroemde musici.
GH H

W I J n/A

NED. 2

RTB 2
21 05 La legende irlandaise (fJ —
2200 Nieuws

ARD

ZDF
1615 Kind zijn in het industnetijdperk (reportage) — 1645 Nieuws
— 18.20 Dick und Doof (Laurel en
Hardy) — 19 30 Korrespondenties
uit de hele wereld — 2015 Aktenzeichen XY.'ungelost — 2115
Felix und Oskar (humor) — 23 05
Aktenzeichen XY ungelost (eerste resultaten) — 2315 Goldhelm
(film) — 050 Nieuws

D. 3
2245 Kultur und Wissenschaft De
schilder Willem de Kooning (portret)

LUX.
2000 Een miljoen dollar voor 6 kinderen (dokJ — 21 00 Caramtwlage (tv-film)

TF 1
2900 Nieuws - 2030 La route
des indes (toneel) — 22 00 Kultureel magazine — 2305 Nieuws

A. 2
2000 Nieuws - 2035 Tarendol
(tv-film) — 21 35 Apostrophes —
2255 Nieuws - 2302 La fievre
dans le sang Cfilm)

FR. 3
20 30 Le nouveau vendredi (reportage) — 21 30 Changement de decors (f) - 22 25 Nieuws

NED. 2
1855 Nieuws — 1859 Bart>apapa
(fJ - 1905Pinokkio(fJ - 1957
Dick Turpin (fJ — 2000 Nieuws
- 2027 Leve Jane CfJ - 2052
De Mike Burstyn show - 2225
Onedin Lijn CfJ - 2315 Voetbal
'80 - 2350 Nieuws

RTB 1
16 00 Cabaret Toumaisien CWaals
dialekt) - 1830 Folllies Cpop) 1910 Antenne-soir
— 1930
Nieuws — 19 55 Mangroven in het
woud Cnatuurmagazine) — 2025
Lord Lim Cavonturenfilm) — 2300
Nieuws

ARD
1700 Das weisse Kleid Cover de
zin van het kerkelijk huwelijk in
onze bjd) — 18 05 De Duitse voetbalkompetitie — 20 00 Nieuws —
2015 Éin Pfau wird gerupft Ctoneel) — 2140 Nieuws - 2200
Kamavalprogramma — 2315 Brutale Schatten Cgangsterfilm) —
055 Nieuws

ZDF
1900 Nieuws - 1930 Nur ein
freundliches Wort (jeugdfilm) —
2015 Abenteuer in Rio Cfilm) —
2205 Nieuws - 2210 Sport-Studio — 2325 Josh Cwestern)

D3
20 00 Nieuws — 2015 Mahagonny
CzangspeO — 21 00 Fenen eines
Filmmachers Ckortfilms) — 21 55
Karnaval in Vnngsveedel

LUX.
BBC 1
16 25 Magazine van zender Wales
— 1653 Regionaal nieuws —
16 55 Kinderprogramma's — 1840
Nieuws — 1855 Regionale magazines — 2000 The superstars
(spel met superkampioenen) —
21 00 My wife next door (f) —
2130 Francis Durbridge (f) —
22 25 The Eddie Capra Mystenes
(f) — 2350 Ballroom Champions
(danswedstrijd) — 025 Chicago,
Chicago (f)

1930 Aventures des hommes
CdokJ — 2000 L'enquête de l'inspecteur Graham Cpolitiefilm) —
21 30 Filmaktualiteiten - 22 00 Family Life Cfilm)

F1
13 30 Le monde de I accordeon —
19 20 Gewestelijke aktualiteiten —
2000 Nieuws — 2030 Numero un
Cvanete) — 21 33 Anna Karenine
Cf) - 2228Tele-Foot 1 - 2328
Nieuws

FR. 3

BBC 2
15 20 All in a night's work Cfilm) —
16 50 Voor amateur-astrologen —
1710 Amusementsmagazine —
19 20 Tafeltennis —2000 Nieuws
— 2010 Biljarten — 2105 The
marked woman Cfilm) — 22 40 The
enigma CTV-spel) — 000 Nieuws
— 015 Engels vogelpik en biljarten
— 005 Film (tot 150)

BBC 3
11 30 Humor, show en gekke spelletjes — 13 30 Sportmiddag (Paardenrennen, Voetbal, Worstelen)
— 1805 Nieuws — 1815 Songs
uit 1950 en '60 — 1915 Rease Sir
Cfilm) — 2115 The Faith Brown
Chat Show - 005 Cokl Sweat
Csuspensefilm)

— De Vogelversci
een uitmuntende \
Donderdag 14 feb

ZDF
1505 Harold Lloyd IV
willen Cfilm) - 1930
Silvia und die anderer
Regenboog-pers) —
Riesenrad Cfilm) —
hier ist Berlm Csfiow)

D3

2015 De verovenng v
land CdokJ

LUX.

1730 LTle mysteneusi
film) - 1930 Edo
(portret) - 21 00 La 1

FJ

BRT
900 Voor boer en tuinder — 930
Doe mee — 1000 Euchanstievienng uit Waterschei — 11 00 Konfrontatie CdebaO — 1200 Nieuws
voor gehoorgestoorden — 1430
Open school — 1500 Sesamstraat CfJ — 15 25 Schaduwen CfJ
— 1550 De mooie en het beest
Cpoppenfilm) — 1615 Studio vnje
tijd — 1715 Sportuitslagen —
1830 Fred Basset CfJ - 1835
Energiebespanng, blikvanger of
bliksemafleider"? — 1955 Oscar,
het konijn (fJ — 1945 Nieuws —
2000 Sportweekend - 2030 De
geheimen van D-dag (reportage)
— 2215 Lied van mijn land (koorzang ensolo)^---2245Nieuws

NED. 1
1600Teleac — 1830 Ruimtevaart
(kursus) — 19 00 Nieuws — 1905
Staaltje de lokomobef (f J«r — 1910
Jemenitische bruiloft (folklore) —
19 30 U ZIJ de glone (religieuze muziek) — 2015 Ja, natuurlijk üiatuurkwis) — 21 45 Ander nieuws
— 2220 Paul Van Ostaijen (poëtisch portret)^— 2225Nieuws

NED. 2
1530 Nieuws - 1535 Lassie (f)
— 16 00 Eskimo's, mensen van het
hoge noorden (dok J — 16 25 Cantate Domino (religieuze muziek) —
1705 Studio sport 1 - 1740 De
reis van Charles Darwin CdokJ —
1840 Sesamstraat - 1855 Cinevisie Cfilmrubnek) — 1950 Studio
sport 11 — 2015 Sprekershoek —
2030 Humanistisch vertxDnd —
2035 Nieuws - 2040 Uit de
volksmond Cpraatprogramma) —
21 30 Op hun pik getrapt CKoot en
Bie) — 2210 De berceuse van Busoni CDante) — 2310 Nieuws

RTB1
1200 Faire le point CdebaO 1300 Nieuws — 1305 Concertissimo — 1430 Filmmagazine —
1500 Visa pour le monde Ckwis)
— 1655 Lhomme qui valait trois
milliards Cf) — 1745 Sportuitslagen — 17 50 Chantez frangais —
1815Cirkus - 1840 Tintin Cf) 1900 Sportweekend — 1930
Nieuws — 1955 Voulez-vous
jouer? Cspel) — 21 15 Lulu Ctvfilm) — 2255 Nieuws

ARD
1510 Der Opernball Coperette) —
1745 De Turkana-stam in Kenia
Cdok) — 2015 Der Handstreich
am K2 Creportage)

1540 La merveilleuse
Jeux Olympiques (de
en evolutie van de
Spelen) - 1925 Die
(reportage) - 2000
2030 Ambre (film) grands pas classique
fie) — 2245 Nieuws

A2

16 35 Les dames de l<
1730 Les Muppets
Nieuws - 2035 D«
2215 Fenêtre sur„ (re
2245 Jazz. - 2315

F3

17 00 Beethoven Conb
posities) — 1715 L«
monsieur Perrichon
— 21 40 L'invite de Fl
Nieuws — 2235 ü
docteur Mabuse Cgne

BBC1

17 50 Mickey Mouse c
Nieuws — 19 05 Toer
zine — 2015 Kharto
2225 Spyi Cberoemd
23 25 Everyman CdokJ
de Japan Cdok)

BBC 2

1815 Rugby wedstnj
Nieuws - 2045 S|
CdokJ - 21 45 Nieu\
Stuart Burrows sings
lost txays (tv-film)

ITV

1250 Survival in the i
ne) — 1300 Aktualit
ne — 1545 Voetbal 1
land - 16 45 Sounds
Seekers - 1800 Val
1930 Nieuws - 201
tunes (familiekwis)
Nieuws - 050 Bilje

Maandi

11 FEBI
BRT

1400 Schooltelevisie
Fred Basset (f) - 18
— 1830 Open schoo
rondom ons — 19 00 I
1945 Nieuws - 2C
dobbel - 21 00 Ontsr
te (f) - 21 50 Vrouw
amputatie — 2230 N
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TI/-PROGR/1MMKS
RTB 2
19.55 Musiscope. (Variété). —
20.45 Geel (reportage). - 22.00
Nieuws.

ARD 1
16.10 Prins Charies van Engeland.
(Reportage). — 21.45 Die Spezialisten (f.) — 23.00 Zwei himmllsche
Töchter. (f.) — 0.00 Nieuws.

ZDF
19.30 Der Kiebitz. (VolkstoneeD. 21.00 Heute-journal - 21.20 Olympische winterspelen Lake Racid
1980. (Reportage).

D. 3
19.00 Klowns, die grappen ernstig
nemen. (Reportages). — 19.45
Journal 3. — 20.00 Nieuws —
21.15 Sport kritisch. - 21.45 Nachfrage. (Toeschouwers in gesprek
met «Panorama»).

LUX.
Vogelverschrikker, vlotte roadfilm rond twee marginalen (Gene Hackman en Al Pacino). Met
muntende Vllmos Zsigmond achter de camera,
dag 14 februari om 20 u. 15 op RTB 1.

NED 1
rold Lloyd: Matrose wider
m). - 19.30 Von Königin
i die anderen... (de Duitse
log-pers). — 20.00 Das
d öilnO. - 22.00 Hallo,
Jerlin (show).
verovering van het vasteO.
i mystérieuse (avonturen19.30 Edouard Rgnon
— 21.00 La rupture (film).

merveilleuse histoire des
mpiques (de geschiedenis
jtie van de Olympische
— 19.25 Dieren in Parijs
ie). - 20.00 Nieuws. —
nbre (film). — 22.00 Les
las classjques (koreogra2.45 Nieuws.

i dames de la cóte (fJ. —
es Muppets. — 20.00
- 20.35 Detroit (fJ. lètre sur_ (reportage). —
•L — 23.15 Nieuws.

18.55 Nieuws. - 18.59 Chariies's
Angels (O. — 19.47 Konsumentenrubriek. — 20.20 Freebie and the
bean. Politiekomedie. — 21.35
Nieuws. - 22.35 Het oog (dokJ. —
23.00 Socutera. - 23.15 Nieuws.

NED 2
18.55 Nieuws. — 18.59 Doctor
Snuggles (tekenfilm). — 19.05
Avro's Toppop. — 20.00 Nieuws.
— 20.27 Telebingo - spelen en laten spelen. — 21.50 Televizier magazine. — 22.30 Een ruiter rijdt
voorbij (f). — 23.30 Nieuws.

RTB 1
14.00 Schooltelevisie. — 17.50
Monsieur Rosée (f). — 18.15 Zigzag (spel). — 18.30 Boekenmagazlne. — 18.45 Lundi-Sfxarts. — 19.15
Antenne-soir. — 19.30 Nieuws. —
20.00 La Rivale (film). - 22.35
Nieuws en weertjericht

;key Mouse club. — 18.55
— 19.05 Toeristisch maga20.15 Khartoum (film). —
ly! (beroemde spionnen),
sryman (dokj. — 0.00 Insi1 (dok).

igby-wedstrijd. — 19.10
— 20.45 Spirit of Asia
21.45 Nieuws. — 21.50
irrows sings. — 2320 The
i (tv-film).
rvival in the air (natuurse3.00 Aktualiteitenmagazi1.45 Voetbal In Zuld-Enge6.45 Sounds of... The New
- 18.00 Vakantietips. iuws. — 20.15 Family forfamiliekwis). — 23.15
— 050 Biljartkompetitie.

20.25 Li Dossier 6.800 (Waals dialekO. - 22.00 Nieuws. - 2220
Joop Zoetemelk (portret).

20.00 Nieuws. — 20.15 Jacques
Offenbach (dok). — 21.15 Gott ist
Brasilianer (dok). — 23.00 Zeit der
Einsamkeit (film). — 0.25 Nieuws.

ZDF
19.30 Hitparade in ZDF - 20.15
Brandstofverbruik (reportage). —
21.00 HeuteJournal. - 2120 Aus
heiterem Himmel CTV-film). —
23.00 Nieuws.

11 FEBRUARI

~

~

ITV

15.30 How to commit Marriage
(film). — 17.15 Filmmagazine. —
18.45 Nieuws — 19.00 Regionaal
magazine. — 21.30 Aktualiteiten in
beeld. - 22.00 The Sandbaggers
(f). - 23.00 Nieuws - 23.30 Reionaal nieuws. — 23.35 Diane
lors ontvangt gasten. — 0.05 Kaz.

g

Dinsdag
12 FEBRUARI
BRT 1
14.00 Schooltelevisie. -_ 18.00
Fred Basset (fJ — 18.05 Sesamstraat — 18.30 Open school. —
19.00 Lachertjes (kortfilms). —
19.05 Gastprogramma. (Het Willemsfonds). — 19.45 Nieuws. —
20.10 De Gong-Show. - 20.55 2 is
te weinig, 3 is te veel (over het
ideale kinderaantal). — 21.45 Jij of
wij. — 22.10 Jefta (oratorium). —
22.40 Nieuws

BRT 2
20.10 Naar het hart van Afrika.
(dokJ - 20.30 De Kollega's. (fJ 21.10 Frenzy (thriller).

D3

NED. 1

20.15 Kuste der Gesetzlosen.
(Film). — 22.45 De Indische meditatie, (reportage). — 23.45 Nieuwa

18.00 W.K. Schaatsen (reportage).
- 18.30 Sesamstraat - 18.45
Paspoort — 18.55 Nieuws. —
18.59EO-Kinderkrant - 19.30 Het
kleine huis (fJ — 20.15 Here, laat
ons bidden, (reeks over bidden). —
20.35 Orgellmprovizaties door
Klaas Jan Mulder. — 20.50 Tijdsein
(retro). - 21.24 Slotmeditatie. 21.37 Nieuws. — 21.55 Panoramiek. — 22.15 Hindoeïsme, een
manier van leven en denken. (Reportage). — 22.45 Nieuws. —
22.50 Olympische winterspelen Ijshockey XNederiand—Canada)

LUX
19.45 Entre chiens et chats (dok).
— 21.00 Confidences sur l'Oreiller
(film).

FR 1
14.25 Splendor (film). - 16.55 Les
rendez-vous au club. (Magazine).
— 19.44 Les beaux joueurs (spel).
— 20.00 Nieuws — 20.30 Justine
(film).

F2

landag

BBC 2

18.35 Chariie Brown, (tekenfilm).
— 19.50 Hondendressuur — 20.15
Nieuws. — 20.25 Rockmagazine.
- 21.10 The Godies (Britse humor). — 21.40 Des O'Ctonnor
show.

RTB 2

ARD

sthoven (ontsekende kom— 17.15 Le voyage de
• Perrichon (vaudeville).
L'lnvité de FR 3. - 23.00
— 22.35 Le dialxjlique
Mabuse (griezelfilm).

kwis). — 20.15 Blake's seven
(SF-0. - 21.10 Aktualiteitenrubriek. - 22.00 Nieuws - 22.25
Film. — 0.40 Nieuws.

16.15 Magazine over Amerika. —
17.20 Geneeskunde (reportage).
— 20.35 Aktuallteitenmagazine. —
21.40 De memoires van Henri,
graaf van Parijs - 22.30 Salie de
fetes. - 23.20 Nieuws.

NED. 2
18.55 Nieuws. - 18.59 Sinbad de
zeeman (f.) — 19.25 De Muppetshow. - 20.00 Nieuws. — 20.27
Buddenbrooks (fJ - 21.30 Brandpunt. — 22.05 Drie hoog achter (f J
— 22.30 Een nieuwe wijk, een nieuwe kerk? (reportage). — 2315
Nieuws.

RTB 1
:hooltelevlsle. — 18.00
set (f). - 18.05 Held! (f).
Open school. De natuur
.ns - 1900Dbemee. 3UWS -

20.15

F3
20.30 Le concierge, (vaudeville).
21.55 Nieuws.

Dubbel

- 21 00 Ontsnapplngsrou21.50 Vrouwen en borst1. — 2230 Nieuws.

BBC 1
1945 A question of sport. (Sport-
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1400 Schooltelevisie. 17.50
Monsieur Rosée (f.) — 18.15 Zigzag (spel). — 1930 Nieuws. —
19.55 Petit dejeuner compns (f.) —
20.50 Au nom de la loi. (Politie,
drugs, dancings). — 21.50 Entree libre. (Vnje tribune). — 22.35 Artshebdo. - 23.05 Nieuws.

18.20 1980 en de problemen van
de vrouw. — 19.45 Entre chiens et
chats, (dokJ - 20.00 Super Jaimie
(fJ — 21.00 Une certaine rencontre. (Film).

TF 1
16.28 Salvatore Adamo. (Show). 17.54 Richard C>x;clante. (Variété).
— 18.57 Echt geb>eurde verhalen.
— 19.20 Gewestelijke aktualiteit
— 19.44 Les t>eaux joueurs. (Spel).
— 20.00 Nieuws. - 20.30 Je dors
comme une t)ét)é. (Film). — 21.30
Maria C^asares, résidente privilégiée. (PortreO.

A2
16.30 Magazine over Amerika —
17.20 Surfing Ball. (Reportage). —
19.45 Ontspanningsprogramma. —
20.00 Nieuws — 20.30 Un justicier
dans la ville. (Politiefilm). — 23.30
Nieuws.

F. 3
20.00 Les jeux de 20 heures.
(Spel). — 20.30 Tarzan trouve un
fils. (Film). — 21.50 Nieuws.

BBC 1
1620 Magazine van zender Wales.
— 16.53 Regionaal magazine. —
19.50 Reeks over t>ezuinigingen. —
2020 The Rockford Files, (fJ 23.15 Omnibus (DokJ - 0.05
Nieuws. — 0.07 Talkshow.

BBC 2
16.00 Propaganda with facts. (Film
en propaganda in de jaren dertig).
— 18.40 Komische film. — 19.55
Worid about us. San Giorgio.
(DokJ - 20.45 Nieuws - 21.10
Company & Co. (f J - 22.00 The
getting of wisdom. (Film). — 23.45
Newsnight — 0.30 The old grey
whistle test (Muzikale show).

ITV
14.30 Airport Chaplain, (fJ — 15.00
Middagmagazine. — 15.45 Wilde
Alliance. (Thrillerserie). — 16.45
Three little words. (Kwls). — 17.15
Popmagazine. — 18.45 Nieuws. —
19.00 Regionaal magazine. — 20.00
Emmerdale Farm, (f.) — 21.00 Armchair thriller. (Thriller). - 21.30 Robin's nest, (f.) — 22.00 Hollywood.
(DokJ - 23.00 Nieuws. - 23.30
Midweek sports. — 0.45 Police
Surgeon: Vanished. (fJ.

Erik, of Het Klein Insektenboek (fJ.
— 1620 De dieren van het groene
woud (f J. — 16.45 Ren je rot (spel).
— 18.05 Olympische Winterspelen
(IJshockey: Zweden —VSA). —
18.30 Sesamstraat (fJ. - 18.45
Toeristische tip)s. — 18.55 Nieuws.
— 18.59 Van gewest tot gewest
— 19.50 Politieke partijen. - 20.00
Artsenij. — 20.25 Olympische Winterspelen (reportage). — 21.53
Nieuws. — 22.10 Panoramiek. —
22.40 Studio Sport 23.15
Nieuws.

NED. 2
10.30 Open school tijd. - 18.00
Nieuws voor gehoorgestoorden.
— 18.10 Teleac. - 18.55 Nieuws
— 18.59 Ik weet het niet je moet
niet zeuren (kortfilm). — 19.25
Kenmeri^. — 20.00 Nieuws
20.27 Socutera (minder-validen).
— 20.32 Countdown (pop). —
2120 From here to eternity (fJ. 22.00 Johnny Cash (show). —
22.25 Info Special (politieke reportage). - 23.05 Teleac. - 23.40
Nieuws.

RTB 1
14.30 Schooltelevisie. — 15.30
Electronix. — 17.00 Feu vert —
19.30 Nieuws — 20.00 Reviens petite Sheba (toneel). - 21,30 Élémentaire, mon cher Einstein? (wetenschappelijk). — 23.30 Nieuws.

RTB 2
19.55 Un flfc (politiefilm). - 21.30
That's Hollywood (dokJ.

ARD 1
20.15 13e Olympiscfie Winterspelen (reportage).

ZDF
1820 Bilder, die die Welt t>ewegten
(reportage). — 19.00 Nieuws. —
20.15 ZDF-Magazin. - 2120 Die
Strassen von San Francisco (fJ. —
22.40 Der fröhliche Weinberg (Blijspel).

ARD 3
22.00 Die Kriminalpolizei rat —
22.05 Boulevard der Dammerung
(film). — 23.50 Nieuws.

LUX.
19.45 Entre chiens et chats (dokJ.
— 19.55 Aujourd'hui en bref. —
20.00 Hit-Parade. - 21.00 La légende de I'ouest (western).

13 FEBRUARI
BRT 1
15.30 Open school. - 16.30 TipTop. - 1815 Fred Basset (fJ. 18.20 Robin Hood (fJ. - 19.05 Het
lied van de schilder (kortfllm). —
19.17 Standpunten (CVP). - 19 45
Nieuws. — 20.20 Mork en Mindy
(fJ. - 20.45 Béthune (dokJ. 22.15 Nieuws

BRT 2
20.15 Een bewogen liefde (film). —
22.05 Debat n.a.v de film over gehandicapten

NED. 1
15.30 Het is hier 40° onder nul,
kom je ook' (natuurfilm). — 15.55

kleuren-tv
PROGRAMMA'S
DIREKT
TE KIEZEN
21.50 Edelman, k>edelman, schutter,
spion (fJ — 22.40 Nieuws.

BRT 2
20.10 Première. — 21.00 De ijzeren
Gustav (fJ — 21.55 Lefty: requiem
voor een gangstertje (dokJ —

NED. 1
16.25 OlympMSche winterspelen. —
18.30 Sesamstraat (fJ. - 18.55
Nieuws. — 18.59 Tom & Jerry (tekenfilm). — 19.10 Zing met ons
mee in... bwvenkarspel (show). —
20.00 Het laatste vuurgevecht
(western). — 21.35 Nieuvre. —
21.55 Olympische winterspelen

NED. 2
18.55 Nieuws — 18.59 De Tros top
50. - 20.00 Nieuwe. - 2027 Dubt)elspel (speD. — 21.30 Eenzaam
spel (thnller). — 2225 Aktua tv. —
23.00 Soap (fJ - 23.30 Nieuws

RTB 1
14.00 Schooltelevisie. — 17.50 Les
mohicans de Pans (fJ — 18.15 Zigzag (speD. — 1830 La communauté frangaise de Walk>nle de Bruxelles. — 19.30 Nieuws. — 1955
Knutselmagazine. — 20.15 L'épouvantail (film). — 22.05 Filmmagazine. — 2250 Nieuws.

RTB 2
19.55 Risquons tout 150 jaar Belgische geschiedenis (kwis). — 20.40
Metislav Rostropovitch (portreü.

ARD
20.00 Nieuws — 20.15 Oliesjeiks
tussen twee vuren (dokJ — 21.00
Verstehen sie spass? (Verixxgen
kamer). — 22.30 Tagesthemen. —

ZDF
1820 Der Bürgermeister (fJ —
19.00 Nieuws. — 19.30 Der grosse
Preis (spel). — 21.00 HeuteOournal. — 2120 Athen - Der Tod einer
Stadt 0-eportage). - 22.05 Der Komantsche (tv-speü.

D. 3
2000 Nieuws - 20.15 Julia und
die Geister (filnn). - 2320 Nieuws.

TF 1
18.54 Echt geb>eurde vertialen. —
20.00 Nieuws — 20.30 L'inspecteur mène l'enquête (politiespeD.
— 22.15 Literair magazine.

A2
19.45 Ontspanningsprogramma. —
20.00 Nieuws. - 20.40 Palmares
80 (show).

FR. 3
19.10 Nieuws. — 19.20 Regionaal
programma. — 20.30 Le temps
d'une miss (reportage). — 22.20
Nieuws.

BCC 1
7.38 Open universiteit (tot 8.55). —
18.40 Nieuws. — 18.55 Regionale
magazines. — 19.45 After the fox
(film). — 21.25 The two Ronnies
(sketchen). - 22.00 Nieuws. —
2225 Sportsnight — 23.45 Parkinson's talk show.

BBC 2

Woensdag

PRECISIA

18.40 Laurel & Hardy (film). 20.55 Kunstrubnek. — 21.30
Sweet Charity (film).

ITV
20.00 This IS your Kfe (variété). —
21.00 Very like a whale (tv-spel). —
23 00 Nieuws. - 23.30 Unicef popgala. — 0.45 Regionaal nieuws. —
050 Country- and westernmuziek.

Donderdag
14 FEBRUARI

LUX.
19.45 Entre chiens et chats (dokJ
— 19.55 AujourdTiui en kiref. —
20.00 Ijsmannen (fJ - 21.00 L'école buissonnière (film).

TF 1
18.57 Echt gebeurde verhalen. —
19.00 (Sewestelijke aktualiteit —
19.44 Politieke partijen. — 20.00
Nieuvirs. — 20.30 Op>ération trafics
(fJ — 2125 Aktuallteitenmagazine

A2
1920 Gewestelijke aktualiteit —
19.45 Top club (variété). - 20.00
Nieuws. — 20.40 L'oeuf (toneeO. —
22.55 Klassiek

FR. 3
20.00 Les jeux de 20 heures (spel)
— 20.30 Trois questions a FR. 3
(reportage). — 20.35 Peau de banene (film). — 22.10 Nieuws.

BBC 1
7.38 Open universiteit (tot 8.55). —
20.40 Milieutjederf in de toekomst
(dokJ - 21.05 Wikilife on one (natuurreeks). — 21.30 Watch this
space (fJ - 22.00 Nieuws —
2225 The ladies (tv-spel).

BBC 2
18.40 Laurel and Hardy (stomme
film) — 19.00 The goose steps out
(film). - 20.15 Nieuws - 20.25
Weekoverzicht — 21.00. — Reeks
over uitvindingen. — 21.30 Public
schools (dokJ - 22.00 Mash (fJ
- 22.25 Man alive (dokJ - 23.45
Nieuws.

BRT 1

ITV

14.00 Schooltelevisie, 18.00
Fred Basset (fJ — 18.05 Agenda.
- 18.35 DIck Turpin (fJ - 19.00
Lachertjes. — 19.05 Sporttribune.
- 19.45 Nieuws - 20.10 De Mallens (f) - 2100 Panorama. —

16.45 Vedettes van vroeger vertellen. — 19.30 KWIS tussen universitaire teams. - 20.30 Bemie (fJ. —
21.00 Armchair thnller (tv-thriller).
— 21.30 Achter het nieuws. —
22.00 Chief of detectives (fJ —
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kRITI^CH D^KCK^h
Na Rum nu ook

„Nacht
##

van de poëzie

voor ^t laatst

Wm^p;r.ji^^'

Na Vorst en Kortrijk staat de
derde en naar verluidt laatste
Nacht van de Poëzie door de
alomgekende Guido Lauwaert ingericht voor de deur.
Op zaterdag 16 februari, vanaf 21 uur gooit Vorst-nationaal zijn deuren wijd open
voor ondermeer Harry Mulisch, Hugo Claus, drs. P.,
Frank de Crits, maar ook
«Wij»-medewerker en dichter
Nic Van Bruggen. Voor enkele tientallen onbekende jongens en meisjes wordt het dé
grote nacht om hun poëtische aspiraties en ontboezemingen wereldkundig te maken. Maar ook op muzikaal

^yÉ

vlak is men niet bij de pakken
blijven zitten en is Vlaanderen's meest populaire jazzgroep de Milkshake banana
band en ook het zigeunerensemble van Ladjo Bilo zijn
van de partij, ook is de bijdrage van het (hopelijk talrijke)
publiek 200 frank.
Of de Vlaamse en Nederlandse radio meedoen blijft
nog altijd een open vraag —
Lauwaert wil zo veel mogelijk
(betalend) publiek — hij moet
zijn dichters betalen... Daarom werd het inkomgeld zo
laag
mogelijk
gehouden:
200 f r.

R U M : de tweede scheiding is definitief

Houser Orkoter uit elkaar!
Na eind vorig jaar Neerlands Hoop
en kabaret Ivo de Wijs is ook talentvolle totaal-teatergroep Mauser Orkater aan zijn afscheidstoer
toe. Met deze vierde produktie
«Zie de mannen vallen», waarvan

EMI op de valreep de elpee met
de liedjes op de markt gooit (Bovema-nr. IA-062-26375) gaan de
wegen uit elkaar. Het optreden vorige week moest wegens technische moeilijkheden de avond zelf

Dit jaar bestaat de Stichting Ons Erfdeel tien jaar. Naar aanleiding daarvan zal in april a.s. de Bibliografie Ons Erfdeel
1957-1977 verschijnen, meer dan 400 biz. waaruit zal blijken
hoe divers het tijdschrift «Ons Erfdeel» sinds zijn ontstaan
is geweest. Behalve Ons Erfdeel wordt verder aandacht besteed aan Septentrion, en het Jaarboek Oe Franse Nederlanden/Le Pays Bas Francais. In september komt daar een
heel nieuwe uitgave bij nl. een drietalige brochurereeks
(Frans, Engels en Duits) over onze taal. Het ligt in de bedoeling, via de verspreiding van deze brochures op grote schaal
in de ons omringende kultuurgebieden, onze eigen Nederlandse kuituur beter bekend te maken. Deze brochurereeks
is niet aan een vaste verschijningsdatum gebonden. Ze zet
in met een essay over het Nederlands, leder nummer zal 64
bIz. tellen, zeer verzorgd uitgegeven en geïllustreerd. Per eksemplaar kost de brochure 150 B.fr., Nederland 10 gulden.
Andere landen 180 fr.-

Tien jaar

STICHTING
ONS ERFDEEL
Ons Erfdeel zelf kost 730 fr. Ned. 50 fl., Frankrijk 100 FF. Andere landen 800 B.fr. Septentrion kost 50 FF, 350 B.fr. en Nederland 24 fl. Andere landen 380 B.fr. Een gekombineerd
abonnement op beide tijdschriften kost 1.020 B.fr, Nederland 70 fl. en Frankrijk 145 FF. Andere landen 1.120 B.fr. De
Franse Nederlanden/Le Pays Bas Fran9ais 600 B.fr., 43 fl. en
85 FF. Andere landen 650 B.fr. Dit jaarboek telt 256 bIz. en is
rijk geïllustreerd.
Overschrijving op POR 000-0907100-53 van Stichting Ons
Erfdeel vzw, te 8530 Rekkem.
Het is wel interessant er op te wijzen dat Ons Erfdeel in de
loop van zijn 20-jarig bestaan (1957-77) niet minder dan
4.046 artikels publiceerde, waaraan honderden auteurs uit
Noord en Zuid en ver daarbuiten hun medewerking verleenden. Wat aanvankelijk een jongerentijdschrift was evolueerde naar een algemeen Nederlands kultureel blad. Hoofdredakteur Jozef Deleu was al die tijd de motor van deze diverse initiatieven op hoog peil. (RC)
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worden afgelast en wordt naar
een latere datum uitgesteld. Zodat
wij met nog enkele honderden het
moeten stellen met de plaatopname. Tussen haakjes deze geeft zowel tekstueel als muzikaal een
goed klankbeeld weer van de vele
goede vondsten en dikwijls poëtisch verwoorde ontboezemingen
die wel soms aan Neerlands Hoop
in betere dagen doen denken.
Hasselt en omgeving heeft het geluk de groep voor een (voorlopig)
laatste keer aan het werk te zien in
het Kultureel Clentrum, vanavond
(donderdag 7 febJ om 20 u. Van
Neerlands Hoop 'ougedienden
Freek de Jonge is vernomen dat
hij aan het soloprojekt De komiek
werkt waarmee hij reeds vanaf
half februari voor drie maanden
doorheen Nederland trekt, er de
hele maand april in Carré te Amsterdam is, terwijl Bram Vermeulen met gitarist Jan Visser een
meer muzikale toer opgaat

nieuwe reeks voorgesteld, begin
augustus en september e.k. O p de
elpee twaalf nummers waarvan
zeven van de hand van Richard
Gendall die de nummers voor
haar op maat heeft geschreven.
Een kort woordje op de hoes van
Brenda vertelt dat zijzelf niet voor
woord en muziek zorgt, zij is enkel
de overtuigende vertolkster van

de gevoelens en typische elementen uit het Engelse volksleven,
door talentvolle
woordkunstenaars beschreven. De muzikaal
sfeervol begeleidde teksten handelen over het afgelegen en legendarische Cornwall, de visvangst
en de wijnteelt, over liefde, een
open kijk op het leven, eenvoud,
én een dagje Parijs.
Sergius

Folk terug
naar de bazis
De laatste jaren stagneerden
volksmuziek en folk is nu bij de inzet van de tachtiger jaren op een
nieuw keerpunt gekomen. Men wil
een terugkeer naar de oorsprong,
terug naar de «roots». Met de elpee van de Leuvense groep 1544
kregen w e reeds een voorsmaakje, en de ontbinding van Rum wijst
ook in die richting: muzikaal kon
men alvast niet veel verder. Ex-lid
Pol Rans ging reeds eind '77 samen met Bruggeling Lieven Misschaert de weg terug naar oorspronkelijke luitmuziek en Renaissance. Een richting die ze met veel
talent waarmaken door levendig
en tijdsgetrouw goede kopieën
van originele instrumenten te bespelen. Ook de Argentijn Juan
Masondo en zijn vriend Dirk van
Esbroek zijn reeds een paar jaar
suksesvol hun volksmuziek verder
aan het doorgronden. De tijd van
Fairport Convention en andere Engelse elektrische folk is reeds lang
verleden tijd en een dame als
Brenda Wootton een nieuwe elpeekans geven in deze tijd betekent dan ook dat men er brood in
ziet.
De geplande optreden-reeks van
niet minder dan negentien dagen
door ons land is reeds een goed
teken aan de wand, er is al een

Horry Sacksioni te Antwerpen
Van 17 tot 23 maart wordt in Nederland een speciale toernee gepland
met Harry Sacksioni, waarop hij door een groot orkest zal worden begeleid.
In het kader van deze toernee wordt slechts één optreden in Vlaanderen gepland nl. op vrijdag 21 maart in de Kon. Elisabethzaal te Antwerpen.
Toegangskaarten (van 200 tot 600 fr.) voor dit unieke koncert kan men
bekomen aan de Kon. Elisabethzaal (naast dierentuin), Astridplein te
Antwerpen of telefonisch reserveren tel. 031-33.84.44. ^
Dit koncert wordt georganlzeerd door het Algemeen Nederlands
Zangverbond m.m.v. het Noordstarfonds vzw.

„De draaideur # /
De draaideur is een in de ik-vorm
geschreven en blijkbaar op autobiografische momenten gebaseerde roman van Patrizio Canaponi.
Het hoofdpersonage, een jonge
homo die zich af en toe ook wel
met vrouwen inlaat, ontmoet in de
cirkel van een draaideur van het
•Amsterdamse café Américain iemand die hij als «een oudere tweelingbroer» beschouwt en met wie
hij op een travestietenpartijtje belandt
Het verhaal is erg verward en
eigenlijk is het geen verhaal, maar
worden er episodes verteld uit het
wedervaren van de nogal reis-

lustige jongeman. Op zijn tochten
in West-Europa wordt hij al eens
uitgeschud en
kaalgeschoren,
krijgt hij schurft duikelt hij dronken met Ivo het bed in, is hij te
Rome straatprostituée en belandt
tenslotte weer bij travestieten en
tweelingbroers, zodat de cirkel gesloten is.
Belevenissen en herinneringen lopen door elkaar, de verteltrant is
onrustig, de taal heeft iets mystificerends en onbezonnens.
Jan Van Bossuyt
— Patrizio Canaponi, De draaideur 1979. Em. Querido's Uitgeverij B.V. - Amsterdam
- 119 bIz. - 19 gulden.
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• Van 10 februari tot 2 maart
stelt Renaat Ivens zijn werk ten
toon in de Galerij Brabo, Desguinlei 100 te Antwerpen. Opening op vrijdag 8 februari om
20 u met inleiding door kunstcriticus Waterschoot Dagelijks
van 14 tot 17 u., uitgenomen zaterdag, zondag open.
• De Vereniging der Belgische Galerijen voor Aktuele
Kunst en veertien internationale
galerijen organizeren tot en met
10 februari in het Paleis voor
Schone Kunsten te Brussel (KoningsstraaO, de -Zevende Aktuele Kunstmarkt» Opening donderdag 31 januari van 18 tot
21 u. Dagelijks van 14 tot 19 u.,
zaterdagen van 11 tot 19 u.
• Mircia Marosin stelt ten toon
in het Kultureel Centrum Brussel (voormalige St-Niklaaskerk
van Neder-Overheembeek), van
1 februari tot 2 maart, dagelijks
van 15 tot 19 u, behalve maandag.
• Kunstschilder Philip Labarthe stelt ten toon in het kultureel centrum van St-Pieters-

Een vlot leesbare samenvatting
van 150 jaar historische achtergronden en feiten om te
begrijpen wat vandaag in
dit complexe land gebeurt!
Auteurs:
R. Dhondt en G. Hochepied

168 blz.- 220 illustraties
«Boek-van-de-Maand» p r i j s :

van 7 februari tot 8 maart.

3 6 5 fr.
zolang de voorraad strei^t)
In de erkende boekiiandel
Vereniging ter Bevordenng van het Vlaamse Boekwezen, v z w - Antwerpen

Woluwe van 7 februari lot 1
maart dagelijks van 11 tot 18 u.,
's vrijdags tot 21 u Opening
donderdag 7 februari van 18 tot
20 u. Charles Thietemansiaan 93
te 1150 Brussel.
• Kunstschilder Jean-Marie
stelt van 1 tot 24 februari tentoon in de kunstgalerij Embryo,
Justus Lipsiusstraat 20 te Leuven Open van 14 tot 18 u. Zonen feestdagen van 11 tot 13 u. 's
Maandags gesloten. Zijn werk
doet denken aan naTeve kunst
Deze
rasechte
Leuvenaar
(1923) maakt ook polyester
beeldles en diertjesfiguren. Hij
ontving reeds 4 stadsmedailles
en 3 regeringsonderscheidingen
# Op 15 februari a.s. om
20 u 45 leidt de h. Juul Anthonissen de retrosp«ktieve tentoonstelling Frans Verbist in, ter
Galenj De Pelicaen, Lierse
Steenweg 46 te Duffel in het kader van -20 laar HNTA> (Zuidkempense kunstkring). Open 16,
17, 23 en 24 februari van 14 tot
16 u. 's Zondags van 11 tot
12U.30.

TIE3

Kapai-Kopai, derdewereldtoneel
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Vlaams-Indonesisch toneel
sluit suksesreeks af
Sedert
o k t o b e r 1979 r e i s t
d o o r Vlaanderen een merkwaardige toneelgroep
met
een e v e n m e r k w a a r d i g t o n e e l s t u k , d e g r o e p TIE 3 uit
Berchem. M e t
Kapai-Kapai
van de Indonesische auteur

Arifin C. Noer. Noer is in zijn

„Vijf manieren
om een
oude dame
te wekken##
Dit IS de titel van een verzamelbundel van vijf verhalen, in tegenstelling tot zijn vorige bundel «Zes
subtiele verhalen» De auteur Willem Brakman is hiermee aan zijn
vijftiende boek In 1961 begon hij
te schnjven met als debuut «Een
w/interreis», roman Nog acht romans zouden volgen alsmede verhalen, een novelle en een essay
Zijn «Zes subtiele verhalen» kenden sukses v*/at hem waarschiinlijk aanspoorde om er nog vijf bij
te voegen Het titelverhaal is trouwens even subtiel als de verhalen
uit de vorige bundel
«Liefde als amore» speelt zich af in
de operawereld, waarvan de sfeer
treffend wordt opgeroepen In
«Het kind dat we waren» wordt
het onderscheid gemaakt tussen
de mensen, hetgeen spanningen
verwekt, die hier op boeiende wijze worden verwoord «Bedlam»
voert ons in de wereld van de gestichten, waar een merkwaardige
terapie wordt toegepast
Gewone en toch ergens ongewone verhalen, die daardoor uiteraard de nieuwsgiengheid van de
lezer wekken (sw)
Em. Querido's Uitgeverij, Amsterdam, 1979, 123 blz. 18.90 fl.

l a n d e e n n a a m in en r o n d h e t
teater, van beroep is hij sekretaris v a n l i e t kultureel centrum van Jakarta en stichtte
er e e n e i g e n t o n e e l g r o e p .
Z i j n w e r k Kapai-Kapai
of
Motten b e s c h r i j f t d e g e s c h i e d e n i s v a n d e a r b e i d e r Abu e n
zijn v r o u w Ijem e n h u n k i n d e ren. W a a r s c h i j n l i j k i s d i t h e t
eerste toneelwerk over de
derdewereldproblematiek.
Abu heeft wel werk, al hangt de
dreiging van het ontslag steeds
boven zijn hoofd Het werk is echter hard en slecht betaald Zijn
vrouw Ijem en zijn vele kinderen
hebben honger Ook van andere
katastrofen blijft hij met gespaard
Zijn huis wordt door de storm geteisterd
Maar toch kent Abu een oplossing dromen Tijdens het werk
droomt hij weg Door te dromen
van een andere wereld kan hij ontsnappen aan de werkelijkheid, is
het echte leven bitter, dan kan hij
in zijn verbeelding een andere opbouwen
Een innerlijke stem spreekt hem
aan, alsof hij een kleine jongen is,
die aan een prins uit een sprookje
gelooft De stem maant er hem toe
aan, te geloven dat hij een prins is,
die een prinses moet verlossen,
die door een draak wordt gevangen gehouden Abu, die in het
werkelijke leven mets heeft van
een held, wordt op deze manier in
zijn ogen een ridder, die in staat is
alle gevaren te overwinnen
De innerlijke stem, die vele gedaanten heeft, wordt nooit tot
zwijgen gebracht Steeds klinkt uit
haar mond een boodschap van

hoop, waar zij zelf met in gelooft
Nadat Abu en Ijem, uit medelijden,
een van hun kinderen hadden gedood, komt er verandering De
hoop die eerst nog reëel leek is nu
alleen maar schijn Na een schipbreuk komen zij op een eiland terecht waar zij leven in totale
verdierlijking, er zelfs aan denken
elkaar op te eten Er blijken nog
andere mensen op het eiland te
zijn Bootvluchtelingen"? Abu en
Ijem willen een inspanning doen
om ze te helpen hun probleem op
te lossen Waarom zouden ze met
allen samen naar «de rand van de
wereld» gaan"? In een laatste poging slepen zij deze mensen met
zich mee, maar worden door het
gewicht verpletterd Zij bezwijken
Bruut ontwakenHet stuk IS opgebouwd uit een
veelheid van bondige scenes
Sommige van deze scenes zijn
heel realistisch Andere behoren
tot het rijk van de fantasie, een kinderlijke droomwereld het geheel
geeft een overzicht van een lange
penode uit het leven van een
mens, gaande van de volwassenheid tot de dood Momenten van
geluk en tegenspoed volgen elkaar op Na ogenblikken van wanhoop volgen er van vreugde Na
spanning komt ontspanning Het
gaat snel en boeiend, het leven,
het toneel

Venezuela en de Nederlandse Antillen
Na enkele maanden stilte trok de
vernieuwde groep TIE 13 naar Maleisië waar met een ander werk
een reeks van 40 voorstellingen
werd gegeven het huidige seizoen bracht een verruiming van
de bezetting en het sukses met
Motten De bijdrage van Tone Brulin (vertaling, bewerking en regie),
van de spelers Ene Van Herreweghe, Brigitte De Man en Annemiek Verhoeven is zeker met
vreemd aan dit sukses Graag vermelden w e ook de groep Ercola
en de beeldhouwer Jo Moorbergen, die voor het biezondere uitheemse decor zorgden Het applaus na de voorstellingen dat
vaak minutenlang duurde zegt
meer dan genoeg
Kapai-Kapai is nog te zien op onderstaande data en in volgende
teaters
Donderdag 7 februan om 9 u 30
en 14 u in Brialmontzaal, Bnalmontstraat 11, Brussel Vrijdag 8

februan om 9 u 30 en 20 u. in
Brialmontzaal, Bnalmontstraat 11,
Brussel Dinsdag 12 februan, om
9 u 30 en 14 u in Beursschouwburg, August Ortstraat 22, Brussel
Woensdag 13 februan, om 9 u 30
in Beursschouwburg, August Ortstraat 22, Brussel Donderdag 14
februan, om 14 u , in Schouwburg
Rupelsteen, Henn Spillemakersstraat 7, Boom Zondag 17 februari om 9 u 30 in Zaal Lindenhof,
Hoeilaart Woensdag 20 februan
om 9 u 30 in Ontmoetingscentrum
Westrand, Kamenjklaan, Dilbeek
Donderdag 21 februari om 14 u in
Zaal Patna, Diest Zondag 24 februan, om 20 u 30 in Teater 19,
Werf straat 108, Brugge Maandag
25 februan om 14 u en 20 u 30 in
Teater 19, Werfstraat 108, Brugge
Dinsdag 26 februan om 14 u en
20 u 30 in Teater 19, Werfstraat
108, Brugge Donderdag 28 februari om 10 u 30 in Gemeentelijke Feestzaal, Lierselei, Oostmalle.
— Kapai-Kapai door teater TIE 13. Pretoriastraat 22 te 2000 Berchem (031-3S.9Z11)

De boodschap van Arifin C Noer
heeft iets te maken met de eeuwige konditie van de mens Ze is ook
een revolte tegen sociale toestanden Ze IS moedig, omdat ze door
werkelijkheidszin naar loutenng
Streeft In die geest is ze met pessimistisch en vol verslagenheid,
maar wekt ze slaperige toeschouwers op
W e r e l d w i j d teater
TIE 13 startte in september 1975
met een reeks opvoeringen van
«A tale of the Mah-Men» van Tone
Brulin na voorstellingen in binnenen buitenland trok de groep naar
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Olympische Winterspelen
buiten diskussie
st
Woensdag eerstkomend worden in Lake
Placid in de VSA de dertiende Olympische Winterspelen geopend. Niet door
president Carter. Die verkiest zich in de
huidige omstandigheden te laten vertegenwoordigen door vice-president Walter Mondale. Hoewel de sfeer rond de
winterolympics helemaal niet vertroebeld is. Een «nummertje» van de Russen
— die zich vandaag de dag echter geen
boycot kunnen veroorloven — ten spijt.
De Russen zijn namelijk gegriefd over
het Olympisch dorp. Zij steigeren bij de
idee dat hun tijdelijke verblijfplaats nadien dienst zal doen als gevangenis (weliswaar niet voor politieke dissidenten) en
vinden de kamertjes (acht vierkante meter) veel te klein. Daarom hebben zij elders hun intrek genomen. Maar in Lake
Placid stoort niemand zich daaraan. De
organizatoren hebben andere zorgen:
het wil maar niet sneeuwen en het is ijzig
koud. Te koud. Tot twintig, dertig graden
onder nul. Men is al volop bezig met het
produceren van kunstsneeuw. Desbetreffende experts werden uit de Europese
sneeuwlanden
(Zwitserland
en
Oostenrijk) overgevlogen. Want
de
Olympische Spelen kunnen natuurlijk
niet wachten op «het weer».

Placid, Garmisch-Partenkirchen, weer St.
Moritz, Oslo, Cortina d'Ampezzo, Squaw
Valley, Innsbruck, Grenoble, Sappora,
weer Innsbruck en nu dus opnieuw Lake
Placid. In 1924, bij de eerste winterspelen,
deden zestien landen mee. Dit aantal werd
intussen ruim verdubbeld, maar desondanks zijn de winterspelen niet te vergelijken met de zomerspelen. Lake Placid met
zijn 2.700 inwoners verwacht 3.000 joernalisten, 1.800 atleten en 1.200 begeleiders.
Dagelijks zullen 55.000 toeschouwers de
diverse wedstrijden direkt kunnen meebeleven. Meer niet. Je begrijpt dat in de gegeven omstandigheden de aanwezigheid van
de televisie, het alziend oog, van overheersend belang Is. In zoverre dat de organizatoren het alleenrecht voor uitzending voor
een klein half miljard aan A B C (American
Broadcasting Corporation) verkochten,
die dan op zijn beurt het uitzendrecht aan
andere televisieorganizaties (Eurovisie bijvoorbeeld) doorverkocht. Desondanks
moet de Belgische televisiekijker niet op
beelden uit Lake Placid rekenen. Tenzij hij
aangesloten is op het kabelnet en kan afstemmen op Nederland, Duitsland of
Frankrijk. BRT en RTB schitteren door hun
afwezigheid. Niet dat België ernstig vertegenwoordigd is op de winterspelen — een
paar Belgische skiërs moeten onder elkaar
uitmaken wie nu precies als laatste en
voorlaatste zal eindigen in de Alpijnse
nummers — maar er bestaat in dit land
toch genoeg passieve belangstelling voor
het Alpijnse skiën, het schansspringen, de
kunstschaatskampioenschappen en het

T w e e d e nfiaal
Lake Placid, een stadje gelegen op 240 km
van Montreal en 400 km van New York organizeerde «the Olympics» reeds in 1932.
De Winterspelen waren toen aan hun derde uitgave toe. Het begon in 1924 in Chamonix. Nadien volgden St. Moritz, Lake

• SPORTMAGAZINE
Rond
20 maart zal een nieuw sporttijdschrift
verschijnen. De uitgeverij Roularta wil
na «Knack» en «Trends» nu met een
veertiendaags «Sportmagazine» de
markt veroveren. Roularta is op zichzelf een financiële en publicitaire waarborg. Men kan onmogelijk stellen dat
Knack en Trends geen leemte hebben
opgevuld. De vraag rijst evenwel of er
in Vlaanderen op het sportjournalistieke vlak ruimte overblijft voor een tijdschrift De Vlaamse dagbladen bevatten al ongewoon (en ongezond) veel
sportbladzijden. In de loop van de
week brengen zij vrijwel allemaal reportages en achtergrondinformatie (al
of niet diepgravende onderzoeken en
kommentaren) die normaliter in een
tijdschrift thuishoren. Er blijft weinig
terrein onontgonnen. Desondanks wil
Roularta zich met Sportmagazine andermaal waar maken. Het betrouwt
daarvoor op Jef Anthierens, Mick Michels (weggehaald bij Het Nieuwsblad)
en Koen Molenaere (een nog jonge en
in feite ook onervaren medewerker van
de radio).
Dit trio wordt gecoacht door Herman
Jacquemyns. De in het zakenleven biezonder suksesvolle zoon van de onvergetelijke Pol van Sportwereld deed
destijds sportjournalistieke ervaring
op bij Het Nieuwsblad en nadien bij de
televisie.
Verder ronselt Sportmagazine veel
medewerkers in het radio- en televisiemilieu. Een niet risicoloze onderneming: want er bestaat heus een groot
verschil tussen de geschreven en gesproken sportjournalistiek. Terwijl men
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anderzijds gevaar loopt dat het tijdschrift vereenzelvigd zal worden met
het in sportmiddens, de glamour en
glitter ten spijt, niet bijzonder geliefde
BRT-milieu.
Desondanks kijken wij benieuwd uit
naar de eerste nummers. Al was het
maar omdat Roularta nog nooit half
werk deed.
• SPANNEND. - Het ziet er naar uit
dat de nationale voetbalkompetitie tot
het einde bijzonder spannend zal verlopen. Lokeren is een stuk van zijn autoriteit (meesterschap) kwijtgeraakt
De afwezigheid van Lubanski liet zich
al fel gevoelen. Van zijn rekuperatievermogen kan voor de Waaslanders
veel afhangen. Lokeren wordt nu direkt
bedreigd door drie achtervolgers: Club
Brugge, RWDM en Standard. Terwijl
ook Anderlecht al vijf punten van zijn
oorspronkelijke
achterstand wegknaagde en tot op drie punten naderde.
Meeste indruk in de jongste wedstrijd
maakte evenwel Standard Luik De
Rouches wonnen in Waregem met
0—4. Wie op verplaatsing zo krachtig
kan uithalen moet wel sterk zijn. Dat
bleek ook voorbije zondag op Antwerp.
Standard bleef tot in de slotminuten de
overwinning najagen. Helemaal geen risicoloos voetbal op verplaatsing. Standard werd beloond. In de slotminuten
scoorde hnt tweemaal. Weer een uitoverwinning dus.
Onderaan de rangschiking ziet men
klaarder. Hasselt weet al weken dat het
volgend seizoen opnieuw in de tweede
klasse zal voetballen en ook Sporting
Charleroi geraakt almaar verder in de

versukkeling. In de tweede klasse komt
er aftekening bovenaan. AA Gent zal
volgend seizoen waarschijnlijk opnieuw in de hoogste reeks spelen. Eindelijk zou men kunnen zeggen. Na jarenlang verwoed en onoordeelkundig
investeren schijnt het vele geld van betonkoning De Meester dan toch interesten te zullen afwerpen. Een prettig
vooruitzicht voor de voetbalhongerige
Gentenaars.
• WERELDKAMPIOEN. - Wegens
plaatsgebrek konden wij vorige week
geen aandacht besteden aan het in het
Zwitserse Wetzikon gereden wereldkampioenschap veldrijden. Roland Liboton, de 22-jarige Rillaarnaar, trok er
een streep onder de heerschappij van
Albert Zweifel, die vier jaar lang re-

ijshockeytornooi om desbetreffend enige
inspanning te leveren. Maar ja. Er zal wel
weer een nietszeggend verslag worden
uitgebracht over een of ander duister turntornooi in een slecht verlichte zaal, over
een badmintontowooi met acht deelnemers (dan heb je toch nog altijd meer spelers dan toeschouwers!) of over het zoveelste biljartkampioenschap. Niet dat w e
bezwaar hebben tegen nevensporten. Integendeel. Maar de verantwoordelijken
voor de BRT-sportuitzendingen kunnen
doodgewoon geen onderscheid maken
tussen doe- en kijksporten. En heel wat nevensporten stijgen in België niet boven het
doe-niveau uit. Tafeltennis bijvoorbeeld
zou beter gediend worden met een uitzending over het internationale top twelve tornooi (we hebben er van genoten op NOS)
dan met een amper vertoonbaar filmverslag over een tornooi(tje) ergens te lande.
Maar kom, w e wijken af.
Geïnteresseerde kijkers stemmen dus af
op de buitenlandse zenders. Want ski is
ook topsport En spektakelsport. Dat zal
weer duidelijk blijken. Uiteraard zijn er disciplines die de Vlamingen minder zullen
aanspreken (langlauf, biathlon, bobslee, roddelen enz...) maar die hoef je dan ook niet
per se te bekijken.
Intussen wachten we af. De Olympische
koorts moet nog uitbreken. De boycotdreiging van de zomerspelen heeft de aandacht van Lake Placid afgeleid. Een in verhouding nog kleinschalig en bijgevolg ook
menselijker gebeuren. W e zijn benieuwd
of er hieromtrent in extremis nog enige
«politieke» herrie ontstaat.

geerde over de, pakweg dertig, professionele veldrijders.
Liboton, die voor twee jaar at wereldkampioen bij de amateurs was geworden, overheerst het veldritgebeuren al
sedert december. Hij overwon Zweifel
een paar keer op eigen Zwitserse bodem. Iets wat in vroeger jaren, nooit
iemand had gekund. Maar toch durfde
vrijwel niemand Liboton, wiens natuurlijke aanleg voor het vak al een paar
jaar buiten twijfel staat als de uitgesproken favoriet vooropzetten. Men
veronderstelde dat Zweifel verstoppertje speelde. Jan Teugels, de nationale veldritkampioen 79, die in het nog
aan gang zijnde seizoen inaktief bleef
wegens fysieke letsels, sprak voor de
mikro van radioreporter Mare Stassijns evenwel andere taal. Hij stelde
dat drie veldrijders wereldkampioen
konden worden: Liboton, Thaler en
Stamsnijder. Hij voegde er nog aan toe
dat een echte kampioen — hij bedoelde Zweifel — nooit een gans seizoen
de voet op de rem houdt Eens moet hij
het laten zien. Volgens Teugels zou
Zweifel ook op de hem vertrouwde
grond in gebreke blijven. Teugels
kreeg gelijk Liboton won zijn eerste
wereldtitel bij de profs. Op een moeilijk
maar «echt» (de stuurvaardigheid was
' van overheersend belang) veldritpaikoers troonde hij boven allen. Hij wekt
het vermoeden nog lange tijd de betere
van iedereen te kunnen zijn. In aanleg
zeker. Valt echter nog te bezien of Roland ook de gewenste mentale kracht
zal kunnen opbrengen om in de voetsporen van Erik De Vlaeminck en Albert Zweifel te treden.

7 FEBRUARI 1980

Nog veertien dagen...
IN HET STADHUIS VAN AALST

Dog van het ekonomisch federalisme

Interarrondissementele
abonnementenstand

Om 10 u.: Inleiding door Fr. Kuijpers, partijbestuurslid;
Om 10 u. 15: Referaat door Willy Ramboer, ekonomisch deskundige: «Waarom ekonomisch federalisme?»
Om l O u . 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 worden deelgenomen aan deze paneeldiskussie.
Om 16 u. 30: Slottoespraak door partijvoorzitter Vic Anciaux.

1. Aalst Cl)
2. Roeselare-Tielt C2)

Gezien de beperkte plaatsruimte worden de afdelingsbesturen verzocht zo haast mogelijk te verwittigen met hoeveel personen hun afdeling op 10 februari naar Aalst komt (tel. of
schrijf- Lutgart De Beul, hoofd studiedienst, Barrikadenplein
12, 1000 Brussel - 02/219.49.30).
De organizatie berust bij het Vlaams Nationaal Studiecentrum
in samenwerking met VU-Aalst
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3. Kortrijk (3)

306

4.
5.
6.
7.
8.

leper (4)
Leuven (11)
Turnhout C6)
Oudenaarde (5)
Oostende-Veurne-Diksmuide

9.
10.
11.
12.
13
14.
15.
16.
17.
18.

Antwerpen (8)
Halle-Vilvoorde (9)
Sint-Niklaas (10)
Hasselt (14)
Gent-Eekio (13)
Dendermonde (12)
Tongeren-Maaseik (14) —
Mechelen (16)
Brugge (17)
Brussel (18)

289
271
264
256
(7)
211
190
170
160
158
128
125
74
47
44
23

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
10.
11.
12.
13.

,8)S ap sepf-

De Volksunie beschikt over een
imposante oplage van streekbladen. De rol hiervan w o r d t a l te dikwijls onderschat. Zonder twijfel
kan gesteld dat de streekpers in
belangrijke mate de propagandistische onderbouw van de partij versterkt.
Toch zijn er nog afdelingen die niet
beschikken over een eigen uitgave, al dienen zich met het oog op
de
gemeenteraadsverkiezingen
van 1982 een reeks nieuwe initiatieven aan.
Om nieuwe initiatieven aan te
moedigen en behulpzaam te zijn,
maar ook om het bestaande potentieel van streekbladen te valorizeren^werd het initiatief genomen
om een «Dag van de Streekpers»
in'te richten.

445
425

1. Aalst (1)
1526
2. Oostende-Veume-Diksmuide (2)
877
3. Roeselare-Tielt (4)
781
4. Kortrijk (3)
775
5. leper (5)
736
6. Leuven (8)
660
7. Halle-Vilvoorde (6)
605
8. Antwerpen (7)
571
9. Turnhout (9)
493
10. Gent-EekIo (10)
317
11. Oudenaarde (11)
303
12. Hasselt (15)
279
13 Brugge (13)
204
14. Dendermonde (12)
234
15. Mechelen (14)
228
16. Tongeren-Maaseik (16) .... 184
17. Sint-Niklaas (17)
173
18 Brussel (18)
101

TOP 50

Mechefen 23 februari
-„„.sow . « " " "

Algemene
rangschikking

Rangschikking
winterronde

Ruime parkeermogelijkheid aan de achterkant van het
stadhuis langs de Kapellestraat.

L

_en dan sluiten we de winterronde af. Aalst prijkt opnieuw aan de leiding zij het dan niet zo komfortabel als tijdens de najaarsronde. Roeselare-Tielt volgt immers op twintig luttele puntjes.
De arrondissementen liggen qua puntenaantal vrij dicht bij mekaar.
Alles is dus nog mogelijk. Wij zijn benieuwd welk arrondissement de
paraplu gaat nat maken om een kurkdroge eindsprint in deze winterronde te plaatsen-

15.
16.
17.
18.
19.
20.
Geen akademische zitting, geen
eenrichtingsverkeer. Wél een onderling uitwisselen van nuttige tips
en praktische informatie, en een
peilen naar de konkrete behoeften
en verwachtingen to.v. het Algemeen Sekretariaat.

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

Datum: zaterdag, 23 februari
1980.
Plaats: Mechels Miniatuur Teater,
Oude Brusselsestraat 10-12 te
Mechelen. Om iedereen voldoende aan bod te laten komen, zijn
twee zittingen gepland: 's voormiddags 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 gemakkelijke regeling zijn als de provincies Antwerpen en Limburg en het

— Ontvangst
— Belang van de streekpers.
Politieke motivatie.
— Gesprek.
— Audio-visual «Onze streekpers». Gesprek over de praktische en technische aspekten
van een streekblad. Bekroning
beste streekbladen.
— Aperitief.
— Bezoek tentoonstelling van
alle VU-streekbladen.
— Uitwisselen van ideeën.

Programma voormiddag en namiddag:

Jan Caudron (Aalst)
Erik Vandewalle (Izegem)
Jef Vinex (Erps-Kwerps)
Anny Lenaerts (Wilrijk)
Jozef Allaert (Kortrijk)
Jan De Roover (Antwerpen)
Guido Callaert (Opwijk)
Willy Serpieters (Oostende)
Wed. Severins-Baick (Zwijndrecht)
Rosa Lernaut-Martens (Geluwe)
William Vandecauter (Hofstade, O.-VI.)
Achiel Goderis (Oostduinkerke) . . . :
Staf Driesen (HerenthouÜ
Veerie Thijssens (Ekeren)
Lieve Favoreel-Craeynest (Lauwe)

1200
636
561
498
324
312
300
-H^Y"'^
• ^88
r^.;.-•.. 288
276
264
246
240
240,
222

vu-Hoboken

216

Pau! Cresens (Schaffen)
Wilfried Vandaele (Den Haan)
VU-Hoeilaart
M.L. Vanhecke-Thibaut (Berg)
VU-Noorderkempen

22. Martin Covent (Melle) ....
VU-Wommelgem
24. J. Balduck
(Beveren-Waregem)
Koen Van Meenen
(Heusden. O-VU
VU-Borsbeek
27. VU-Bree
Marcel Sergooris
(St-Ulriks-Kapelle)
Mare De Vriese
(Assebroek)
Rik Haelterman
(Denderwindeke)
31. VU-Hekelgem
VU-Brakel
VU-Veurne
34. VU-Londerzeel
35. Frans Baert (Genü
Jozef Labaere (Kortrijk) .
37. Eddie Favoreel
(Schaarbeek)

:•;
192
.••••• 168
156
144
144

138
138
132

39.
40.
41.

132
132
120
120
120
120
108
108
108
102
96
96
90

47.
48.
t

Willy De Saeger
(Alsemberg)
Willem Nollet (Hove)
J. Verlinden CBoechouO ..
Jacques De Graeve
(Ertvelde)
Edgard Ballet (HasselO ..
Jos Truyen (As)
Maurits Grielen (Kessel)
Emiel Vanlangendonck
(St-Kat-Waver)
vu-Geel
VU-Damme
VU-Merksem
Eddy Van Hecke (Eekto) .
VU-Beriare
VU-Vujo-Kraainem
J. Vancoppenolle
CSt-Truiden)
Herman Van Autgaerden
(Bierbeek)
VU-Kruibeke

90
84
78
72
72
72
72
72
72
66
60
60
60
60
60
60
60
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Gemeenteraad
Berchem

CVP-BSP-meerderheid
ANTWERPEN
wil 150 jaar België vieren ;fluni

Tijdens de zitting van de gemeenteraad van Berchem op 17 januari II
kwam de viering van 150 jaar België
ter sprake De CVP-BSP-meerderheid wil namelijk ook daar een feest
inrichten Daarvoor werd een som
van met minder dan 1250 000 fr uitgetrokken
VU-gemeenteraadslid
Erie Deleu hield een scherpe tussenkomst waaruit w i | enkele passages
lichten
-Hef zijn 150 jaar van onrecht geweest van vernedenng
achterstelling
en bitter vechten waarbij velen werkelijk het beste van hun leven gegeven
hebben Gaan wij dat vieren'^

OPENBAAR
CENTRUM
VOOR
MAATSCHAPPELIJK
WELZIJN
VAN WIJNEGEM
Rustoord Rustenborg biedt U
een aangename werksfeer
Kandidaten kunnen inschrijven voor een werfreserve
voor
— verple(e)g(st)ers Al en A2
— verpleegassistenten
Deze betrekkingen kunnen
voltijds of deeltijds bezet worden De aanvragen moeten
toekomen bij een ten laatste
op 26-2-1980 per post aangetekend schrijven aan de heer
voorzitter van het O C M W
van Wijnegem, Koolsveldlaan 94
Alle inlichtingen worden U
graag verstrekt via telefoon
5391 61 of op het sekretanaat,
Koolsveldlaan 94 te Wijnegem

En ware het dat er beterschap was geweest een teken van de uiteindelijke
rechtmatige overwinning voor Vlaan
deren inzake zijn meer dan rechtvaardige eisen Maar ook dat is er niet
geen goede wil geen ongedaan ma
ken van het onrecht geen neerleggen
van de wapens geen verzoening en
geen amnestie
Het Belgisch staatsbestel blijft in wezen anti Vlaams ieder stuk recht moet
afgekocht worden betaald De achter
stelling blijft De aanslag ook op onze
geldmiddelen onze werkkracht
onze
spaarzaamheid onze mensen De politiek van twee maten en twee gewich
ten blijft bestaan en de wetsverkrachting Zo in Brussel dat geen hoofdstad
voor ons is zo in de Voerstreek in Komen en langs de taalgrens
Gaan we dat vieren'^
Laten we liever zoals de grote Vlaam-

se kulkuurverenigingen en strijdorganizaties integendeel 150 jaar Vlaamse
Beweging gedenken het geld besteden aan de Vlaamse strijd in de bedreigde gebieden in en 'ond Brussel in
de Voerstreek in Komen
Laten wij
ons klaarmaken voor de beslissende
stnjd deze die moet leiden naar een
vrij en zelfstandig Vlaanderen I-

z e g t «Ja!»
Na een heftige diskussie die nfieer dan
«turbulent» kan genoemd worden werden de raadsleden verzocht zich over
het gemeentelijk initiatief en het voorziene bedrog uit te spreken 21 leden
stemden «ja» 2 onthielden zich en 10
zegden «neen»
De moedige tussenkonnst van Ene Deleu was tevergeefs geweest, de CVPBSP-meerderheid haalde haar slag
thuis het bekome haar weM

Wanneer de laatste mosselen geopend en geledigd en de laatste kippebotjes afgekloven waren werden de
tafels aan de kant geschoven en werd
er bij kop pint en borrel nog een aardig
dansje weggegeven
Voorproefje?
Misschien was dat meteen een voorproefje van het 7e VU-dansfeest dat
op zaterdag 1 maart doorgaat in de gemeentelijke feestzaal en dat terecht
(door vnend en tegenstander!) het
beste bal van Aartselaar wordt genoemd Dit jaar speelt de «Golden Bis
Band» ten dans en de kaartenverkoop
IS al volop aan de gang Over enkele
dagen worden weer alle straten van de
gemeente uitgekamd door bestuursleden en mandatanssen In voorverkoop
kost een inkomkaart 80 en aan de kassa 100 f r U beslist zelf maar'

VLAAMSE
MUTUALITEIT
ANTWERPEN-TURNHOUT
afgekort. V L A M AT

Z i e k e n f o n d s e r k e n d bij K.B v a n 2 4 j a n u a r i 1979
B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 17 f e b r u a r i 1 9 7 9
A a n g e s l o t e n bij eentalig V l a a m s v e r b o n d

*

*

V l a a m s - N a t i o n a a l e n veilig, elk V U - l i d of s y m p a t i z a n t uit
p e n - T u r n h o u t sluit bij o n s a a n

*

Antwer-

VLAMAT
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BORNEM Vergadenng gepensioneerden gevolgd door kaartavond om 20 u in lokaal De Bron Kapelstraat 71
TONGERLO-WESTERLO CSt-Maartenfonds) Heemavond om
20 uur in de «Kapellekeshoef» te Tongerio Fons Van Opstal zal
op algemene aanvraag Juul de zoon van de dorpsmaalder uitbeelden
HERENTALS 20 u 30 Vlaamse balnacht van Volksunie in zaal
Odeon Nieuwstraat Met Combo Hollywood
KONTICH Filmavond georganizeerd door T A K «Van Komen tot
Voeren de taalgrens in beroenng»
Als spreker Walter Luyten O m t 9 u 30 in de Magdalenazaal te
Kontich-Centrum Inkom 50 fr
EDEGEM Film- en dia-avond «Waarom zijn Vlamingen thuis m
Brussel» om 2 0 u in lokaal Dne Eikenstraat 128 M m v Fred
Janssen BRT journalist «Terloops» Mark Gatinels en Herman
Breyssinck Organizatie VNSE i s m Vlied Toegang gratis
K O N I N G S H O O I K T Winterkoncert V U Fanfare & Drumband
Kempenland om 20 uur in Parochiezaal, Mechelbaan Inkom 50 fr
NIJLEN Winterkoncert onder leiding van Guido Andnes «Drumband Kempenland» in zaal Nilania. Kesselsesteenweg
ZWUNDRECHT-BURCHT
Vlaamse Knng Schetdemeeuw
gaat naar de kamavalstoet in Bullingen Vertrek om 7 u aan het
Vlaams Huis Kosten 600 fr (vervoer middagmaal en avondmaal) Inschr bij bestuursleden of in het Vlaams Huia Tel
52 7532
BORNEM Gespreksavond «Vlaamse ekonomie en de staatshervorming» door prof J Maton (RUG) Om 20 u in lokaal De Bron
Kapelstraat 71
ST-KATELIJNE WAVER 15e Vlaams dansfeest in de parochiale
feestzaal Elzestraat Om 21 u Orkest Georgia Brown Inkom
80 fr
ANTWERPEN-STAD 12e galabal in Harmonie Kaarten 300 fr
KESSEL Toneelavond ten voordele van Ziekenzorg in de parochiale zaal om 19 u 30 «De Mirakelmakers»
S C H I L D E - ' S - G R A V E N W E Z E L VU-bal in het Dienstencentrum Schoolstraat O m 20 u 30
SCHOTEN VU-jaarlijks ledenfeest in Hotel Koningshof Kapellei
Gemeenteraadslid Manu Stockbroeckx geeft een korte toelichting over het nieuwe kadastraal inkomen O m 19 u
BORNEM Sociaal diensttsetoon door kamerlid Joos Somers van
19 u 30 tot 20 u In lokaal D e Bron, Kapelstraat 71

Nieuws uit
Antwerpen-stad

OCMW-Berchem

Dienstbietoon
Elke maandag van 16 tot 19 u op het
sekretanaat Wetstr 12 te Antwerpen
door Volksvertegenwoordiger A De
Beul, tel 3 6 8 4 6 5
\/erkoop
Allerlei kleefplaatjes met Vlaamse motieven, badges, plastiek handtasjes
Leeuwevlaggen op het sekretanaat
Wetstr 12 te Antw dat dagelijks toegankelijk is van 9 a tot 16 u 30

Duffelse
„Vrij Uit"
10 jaar
Vrijdag 25 januan w e r d aan de aktieve
medewerkers van de VU-afdeling Duffel een etentje aangeboden door het
plaatselijk bestuur

g e e n risico's, g e e n w a c h t t i j d , g e e n k o s t e n bij o v e r k o m s t v a n huidig
ziekenfonds naar

8

Meerderheid

VU-Aartselaar
tussen ernst en feest
De boog mag met altijd gespannen
staan oordeelde VU-Aartselaar en zo
w e r d na enig overleg in het Vlaams lokaal «Rodenbach» een «kip- en mosselenavond» ingencht Niet iedereen was
aanwezig maar dat zou praktisch ook
niet mogelijk geweest zijn Wie er wel
was was arrondissementeel voorzit
ter Hugo Coveliers zelf sinds meer
dan een jaar Aartselarenaar Hij onderstreepte, na het welkomstwoord van
voorzitter R De Ranter dat de V U
thans behoefte heeft aan goed werkende afdelingen Een gezellig samenzijn kan een stimulans zijn om met
nieuwe moed verder te werken en ook
de eensgezindheid wordt erdoor onderstreept Toen hij vaststelde dat kip
en mosselen in aantocht waren wenst
hij iedereen snel een smakelijk eten
toe erop wijzend «dat de echte mosselen in de andere partijen zitten i

FEBRUARI

SEKRETARIATEN

B i s s c h o p s t r a a t 4 1 , 2000 A n t w e r p e n , 031/34.30.02
T u r n h o u t s e b a a n 15, 2 4 0 0 M o l , 0 1 4 / 3 1 . 6 4 . 7 2

Raad van Beheer, van advies en kommissarissen Hugo Coveliers Hugo Draulans Andre De Beul Carlo Van Eisen Frans Kuijpers Clem De Ranter Rosa Goelen Walter Jons Jons Roets Staf Hereygers Mare Gijsbrechts, Jan en Vannie Daems Rik Bellefroid
Staf Janssens Jan Lenaerts

Deze mensen maken zich verdienstig
door het ronddragen van «Vrij uit« in
hun wijk of straat D e «Vnj uit» is het inf ormatieblaadje dat regelmatig door de
V U wordt uitgegeven en zijn tiende
jaargang ingaat
Het verschijnen hiervan is enkel mogelijk geweest dank zij de belangeloze inzet van velen Het is inderdaad een
zware financiële dobber om bijna
maandelijks huis aan huis informatie te
brengen over het Duffels politieke
schouwspel Niet om die mensen te
vergoeden voor hun werk maar wel
om «dank u» te kunnen zeggen brengen WIJ deze mensen ieder jaar samen
rond de tafel om een stukje te eten
Het IS met zo moeilijk om de «Vrij uit»
ruim te stofferen met nummertjes uit
het plaatselijk of nationaal cirkus De financies echter moeten wij putten uit
de inkomsten van ons jaarlijks bal Dit
jaar gaat ons bal door op 22 maart in
zaal Alcazar te Duffel
W I J hopen er veel volk te mogen begroeten zodat onze «Vrij uit» nog lang
kan verschijnen
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BIJ h e t O p e n b a a r C e n t r u m v o o r
M a a t s c h a p p e l i j k W e l z i j n v a n Berc h e m - A n t w e r p e n zijn, m e t e e n
w e r v i n g s r e s e r v e v a n 1 jaar, b e trekkingen vakant van Gegradueerde of Gebrevetteerde Verpleger of Verpleegster, van VerF>leegassistent o f V e r p l e e g a s s i s tente en van Ziekenoppasser of
Ziekenoppasster
Algemene voorwaarden
L e e f t i j d : m i n i m u m 18 j a a r - m a x i m u m 4 5 jaar o p d a t u m v a n indiensttreding.
D e sollicitaties, v e r g e z e l d v a n e e n
u i t t r e k s e l uit h e t r e g i s t e r d e r g e b o o r t e a k t e n , e e n b e w i j s v a n Belg i s c h e nationaliteit, e e n g e t u i g schrift v a n g o e d zedelijk gedrag,
een door het gemeentebestuur
v o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d afschnft van diploma, brevet of get u i g s c h n f t een militiegetuigschnft
v o o r d e mannelijke kandidaten en
een bewijs van voorkeurrechten
zo men deze inroept moeten toek o m e n uiterlijk o p 3 m a a r t 1 9 8 0
o m 11 u u r o p h e t s e k r e t a n a a t v a n
het
OCMW,
Uitbreidingstraat
322, 2 6 0 0 B e r c h e m
Vereiste diploma's, brevetten of
getuigschriften
V e r p l e g e r of Verpleegster- brevet van ziekenhuisverpleger of
ziekenhuisverpleegster, diploma
van gegradueerde verpleger of
gegradueerde verpleegster
Verpleegassistent
of
Verp l e e g a s s i s t e n t e b r e v e t v a n verp l e e g a s s i s t e n t of v e r p l e e g a s s i s tente
Ziekenoppasser of Ziekenopp a s s t e r - g e t u i g s c h r i f t v a n ziekenoppasser of ziekenoppasster,
getuigschrift van ziekenverzorger of ziekenverzorgster
Inlichtingen k u n n e n o p v o o r m e l d
adres bekomen worden
Telefoon 0 3 1 / 3 0 9 8 7 0 - toestel
117
(Adv 33)
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\bor je die
toflFe meubels koopt

Mooie meubels kosten makkelijk
een bom duiten... Het is heel normaal
dat jonge mensen dan aan een lening
denken.

Heel normaal ook dat je dan eens wil
horen wat de KB voor je kan doen.

Ze is bedoeld voor alle zaken die je
woonkomfort verbeteren. Dus ook voor
verbouwingen, voor de installatie
van een badkamer of van een
moderne keuken en zo.
Iedereen kan de
KB-Komfortlening
aanvragen. Ook als
je geen KB-cliënt
bent.
Maar voor cliënten is het tarief
nog interessanter.
Daarvoor is het
voldoende dat je
bij de KB een depositoboekje hebt,
of een zichtrekening waarop je loon gestort wordt.
Sedert zes maanden.

De KB heeft voor belangrijke aankopen een vlotte lening tegen een aantrekkelijk tarief. "Komfortlening" heet ze.

Voor je die mooie meubels gaat
kopen, moet je dus eerst eens aanlopen bij de Kredietbank.

KREDIETBANK

Hier volgen een paar voorbeelden, Kijk
wat je kunt besparen.
f

Ontleend
bedrag/Iooptijd

Maandelijkse
aflossingen
Nieuwe
cliënt

KB-client
(fi m a a n d e n

Tbtale
bespanng
wettelijk
max t a n e f

nieuwe
dient

^

KB-chent
(6 m a a n d e n )

Voor meubelen, elektrische apparaten (voorschot 15%)
!1)0<XX)K/ 10 m
I W O Ü O K / .lOm

1')S.1
f) '174

41M.1
f>Ut>4

4 IM
(> 1'K)

.ifiOÜ
4a'iO

1400
(1 7,10

Voor verbouwingen, installatie keuken of badkamer
2(»)(K)0H' / 11. m

I.<l7^i

1. «\')

7 iir.

1(140

'1 KiO

42 00(1

(.7 200

Voor bouwgrond
7()0 (KW V 1 (ü) in

l(. H(,

1 '> 721.

lfiH4(i

j

Tanevcn geldig op 16 II 1979

De KredietbSnk is een vriendelijke
bank. En alles gaat heel snel. Zoals jonge mensen dat graag hebben.
Het is een bank waar jonge mensen
thuis zijn.

Zorg dat je de
ï
bank gekozen hebt
waar je méér aan hebt

Warme maaltijden te Menen-Lauwe-Rekkem:

Prachtige OCMW-initiatieven
Wie kan aanspraak maken op deze
dienst?
De gezinnen, bejaarden of zwaar gehandicapten die wegens ziekte, lichamelijke ongeschiktheid of biezondere
sociale omstandigheden, niet of onvoldoende in staat zijn om de maattijden
zelf te bereiden.
Welke maaltijden?
De maaltijden worden bereid in de
keukens van de rusthuizen «Ter Linden» Menen en «St-Gerardus» Lauwe
en worden rondgedeeld In schotels
van roestvnj staal, in volledige warmtebewarende dozen. Elke doos bevat
één maaltijd voor één persoon. De

Sociaal
dienstbetoon te
Menen-LauweRekkem
Mensem met vragen wenden zich in
vertrouwen tot één van onze mandatarissen.
Herwijn Vandenbuicke, schepen
Openbare Werken, Wevelgemstraat
124, 8520 Lauwe.
Steeds bereikbaar op de werkdagen
tussen 8 u. 15 en 10 u, op bureel Kortnjkstraat 110, Lauwe, tel. 41.45.73.
Joel Tahon, schepen Sport, Jeugd,
Ontwikkelingssamenwerking, Leeuwerikenlaan 6, 8600 Menen, tel.-51.28.74
Steeds bereikbaar op dinsdagavond
van 19 u. tot 20 u. thuis of na telefonische afspraak
Dr. Wilfried Vanholme, gemeenteraadslid. Stationsstraat 42, 8600 Menen, tel. 51.17.70.
Lieven Favoreel-Craeynest, gemeenteraadslid, Rekkemstraat 19,8520 Lauwe, tel 41 54.81.
Stephaan Taccoen, ondervoorzitter
OCMW, Astridplein 2G, bus 7, 8600
Menen, tel. 51 36.06.
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maaltijden zijn aangepast aan de noodzakelijke vereisten van gezonde en
verantwoorde voeding.
Hoeveel zal dit kosten?
Bij iedere aanvraag komt de maatschappelijk werker op bezoek. De
aanvraag wordt aan de hand van het
sociaal verslag, ter goedkeuring voorgelegd aan de raad van het OCMW.
De eenheidspnjs is bepaald op 85 fr.
per maaltijd. Bij financiële moeilijkheden kan de raad van het OCMW een
tussenkomst voorzien..
De bedeling heeft plaats 5 maal per
week (niet op zaterdag, zondag en
feestdagen).
Aanvragen en inlichtingen:
Maatschappelijke
Dienstverlening
OCMW, Leopoldplein 12,8600 Menen,
tel. 51 12.29, dinsdag, donderdag en
vrijdag van 10 tot 11 u.; Lauwe, Grote
Molenstraat 46, tel. 41.18.80, dinsdag
van 9 tot 10 u.; Rekkem, Gemeentehuis, tel. 41.1320, vrijdag van 9 tot 10 u.
Maaltijden in het restaurant van de
rusthuizen.
Wie kan aanspraak maken op deze
dienst?
De gezinnen, bejaarden of gehandicapten die wegens biezondere sociale
omstandigheden moeite hebben om
regelmatig thuis de maaltijden zelf te
bereiden.
Waar kan men deze maaltijden gebruiken?
Residentie «Ter Linden», Volkslaan
300, 8600 Menen, tel. 51.21.35; Rusthuis St-Gerardus, Grote Molenstraat
46, 8520 Menen-Lauwe, tel 41.18.80;
Rusthuis O-L-Vr. Middelares, Priester
Coulonstraat 9, 8530 Menen-Rekkem,
tel 41.19.98.
Hoeveel zal dit kosten?
De eenheidsprijs is bepaald op 100 fr.
per volledige maaltijd, alles inbegrepen.
De maaltijd wordt om 11 u. 30 aangeboden

Wat bieden wij nog meer?
Men kan vanaf 10 u. 30 tot 16 u. 30 in
het rusthuis verblijven en deelnemen
aan hobbynamiddagen, kaarten, enz...
Men kan ook voor bepaakle verzorgingsverstrekkingen beroep doen op
gesch(X)fd verplegend personeel, bv.
een bad nemen.
Aanvragen en inlichtingen bij de bovenstaande adressen.

Arr. Brugge-Torhout
Nieuwjaarsreceptie
Op donderdag 31 januari II. nodigde
het arr. bestuur, zoals telken jare, alle
kaderleden uit voor een gezellige
nieuwjaarsreceptie de arr. voorzitter
gaf eerst een overzicht van de werking
zowel nationaal als arrondissementeel
en bedankte alle kaderleden die zich
gedurende het jaar 1979 hebben ingezet voor de partij. Tevens bracht hij
hulde aan de mensen van ons aller
«WIJ in Brugge» Hij wees er tevens op
dat het arr. bestuur zich verder blijft inspannen om van ons arrondissement
terug een bloeiend arrondissement te
maken.
Na deze inleiding werd gretig naar het
glas gegrepen. Onze voorraad «Port»
en «Sherry» werd dan ook tot de laatste druppel soldaat gemaakt Langs
deze weg wenst het arr. bestuur een
vruchtbaar 1980 aan alle «WIJ»-lezers.
Volksunie
Lentebal
Om zeker met te laat te verwittigen laten we nu reeds weten dat het arrondissementeel VU-lentebal doorgaat op
zaterdag 12 apnl in het Jagershof te
St -Andnes. Studio Jocama zal voor de
gepaste muziek zorgen. Dus iedereen
op 12 apnl naar het Jagershof. Laat
eens zien dat de VU nög leeft in het
arr Brugge-Torhout

WEST-VLAANDEREN
hflL€nD€R
FEBRUARI
8 BRUGGE: Groot Brugse Raad om 20 a 30 in het «Breydelhof»
voor alle bestuursleden van de Groot-Brugse afdelingen.
8 HEESTERT: Vlaamse hutsepot om 20 u. in restaurant Terminus
(vlakbij de kerk). 250 fr. Inschr. bij Jaak Frijns, Tel 75.6322.
9 BRUGGE: Traditkjneel avondfeest van Vlaams Kruis mert orkest
Roger Danneels in zaal Jagershof te St-Andries.
10 OOSTENDE: Frakties en politiek kollege. Bespreking stadsbegroting. Om 10 u.
11 ZWEVEGEM: Aktuele spreekbeurt over «Kadastraal inkonnen»
door gemeenteraadslid José De Schaepmeester. Om 19 u. 30 in
het Sparrenhof, Avelgemstraat
16 KOKSIJDE: ledenfeest aan 375 fr. Om 20 u. in restaurant «Soil
Cress», Koninklijke Baan 225. Inschrijven bij bestuursleden.
16 KORTRIJK: Groot Vlaams Kamavalfeest om 20 u in de Vlaamse
Klub 1302. Inkom. 20 fr.
18 KORTRIJK: Meer over «Kadastraal inkomen» door gemeenteraadslid J de Schaepmeester Om 20 u in lokaal 1302.
23 DIKSMUIDE: Feest van de «Vlaamse vnenden van de Westhoek», om 19 u. 30 in het Vlaams Huis te Diksmuide.
22 OOSTDUINKERKE: Volksmuziekavond met Dirk Van Esbroeck
en Juan Masando (ex Rum). In «De Peerdenvisser». Organizatie
VUJO-kern.
23 KOEKELARE: VU-ledenfeest om 18 u. in zaal Zuudhove, Ichtegemstraat Gastspreker kamerlid Emiel Vansteenkiste en nationaal voorzitter Vic Anciaux.
23 HARELBEKE-BAVIKHOVE-HULSTE: VU-avondfeest om 20 u.
in «De Zwaan» te Stasegem.
28 BRUGGE: vzw Trefpunt- prof. Jef Maton spreekt over «Het rood
van de klauwen». Om 20 u. 30 in het Breydelhof. Iedereen welkom

VU-Diksmuide
naar Joegoslavië
Reis naar Joegoslavië, van 9 sept tot
en met 20 september. Overnachtingen
te Zunch, Merano, Karlsruhe, Spittal
Zes volle dagen verblijf te Opatya.
Prijs per persoon 13 990 fr. (alles inbegrepen) Inschnjvingen bij L Devreese, Vlaams Huis, IJzerlaan 83. Diksmuide, tel. 051 -50.07.49. Schrijf nu in, aantal
plaatsen is beperkt

Oostende
Bestuurswijziging
Onze vnend Marcel Viaene, die feitelijk slechts tijdelijk in ons bestuur fungeerde, heeft thans uit zijn funktie ontslag genomen hartelijk dank voor de
bewezen hulp In zijn plaats koopteerde het bestuur op 21 december Jef
Deschact (Spermaliestraat 59) die we
hartelijk welkom heten en veel werklust toewensen.
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Aanbevolen huizen
Franssens Optiek:
Silhouette
Marwitz
Rodenstock
Herentalsebaan 340
Deurne-Z. - Tel. 21.08.96
Kerkstraat 44 - Antwerpen
Tel. 35.65.75

IO%vr.V.U.Ieden
lOSIUUMS-VtblUNS
BROEKEN-PARDESSUb
OOK 'JAAR MAAT

RICO-KLEDINGVERMEESCH
Steenhouwersvesl 52, Antwerpen.
Tel. 031-31.35^

KEUKENS-SANITAIR
VERWARMING
VAN DER CRUYS
Assesteenweg 65. TERNAT
Tel 582 1441
Toonzaal alle dagen open
van 9 - 19 u Zondag gesloten

DROOGKUIS - WASSERIJ
BEDRIJFSKLEDIJ ST.-PIETER
Kollegestraat 33, 2400 MOL
014-31.13.76

IDEL - Tel. 011-53.43.49

INTRAFORM-Europanneubel
Torhoutsteenweg 519
8400 O O S T E N D E
Tel. 059-80.31.72.

Gelegenheidsgrafiek : Huwelijk • Ge
boorte. Zelfklevende plakband en etiketten. Houten drukletters - fleklame-kalendii i.

KUNSTGEBITTEN
HERSTELLINGEN
Tandheelkundig Laboratorium
VAN DER KLEUN

DE CRAEN ROM pvba
Molenstraat 78
NIEUWENRODE
Tel 015-71 1240
Verwarming - stoom - sanitair
Alle herstellingen

Chazallaan 83
1030 Brussel (Schaarbeek)
02-734 06 43
Na 18 u 4254642

SCHILDER-BEHANGWERKEN
en VLOERBEKLEDINGEN
tot mannen van hel vak
ADOLF CLAES EN ZONEN

Sint-Damiaanstraat 41
WOMMELGEM
Tel. 031-53.70.39

Qeüïün

/ /y

Schoolgerief - Tekengerief Boekengerief - Tijdschriften Dagbladen
Verantwoord speelgoed!
SCHALUIN 74, AARSCHOT
Tel. 016-56.93.34

Fortstraat 27
2510 MORTSEL
Tel. 031-49.35.07.

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. 02-268.14.02

MEUBELEN M O E N S
Markt 28
TERNAT
Tel. 582.10.55
Specialist primitief —
stijlmeubeien en modern

Bouwpromotoren en
daktimmerwerken
Meester Hunninckstraat 47
9472 DENDERLEEUW
Tel. 053-66.89.73 .

iustrerie
mare de vriese

STUDIO
DANN
02-428.69.84

baron ruzettelaan
assebroek - brugge
tel. 050-35.74.04

— industriële fotografie
— Mode/architektuur
— Huwelijksreportages.
Leon Theodorstraat 36,
1090 Brussel

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

I

p.v.b.a.

B + M

KLEDING LENDERS

Dames-, heren- en kinderkleding

Dames en heren, in uw belang
wendt u voor uw

LUKOS

Ringmappen - dokumenthouder - pochetten - snelhechters - offertemappen.

NV Reinigingswerken
Peetermans.
Onderhoud
gebouwen.

en

restauratie

Selsaetenstraat 28
2220 Wommelgem.

PVBAJ BORREMANS-COCK
«KINDEREN
Algemene Bouwondernemingen
Gentsestraat 238
9500 GERAARDSBERGEN
Tel 054-412589 '
Wij bouwen voor u sleutel op de
deur
(Adv. 24)

Tel. 031/53.95.30 en 53.75.75.

d

PVBA V A N IMPE & Zonen
Steen- en marmerhouwenj
Brilstraat 41
HAALTERT

I KEUKENS I
DURASON-KEUKENS

Tel 053-21.2248

BLOEMEN -ERIKA»
Kerkstraat 23,
2650 BOOM
Tel. 031-88.01.60.
Alle bloemen en planten

FIRMA SONCK GEBR.
Alle werken in marmer en natuursteen.
Open haarden. Grafzerken.

MATRASSEN PLATTEAU
Alle maten, alle soorten, ook medikale en anti-allergische matrassen
Platteau-Lievens, Portugeesstraat 9.
1780 Teralfene
Tel. 053-66.74.56.

Anderenbroek 24,
9480 Denderhoutem
Tel. 053-21.93.25

LEON KESTELOOT Zaadhandel
PVBA DE M O O R - L A T E U R
PELGRIM 9
9258 S C H E L D E W I N D E K E
Alles voor land- en tuinbouw
Tel. 091-62.51.42

Galerij «de Gapaert»,
Molenstraat 45, 9300 AalsL
Tel. 053-70.32.19.

Krematies

Pannestraat 211,
8480 VEURNE
Tel. 058/31.19.09

ruiten: één adres

Gentsestraat 35, 9300 AalsL
Tel. 053-21.90.01.
De meest gespecializeerde ijzerwarenzaak.

Parklaan 141, AalsL
053-21.86.60.

van het goede meubel
Groenstraat 84, 2000 ANTWERPEN.
Tel. 031/36.45.31.

IP

-

PVBA DE BISSCHOP

De prijsbreker

WIJ

VERMEYLEN
Begrafenissen

Voor het wassen van al uw

BINNENHUISINRICHTING
STROOCA

Open van 10 tot 19 u. 30.

Korting van 10 % voor alle
VU-leden en andere Vlaamsnationale groeperingen.

Zondag en maandag gesloten.

FIRMA GEBR. ALLOO

TAVERNIER pvba
Zonneluiken en aluminiumramen,
staal konstruktie.
IJzer-, koper-, aluminium- en
inoxver werking.
Binnenstraat 32,
9300 A A L S T
Tel. 053-21.42.07.

— Jongedame uit Putte bij Mechelen, diploma bureelwerken
Csteno-daktylo, boekhouden, korrespondentie) zoekt dringend
een betrekking in de omgeving
Mechelen, Brussel, Heist-op-denBerg. Belangstellenden kunnen
zich wenden tot volksvertegenwoordiger Joos Somers, Liersesteenweg 11 te 2580 St-Katelijne-Waver, of telefonisch op het
nummer 015/21.79.00, referentienummer: 1846.» (N168)
TE K O O P .
woonhuis? met tuin, hal, salon, living, keuken, kelder, bergplaats,
2 slaapkamers, zolder Adres:
Moorseelsestraat 11, Menen. Tel.
056/51.24.44, na 18 u. (N 160)

Dame 36 j . zoekt pass. t>etrekk.
kenn. vn. snit -t- naad. Ervaring
als verkoopster; zr. betrb. -twerkzm. Schrijven of tel.: Paul
Van Grembergen, E. Hullebroekstraat 14, 9068 Ertvelde, tel. 0 9 1 /
44.67.90. (NI66)
pas gestichte onderneming in
Brussel wenst zeer dringend een
hoofdboekhouder aan te werven
— met ± 5 jaar ervaring in
boekhouding
— met kennis doorschrijfmetode en machinale systemen
— bij voorkeur op de hoogte
van BTW-wetgeving automobielsektor
Sollicitaties te
redaktie «WIJ>

richten

naar
(N163)

Kortnieuws uit Koksijde
Vijftigjarig huwelijk.
Hartelijke felicitaties aan het echtpaar
Henri Vieren-Minne met hun 50-jarig
huwelijk. Wensen hen nog meerdere
jaartjes samen te zien.
Nieuw kadastraal Inkomen.
Alle Koksijdenaars kregen als nieuwjaarsgeschenk van vadertje staat vertegenwoordigd door de (ÏVP-minister
van Financiën, de perekwatiebriefjes
voor de berekening van hun kadastraal inkomen. Het tjetreft hier wel een
aanpassing, doch meerdere eigenaars
zullen wel enkele duizenden franken
meer moeten neertellen. Dit vloeit
voort uit de fikse verhoging van de opcentiemen ons opgelegd door het
PVV-BSP-gemeentebestuur. Maar niemand van hen die vraagt van waar wij
het moeten halen. En wij die worden
wijsgemaakt dat de P V V voor belastingvermindering is.
Ons spoorwegstation bedreigd!
Onweerswolken bedreigen ons spoorwegstation en met het besparingsprogramma van de Spoorwegen wil men
snoeien in de openingsuren en slechts
op beperkte uren een bediende aanstellen. Bijgevolg: minder service aan
onze pendelaars, militairen, leeriingen
hotelschool en toeristen. Tevens raden
wij ook de Koksijdenaars aan meer gebruik te maken van ons station. Immers
een rit Koksijde-Brussel duurt slechts
2 u. 15 (autobus ink)egrepen), doch
met de tram via Oostende 2 u. 40.
Ook in het nieuwe Intercityplan wordt
onze streek tieknot De Westhoek
moet dode hoek blijven.
C o m m e r c i ë l e drukte aan onze
Vlaame kust
Meer en meer stemmen gaan o p om
niet meer «Belgische kust» maar wel
•Vlaamse Kust» te gebruiken. Wij kun-

nen dit ten zeerste bijtreden. Vorig jaar
w e r d bekendgemaakt dat de gemeentebesturen aan onze Vlaamse kust de
commerciële drukte rond kinderspelen
wilden indammen. Tot vijand van kinderspelen werden verklaard: lawaai,
gewinzucht en kind-vreemde elementen. Zelfs meermalen werd verleden
jaar vastgesteld dat Nederlandstalige
kinderen werden veronachtzaamd.
In enkele gemeenten hebben ze er
werk van g e m a a k i doch ons PVVBSP-gemeentebestuur keek de kat uit
de boom. Maar wat wilt ge, het nieuwe
Koksijdse
BSP-gemeenteraadslid
heeft ook al zijn vroegere Vlaamse reflex afgelegd.
EigenaardigOns casino wordt gewoontegetrouw"
tijdens het zomerseizoen voorbehouden aan Koksijdse kunstenaars. Ver-'
nomen dat voor het seizoen 1980 een
uitzondering geldt Het aantal exposities is in grote trekken reeds vastgelegd. Doch welk Koksijds kunstenaar
kan toch zijn werken tentoonstellen?
Mevrouw
Annie
Vandüren-Barrat
echtgenote van de PVV-schepen van
Kuituur. Moet er nog meer zand zijn?
«Gartje W e g » !
Onze felicitaties aan de h. A. Goderis,
propagandist van onze zusterafdeling
Oostduinkerke. Hij werkte zich op een
ereplaats in de hei^stcampagne van de
Wij-abonnementenslag. Z o iemand
ontbreekt ons nog. Achiel, wij zijn jaloers!
Problemen?
Weet U dat de 3e zaterdag van de
maand, om 9 uur, u kunt spreken met
volksvertegenwoordiger Emiel Vansteenkiste in café Soil Cress, Koninklijke Baan 225 (rechtover kerk Ster der
Zee)?

Nieuwsjes
uit Menen-Lauwe-Reliliem
• De veiligheid zal verbeterd worden
langs de Sluizenkaai te Menen. Er komen vangrails over een lengte van
± 120 meter.
• Nadat de plannen voor aanleg van
groen rond het Ontmoetingscentrum 't
Ghelandt werden goedgekeurd door
de gemeenteraad en de stedebouwkundige dienst van Brugge, w e r d met
de werken een aanvang genomen.
• De plannen aangaande de Geluwebeek werden in de gemeenteraad van
november goedgekeurd. Hier is een
bedrag mee gemoeid van om en bij de
85 miljoen waarvan 20 % ten laste van
de stad.
• De goedkeuring van de werken in
de Grensstraat is binnen. ± 50 % van
de kosten vallen ten laste van Frankrijk. O p 21 januari werden de werken
aangevat
• Voor Lauwe werden de werken in
de Schonekeerstraat eindelijk door
Brussel goedgekeurd. O p een openbare vergadenng zal de juiste aanvangsdatum bepaald worden. Na een koordinatie-vergadering zullen de werken
aangevat worden.
• Bij brandalarm is het steeds zeer
druk in en om de kazerne (te Menen)
voor allen die bij het brandalarm betrokken zijn. Een voorstel van dr. Vanholme enkele jaren geleden krijgt nu
een uitvoering. Een tweede toegangs-

weg wordt aangelegd en het werk
w e r d inmiddels aangevat
• Voor de stadskernhernieuwing zijn
twee BPA's in voorontwerp. Zij werden ter kennisgeving aan de gemeenteraad voorgelegd? Het gaat over de
Kortrijksestraat en het stuk tussen
Leie, Rijselsestraat en Vlamingenstraat
te Menen, zoals de V U reeds voorstelde in 1970 ten voordele van de mensen uit de barakken. Konkrete informatie zal later gegeven worden.
• De werken aan de Deken Darrasstraat en de Guido Gezellelaan te Lauw e werden goedgekeurd. De werken
worden aangevangen begin februari of
maart naargelang de weersomstandigheden.
• De plannen voor vernieuwing van
de Plaats te Lauwe werden goedgekeurd. Nu wordt intens gewerkt aan de
konkrete realizatie. Binnenkort volgt
een openbare vergadering ter bespreking.
• Ook de plannen voor de Opstal
(woonerf) werden goedgekeurd. Leiedal heeft beloofd zeer binnenkort tussen te komen
• Begin februari start het O C M W Menen met een juridische dienst met
zitdagen te Menen op donderdagavond en vrijdagnamiddag. Inlichtingen
kunnen verkregen worden op adres:
Leopoldplein 12, 8600 Menen.
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Nationale VU-voorzitter te Izegem

Vic Anciaux verstevigt het vertrouwen in de VU
IZEGEM — O p de jaarlijkse Izegemse «ontmoeting met de Volksunie» hebben
talrijke leden en simpatizanten VU-voorzitter Vic Anciaux voor het eerst in levenden lijve gezien en horen spreken. Heel wat mensen hebben naderhand, tijdens dezelfde avond, met hem kunnen spreken en hem zelfs bepaalde problemen voorleggen. Alle Indrukken over de VU-voorzitter gingen dezelfde richting uit: een beginselvast, overtuigd en overtuigend, maar tevens rustig en verdraagzaam Vlaams-nationalisL Voor zover dat nog nodig was, heeft het Izegemse publiek er nieuwe moed en nieuw vertrouwen opgestoken.
Stroomversnelling

Moeilijk

en neo-unitarisme
N a een korte voorstelling door Geert
Bourgeois van het onderwerp dat Vic
Anciaux zou aansnijden, startte de V U voorzitter zijn toespraak met een terugblik op een kw/arteeuw Volksunie.
Een belangrijk resultaat is alvast dat In
dit land nagenoeg niemand meer zich
nog openlijk unitarist durft te noemen.
W e hebben een echte stroomversnelling meegemaakt. Iedereen heeft zich
nu gehaast om te verklaren dat het unitarisme uitgediend heeft
En tegelijkertijd, akius VU-voorzitter
Vic Anciaux, steekt een neo-unitarisme
nu de kop op. Het is goed dat w e weten wat echt federalisme is. Dat w e
weten dat echt federalisme niet beperkend is. Dat echt federalisme eigen financiële inkomsten en de kontrole
daarover veronderstelt
D e VU-voorzitter noemde fiet biezonder ergerlijk dat de pers thans de resoluties van CVP-kongressen als federalistisch voorstelt Hij noemde het eveneens ergerlijk dat d e pers de C V P nu
voorstelt als radikaal, terwijl deze partij
volkomen beheerst wordt door het
unitarisme van de syndikaten en het
neo-unitarisme van de lobby rond Tindemans.

Het liep als een rode draad doorheen
de uiteenzetting van Vic Anciaux: we
hebben de pers tegen ons en w e hebben de pers altijd tegen ons gehad.
De Vlaamse dagbladpers probeert het
zo voor te stellen alsof nu gewerkt
wordt aan een federale hervorming
van de staat En in feite is men gewoon
een neo-unitaire knoeiboel aan het uitbreiden.
De Volksunie heeft het daarbij echt
moeilijk om het de mensen duidelijk te
maken dat dit geknoei niets te maken
heeft met de zelfstandighekl die Vlaanderen nastreeft Het zijn precies de
C V P en de al genoemde Tindemans
die verantwoordelijk zijn voor de huidige verwarring. Want het was Tindemans die als minister van Institutksnele
Hervormingen bij de grondwetsherziening van 1970-1971 de grendelgrondw e t en het systeem van drie gewesten
uitvond. D e Volksunie was toen moederziel alleen — ook toen had ze de
Vlaamse dagbladpers tegen zich —
om zich tegen de grendels te verzetten.

moment

Zware rekening en
zware opdracht
D e rekeni ng voor al die misgroei krij-

gen w e nu geprezenteerd. Er gaat jaarlijks een miljardenstroom naar Wallonië. Nederiandstalige en Franstalige
hoogleraren zijn het eens over de omvang daarvan. Vlaanderen wordt uitgeperst en de C V P stelt het zo voor alsof
zij daartegen strijdt Het tegendeel is
waar. Premier Martens draait de geldkraan nog wat meer open voor Wallonië en Tindemans spint voort aan dezelfde draad als in 1970-71.
De Volksunie staat helemaal alleen om
Vlaanderen te wijzen op de nefaste
toestand. De Volksunie beschikt niet
over een dagbladpers of machtige ne-

venorganizaties. De Volksunie heeft
wel een kapitaal aan mensen en militanten.

aanvallen op de menselijke privacy en
het schreefgroeien van een aantal politiediensten, de werkloosheid die wij
met eigen middelen veel beter zouden
bestrijden, de problemen van onze
KMO's, de sociale zekerheid die maar
met in een goede (jlooi komt omdat de
syndikaten en de grote ziekenfondsen
met de belangen van de patiënten
maar hun eigen belangen verdedigen,
enz.
W e hebben dan ook, akIus Vic Ancieux, de opdracht ons optimaal in te
zetten, radikaal te zijn en tevens open
te staan voor jongeren.

Hef IS darvook de opdracht van de V U
de bevolking duidelijk te maken wat er
gebeurt met Vlaanderen. De Volksunie
stelt zich doelbewust radikaal op. De
Volksunie zal maar vrede nemen met
een echte zelfstandigheid. Intussen
zijn er nu en voor de toekomst ernstige problemen in Vlaanderen die ook
onze aandacht vragen: de vierde wereld van die enkele honderdduizenden
die onder het levensminimum leven, de

opvolger, telkens wanneer dat
nodig is.
Miei Bourgeois, om al uw i n z e t ,
uw wijsheid en Vlaams-nationale overtuiging, zeg ik u namens
de hele V U dank>.

Hulde aan Miei Bourgeois
De avond begon op een eerder
ongebruikelijke wijze: met een
hulde aan een uittredend lokaal
mandataris. Miei
Bourgeois
heeft bijna 9 jaar lang alleen de
V U vertegenwoordigd in het
Izegemse O C M W . Zeer onlangs
is hij benoemd tot direkteur van
de vrije lagere jongensschool in
Emelgem. Hij vond dat hij maar
één van beide zaken goed kon
doen en hij verkoos in het
O C M W plaats te ruimen voor
een nieuw VU-vertegenwoordiger. Palmer DermauL
M i e i Bourgeois heeft zijn mandaat op uitstekende wijze uitgeoefend, zodat hij bij vriend en
tegenstander respekt afdwong.
Niet te verwonderen dat Vic Anciaux er prijs op stelde de ge-

huldigde persoonlijk te danken
in een soort feest- en dankrede.
Nadat hij de inzet en het vele
werk van Miei Bourgeois had
geschetst, richtte Vic Anciaux
zich aan het slot van zijn toespraak in volgende bewoordingen tot de persoon zelf:
• Ik ben gelukkig, Miei Bourgeois, dat dit voor u geen afscheid is van de V U . U blijft
deel uitmaken van het Izegemse
VU-bestuur en ik blijf rekenen
op uw blijvende inzet Ik weet
dat uw opvolger in het O C M W
een man is die heel wat affiniteiten heeft met u en ook een man
is met rijke gaven van geest en
h a r t Ik en de hele Izegemse V U
blijven dan ook rekenen op uw
verdere samenwerking met uw

Aan de gehuldigde en aan zijn
echtgenote, Gaby Vens, overhandigde de VU-voorzitter een
geschenk namens de Volksunie
en alle lokale Vlaams-nationale
verenigingen.
Toen kwam het gemengde SintJanskoor uit Kachtem aan de
b e u r t Voorzitter Jacques Deroose, tevens VU-gemeenteraadslid, stelde de liederen
voor die het koor ten uitvoer
bracht onder leiding van dirigent Johan Coeman. Nog even
hartelijk dank voor dat mooie
optreden van het Kachtemse
koor!

Wijchmaal-Peer

Kennismaking met
Vlaams Centrum 't Leeuwke
B n d e 1978 w e r d het Centrum Sociaal
W e r k opgericht bedoeld als een organizatie, op Vlaams-Nationale basis,
voor sociale dienstverlening aan de
Peerse bevolking: zitdagen, informatie,
hulpveriening.
Begin 1979 deed zich een unieke kans
voor om in Peer CWijchmaal) een eigen
Vlaams Centrum te bouwen: onze
vriend Jef Meys, uitbater van Frituur
Christoffel, stelde bereidwillig een ruwbouw hiervoor ter beschikking. In het
voorjaar werden de werken gestart;
door een voortdurende en onvermoeide inzet van velen, kon reeds in de zomer van 1979 de voor-opening plaatsvinden.
Het Centrum Sociaal Werk werd omgevormd tot een vereniging zonder
winstoogmerken, om vanaf september
de uitbating van 't Leeuwke op te nemen, en tegelijkertijd een basis te hebben voor verdere uitbreiding van de
sociale aktiviteiten.
Sindsdien is 't Leeuwke nu ieder weekeinde geopend: vrijdag- en zaterdagavond, en zondagnamiddag. De

uitbating gebeurt door de tsereidwillige
bestuursleden van het C S W die tijd
noch moeite sparen om van het
Leeuwke een ontmoetingsplaats te
maken voor de Vlaams-Nationale gemeenschap.
Er vinden regelmatig aktiviteiten plaats
zoals tafelvoetbalkompetitie, kaartavonden, diskonamiddagen, waarbij
vooral de jeugd van Wijchmaal zich
niet onbetuigd laat
't Leeuwke is tevens ter beschikking
van verenigingen en organizaties, die
mits afspraak gratis gebruik kunnen
maken van het tokaal, dat overigens
ook kan gehuurd worden voor privéfeestjes.
Het adres: Vlaams Centrum 't Leeuwke, Peerderbaan 63, Wijchmaal-Peer.
Ledenwerving
De ledenhernieuwing voor 1980 werd
inmiddels suksesvol afgesloten, alle leden hernieuwden hun lidmaatschap,
terwijl ook reeds een tiental nieuwe leden werden geworven.

LIMBURG

Mimm\
FEBRUARI
14

EIGENBILZEN: Gespreksavond over «Het geld van de Vlamingen» Spreker- Maurits van Haegendoren Om 20 u in de Gemeentezaal Tema's die behandeld worden- «Vlaamse aanwezigheid in het Belgisch grootkapitaal», «Ekonomisch federalisme
weldaad voor Vlaanderen, «Fiskaal federalisme enig juiste basis
voor Nieuw-Belgie» (i.sm. het Dosfelinstituut)

15

WIJCHMAAL-PEER: Kaartwedstnjd
Leeuwke.

22

EIGENBILZEN: Gespreksavond in samenwerking met het Dosfelinstituut over «Taalgrens, volksgrens, staatsgrens» SprekerWalter Luyten. Om 20 u in de gemeentezaal

22

HOESELT: St.-Maartenfonds. Ledenvergadering met belangnjke
besprekingen. Om 20 uur in café A B C , Tongersesteenweg te
Hoeselt.

(zetten) om 20 u

Dank aan de bestuursleden voor hun
inspanningen.
Plannen
O p de jongste bestuursvergadering
werden de plannen voor de komende
maanden vastgelegd:
O p zaterdag 10 mei a.s. heeft het jaarlijks Meinachtbal van de VU-Peer
plaats, ook nu weer in feestzaal Rembrandt te Wijchmaal.
O p zaterdag 31 mei (zie ook verder)
de tweede uitgave van het VU-voetbaltomooi.
In april worden opnieuw belastingzitdagen georgamzeerd.
Ten slotte w e r d uitvoerig gehandeld
over de gemeenteraadsverkiezingen
van 1982: binnenkort zal hiervoor een
speciale vergadering worden belegd
om de uitgangspunten voor de V U deelname vast te leggen en deze verder uit te werken
V o e t b a l t o r n o o l - Z a t e r d a g 31 mei
Na de suksesvolle organizatie van het
eerste tornooi in 1979 — bij gelegenheid van ons 15-jang bestaan — en tevens op vraag van verschillende deelnemende afdelingen, hebben w e besloten ook dit jaar weer het VU-voetbaltornooi te organizeren.
Graag nodigen w e de VU-afdelingen
van Limburg, en daarbuiten, uit hieraan
deel te nemen De inschrijvingen dienen zo spoedig mogelijk te gebeuren,
en liefst voor einde februari.
Inschrijvingen en inlichtingen bij Jaak
Indekeu, Grotstraat 18, Peer, tel 0 1 1 /
73.55 09 of Raf Dreesen, Zonnebloemlaan 20, Peer, tel 73.70.20.

in 't
21 j . Jonge man, ongeh. Dipl. bakkerij, zoekt pass. betrekking. Bezit
rijbewijs «B» Liefst als autogeleider of bakkerij Schr of tel naar
de h P Van Grembergen, E. Hullebroeckstraat 14, 9068 Ertvelde.
Tel 091-44.67 90.
(Nt70)

G e l i e v e mij t e s t u r e n :
leeuwespeldjes
V U speldjes

X 2 0 fr. =
X 2 0 fr. =

. . . fr.
. . . fr.

Totaal:
Handtekening,

Hierbij v o e g ik e e n

n

check

ten bedrage van

D

overschrijving

fr.

S t u r e n a a n : V o l k s u n i e , B a r r l k a d e n p l e i n 12, t e 1 0 0 0 B r u s s e l .

Geef uw overlas
een persoon/i/k tintje l
Naam:
Straat:

Nr.:

P.S.: Bij bestelling vanaf 50 stuks bedraagt de prijs voor beide
speldjes 15 fr. per stuk.

— 30-jarige ongehuwde man met
diploma van hoger middelbaar
onderwijs en met getuigschrift
van 2-talig opsteller, niveau 2, met
zeer goede kennis van Frans en
Engels en goede noties van
Duits, Spaans en daktylografie.
zoekt een gepaste betrekking op
de as Brussel-Vilvoorde en Brussel-Zaventem-Leuven. Zich wenden tot volksvertegenwoordiger
dr. J. Valkeniers, Schepdaal

GROOT-GENT:
— Een
industneel
ingenieur
landbouw zoekt een passende
betrekking.
— Een 25-jange licentiate lichamelijke opvoeding zoekt passende betrekking in het Gentse
Zich wenden. O. Van Ooteghem,
senator. Oud-Strijdersstraat 29.
9219 Gentbrugge (tel. 091307287)
(N 165)
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lepel & vork
FRITUUR-EETHUIS
INGRIO

FEESTZALEN-SALONS
DE LANDSKNECHT

Olenseweg 41, Westerio
CVoorlkapel). tel. 014-21.36.96
Vraag prijzen voor uw feestmenu's.
Specialiteiten.
Alle dagen verse-mosselen.

Aannemer van alle feesten
Ook verhuring van tafelgerief
Schilderstraat 33
2000 Antwerpen
Tel. 031-37.45.72

DE OUDE KRING
Café VU-lokaal
Dorpsplein, Heusden-Limburg

Banketbakkerij
ANTWERPIA

CAFE-FRITUUR
DE SNOECK
Elie Van Laere - Marcella Naessens
Lokaal Volksunie.
Gontrode Heirweg 49.
9230 Melle.
Tel. 091-30.06.53.

Geraardsbergsestraat 38
9300 AALST
Maunts GOSSYE
Tel. 053-21 35.33

SPECIALIST VOOR
AL UW FEESTEN!

Feestzalen
HOF VAN ARAGON

Verzorgde keuken,
demokratische prijzen,
uitgelezen dienstbetoon

Aragonsiraal 6. Lier
Tel. 031-8015.68

Kesselsteenweg 38
2260 Nijlen - Tel. 031/81.88.41

Maak oók eens kennis met de gezellige sfeer in

Industriële brood- en banketbakkerij
en roomijs

Café-restaurant
SCHUTTERSHOF

Wilfried BLANCQUAERT

Dorpstraat 10,
2922 R A M S D O N K .
Tel.; 015-71.15.49.

Grote Kouter 47, UITBERGEN

Dr Van De Perrelel 51
BORGERHOUT
Joost GOSSYE
Tel. 031-36.56.54

Restaurant P a l m h o f
- tafelhouder —
Specialiteit gerookte vis.
Schoolstraat 52,
Kapelle-op-den-Bos.
Tel. 015/71.19.40.
Feestbespreking op maandag,
dinsdag en donderdag van 19
tot 21 u.
Woensdag gesloten.

Steeds welkom in

KREKELHOF
drankhuis met sfeer
Brusselbaan 11. Gooik
Tel. 054-33.48.57
Uw tweede tfiuisi

Tel. 091-67.57.12

LINDENHOVE
DE PUS
GEBROEDERS
Lambroeckstraat 89
9320 OUDEGEM
Tel. 052-21.16.06.
Algemene voeding, bieren, wijnen, likeuren. Rechtstreeks invoer Duitse en Franse wijnen.

FEESTZAAL

.EDELWEISS»

Restaurant BRAKELHOF
Rondplein 5, Brakel.

Vossemtierg 13,1981 V O S S E M ,
tel. 02-767.45.76.

Tel. 055-42.41.07.

Bellestraat 49
1970 HEKELGEM
Café, restaurant, speeltuin, terras.
Woensdag en donderdag gesloten.
Maandag, dinsdag, vrijdag vanaf
15 u.
Zaterdag en zondag vanaf 's
middags. Tel. 053-66.87.40.

Bent u van Aalst?
Komt u naar Aalst?
Altijd welkom In café

IN DE OOIEVAAR
bij Jef Michlels,

Alle feestelijkheden. Mogelijkheid tot huren van bestekken.

Feestzaal voor alle
gelegenheden.

Kattestraat 20, AALST

Handelaars...
...zelfstandigen

(ena

v o o r uw publicitaire
s c h a p in « W I J » neer
takt met
K a r e l S E V E R S (onze
citeitsman)
02/219.49.30...

WIJ u

eist als afgevaardigd beheerder. De
bestaande klubhuizen bleven behouden en er werden nieuwe in het leven
geroepen. Frans Vereist werd hier de
stuwende kracht. «Getuigenis» geeft
dan een uitgebreid overzicht (geïllustreerd) van de voorbije prestaties in
kleinkunst, beeldende kunsten, koncerten, literatuur, enz. Voor februari
staan ontmoetingen met kunstenaars
te Roeselare, St.-Niklaas en Brussel op
het programma, voor maart een ontmoeting met kunstenaars in Van
Vlaanderens Molen te Vinderhoute.
Leesgeld 250 fr., losse nrs. 60 fr. Giro KB
Gent 440-0595671-66. Verantwoordelijke
uitgever F.B. Vereist, Blekerijstraat 43 Ie
9000 GenL

Stadsbestuur
van Sint-Niklaas

Stadsbestuur
van Sint-Niklaas

OPENTVEIIKLARING VAN
TWEE BETREKKINGEN
VAN WERKOPZICHTER EN
AANLEGGEN VAN EEN
WERVINGSRESERVE (M/V)i

UITSCHRIJVING
VAN EEN WERVINGSRESERVE VAN
POLITIEAGENT (M/V):
Bijzonderste voorwaarden

Bijzonderste voorwaarden:

— Belg zijn

— Belg zijn;
— min. 18 jaar en max. 45
jaar oud zijn op het ogenblik
van de indiensttreding;
— minstens 6 0 % behalen
voor een door het kollege van
burgemeester en schepenen
te organizeren vergelijkend
eksamen;
— houder zijn van één der
hiernavermelde
diploma's:
een einddiploma A2 openbare werken of bouwtechniek;
een diploma of getuigschrift
van bouwkundig tekenaar
van hoger secundair niveau
met volledig of beperkt leerplan, (cyclus van ten minste
750 lesuren). Wordt hiermede
gelijkgesteld het diploma van
«bouwkundig tekenaar» van
de Stedelijke Akademie voor
Schone Kunsten van Sint-Niklaas, vóór de erkenning van
deze leergang in de kategorie
A7/A2.
Netto-aanvangswedde (index
192,22%):
man
gehuwd:
22.137, m a n ongehuwd: 21.558,
vrouw: 21.558.
De aanvragen dienen, vergezeld van de nodige bewijsstukken uiterlijk op 6 maart
1980 bij het stadsbestuur binnen te komen. Een volledige
opgave van de voorwaarden
kan bij het stadsbestuur,
Dienst Personeelszaken, bekomen worden.

— min. 21 jaar en max. 35
jaar oud zijn op het ogenblik van de indiensttreding
— minstens 6 0 % behalen
voor een door het kollege
van burgemeester
en
schepenen in te richten
vergelijkend eksamen, bestaande uit schriftelijk, fysisch en mondeling gedeelte

(Adv. 31)

— houder zijn van een diplom a van ten minste lager
secundair onderwijs of
van een daarmee door het
rijk gelijkwaardig geacht
diploma of studiegetuigschrift
— minimum lichaamslengte: 1,68 m
Netto-aanvangswedde (index
192,22%):
m a n gehuwd: 21.493 fr.
man ongehuwd: 20.896 fr.
vrouw: 20.896 fr.
De aanvragen dienen, vergezeld van de nodige bewijsstukken uiterlijk op 6 maart
1980 bij het stadsbestuur binnen te komen. Een volledige
opgave van de voorwaarden
kan bij het stadsbestuur,
dienst personeelszaken, bekomen worden.
Adv. 32

Deinze: van een graaf-schepen
en een VU-voorstel
SPECIALITEIT
van WAFELS
en IJSROOM

Het Koffiehuis der
Denderstreek.

De
kultuurgemeenschap
-Open
Kring- viert dit jaar haar zilveren jubileum. Zijn orgaan «Getuigenis» heeft er
intussen ook al 24 jaar verschijnen op
zitten. De aktiviteit was o m . toegespitst op het oprichten van klubhuizen
waar kunstenaars kunnen tentoonstellen, letterkundigen uit hun werk laten
voorlezen en musici kunnen optreden.
Er werden er heel wat opgericht dank
zij vooral de journalist Paul Mortiers en
zijn stuurgroep. Open Kring werd
geen ledenvereniging en is partijpolitiek en filozofisch vrij en ongebonden.
In het midden der vijftiger jaren stagneerde de werking zodat tot een herstrukturering werd overgegaan nl. de
stichting vzw Open Kring met Paul
Mortiers als voorzitter en Frans Ver-

Hopmarkt 9,
9300 Aalst. Tel. 053-77.50.74.

".TH
UW KOFFIEHUIS

25 jaar
„Open Kring" te Gent

WIJNIMPORT HERMAN
Menenstraat 376, Wevelgem
Tel. 056-41.29.22.
Bordeaux- en bourgognewijn,
rechtstreeks van invoerder.
Toegankelijk:
vrijdag van 17 tot 20 u.,
zaterdag 10-13 uur.

^of ten (r-cnl|oorn

1

Restaurant
Feestzaal Café
Uitbating:
E r n a Van Dóoren
Keierberg25
1700 Asse Tel. 02/452.95.15
Maandag gesloten

Van onze vrienden uit Deinze vernemen w e dat de gemeenteraad inderdaad op voorstel van VU-gemeenteraadslid Herman Maes, een tjericht
aan de bevolking unaniem heeft goedgekeurd waarbij gezegd werd dat de
raad het normaal vindt dat alle gemeenteraadsleden ook te Brussel Nederlands zouden spreken. In een vorige «Wij» berichtten wij reeds daarover.
Z e vrezen echter dat enkele gemeenteradsleden die konsekwentie niet durven doortrekken en aan één gemeenteraadslid twijfelen ze ten zeerste, en
dat is dan nog aan de schepen van Kuituur, de CVP-graaf.
Inderdaad, die CVP-schepen van Kuituur is graaf en de vroegere burgemeester van Bachte-Maria-Leerne, wel
te Deinze gedomicilieerd, maar woont
eigenlijk in Brussel.

Toen de schepenambten moesten verdeeld worden in 1977 hebben verscheidene verenigingen bij voorbaat
bij de reeds aangeduide burgemeester
Van de Wiele aangedrongen om toch
niet de graaf tot schepen van Kuituur
te maken. Maar de franstalige graaf
w e r d schepen.
Wij geven toe dat hij te Deinze zijn
best doet om korrekt Nederlandstalig
over te komen. Maar kan men op hem
rekenen om de Vlaamse aanwezigheid
te Brussel te helpen bewijzen?
Daar gelooft niemand in. Toch heeft hij
het bericht aan de bevolking mee
goedgekeurd.
Bekeerd? Dan is er vreugde. Of berekening? pas dan op!
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FILMTHEATERS

OOST-VLAANDEREN

studio
WEEK V A N 8 FEBRUARI
TOT 14 FEBRUARI 1980

FEBRUARI
7 DENDERMONOE: Kursus «Pensioenwetgeving» door Willy
Cobbaut in de bovenzaal van café Justitiepaleis. Ook op 21 -2 en
6-3.
8 ST.-NIKLAAS: Voordracht over gehandicaptenzorg met als gastspreker de bekende schrijver Paul Koeck. O m 20 uur in de Konferentiezaal van de stadsbiblioteek, H. Heymansplein. Organizatie: Gilsor m.m.v. Centrum voor Man, Vrouw en Gezin.
8

8

8

14
16
20

TERVUREN
Zondag: 1 3 u . 30
Jungle Book
van Walt Disney

WICHELEN: Nieuwjaarssouper VU-arrondissement Dendermonde om 20 uur in 't Oud Gemeentehuis. 300 fr. per persoon. Inschrij.ven bij arr.sekretaris Mare De Donder, Acacialaan 46 te
Zele 052-44.61.85. Of bij één der bestuursleden.
DENDERWINDEKE: VU-ledenfeest van VU-Groot Ninove in het
Parochiaal Centrum, Stationsstraat vanaf 19 u. 30. Inschr. bij bestuursleden. Feestredenaar alg. sekretaris Willy De Saeger.
WICHELEN: Nieuwjaarssouper VU-arrondissement Dendermonde om 20 uur in 't O u d Gemeentehuls. 300 fr. per persoon.
Mevr. Agnes Van der Steen, Heirstraat 21 te Dendermonde-Appels. Tel. 052/21.72.05. Bankrek. 442-0505281-38. Huldiging van
Maurits Coppieters-voorstelling van senator Walter Peeters.
ST.-DENIJS-WESTREM: Gespreksavond met algemeen voorzitter Vic Anciaux. O m 20 uur in het Gildenhuis.
HILLEGEM (HERZELE): VU-bal van Groot-Herzele om 21 uur in
zaal Kontakt Orkest: The Honney's.
GENTBRUGGE: Kruidenavond-FVV «Koken en kruiden» om
20 u. in Gentbrugse dienstencentrum, Kasteelstraat Spreekster:
mevrouw Taelman.

VU-Hofstade in 't
nieuw
De Volksunie van afdeling HofstadeAalst wijzigde zijn bestuur als volgt:
voorzitter William Vandecauter, Mólenkouterstraat 48 a7.75.29); sekretaris Herwig De Bruyn, Anjersstraat 30
(77.4894); penningmeester Myriam
Roelandt Oude Abdijstraat 53 te Aalst
(21.73.01); organizatle Fons Vinck, Denayerstraat 5 (70.49.02); Willy Roe^ landt. Oude Abdijstraat 53 te Aalst
(21.73.01); propaganda Gustaaf Redant, Molenkouterstraat 40 (77.47.59),
en Dirk A c k a e r t Terbekestraat 25
a7.70.25.
Te o n t h o u d e n :
O p 19 april 1980 houdt de Volksunieafdeling Hofstade haar vierde ledenen sympatizantenfeest Een algemene
aankondiging zal later nog medegedeeld worden langs dit blad om.

ZO€KCRC]€
GEZOCffl:
UITBATERS
(MAN + VROUW)
VOOR VLAAMS CAFE
+ LOKAAL
CENTRUM BRUSSEL
INWONING MOGELUK
TEL. 02-425.56.22 (na 18 u.)

Paardensportkamp
voor mindervaliden
De vzw Gilsor is een organizatle voor
het Waasland, die zoals de eerste letters van deze naam wil vermelden beduidt:
«Gehandicapten
Integreren
Langs S p o r t Ontspanning en Rekreatle».
Gilsor organizeert voor het eerst een
paardensportkamp van 19 tot en met
24 juli 1980.
De verblijfplaats en manége zijn gelegen in de bosrijke omgeving van
Waasmunster.
«De Heidebloem- (vol pension), ligt op
10 minuten wandelen van de manége
- D e Paddock».
«De Paddock» Is een gezellige rijschool waar zowel ruiters als niet-rulters menig plezier zullen beleven.
Om die week optimaal te kunnen doorbrengen beperken wij onze deelnemers tot 15.
Kom samen met ons een ganse week,
in kontakt met de natuur, sporten of
Ontspanning zoeken.
Meer inlichtingen kunt U krijgen bij Gilsor tel. C M V G . 031-77.14.00, Casinostraat 20 te 2700 Sint-Niklaas.

Oproep arr.
Dendermonde
Het arrondissementeel bestuur van
Dendermonde vraagt al zijn afdelingen
zich tijdig te organizeren om de mensen dienstig te zijn rond het invullen
van de belastingaangiften en het nieuw
kadastraal Inkomen.

Zondag: 1 5 u . 45.

AVONDFEEST
«VROEGER EN NU»
Dit twaalfde avondfeest zal weer
alle flaminganten verenigen
op zaterdag 23 februari T980
in de Harmonie,
ingang Mechelsesteenweg,
Antwerpen.
Dansorkest: The Musicals
D e d e e l n e m i n g s k o s t e n b e d r a g e n 300 f r . p e r p e r s o o n ,
de plaatsbespreking inbegrepen,
te storten op bankrekening Kredietbank,
C a r n o t s t r a a t , A n t w e r p e n , r e k e n i n g n u m m e r 404-3036801-74
van Vlaamse Aktie- en Kultuurgemeenschap
Antwerpen-Stad.
Voor informatie en briefwisseling:
s e k r e t a r i a a 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 : 21 u u r

Avondkledij gewenst

P a r k e e r p l a a t s e n in o m l i g g e n d e s t r a t e n e n K o n i n g A l b e r t p a r k .

7 FEBRUARI 1980

KT.

De Witte
met Jefke Bruyninckx
Zondag: 1 8 u .

KT.

The Wiz

N ieu wjaarswensen
te St.-Amandsberg
O p v r i j d a g 18 januari h a d in d e f e e s t z a a l «Tijl- t e S t . - A m a n d s b e r g d e
jaarlijkse n i e u w j a a r s r e c e p t i e v a n d e V o l k s u n i e plaats. H e t w a s v o o r z i t t e r
J a n A n d r i e s die h e t w e l k o m s t w o o r d s p r a k . Een w e l k o m s t w o o r d d a t
vooral o p de toekomst gericht w a s voornamelijk w a t betreft de samenhorigheid onder de Vlamingen. O n d e r de aanwezigen bemerkten w e onder andere senator V a n Ooteghem, gemeenteraadsleden Hugo Waterloos en K o e n V a n Meenen.
Alles w e r d opgeluisterd d o o r stemmige muziek van de disco-studio van
V U J O S t . - A m a n d s b e r g . E e n gezellige a v o n d m e t v e e l s f e e r e n V l a a m s e
strijdlust w e l k e navolging verdiend.
Jan BUYLE

BRABANT

met Diana Ross.
Vrijdag, zaterdag: 20 u. 30
Tweede en laatste week.
Airport '80

KT.

Met Alain Dek>n - Sylvia Kristel
Zondag,
maandag,
dinsdag,
woensdag: 20 u. 30
Dracula
van John Badham

TIENEN
Vrijdag, zaterdag: 19u. 30. Zondag 15 u.
KT
Derde en laatste week.
Jungle B o c k
van Walt Disney
Vrijdag, zaterdag. 22 u. Zondag:
17 u. 30 en 21 u. Maandag, dinsdag, woensdag: 20 u.
Apocalypse N o w

Mum

van Francis Coppola
met Marion Brando
Robert Duval

FEBRUARI
8

LEUVEN: Klank- en diamontage door J.-P. & M. Demarsin -Corsicaans Capriccio» met als gastspreker: Wim Jorissen «Voor een
meer strijdbaar Vlaanderen-. O m 20 u. in «De Goudsbloem»,
Goudsbloemstraat 50. Inkom vrij. Org.: V U .

9

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

9

HAACHT: Vertoning film «Wargame» van Peter Watkins om
14 u. 30 in zaal Studio te Haacht Aansluitend spreekbeurt door
Willy Kuijpers over ontwapening. Org. VUJO-Kemen: Kampenhout, Boortmeerbeek, Keerbergen, Tremelo en Haacht
KAMPENHOUT: Tweede kaartavond bij Pierre en WIske In café
«Scherpe-Zavel» aan het station te Kampenhout
VLEZENBEEK: Spreekbeurt door André Van Grimbergen over
«Is de ziekteverzekering failliet?» O m 20 u. in lokaal «De Vrede»,
Postweg 195. Toegang gratis. Organizatle: vzw Vlaamse Werkgroep «De Vrede».

9
11

15

15

23
23

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

KT.

Derde en laatste week.

24
24

LENNIK: Uiteenzetting en debatavond over «Intercommunales»
door dr. juris De Cuyper en de heer Staf De Doncker, bestendig
afgevaardigde van de Provincie Brabant. O m 20 u. 30 in de «Verzekering tegen de grote dorst», rechtover de kerk te Elzeringen.
ROTSELAAR: Jongerendebatavond VUJO-Rotselaar en V U J O Arr. Leuven. O m 1 9 u . 30 in zaal Haciënda. Sprekerspanel: Vic
Anciaux, Joos Somers, E. Van Itterbeek en A. De Samblanx. M o derator: Willy Kuijpers. Onderwerpen: Studiekeuze en Arbeidsmarkt - Werkloosheid en jeugdwerkloosheid - Herscholingsmogelljkheden - Anders... gaan leven. Na debat ± 22 uur mogelijkheid tot dans met DJ Magie Machine: gratis. (Vanaf 14 u. 30 gaat
in dezelfde zaal de Kaderdag door van VUJO-Arr. Leuven).
LIEDEKERKE: FVV-spagettl-avond vanaf 18 u. in Vlaamse Knng,
Stationsstraat 7.
HEIKANT-ROTSELAAR: Groot VU-bal in de parochiezaal. O m
20 u. met reuzetombola. DJ Magie Machine.
LENNIK: Winterwandeling onder leiding van Carlos Van Coillle.
Vertrek om 14 u. aan de kerk te Eizeringen.
KAMPENHOUT: Algemene ledenvergadering met etentje vanaf18 u. in het Veilinghof te Kampenhout-Sas. Inschrijvingen bij bestuursleden. 250 fr. per menu. 125 fr. voor kinderen.

KURSAAL TURNHOUT
Vnjdag: 20 u. 30. Zaterdag: 15 u.
en 18 u. Zondag: 13u. 3 0 - 1 6 u . 1 8 u . 30. Woensdag: 13u. 30 16u.
KT.
Jungle Book
van Walt Disney
Zaterdag:
2 0 u . 30.
Dinsdag:
20 u. 30.
KNT.
Et la tendresse bordel?
van Patrick Schulmann
met Jean-Luc Bideau
Zondag, maandag: 20 u. 30.
Tweede week.

KT

Gone with the wind
van Victor Fleming
met Clark Gable
Vivien Leigh

LEUVEN 1
14 u. - 18 u.
KT
Voor de eerste maal in stereo.
Fantasia
Walt Disney
16u.-20u.
Tweede week.
Black Jack
van Kenneth Loach
22 u. behalve donderdag
Première België.

KT

KNT

Albert-Warum
van Josef Roedl
24 u.

KNT

Laatste week.
Clint Eastwood
Escape from Alcatraz

Groot-Gent: betrekkingen
gezocht
1. 20-jarige viertallge telexiste, diploma A6-A2, diploma daktylo
+ twekhouden met twee jaar
ervaring, zoekt passende betrekking.
2. 20-jarige drietalige receptioniste-telefoniste + typewerk
niet noties Duits zoekt passende betrekking. Volledig humaniora + 2 jaar psychologie.
3. 26-jarige Licentiaat Ekonomische Wetenschappen, bedrijfsekonomlsche richting, militaire dienstplicht
vervuld,
zoekt passende betrekking.
Zich wenden: O. Van Ooteghem,
senator, Oud-Strijdersstraat 29,
9219 Gentbrugge, tel. 09130.72.87.
(NI67)

TE K O O P
Een
projektiedoek
formaat
1,30 m hoog x 1.80 m breed
(Royal Gray) alsook een lens
(Voigtlander Braunschweig Apolanthar 1 / 4 5 / 2 1 cm. 1.200 bladen
papier 28/29 c m geschikt om albums van te maken. Prijs overeen te komen.
Zich wenden. Gelijkheidsstraat 2
te 3200 Kessel-Lo of telefonisch
afspraak maken tel. 016-25.27.58
(café De Knng, Jozef Pierrestraat).
N169
— Tandarts gevraagd in Brussel.
Een of twee halve dagen per
week.
Kontakt nemen met: Van der
Klein, Veiligheidsstr. 43, 1080
Brussel - Tel 425.46.42 na 19 uur.

Donderdag 14/2 om 22 u.
Sneak Preview
Dit IS een première voor België
van een film waarvan de titel niet
vooraf wordt bekendgemaakt!

LEUVEN 2
16 u.

KT.
Fellini's
Prova d'Orchestra

19U.30.
KT
Laatste week. W o o d y Allen's
Manhattan
met W o o d y Allen
en Diane Keaton
14 u. - 17U.30 - 21 u.
Première Leuven

KT

Sean Connery en Natalie W o o d

WIJ
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Jan Decleir:
ANTWERPEN P o l l i di A l l e v a mento. De fokbatterijkippen. Jan
zonder Vrees. Jan Decleir op de
teaterplanken, maar dan wel radeloos.
N i e t d a t J a n D e c l e i r ( e x - M i r a , en
ex-Internationale Nieuwe Scène)
de toekomst onrustig tegemoet
ziet o m d a t h i j — z o a l s e l k e a k t e u r
of direkteur van de officiële toneelgezelschappen van bij ons —
o p het e i n d e v a n deze m a a n d w e l l i c h t g e e n w e d d e v e r g o e d i n g zal
uitbetaald krijgen..
Nee, Jan Decleir loopt niet zenuwachtig rond omwille van achters t a l l i g e subsidies «en dat soort
idiote problemen», maar omdat hij
g e e n s t u k v l e e s m e e r bij d e h a n d
h e e f t w a a r i n hij zijn t a n d e n z o u
k u n n e n z e t t e n . Een w o o r d j e uitleg? Graag. Jan Decleir — zonder
vrees, maar radeloos — beweent
o n d e r m e e r de f e e s t e l i j k e b e g r a f e n i s d i e d e '68 b e w e g i n g t o e b e d e e l d k r e e g . H i j ziet h e t niet m e e r
zitten. Vandaar: Jan Decleir, een
man alleen o p de teaterscène.
— Waarom ben je op de solotoer gegaan? Waarom heb je de Internationale Nieuwe Scène de rug toegekeerd?

Jan Zonder Vrees, radeloos
Jan Decleir: «//c ben niet zomaar plots
alleen op de planken gaan staan: daar is
een maandenlange evolutie aan voorafgegaan. De hoofdreden voor mijn solotoer is mijn radeloosf)eid; niet goed weten wat of hoe. Ik liep almaar rond met
een aantal ideeèn waarmee ik echter
niet uit de kou geraakte. Maar ik wou
ook zeker niet als eenzaat thuis in een
zetel wegduiken. Uiteindelijk was het
mijn Italiaanse vriend Giorgio Gatier die
mij inspireerde met zijn «Fokbatterijkippen- (Polli di Allevamento). Hugo Claus
werd bereid gevonden het te bewerken, en zo ontstond «Jan zonder
Vrees».
— Vanwaar die radeloosheid?
Jan Decleir: «De matheid van deze tijd
beklijft me. Er wordt zoveel geluld. We
zitten met de vraag: waar moet het
heen? De naweeën van '68 doen me
pijn. Van die t>eweging resten nog alleen de individuen. Plotseling sta je alleen; naïef als je bent...»
— Je bent toch niet met slaande deuren bij de «Nieuwe Scène» weggegaan?
Jan Decleir: «Nee, maar ik voelde na
een tijdje wel de noodzaak om verse
lucht te happen, om alleen op een berg
te gaan staan en rond te kijken. Voor
mij begon «De Nieuwe Scène» teveel
geschiedenis
te krijgen. Het gezelschap begon een beetje vast te lopen;
én artistiek,, én inhoudelijk. Grote onenigheid is er in de groep met geweest,
en vijf zes jaar lukte en mislukte een
demokratische aanpak.
Maar, ik zeg zo maar wat, een demokratie van «de helft plus één» is onzin. Toen
in mijn ogen de gang van zaken mislukte ben ik het dan maar opgestapt.»

Stofferig dekreet
— Vind je nu in de figuur van «Jan
zonder Vrees» de gezochte uitweg?
Jan Decleir: «Ik probeer Ik breng geen
personage op toneel dat zeurt over de

persoonlijke
dagelijkse
t}elevingen.
Maar ik wil door allerlei
toestanden
lucht geven aan'mijn radeloosheid. Uiteindelijk wordt de opvoering van «Jan
zonder Vrees» een grappige, lichtvoetige bedoening, hoewel de pers dit optreden nogal zwaarbedrukt
t>eschrijft
Maar die journalisten hebben uiteindelijk tijdens de opvoering evenzeer als
de rest van het publiek gelachen, en
zijn er pas achteraf bij het overpeinzen
zwaar gaan aan tillen.
Ik pak uit met momenten van ironie, radeloosheid, dromerige scènes... Sommige uitspraken zijn uitdagend reaktionair; teatrale momenten die ik dan weer
tracht te ontkrachten met verrassende
elementen. Voor mij is «Jan zonder
Vrees» alvast een welgekomen ontlading geworden.»
— Je hebt een goed middel gevonden
om de levensnoodzakelijke lucht te
happenJan Decleir: «De radeloosheid
wordt
ietwat gemilderd. Met de verwijzing
naar de beweging van '68 komt er de
verzuchting: '68, ach weet je het nog?
Maar het is maar één voorbeeld, voor
mensen die om nog andere redenen
«voor de blok staan»; zoals iemand die
een slecht zakencijfer heeft geboekt,
en ernstig gaat vrezen de mondjes
thuis niet meer te kunnen voeden.
Ik breng ook vrij grote, mooie scènes
over de man-vrouw relatie. Het dromen
is een wezenlijk
overlevingselement
Als ons dat zou ontnomen worden, dan
blijft er vrijwel niets meer over; dan
kunnen we achter ons leven meteen
een punt zetten. Want van de beleid-'
voerders hebben we nog niet zoveel
vernieuwende stimulansen en daden
gezien; alleen matheid en oeverloos gelul.
Diegenen die dan toch uitpakken met
grote woorden koesteren zichzelf in
prachtige gemeenplaatsen. Een man als
Tindemans zeurt immer over «verbetering» en «vrijheid», en dat soort dingen

meer maar hij doet het op zo'n manier
dat het glazuur niet van zijn tanden
splijt... Intussen zitten wij toch maar in
een belabk>erde en beangstigende situatie.
Er is geen stuk maatschappelijk vlees
meer waar we onze tanden in kunnen
zetten. Het is allemaal vrij oninteressant
aan het worden.
Als politici het been zouden moeten
stijfhouden om iets te bereiken, om iets
los te gooien in deze verstarde maatschappij dan ontvluchten zij hun verantwoordelijkheid en worden er vooral
platte broodjes gebakken. Ik denk bijvoorbeeld aan de rakettenaffaire: een
nogal duidelijke volkswil wordt genegeerd en een kleine belangengroep forceert politieke tyeslissingen die negatief
zijn voor onze toekomst»
— Terug naar toneel; het teater Is uw
leven?
Jan Decleir: «Jan zonder Vrees neemt
inderdaad in zijn optreden de verdediging van de zwaksten in de samenleving op zich. Ik heb gekozen voor de
steun van de verdrukten tegen de verdrukkers Deze tijd heeft de funktie van
zo'n teateroptreden nodig. Wel ben ik
op mijn hoede om met geëngageerd
teatraal optreden geenszins te vervélen in het euvel van sloganteater Ik
moet hierbij oprecht bekennen
dat
overigens de «Nieuwe Scène» een alternatieve toneelgroep is die op dit
punt het minst gezondigd heeft.»

Het organizeren van zo'n solorondvaart
IS in Vlaanderen heel wat moeilijker dan
in Nederland.»
— En wat als «Jan zonder Vrees» uitgespeeld geraakt?
Jan Decleir: «Ja, we hebben in de voorbije maanden ook nog gewerkt aan een
film (met Guido Hendrickx), «De Proefkonijnen», die weldra in première gaat
Wat het teater betreft sluit ik het niet uit
voor een nieuwe produktie mee te spelen in een of ander
toneelgezelschap,
maar geenszins zal ik me nog in strukturen laten vangen, door me vast te
verbinden aan één teatergroep.»
— Hoe kijkt Jan Decleir, een man alleen, aan tegen het teaterdekreet?
Jan Decleir: «Daar stel je nog zo'n
vraag! Dat dekreet maakt toneelavontuur op zichzelf bijzonder moeilijk.
Ook voor de grote schouwburgen zijn
er nogal wat voetangels aan het fameuze dekreet; beperkte middelen en zo.
Het
Gents
schouwburggezelschap
vindt er allicht van de grote drie het
meeste hinder van.
In feite zou een dekreet op het beroepstoneel er moeten toe bijdragen
om alle schouwburgen aan te porren
met ontzettend veel fantazie aan produkties te werken; uit te pakken met
verbazingwekkende
dingen...
Maar nee Dat nauwelijks een toneelgezelschap van bij ons funktioneert zoals
het met de beperkte artistieke middelen in de praktijk zou kunnen, is zonder
meer de schuld van het teaterdekreet
Op deze wilsbeschikking van de wetgever lag reeds stof voor het ten uitvoer wordt gebracht
Terzake vind ik het overheidsbeleid —
en dit keer van uitsluitend Vlaamse politici — nogal belabberd.
Binneip een teater zou men elke produktie als een ambitieus projekt moeten beschouwen en uitwerken, maar
daarvoor zijn passende subsidies vereist.»
— Dus meer geld voor teatermensen
in deze uitzichtloze krisistijd?
Jan Decleir: «Men moet niet gaan zeuren. Ook in de kultuursektor blijkt voor
enkele eliteprojekten immer een massa
geld beschikbiaar te zijn, terwijl andere
produkties waarmee een breed putiliek
wordt bereikt afgeremd worden omwHle van voorgehouden
besparingen.
Hoeveel geld zullen de vieringen omtrent 150 jaar België opslokken? En
ook voor een «Europalia» is er nimmer
sprake van geldtekort. Voor mijn part
mogen beide festiviteiten plaatsvinden,
maar dan moet men niet afkomen met
de dooddoener dat er voor het volkstoneel onvoldoende financiële middelen
beschikbaar blijven.
Het ziet er naar uit dat eind deze maand
in Vlaanderen niemand in de teaterwereld — geen akteur en geen direkteur
— een maandvergoeding zal krijgen,
als gevolg van het uitblijven van sut)sidies. Hoe kan dat nu wel? Met al dit
soort idiote problemen zouden wij ons
moeten bezighouden; ons erover moeten druk maken.»
— Jan Decleir, Jan zonder Vrees, zag
het niet meer zitten. Maar hij gaat nu
wel zijn eigen weg. En hij zorgde inmiddels — in al zijn radeloze momenten — voor wat tone^lcritici reeds
omschreven hebben als «een hoogst
merkwaardig moment in het Vlaams
teaterleven.»
(hds)

— De eerste voorstellingen van «Jan
zonder Vrees» in de Brusselse Munt
zijn sinds vorig weekend achter de
rug. Waar en wanneer zal Jan zonder
Vrees in de komende maanden in
onze contreien opduiken?
Jan Decleir: «Het is wel gek dat ik over
de toernee in Vlaanderen vandaag nog
maar bitter weinig nieuws heb, terwijl
het nu onderhand wel vaststaat dat in
Nederland «Jan zonder Vrees» in de
tweede helft van het
teaterseizoen
goed is voor 60 voorstellingen.
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