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TE WEINIG 
EURO 

Naar mijn mening besteedt de Volks
unie in het algemeen en «WIJ» in het 
biezonder veel te weinig aandacht aan 
het werk dat dcxjr Maurits Coppieters 
in het Europees Parlement wordt ver
richt en aan de weerklank, die dit werk 
o.m. in Frankrijk heeft. 
Ik meen dat het volks-nationaal en non-
konformistisch optreden van Coppie
ters te Straatsburg het aanzien van 
onze partij kan doen stijgen bij tal van 
kiezers, die zich in de jongste jaren van 
ons hebben afgekeerd. 

E. Raskin, oud-kamerlid 
oud-senator 

WAARMEE BEMOEIEN 
ZIJ ZICH? 
In het maandblad van de gewezen 
krijgsgevangene wordt met de voorha
mer geslingerd maar al wie zelfs maar 
aan amnestie durft te denken. In de 
meest ophitsende stijl worden een 
reeks dode Vlamingen genoemd bij 
«les inciviques» die nog zouden profi
teren van de... teruggegeven burger
rechten! 
De steller beweert te spreken «au nom 
de tous les prisonniers de guerre» en 
eindigt in de drie landstalen met: Am
nestie jamais — nooit — niemals». 
In een ander stukje noemt hij alle 
krijgsgevangenen «les patriotes», die 
achteruitgesteld worden tegenover 
«les inciviques« bij het toekennen van 
het... brugpensioen, dat aan krijgsge
vangenen zou geweigerd worden! 
Maar waarmee bemoeien die heren 
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zich? Ik geef eerlijk toe dat vijf jaar 
krijgsgevangenschap voor jonge man
nen harde jaren waren en dat voor ve
len de gezondheid werd gekraakt. 
Maar, daarvoor krijgen ze zonder nog 
iets te moeten bewijzen op 60-jarige 
leeftijd een invaliditeitspensioen van 
ongeveer 20.000 fr. per jaar. 
En wie kri jgt dat? Het gaat voor zeker 
70 procent naar franstaligen, want vol
gens het ministerie van Fincanciën 
gaat elk jaar ongeveer 22 miljard naar 
oorlogspensioenen '40-'45, samen 
15 miljard naar gewezen gewezen 
Waalse militairen en krijgsgevangenen. 
En wie betaalt dat? Ik ga er geen com
puter bijhalen, maar de Vlamingen be
talen elk jaar minstens 5 miljard boven 
hun normaal deel aan deze pensioe
nen. 

Met welk recht mogen de opruiers van 
de patriottische verenigingen, die — 
als ik goed kan rekenen al tientallen 
miljarden van de Vlamingen hebben 
gekregen, hun leden ophitsen tegen 
Vindevogel, Borms, De Clercq en de 
duizenden Vlamingen, die als echte 
volksnationalisten hun volk — zij het 
op een manier, die geen sukses kende 
— hebben gediend? 
Ten slotte ben ik niet overtuigd dat de 
krijgsgevangenen — ik zeg niets over 
de zogezegde helden van hier — die 
het op geen enkele positieve manier 
konden bewijzen, «les patriotes» wa
ren. Wie weet wat zouden velen onder 
hen gedaan hebben zo ze vijf jaar in 
het vaderland waren gebleven? 
Maar kom: ik zou toch willen dat, zij die 
uit de gulle Vlaamse hand al zoveel 
geld kregen een beetje begrip zouden 
opbrengen voor onze wijze van oorde
len over vaderland, volk, burgerzin en... 
amnestie... 

G.L., Brussel 

KIND EN APARTHEID 
Hetgeen J.V.V. uit Brugge schrijft ten 
aanzien van het broedervolk uit Zuid-
Afrika («Wij» van 31 januari II.) getuigt 
dat hij totaal onwetend is van de wer
kelijke toestanden in de Republiek, of
wel dat hij één van hen is die meehui
len in het kommunistisch-geleide koor 
dat steeds hetzelfde liedje zingt 
De politiek van de Nationale Party (de 
partij van de Afrikaanders) is er een 
van wezenlijk volksnationalisme, d w z . 
ZIJ wil dat ieder volk in Zuid-Afrika zich 
naar eigen inzichten kan ontwikkelen. 
Wat de zwarte volken betreft, daar 
voorziet de regering de stapsgewijze 
ontwikkeling naar volledige zelfstan
digheid via de autonome thuislanden. 
Zij kiezen voor hun eigen vertegen
woordigers en voor hun eigen parle
ment. Zij zijn dus helemaal niet «mond
dood» zoals J.V.V. het zegt. Wij zullen 
maar zwijgen over «ondemokratische» 
en «repressieve» regimes; wie Zuid-
Afrika bezocht en vergelijkt met de 
rest van Afrikaanse landen, die weet 
wel beter! 
Zelfs vergeleken bij de Amerikaanse 
zwarten valt de balans in het voordeel 
van de Zuidafrikaanse dito en dan 
spreken we nog met over de Indianen 
die in reservaten opgesloten worden 
waar zij niks te vertellen hebben [ 
J.V.V. zegt dat «een belangrijke fraktie 
Zuid-Afnka door dik en dun verde
digt». Inderdaad, dit is van stonde af zo 
geweest en dit zal zo blijven. Voor ons, 
Vlaams-nationalisten, is dit een van de 
wezenlijke doelstellingen van onze 

strijd: de blijvende verbondenheid met 
de uit ons volk ontstane natie aan de 
Zuidhoek van Afrika. 
Dat dezelfde idee tav . Vlaanderen in 
Zuid-Afrika in grote mate aanwezig is 
(oneindig veel groter dan bvb. in 
Noord-Nederland) heb ik nog onder
vonden bij gelegenheid van de talrijke 
ontmoetingen die ik in Zuid-Afrika had 
met vertegenwoordigers van vereni
gingen en openbare besturen, als bij 
gelegenheid van het jongste kongres 
van de Nationale Party in Durban. 

S.D.L, Berendrecht 

VOORBEELD 
GEVEN 
Met verbazing lees ik al enkele weken 
in de «Wij» een soort aankondiging on
der de titel: «Geef uw overjas een per
soonlijk tintje». 
Wat willen jullie, dat de kleine man in 
de straat een Leeuw of het VU-kente-
ken draagt als onze voormannen het 
voorbeeld niet geven. Hoeveel manda
tarissen van de V U hebben wij al ge
zien op TV met dergelijk kenteken? 
Laat ze eens een voorbeeld nemen 
aan sommige volksvertegenwoordi
gers van andere partijen. 

G.D., Ingelmunster 

NEDERLANDS 
IN BSD 
Tijdens de nieuwjaarsdagen waren 
mijn echtgenote en ik in het Belgisch 
Huis voor een etentje. De wachttijd 
brachten wij aan de bar door. Wij be
stelden in het Nederlands en stelden 
vast dat de barman ons niet verstond. 
Op dat ogenblik verscheen de «Maitre 
d'Hótel», een Duitser die tamelijk goed 
Nederlands en Frans spreekt Hij ver
taalde onze bestelling in het Neder
lands. Na het etentje gingen wij terug 
naar de bar om een koffie te drinken, 
nadien vroegen wij onze rekening en 
het was weerom de «Maitre d'Hótel» 
die de vertaling moest doen. 
Bij het verlaten van de zaal maakte de 
«Maitre d'Hótel» ons de opmerking dat 
de barman een Italiaan is en dat het 
niet meer als normaal was dat wij hem 
in het Frans zouden te woord staan. 
Wij hebben reeds meermalen vastge
steld dat de Franstalige opdieners 
nooit last hebben met de Duitse taal en 
die goed weten te gebruiken om Duit
sers te bedienen. 

Mevr. R.-K., post 4, BSD. 

EEN CVP-BURGEMEESTER 
Sinds enkele dagen is onze prins, ex-
regent, Charles, comte de Flandre, te
rug in het nieuws. Hij wil immers zijn ei
gendom in Lombardsijde verkopen 
voor zowat 100 miljoen om met zijn 
Nederlandse sekretaresse naar Aus
tralië te vertrekken. De koude zeelucht 
bekomt hem met meer, want ook hij 
wordt geplaagd door allerhande ou-
derdomskwalen. Met 50.000 fr. per 
maand komt hij niet meer toe. De stad 
Oostende, onder leiding van CVP-bur-
gemeester Piers en tegen het advies 
van de VU, die een klassering voor
staat, wil nu het prinselijk eigendom 
onteigenen, maar Oostende met zijn 
CVP-BSP-kollege heeft niet genoeg 
geld Burgemeester Piers rekent dan 
ook op geld van de Koninklijke Stich

ting, het ministerie van Nederlandse 
Kuituur en de provincie («Le Soir», 
3 febr) Kostelijk is daarbij de bekente
nis van de CVP-burgemeester dat het 
gechil met prins Charles de Belgique 
slechts van voorbijgaande aard zal zijn. 
Tussen beiden bestond immers een in
nige vriendschap en ook prins Charles 
de Belgique houdt zoveel van de Oost-
endenaars (terug eens «Le Soir», dixit 
dhr Piers) dat de ex-regent zich zelfs 
de namen van zijn zijn eenvoudige 
(humbles?) stadsgenoten herinnert. 
Wedden dat de CVP-burgemeester 
van Oostende angstvallig vermijdt de 
voormalige Prins-regent aan die ande
re namen te herinneren van die een
voudige Vlamingen die vielen onder de 
kogels van een executiepeloton, na het 
doodvonnis dat ook de handtekening 
van Zijne Hoogheid draagt? Misschien 
zeggen de namen van Leo Vindevogel, 
Irma Laplasse, August Borms ook de 
CVP-burgemeester van Oostende 
niets? 

M.V.F., Gentbrugge 

LIED EN VLAG 

Op 6 februari II. hoorde ik in de nieuws
berichten van 19 u., dat de Walen op 
zoek zijn naar een nationaal lied en 
vlag. De vlag moet aangepast zijn voor 
de twee gewesten, d.w.z. Wallonië en 
Brussel, want Brussel wil van geen 
haan weten, waarschijnlijk niet strijd
lustig genoeg. 
Voor degenen die nog altijd denken 
dat Brussel Vlaamse grond zal blijven, 
kan ik wel zeggen dat het dromers zijn 
met een schemerlampje in de mane
schijn. Brussel en de 19 randgemeen
ten zijn voor Vlaanderen verloren. Pas 
op voor de zes randgemeenten met 
waarborgen, indien men deze niet af
schaft zal Brussel ook deze opslorpen. 
Al te lang zijn de Vlamingen lamzakken 
geweest en hebben ze zich in slaap la
ten wiegen op IJzerbedevaarten en ca-
févergaderingen. Nu nog laten ze een 
Wilfried Martens betijen, die alleen 
maar zijn eerste ministerschap op het 
oog heeft en het anti-Egmontkanon is 
stukgesprongen. Neem één straat af 
van Wallonië en morgen is het revolu
tie. Wij laten een vierde van Vlaande
ren afnemen en zingen nog met hoge 
borst: «Zij zullen hem niet temmen!» 
Ook het Duitstalig gebied zullen ze 
nog wel inpalmen, hun machtshonger 
is niet te stillen. 
Maar misschien kan ik de Walen inspi
reren voor hun lied en vlag. Als titel stel 
ik voor «Ons vaderland moet groter 

zijn« en denkend dat hun lied uit drie 
strofen zal bestaan, geef ik hier de 
eerste lijn van ieder stroof. 
1. Op Walen, laat ons Vlaanderen uit
zuigen! 
2. Op Walen, laat ons Vlaanderen ver
fransen! 
3. Op Walen, laat ons Vlaanderen inpal
men! 
Als vlag geen middeleeuws dierenem
bleem meer, maar iets echt modern en 
indrukwekkend zoals het een elitevolk 
past. Een zware gevechtstank die al 
schietend over een wereldbol rijdt en 
voor zijn rupsbanden ligt Vlaanderen... 

J.V.P, Blankenberge 

BESPARINGEN? 

Op een parlementaire vraag van VU-
kamerlid Kuijpers werd door minister 
De Wulf geantwoord dat rechtstreek
se uitbetalingen aan werklozen nog 
niet veralgemeend werden, omdat de 
vakorganizaties er nog niet voor te vin
den zijn («Wij» 8 febr.). In 1978 konden 
de vakbonden hiervoor immers 1,5 mil
jard als administratiekosten aanreke
nen om om. hun vrijgestelde bedien
den te betalen, huur van uitbetalingslo
kalen, enz. 
Rechtstreekse uitbetaling zou een 
stuk minder kosten en ook het gevaar 
van hold-ups uitschakelen. Zelfs als 
men de besparing slechts op 20 % 
schat dan betekent dit toch nog 
steeds 300 miljoen minder onkosten, 
wat men bv. aan de invaliditeitsvergoe-
dingen voor arbeidsongeschikten kan 
besteden. Waarop wacht ons kamerlid 
dan nog om de minister te verplichten 
b.v. door middel van een wetsvoorstel 
om tot rechtstreekse betaling aan de 
werklozen over te gaan? 

F.V.D.B., Gent 

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

' is niet noodzakelijk de onze. 

Oe redaktie 
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VREEMPEUMCEN IN BRUSSEL 

Een groeiende minderheid 
met voorspelbare problemen 

PE WAARZEGGERS 
Deze weel<: Noël Leenaert, verzetsheld 

en nu banneling in Nederland 

HET VAPERLAMP 
Serie over 150 jaar België. 

Deze week: Charles Maurras, 
wegbereider van het fascistische denken 

van de jaren '30 

PE ilATIOMALE BANK & FRANK 
De Nationale Bank wil de muntwaarde 

ophcjden. Waarom? 
Is de frank daar sterk genoeg voor? 
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De driekoppige programmawet 
Wat deze dagen gebeurt in de Senaats
kommissie voor de Staatshervorming of 
in de nieuwe Werkgroep, is slechts spek
takel voor de galerij: het klassiek ge
har rewar van regeringspartijen, die 
méér belangstelling hebben voor hun 
elektorale achterban dan voor de toe
komst van het land. 

Het groot spektakel kwam van de Natio
nale Bank en van minister van Ekono-
mische Zaken Claes. Uit het jaarverslag 
van de Nationale Bank en uit de tv-kon-
frontatie met Willy Claes blijven de 
sombere voorspellingen nog iedere dag 
nazinderen. 
En inderdaad: de toestand is katastro-
faal! Als de overheidsuitgaven niet 
drastisch verminderen, als de onderne
mingen niet meer armslag krijgen, als 
er geen algemene matiging komt, kap
seist de Belgische frank en staan in 1985 
wellicht een half miljoen mensen aan de 
dop. 
Dat precies minister Claes het land de 
les heeft willen spellen, komt nogal ei
genaardig over. Als we zo diep in de pu
ree zitten, is dat o.m. het gevolg van het 
mateloos opbod van de vakbonden 
waarbij Debunne de toon aangaf. De op
lossingen die de minister aanprijst, zijn 
twijfelachtig. Dat steeds meer staatstus-
senkomst een remedie zou zijn voor 
onze kwalen, is een grondige misopvat-

ting. Men kan in Wallonië vaststellen 
wat er gebeurt, wanneer men alle heil 
van de staat verwacht. 

Inmiddels wordt de dreigende toestand 
ingeroepen om de staatshervorming 
m a a r liefst in de koelkast te stoppen. 
Ook minister Claes beweerde, dat de 
staatshervorming alle energie opslorpt 
en dat inmiddels <de serieiize dingen» 
blijven liggen. 

De gewone burger, die het al lemaal niet 
zo goed ziet zitten en die bang wordt, 
komt in de verleiding om te zeggen: in
derdaad, vooruit dan maar , er moet nu 
m a a r eens dringend komaf gemaakt 
worden met bij voorbeeld de program
mawet. 

Maar de Franstaligen eisen, dat de pro-
granunawet gekoppeld wordt aan de 
goedkeuring van de drieledigheid! 

En de programmawat zelve zit boorde
vol drieledige angels en schietgeweren! 
In het hoofdstuk van de programmawet 
dat de algemene struktuurmaatregelen 
beschrijft, staat een ellenlange lijst van 
officiële organismen die straks bijna 
heel het ekonomisch leven zullen be
strijken. In het beheer van al deze orga
nismen zullen telkens de drie gewestre
geringen vertegenwoordigd zijn. Noem 
m a a r op: het Nationaal Comité voor 

Energie, het Controlecomité voor Elec-
triciteit en Gas, de vennootschappen en 
organismen voor kernbrandstof, Euro-
chemic, Distrigaz, de Nationale Ven
nootschap voor de Pijpleidingen, de or
ganismen voor aankoop, opslag en be
voorrading van petroleum, het Sekreta-
r iaat voor Sektorieel Overleg. In al deze 
officiële kazen zitten drie gaten. En in 
één van die gaten zit telkens ook de ver
tegenwoordiging van het Brussels ge
west. Zelfs in de N.V. Kempense Steen
koolmijnen, onze bloedeigen Limburgse 
koolputten, krijgt de Brusselse gewest
regering een vertegenwoordiging. 
Zo speelt de regering met de Vlaming 
het spel van de hond van Pavlov. Als de 
Vlaming wil dat er ernstig komaf ge
maakt wordt met de aanpak van de so-
ciaal-ekonomische problemen, krijgt hij 
meteen de onomkeerbare drieledigheid 
van de hele sektor geserveerd. 

De a larmkreten van minister Claes zou
den geloofwaardiger zijn, als hij ons 
deze appelen niet voor citroenen tracht
te te verkopen. 

En de Vlamingen zouden stapelzot moe
ten wezen om hun werk en hun centen 
toe te vertrouwen aan deze driekoppige 
draak. En om te dulden, dat zij morgen 
in iedere teljoor Vlaamse pap een Brus
selse vinger krijgen. 

tvo 
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Akkermans en Taipe 
We zitten benieuwd te wachten 
op het ogenblik, dat eens een 
boekje zal opengedaan worden 
over de mystieke band die 
blijkbaar bestaat tussen kon-
servenfabrikant TaIpe en CVP-
staatssekretaris Akkermans. 
Ze hebben allebei de pers ge
haald met boude beweringen 
en verklaringen, die achteraf 
echter dik de mist ingingen. Ze 
hebben allebei de dingen fors 
aangepakt: Akkermans is re
gelrecht naar de rechtbank ge
lopen om degenen die er een 
andere mening op na hielden 
over de redding van de konser-
vennijverheid een proces we

gens eerroof en laster aan te 
doen. TaIpe vaardigde voor zijn 
personeel een oekaze uit, waar
bij sympatie voor of mede
werking met de Marie Thumas-
verdedigers beteugeld werden 
met de mogelijkheid van ont
slag. 
Men zou de verklaringen van 
staatssekretaris Akkermans 
over «het niet meer pompen 
van geld in ten dode opge
schreven bedrijven» wellicht 
even aanvaard hebben, indien 
men het protest van de man ge
hoord had op het ogenblik dat 
miljarden cadeau werden ge
daan aan het Waalse holglas-
bedrijf Verlipack. 

Van der Eist: neen 
In de Senaatskommissie voor 
de Staatshervorming heeft VU-
senator Frans Van der Eist vori
ge week neen gestemd bij het 
voorstel om de Vlaamse ge
west- en gemeenschapsraden 
samen te voegen tot één 
Vlaams parlement. Sommigen, 
die minder-.vertrouwd zijn met 
de parlementaire werkwijze en 
geplogenheden, hebben zich 
daarover verbaasd. 
De neen-stem van Van der Eist 
was volkomen logisch. Het 
voorstel tot samenvoeging van 
de beide Vlaamse raden tot één 
vergadering is een goed punt 
van een slecht geheel. Als men 

niet gevangen wil worden in het 
spel van de wisselmeerderhe
den, dan moet men konsekwent 
ook de goede punten van het 
slecht geheel verwerpen. Zo
niet ontstaat een toestand 
waarbij de weinige Vlaamse 
goede punten door een Vlaam
se wisselmeerderheid en de 
vele voor Wallonië en Brussel 
voordelige punten door een 
francofone wisselmeerderheid 
gestemd worden en dat op die 
wijze het slecht geheel tot 
stand komt. 

VU-vertegenwoordiging 
In de VU-afvaardiging voor de 
zopas opgerichte parlementai
re werkgroep die zich zal bezig 
houden met de staatshervor
ming zetelen VU-voorzitter 
volkstegenwoordiger Vic An-
ciaux en de senatoren Jorissen 
en Van der Eist. Als plaatsver
vangers fungeren de VU-onder-
voorzitters volksvertegen
woordigers Jaak Gabriels en 
professor Jef Maton. 

Boosaardig 

Boosaardige lieden beweren, 
dat het niet toevallig is dat Bou-
dewijn het in het honderdvijf-
tigste jaar van zijn koninkrijk 
op de heupen krijgt. 

Jenkins' pessimisme 

Tja, hoeven we nu echt wel naar 
Straatsburg af te reizen om de 
voorzitter van de EG-kommis-
sie Roy Jenkins in zijn pro-
grammarede voor het Europees 
parlement te horen zeggen dat 
onze toekomst afhangt van het 
energiebeleid dat de Europese 
staten in de komende jaren al 
dan niet behoorli jk zullen uit
stippelen? 

Onze ekonomieminister Wil ly 
Claes heeft al enkele dagen 
voordien gelijkaardige taal ge
sproken. Maar deze excellen
ties laten het vooralsnog immer 
bij waarschuwingen. 

Inmiddels zoekt de wakkere 
burger zijn heil in bij voorbeeld 
de overschakeling van petro
leum naar aardgasvoorziening. 

Maar het werd hem alweer iet
wat te laat gemeld dat nu de 
aardgasprijzen aan een koorts
achtig ritme zullen stijgen. 

En inmiddels kunnen we het 
meemaken dat de elektriciteits
producenten ongehinderd mid
dels grootscheepse campa
gnes het energieverbruik (elek
triciteitsverbruik) blijven aan
moedigen, terwijl de minister 
van ekonomische zaken aan
stuurt op matiging. 

Debunne werkloos 
Naast een aantal andere ku-
muls is ABW- le ider Debunne 
ook regent van de Nationale 
Bank. In die funktie moet hij on
der meer het jaarverslag van de 
Nationale Bank al dan niet 
goedkeuren. Deze keer is dat 
Jaarverslag zo mogelijk scher
per tegenover het overheids-
en vakbondsbeleid dan dat 
reeds verleden jaar het geval 
was. Net zoals vorig jaar heeft 
Debunne geweigerd, de ekono
mische adviezen van de Natio
nale Bank te tekenen. 

Wat hem niet zal belet hebben, 
de begroting van dit organisme 
— met onder meer het miljoen 
vergoeding voor een regent — 
goed te keuren. 
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Geen geld meer 
Tijdens een toespraak voor de 
CVP-afdeling Tienen heeft mi
nister Eyskens gezegd, dat er 
spijt ig genoeg geen geld meer 
is voor bedrijven in moeilijkhe
den. 
Het is minstens eigenaardig te 
noemen, dat de minister tot 
deze ontdekking komt precies 
op het ogenblik dat voor het 
eerst eens een Vlaamse be
drijfstak aan de beurt zou moe
ten komen. Na een onafzienba
re reeks Waalse bedrijven en 
sektoren en na de uitdeling van 
tientallen en tientallen miljar
den bezuiden de taalgrens. 
Is dat de wijze waarop de rege

ring haar «prioriteit voor de te
werkstelling» wil waar maken? 

Er waren zelden 3.500 werk
plaatsen te creëren of te red
den tegen zo 'n goedkope prijs 
als wat nodig is om de konser-
venindustrle terug op gang te 
brengen. 

Modderfiguur 

In de Marie Thumas-affaire 
heeft de Vlaamse gewestrege
ring allesbehalve een goed f i 
guur gemaakt. Rika De Backer 
en Ramaeckers, respektievelijk 
uit Antwerpen en Mechelen, 
moeten nochtans uit eigen ar-
rondissementele waarneming 

en ervaring weten wat de kon-
servennijverheid betekent 
Zi j zijn scheep gegaan met een 
voorstel-Akkermans dat prak
tisch door de hele sektor ver
worpen werd en dat daarenbo
ven niet voldeed aan de door 
de gewestregering gevraagde 
waarborgen. 
Het ti jdverlies en het geharre
war die op die wijze zijn ont
staan, dreigen fataal te worden 
voor de konservennijverheid. 
Inmiddels is Marie Thumas 
reeds failliet. 

Piers en prins Karel 

Prins Karel, graaf van Vlaande
ren, oom van Boudewijn î n ge

wezen prins-regent is kwaad, 
omdat de stad Oostende de 
onteigeningsprocedure heeft 
ingezet voor het ruime domein 
dat hij bezit te Raversijde. 

Natuurlijk heeft Oostende 
overschot van gelijk, geen en
kel risico te lopen met dit na
tuurgebied waarop de bouw
promotoren hun begerige ogen 
al lang lieten vallen. 

Maar uit een kwade brief die 
prins Karel zopas in «Le Soir» 
publiceerde, vallen ook een 
paar voor Fiers minder prettige 
dingen te onthouden: «Heeft de 
heer Piers me nauwelijks twee 
jaar geleden niet voorgesteld, 
deze zeven hektaren te verko
pen om er een ruim park van 

chalets in aan te leggen, met 
een hoge estetische waarde, 
terwijl het geheel mijn naam 
zou dragen?». 
En nu weer aan Plers! 

Alle burgers gelijk? 
Het klein seminarie te Meche
len is precies zo oud als België: 
150 jaar. En precies zoals Bel
gië wordt het zwaar bedreigd in 
zijn voortbestaan. 
Er is ten overstaan van de vrije 
internaten een sterke discrimi
natie van de overheid. Ze moe
ten het zelf maar rooien inzake 
omkaderend personeel, gebou
wen en exploitatie. Voor de 
rijksinternaten worden andere, 
voordeliger normen gehan
teerd. 
Dat de vrije internaten aldus 
vanuit een sterk benadeelde 
positie aan hun trekken moeten 
proberen te komen, is des te 
verwonderli jker wanneer men 
de macht van de CVP beki jk t 
De tijd dat de internaten vooral 
een aangelegenheid waren 
voor kinderen uit rijke of be-
goede gezinnen is nochtans 
reeds lang voorbij. De interna
ten vervullen steeds meer en 
meereen sociaal noodzakelijks 
opvang, bijvoorbeeld bij ge
strande gezinnen of bij werken
de ouders. 
Het is onaanvaardbaar dat kin
deren het slachtoffer moeten 
worden van diskriminatie, die 
automatisch ontstaat bij de 
keuze van een vrij internaat 

Mijnmuseum 
De Limburgse provinciegoe-
verneur wil zo vlug mogelijk in 
de verlaten gebouwen van de 
mijn Zwartberg-Genk een vol
waardig industriemuseum uit
gebouwd zien. De provincie 
wilde vroeger al een mijnmu
seum inrichten. Nu worden de 
dingen ruimer opgevat: het 
moet een groot museum wor
den dat de gelegenheid biedt 
om aan industriële archeologie 
te doen. 
Uitstekende idee! Misschien 
komt er in dat Zwartberg-mu
seum dan ook wel een kijkkast 
met de syndikale en politieke 
fossielen die destijds verant
woordelijk waren voor de dra
matische sluiting van de mijn. 

Overijse... per ongeluk 
Minister Geens, die met een houten tronie beweert dat de hernieuwing van de kadas
trale inkomens een neutrale operatie is? 
Neem nou eens bij voortieeld het geval dat wij op onze schrijftafel voor ons hebben 
liggen. De man werkt gelijk gij en ik, niet rijk en niet arm, kontent met wat hij heeft 
maar nog altijd geen pree om een roman over te schrijven. De vrouw blijft thuis, zij is 
— zoals dat heet in ambtelijke taal — 'ten laste» omdat zij twee kinderen te verzorgen 
heeft Het gezin heeft een half dozijn jaren geleden een huis gebouwd. Het klassieke 
scenario: eerst gespaard voor een lap grond en nadien stenen opeengezet, mits een 
lening die tegen het begin van de eenentwintigste eeuw ongeveer zal afbetaald zijn. 
Een ruim huis, inderdaad: vier slaapkamers. Een voor de ouders, één voor de zoon, 
één voor de dochter, één voor nummer drie die misschien ooit nog komt en waar in af
wachting de naaimachine en een halve bureau in ondergebracht zijn. Een kasteel? 
Och kom, aan de prijzen die een half dozijn jaar geleden golden, vlak voor de grote kri-
sis begon, hoogstens een komfortabel huis dat gij en ik en iedereen die een beetje fat
soenlijk werk heeft zou kunnen bouwen. Mits het stotteren, een kwarteeuw lang, van 
de maandelijkse afbetalingen die een fiks deel van het gezinsinkomen betekenen. 
Perekwatie van het kadastraal inkomen maal 8,6. Net nog niet negen, maar bijna tien. 
Praktisch viermaal hoger dan de gemiddelde nationale herzieningskoëfficiënt In ron
de cijfers een kadastraal inkomen van tweehonderdduizend frank. Na aftrok van d^ 
zestigduizend frank vrijstelling en van de driemaal tienduizend frank voor de perso
nen ten laste nog altijd honderdentienduizend frank. Te voegen bij het éne inkomen 
van het gezin. Om er belastingen op te betalen. 

Moetje maar es effe uitrekenen, aan de hand van het inlichtingsfoldertje dat minister 
Geens zo vriendelijk was om bij het perekwatiebericht te voegen. Het nieuwe kadas
traal inkomen gedeeld door 7,2 geeft de veronderstelde huurwaarde van het oand. 

Tweehonderdduizend gedeeld door 7,2 betekent zowat zevenentwintigduizend ze
venhonderd frank veronderstelde huurwaarde per maand. 
Zit daar 's avonds die eigenaar tegen zijn vrouw-ten-laste vergenoegd te zeggen, hoe 
leuk het zou zijn om bijna dertigduizend frank huur per maand te mogen inkasseren. 
Hoe rijk wij zijn, lieve, hoe goed wij het hebben in dit huis dat dertig blauwe brieven per 
maand schijnt waard te zijn. Met het ongelukkig verschil van de differentie, dat wij het 
niet gebouwd hebben om het te verhuren. Maar om het met onze bloedeigen aanwe
zigheid te bewonen. Wij betalen ons krom aan de lening tot aan het begin van de vol
gende eeuw, in de zalige zekerheid dat wij in dezelfde periode méér dan zeven mil
joen aan huishuur zouden kunnen binnenrijven. Op voorwaarde dat wij bereid zijn, 
onze tenten op te slaan in de hof of te gaan wonen in een appelaar 
Wij vergaten het bijna te zeggen: het pand in kwestie ligt te Overijse. Een gemeente 
waar nogal wat rijke Brusselse franskiljons komen wonen. En Eurokraten. Mensen die 
inderdaad niet verlegen zijn om tienduizend frank huishuur min of meer 
Om wille van deze verheven francofone en buitenlandse aanwezigheid wordt het 
pand van de Nederlandstalige autochtoon geschat op tweehonderdduizend frank ka
dastraal inkomen. 
Te mogen wonen in dergelijke deftige gebuurte is toch wel een frankske méér waard. 
Newaar meneer Geens? 
Wie zou nog durven beweren dat de «neutrale operatie» van de minister van Finan
ciën geen belasting op het vermogen is? 

dio Genes 
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Zij blazen om beurten warm en koud 
Daar hebben we nu echt geen 
boodschap meer aan: 
beleidsverantwoordelijken die om 
beurten warm en koud blazen. Het is 
allemaal best mogelijk dat de sombere 
voorspellingen van nationale 
studiebureaus (zoals Het Planbureau) 
een stevige voet op ons ekonomisch 
drijfzand hebben. Maar is het dan de 
onderwijsopdracht geworden — in het 
kader van een of andere politieke 
volkshogeschool — van een minister 
van Ekonomische Zaken, een minister 
van Financiën, een goeverneur van de 
Nationale Bank, en dergelijke 
excellenties meer, om den volke diets 
te maken dat er veel te veel 
werkloosheid is in dit land, dat de 
desbetreffende statistische cijfers nog 
danig dreigen aan te zwellen, en dat 
we uiteindelijk hoe dan ook het gelag 
zwaar zullen moeten betalen.? 
Zo er al nog verschrikt opgekeken 
werd naar een onheilspellende 
ministeriële toespraak, dan dreigen 
sinds dinsdag politieke bijbelse 
bezweringen helemaal hun kracht van 
gewijsde te verliezen. 

Nadat de vice-premier en ekonomieminis-
ter Willy Claes in de zondagse BRT-kon-
frontatie zijn vermanende vi/ijsvinger in de 
cameralens close-up vertoonde, pakte 
diens vice-premier koilega (tevens minister 
voor tewerkstelling) Guy Spitaels uit met 
sussende verklaringen. 
Och, opperde de werklozen-minister, er is 
nog immer geen reden voor paniekerig ge
doe. En de minister beweerde, zoals het 
hoort, goed geïnformeerd te zijn; heet van 
de naald. 
Willy Claes had het tv-genoegen om verse 
cijfers van het Nationaal Planbureau enke
le uren vóór de officiële perstelexen, be
kend te maken. Guy Spitaels pakte op zijn 
beurt uit met OESO-cijfers; de Organizatie 
voor Ekonomische Samenwerking en Ont
wikkeling heeft in een rapport becijferd dat 
het Belgisch huishouden het westers kri-
sisgebeuren nog behoorlijk overleeft, on
der meer omdat ons veruit de laagste infla
tievoet van Europa toegemeten blijft 

Maar, statistische cijfers op en af: de ziek
te van onze ekonomie is nu wel open en 
bloot komen te liggen. Analyses zijn er 
ruimschoots voldoende, maar passende 
en vooral pasklare remedies ontbreken 
schromelijk. 
Het is goed mogelijk dat vice-premier en 
ekonomieminister Willy Claes het best 
voor heeft met onze toekomst. Maar waar 
zijn de Claes-voorspellingen van vorige 
zondag uiteindelijk goed voor? 
Zal of kan hij er iets aan verhelpen dat de 
koopkracht van onze frank op tien jaar tijd 
met de helft is gedaald? Zal of kan hij ver
helpen dat wij dezer dagen stilletjesaan 
verdwijnen uit de klub van de rijke OESO-
landen? 

lukrake sanering 
Pleidooien voor versobering, ministeriële 
aanmaningen om te bezuinigen in de ge
zinsbudgetten, het lost alleszins niets op; 
het brengt ons geen stap dichter bij de 
broodnodige sanering. 

Want, de veelbesproken matiging in de 
loonkost, die is er inmiddels hoe dan ook 
gekomen; alleszins in de commerciële sek-
tor. 
Dé grote kwaal blijft; de ontzagwekkende 
toename van de staatsuitgaven. Maar als 
er met de hakbijl wordt gezwaaid dan trekt 
elke minister zich stilletjes terug op zijn ka
binet. 
Er wordt wel een miljoentje hier en daar in 
de budgetten geschrapt, maar tegelijker
tijd worden op andere budgetposten toch 
maar bedenkelijke miljoeneninvesteringen 
met een ministeriële handtekening be
krachtigd 
Ondanks de afgeslankte programmawet is 
er nog immer geen koherent bezuinigings
plan voor de staatsoverheid. 
Zo konden we het begin deze week mee
maken dat het kernkabinet zich andermaal 
over de versoberingswet boog en de mi
nister van financiën een politiek cadeautje 
meegaf: de gezinnen met minder dan 
750.000 frank krijgen nog een extra ontlas
ting van belastingen, een geschenk dat de 

Guy Spitaels, Willy Claes, en Co 

schatkist met 625 miljoen minderinkom
sten belast 

Maar dit mindennkomen moest uiteraard 
«ergens» gekompenseerd worden, en 
daarvoor werd een pracht van een sane-
nngsoperatie gevonden: in elke regerings
partij zou een minister bereid gevonden 
worden om 125 miljoen frank in zijn begro
ting te snoeien. 

En aldus geschiedde een offer werd ge
bracht door PTT-minister Baudson (PS), 
CVP-minister Eyskens (Ontwikkelingssa
menwerking) en PSC-minister Gramme 
(Wetenschapsbeleid). Bij de BSP zoekt 
men nog naar een bereidwillige excellentie. 
Deze fXDlitieke snoei-operatie is zonder 
meer grotesk: het bewijst voor zover dat 
nog hoefde, dat de zo lang beloofde groot
scheepse versoberingsaktie weinig door
dacht en alleszins lukraak zonder koherent 
beleidsplan wordt gevoerd. 

Bij de besparingsoperatie van vorige 
maandag zou je zo bij voorbeeld kunnen 
stellen: waarom brengt niet elke minister 
en staatssekretaris zo'n offer van 125 mil
joen frank. Als het moet schijnt het er toch 
af te kunnen, en op die wijze zouden we al
weer een paar miljarden frank bespaard 
hebben... 
Gek? Allicht maar niet minder gek dan de 
bezuinigingsmaatregel die het kernkabinet 
vorige maandag nam. 
Ook de wijze waarop de regering zoekt 
naar meer-inkomsten doet vele vragen rij
zen. Met het autowegenvignet bleek de re
gering een wondermiddel gevonden te 
hebben, maar toen de maatregel konkreet 
diende uitgewerkt te worden bleek al 
evenzeer dat voordien nog niet nagedacht 
was over de praktische uitvoenng van 
deze financiële operatie... 
Dit land heeft echt geen behoefte meer 
aan beleidsverantwoordelijken die mekaar 
bestoken met een welles-nietes gevecht 
over de devaluatie van de frank; ook niet 
aan aanmaningen voor versobering 
Wél is er grote nood aan politici die plan
nen ontvouwen om onze ekonomie op te 
vijzelen en het werkloosheidscijfer tot re
delijke proporties terug te schroeven. 

(hds) 

Walen 
meer armslag 
Zopas verscheen in het Staats
blad het dekreet betreffende de 
oprichting van het Franstalig 
kommissariaat-generaal voor 
Internationale Samenwerking. 
De Franstalige gemeenschap 
beschikt daarmee sinds 1 ja
nuari 1980 over een instrument 
om te opereren op het interna
tionale vlak inzake alle mate-
riesrdie afhangen van de Fran
se kultuurgemeenschap. 
Er dringen zich daar twee be
merkingen bij op. 
Ten eerste dringt de Franstali
ge gemeenschap vlugger door 
op het internationale forum dan 
de Vlaamse. Aan Vlaamse kant 
is een gelijkaardig ontwerpde-
kreet al sinds onheuglijke ti j
den hangend, maar nog altijd 
niet afgewerkt en gestemd. 
Daarenboven zijn de bevoegd
heden in het Franstalige de
kreet veel ruimer gesteld dan in 
het Vlaamse ontwerpdekreet. 
Aan Franstalige kant spreekt 
men gewoonweg over «interna
tionale samenwerking», terwijl 
Rika De Backer het vooralsnog 
schijnt te willen houden bij het 
beperkende «internationale 
kulturele samenwerking». 

Afwezig 
wetenschapsbeleid 
Nu onze samenleving, zeker 
wat de energievoorziening be
treft, een snel mutatieproces 

doormaakt, valt het niet weinig 
op dat de regering schromelijk 
verwaarloost toekomstgerichte 
innovaties aan te moedigen. 

Het departement voor weten
schapsbeleid komt slechts In 
het nieuws met de mededeling 
dat PSC-minister Granime.er
mee instemde 125 miljoen frank 
te bezuinigen om minister 
Geens zijn jongste fiskale to-
vertruk te gunnen. 

Inmiddels bli jkt er immer geld 
te weinig te zijn voor onderzoe
kingen naar alternatieve ener
gievoorziening. Een hoopvolle 
alternatieve injektie in de on
derzoeksprogramma's gaf VU-
voorzitter Rik Vandekerckhove, 
maar inmiddels is er van zijn 
toekomstgericht onderzoeks
beleid onder de opeenvolgen
de ministers Outers (FDF) en 
Gramme (PSC) nauwelijks nog 
een alternatieve pennetrek 
overgebleven. 

Intimidatie 
tegen 

journalisten 

«Recente gerechtelijke gebeur
tenissen hebben geleid tot de 
interpellatie van journalisten 
die werden ondervraagd over 
hun informatiebronnen, en tot 

huiszoekingen bij redaktie van 
een weekblad. De no/male uit
oefening van het beroep van 
journalist houdt in dat hij een 
bemiddelende rol speelt in de 
demokratische kontrole over 
de gestelde machten. Deze 
funktie kan alleen worden uit
geoefend in een maatschappij 
waar de demokratische vrijhe
den worden gegarandeerd en 
toegepast 

Dit impliceert een volledige be
scherming van het geheim van 
informatiebronnen. De wet er
kent dit weliswaar nog niet 
maar de gerechtelijke praktijk 
gedeeltelijk al wel, en daarom 
hebben de ondervraagde jour
nalisten geweigerd hun bron
nen te onthullen, ook al nam de 
rechterlijke macht dit niet in 
dank af. 

Deze houding die in overeen
stemming is met de plichten
leer in de meest strikte beteke
nis, geniet de uitdrukkelijke in
stemming van de grote meer
derheid van de journalisten. Zi j 
vragen de snelle goedkeuring 
van een wetgeving die de be
scherming van het geheim van 
de informatiebronnen van de 
journalist regelt 

Deze eis belangt overigens niet 
alleen een gedeelte van de pers 
aan, maar alle burgers die be
gaan zijn met de demokrati
sche en grondwetteli jke vrijhe-

Wittewrongel 
en Garot 

Die recente gerechtelijke ge
beurtenissen, waarvan sprake 
in voorgaande brief, onderte
kend door tientallen journalis
ten (waaronder de WlJ-redak-
teurs), werden inmiddels nogal 
duidelijk gekonkretizeerd door 
de aanhouding van de redaktie-
sekretaris van het Brussels-
franstalige weekblad «Pour»: 
«Pour écrire la liberté». 
Journalist Jean-Claude Garot 
werd aangehouden en in be
schuldiging gesteld van «heling 
van dokumenten». Pas einde 
volgende week zal de verdach
te voor de raadkamer verschij
nen. 

Het gerecht zoekt naar de infor
matiebronnen van de betrok
ken journalist die een en ander 
aan het licht bracht omtrent het 
kwistig omspringen van de ge
rechtelijke politie met «mikrofi-
ches B» waarop het privéleven, 
de moraliteit en de politieke op
vattingen van duizenden men
sen minutieus wordt bijgehou
den. 

De aanhouding van de redak-
tiesekretaris van «Pour» is zon
der meer een justitiële intimida
tie, want gesteld dat de betrok
kene achteraf aan wetsovertre
ding zou schuldig bevonden 
worden, waar is zelfs in dat ge
val de voorhechtenis goed 
voor. 

Zoals het gerecht In deze zaak 
handelt kan het morgen elke 
verdachte meteen in maanden
lange voorhechtenis zetten. 

Dezelfde bedenking geldt trou
wens bij de aanhouding van de 
gewetensbezwaarde Witte
wrongel die op een (aanvanke
lijk verhinderde) perskonferen-
tie in het Brussels pershuis zelf 
werd voorgeleid. 

Dat Volk 
De enorme publiciteitscampa
gne van de Vereniging van 
Elektriciteitsbedrijven, die uit
eindelijk slechts goed was .om 
nog maar eens zoveel miljarde
ninvesteringen in kernenergie 
goed te praten werd aange
vochten met een advertentie 
van 200 personen-met-naam, 
waaronder polit ici en professo
ren. 

Jammer genoeg werd deze «te-
gencampagne» niet ter redaktie 
van «WIJ» aangeboden, maar 
wél op de publiciteitsdienst 
van het dagblad Het Volk, 
spreekbuis van de katolieke ar
beidersbeweging. Deze alter
natieve advertentie werd even
wel boutweg geweigerd: omdat 
ze een «rechtstreekse aanval 
op personen, bedrijven of orga-
nizaties» zou inhouden-
Merkwaardige reaktie van de 
direktie van een arbeiders-
krant! 
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Konservennijverheid 

ingeblikt ? 

nee mee om de prijs van het te
lefoneren in Wallonië laag te 
houden. In ruil wordt hem een 
slechte dienst aangeboden, en 
dat geldt niet alleen voor Lim
burg. 
Het W O eist dat de Vlaamse 
parlementsleden de begroting 
van PTT niet zouden goedkeu
ren wanneer aa' deze wantoe
standen geen einde wordt ge
steld. 
VU-kamerlid Gabriels en VU-
senatorCappoen stelden reeds 
gelijkaardige vragen. 

Geen karnaval 

Tot op heden hebben noch de 
Voerense arrondissements-
kommissaris, noch de provin-
ciegoeverneur noch uiteraard 
de Waalse minister van Binnen
landse Zaken Gramme ingegre
pen om de zoveelste franskil
jonse uitdaging van de Voer
burgemeester Dodemont te be
letten of ongedaaa te maken. 
Dodemont heeft verboden dat, 
naar eeuwenoude geplogen-
heid, dit jaar Karnaval in de 
Voerstreek wordt gevierd. De 
karnavalstoet mag niet uitgaan. 
Het volksleven in de Voer
streek, dus ook het vereni
gingsleven rond karnaval, is 
een Vlaamse aangelegenheid. 
Dat is een doorn in de ogen van 
Dodemont, wiens politiek er op 
gericht is ieder Vlaams vereni

gingsleven onmogelijk te ma
ken. 
Enkele maanden geleden had 
de Voerburgemeester er hele
maal geen bezwaar tegen dat 
een stoet van serieuze fransta-
lige zotten uit Wallonië, uit 
Brussel en uit de Jura door zijn 
gemeente trok. 

Waterellende 
Als het drie dagen regent of 
twee nachten stormt, staan er 
telkens ergens in Vlaanderen 
een aantal mensen temidden 
van de waterellende. Is het niet 
langs de Rupel, dan is het aan 
de Schelde of de Nete. 
Klein-Brabant ligt nochtans ver 
van de zee en noch de Rupel 
noch de Nete zijn onbereken
bare regenrivieren met een gri l
lig en onvoorspelbaar debiet. 
Alleen: de dijken in Vlaanderen 
zijn zo rot als een mispel. En 
voor hel onderhoud zijn er on
voldoende centen, mensen en 
middelen. 
Te voegen bij het dossier 150 
jaar België. 

Geld 

voor kweekreaktor 

In een brief gericht aan de Eer
ste Minister en aan de Voorzit
ters van de meerderheidspar-

Leger in de rats... 
Wat niemand voor mogelijk 
achtte is aan het gebeuren: ons 
leger kan niet langer waken (cfr. 
slogan in 1938) bij gebrek aan 
benzine. Straks zullen de vlie
geniers slechts vijft ig vlieguren 
kunnen verwezenlijken i.p.v. de 
normale 150. De tanks zullen 
eveneens bijna onbenut blijven 
terwij l ook de zeemacht (mari
ne) haar oefen- en kontrole-
tochten drastisch zal moeten 
inkrimpen. Tevens ontbreekt 
het geld om 6.000 vri jwil l igers 
aan te werven, die nodig zijn 
om de dienstplicht te verlagen 
of af te schaffen a rato van 
slechts één dienstplichtige per 
gezin. 

Bovendien worden de beroeps
soldaten nog uitgedund door 
het feit dat gemiddeld vi j f t ig op 
honderd BVs hun kontrakt niet 
hernieuwen. Vooral in Vlaande
ren zakt de belangstelling, 
waardoor men dan i.p.v. een 
60 N.-40 F.-sprekenden een 55-
45-verhouding krijgt, wat dan 
weereen communautaire staart 
dreigt te kr i jgen! 

...Wandeling 
Eerlijk gezegd, we zien het niet 
gebeuren; er zullen bijkredieten 
ter beschikking gesteld wor
den. Dit is o.m. het gevolg van 
de dure prestigepolit iek die 

He t d i s p u u t t ussen Akke r -
mans en C laes o v e r de w i j ze , 
w a a r o p de konse rven indus -
t r ie moe t w o r d e n ge red? Eén 
van de a rbe ide rs ui t een k o n -
se rvenbedr i j f in m i jn e igen 
gemeente Bree zegde me v o 
r ige week, dat hi j het s te rke 
kof f ie v o n d dat het men ings 
ve rsch i l tussen een m in is te r 
en een s taa tssek re ta r i s uit
e inde l i j k een s t r o p d re ig t te 
w o r d e n v o o r 3.500 a rbe ide rs 
in de bedr i j f s tak , v o o r v i j f du i 
zend boeren en v o o r t i en ta l 
len t ranspo r teu rs . 

De konservenindustrie is voor drie 
vierden een Vlaamse bedrijfstak. 
Het is een nijverheid die relatief 
veel handen aan het werk zet voor 
weinig investeringskosten en die 
een belangrijk achterland van 
medewerkers en toeleveraars 
heeft Zij heeft-sinds geruime tijd 
met moeilijkheden te kampen: 
overproduktie, stagnatie van het 
verbruik, ongezonde buitenlandse 
penetratie enzoverder. Ongetwij
feld zijn deze moeilijkheden ge
deeltelijk verweven met de aard 
van de bedrijvigheid zelf: familiale 
aanpak, opvolging, verschil van in
zichten en gebrek aan vernieu
wing. 

Nochtans mogen dit geen argu
menten zijn om de bedrijfstak af te 
schrijven. Frankrijk, dat op het ge
bied van de konservenindustrie 
toonaangevend is in de EEG, heeft 
dezelfde problemen doorgemaakt, 
maar heeft er zijn besluiten uit ge
trokken: men heeft er de bedrij
ven doen samensmelten en men 
heeft ze inzake produktie en ver
koop een tweede adem gegeven. 
Sinds 1974 neemt Frankrijk dan 
ook bijna twee derden van de 
EEG-produktie voor zijn rekening. 
Dat is niet vanzelf gekomen, maar 
is het gevolg van een indrukwek--
kende reeks maatregelen inzake 
staatssteun en protektionisme. 
Ondanks de konkurrentie met 
Frankrijk, die vervalst wordt door 
de uitzonderlijke beschermings
maatregelen in dat land, levert Bel-

België steeds heeft gevoerd in 
landsverdediging in tegenstel
ling met Nederland, waar men 
het zuiniger en minder presti
gieus doe t 
Moesten anderdeels enkele 
NATO-legers hun beweeglijk
heid met 75 "/o verminderen, 
dan zou zulks een uitnodiging 
aan het Warschau-pakt zijn om 
een «wandeling naar Westeuro
pa te maken-

Wingewest 

van RTT 
Naar aanleiding van een recen
te klacht over het gebrekkig 
funktioneren van het telefoon
net in de zone Hasselt, ingevol
ge het overlijden van een baby, 
wijst het Verbond van het 
Vlaams Overheidspersoneel 
erop dat uit het recente ant
woord van de minister van PTT 
op een vraag van Kamerlid 
Lenssens blijkt dat in de Waal
se TT-gewesten per abonnee 
20 o/o meer personeel wordt in
gezet dan in het Brusselse en in 
de Vlaamse TT-gewesten. 
Zou de personeelsbezetting in 
de Vlaamse gewesten dezelfde 
zijn a rato van het aantal abon
nees als in Wallonië, dan zou 
dat voor Vlaanderen een te
werkstell ing van tweeduizend 
mensen meer betekenen. 
Nu betaalt de Vlaamse abon-

gië — en dat is in wezen Vlaande
ren — nog steeds 13 % van de to
tale EEG-produktie. Onze konser
venindustrie is echter op zichzelf 
reeds veel kwetsbaarder dan de 
Franse: wij zijn voor 70 % aange
wezen op uitvoer, daar waar 
Frankrijk dat slechts voor 30 % is. 
De huidige moeilijkheden in de 
Vlaamse konservenindustrie heb
ben dan ook tot gevolg, dat de 
Franse konkurrentie hoopt heel 

deze bedrijfstak te kunnen inpik
ken. De Franse penetratie in Bel
gië werd trouwens destijds reeds 
vergemakkelijkt door het beleid 
van PRLW-fraktieleider Gol die, 
toen hij nog RW-staatssekretaris 
was, aan het Franse konservenbe-
drijf Saupiquet een miljoenenge
schenk deed in ruil voor een vesti
ging in Wallonië. Mede met 
Vlaams geld werd de Franse kon
kurrentie het land binnengehaald! 

De redding van onze Vlaamse 
konservenindustrie moet relatief 
weinig kosten, op voorwaarde dat 
ze globaal en sektorieel geschiedt 
Een nationale, sektoriële oplossing 
wordt geëist door praktisch ieder
een die bij de sektor betrokken is, 
op één enkel bedrijf en op staats
sekretaris Akkermans na. De 
moeilijkheden waarmee de kon
servennijverheid in ons land te 
kampen heeft liggen niet in de 

tijen heeft de Bond Beter Leef
milieu zijn verwondering uitge
drukt over de houding van de 
heer Simonet tijdens de Minis
terraad van Buitenlandse Za
ken van de Negen op 5 februari 
jongstleden. Door de grondbe
ginselen goed te keuren van 
drie resoluties, die neerkomen 
op een toenemend gebruik van 
kernenergie, o.m. heropwerking 
en het aanwenden van de 
kweekreaktor, heeft de minister 
van Buitenlandse Zaken de 
Belgische regering een keuze 
opgedrongen, die het onder
werp moest uitmaken van een 
Parlementair debat 

Volgens niet officieel bevestig
de bronnen, zou de regering 
hebben laten weten dat ze — 
zonder de Europese akkoorden 
over de opties m.b.L de kweek
reaktor en de heropwerking te 
wijzigen — zich op Belgisch ni
veau niet gebonden acht, reke
ning houdend met het nog te 
houden parlementair debat 

Tegen deze stellingname heeft 
de Bond Beter Leefmilieu hef
tig gereageerd omdat «een der
gelijke houding, indien ze wordt 
bevestigd, uiterst onhandig en 
niet vol te houden is.«Hoe kan 
men akkoord gaan met een pro-
nucleaire houding op Europees 
niveau terwijl in België nog 
geen definitieve houding werd 
bepaald? 

eerste plaats aan de kwaliteit van 
het produkt of aan de onaange
pastheid van het produktieappa-
raat: ze zijn hoofdzakelijk het ge
volg van een gebrek aan risicodra
gend kapitaal. Met een inspuiting 
van nauwelijks iets meer dan een 
miljard is heel de sektor te redden. 
Dit is een uiterst gering bedrag, 
wanneer men het stelt tegenover 
het feit dat alleen reeds het failliet 
van Marie Thumas de staat een 
half miljard zou kosten en dat de 
staalindustrie bestellingen ten be-
lope van een miljard zou moeten 
ontberen. 

Op het principiële vlak Is de Volks
unie voorstander van ekonomisch 
federalisme en zou ze dus een ge
westelijke aanpak moeten toejui
chen. Er Is echter een grote 
«maar»: wegens de beperkte be
voegdheid van de gewesten en de 
gewestregeringen Is een regionale 
aanpak voor een dergelijk pro
bleem niet haalbaar. Daarenboven 
zijn er een aantal sprekende voor
beelden: we maken het reeds ja
renlang mee dat specifiek Waalse 
nijverheden en bedrljfstakken/nil-
jardeninspuitlngen kregfen op na
tionale basis. Verllpack kreeg mil
jarden, de Airbus is te Gosselles 
slechts van de grond gekomen 
met nationale steun. Nu het echter 
over de konservenindustrie gaat 
die voor drie vierden In Vlaande
ren Is gevestigd, blijkt er plots 
geen nationaal geld meer ter be
schikking te zijn... 
Zo stelt zich scherp de vraag naar 
de politieke verantwoordelijkheid. 
Dezelfde Vlaamse CVP-minIsters, 
die de miljarden voor Verllpack 
gewillig hebben toegeschoten, be
weren nu plots dat er geen natio
naal geld is voor de konservennij
verheid. Ze verwezen de «red-

>e ding» van deze bedrijfstak dan 
3f ook naar een Vlaamse gewestellj-
at ke regering, die onmachtig bleek 
i t te zijn om ook maar één zinnig 
ig voorstel te doen. 
sr- De onmacht en de tragikomische 
Is, aanpak van CVP-staatssekretaris 
s- Akkermans dreigt de doodsklok 
)e te lulden over een bedrijfstak die 
n- duizenden arbeiders, boeren en 
te toeleveraars werk moet verschaf-
ie fen. Kamerlid Jaak Gabriels. 
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De naweeën van een maand zorgenstaking 
De staking van geneesheren, 
tandartsen en apotekers, die voor 
heel wat narigheden en beroering 
gezorgd heeft, is stilletjes leegge
bloed. De regering heeft kris-kras 
enige amendementen aange
bracht aan de programmawet de 
indeksering van de erelonen uit de 
frigo gehaald en voor het overige 
alles toegespeeld naar de eeuwi
ge dooddoener, een werkgroep 
die het nu eens allemaal ten gron
de zal bestuderen. 
Verleden week kreeg het parle
ment de kans om naar aanleiding 
van een interpellatie van de 
Vlaamse socialist Willockx, ten 
gronde een evaluatie op te maken 
van de «zorgenstaking». Slechts 
mevr. Dinant en V. Anciaux maak
ten gebruik van deze gelegenheid. 
Het is haast onbegrijpelijk dat 
slechts drie kamerleden een in
breng nodig achtten bij de behan
deling van een gebeurtenis die 
wekenlang de bevolking aange
grepen heeft. Samen met de be
trokken minister zorgden zij even
wel voor een diepgaande benade
ring van de vele zere plekken van 
de ziekenzorg. 

Algemeen voorzitter Vic Anciaux 
belichtte voornamelijk vier aspek-
ten van de voorbije staking, die 
hem als arts en als politicus sterk 
hebben aangegrepen. 
Vooreerst het nefast en onver
antwoord karakter van een zor
genstaking. Staking is ongetwijfeld 
een demokratisch wapen, maar 

onverantwoord wanneer het aan
gewend wordt door groepen die 
een strategische positie in de 
maatschappij innemen. 
Tegelijk trok hij ten strijde tegen 
de bewering dat enkel de genees
heren aansprakelijk zijn voor de 
aanslepende, maar nu akute pro
blemen van de ziekenzorg. Reeds 
jaren kondigen deze problemen 
zich aan, maar reeds evenveel ja
ren hebben de opeenvolgende re
geringen en de sociale partners ze 
laten verder rotten. Ook de schi
zofrene houding van de zieken
fondsen ligt volgens de voorzitter 
voor een groot stuk aan de bron 
van de moeilijkheden, die vandaag 
het gezondheidsbeleid doorkrui
sen. 'Zij zijn immers niet alleen 
beheerder van het RIZIV, maar 
ook organizatoren van de ge
zondheidszorg. Hun aktiviteiten 
in alle sektoren van de welzijns
zorg nemen alsmaardoor uitbrei
ding, en ook een sociaal toeris
me hebben zij georganizeerd. Bij 
dit alles werpen zij zich dan nog 
op als verdedigers van de ver
bruikers.» Van hun kant hebben 
ten slote de universiteiten weinig 
inspanningen geleverd om hun 
studenten in de geneeskunde de 
sociale dimensie van de gezond
heidszorg bij te brengen. 
Een derde facet van de staking be
treft de aangekondigde werk
groep die de fundamentele her
vorming van het gezondheidsbe
leid moet aanpakken. Eens te 

meer blijkt dat het parlement er in 
dit land maar voor spek en bonen 
bijzit De dringende konklusie van 
de voorbije staking zou toch moe
ten zijn dat het de politieke over
heid toekomt uit te pakken met de 
richtinggevende politieke opties. 
Tot slot ging V. Anciaux ook in op 
de handelwijze van de Orde van 
Geneesheren, die hij als onver
geeflijk bestempelt 
'De Orde is blijkbaar vergeten 
dat de vrijheid van keuze een 
vrijheid is van de patiënt en dat 
zij die niet mag hanteren als wa
pen om de dokters te verdedi
gen. Zij vergeet tevens dat de 
vrijheid van terapie, volgens een 
meer moderne visie over de uit
oefening van de geneeskunde, 
een vrijheid van de patiënt is en 
niet alleen van de geneesheer 
Ook het beroepsgeheim is in 
grote mate een kwestie van be
scherming van de patiënt' 
Het is onhoudbaar dat een syndi-
kaal opgestelde belangengroep, 
meer bepaald de syndikale ka
mers van dr. Wijnen, tegelijk de 
plak zwaait in een deontologische 
organizatie. In dit verband heeft de 
voorzitter een wetsvoorstel inge
diend om de onverenigbaarheid in 
te stellen tussen een verantwoor
delijke funktie in een syndikale or
ganizatie en een verantwoordelij
ke funktie in de Orde van Genees
heren. Dit is een noodzakelijke ga
rantie voor de zelfstandigheid van 
de Orde. 

Provokateur.. 
De beslissing van de burge
meester van Voeren om de kar-
navalvlering te verbieden, is in 
geen enkel normaal demokra
tisch land mogelijk. Zulke bur
gemeester zou als onbekwaam 
of als provokateur worden af
gezet 
Het is onbegrijpelijk, aldus ver
volgt senator W. Jorissen in 
een dringende mondelinge 
vraag aan de minister van Bin
nenlandse Zaken, dat deze man 
een traditioneel hoogtepunt 
van volksontspanning zonder 
enige aanleiding kan verbieden 
en daardoor één van onze 
grondwetteli jke vrijheden wille
keurig de nek omwringt 
Die maatregel is daarbij des te 
hatelijker omdat het een parti-
sane maatregel is tegen het 
volksdeel dat tot zijn oppositie 
behoort De vraag van Wim Jo
rissen is dan ook klaar en dui
delijk: wanneer zal de minister 
deze burgemeester-provoka-
teur afzetten? 

Erfgoed 
Kamerlid J. Somers van zijn 
kant diende een voorstel van 
dekreet in ter bescherming van 
verwaarloosde kultuurgoede-
ren. Uitgangspunt hierbij is het 
tekort aan achting voor het kul-
tuurhistorisch erfgoed. Met 
parlementaire vragen of inter
pellaties kan deze toestand 
slechts aangeklaagd worden. 
De hogere overheid beschikt 
immers niet over de wetteli jke 
middelen om de bescherming 
van verwaarloosde kultuurgoe-
deren te verwezenlijken. 
Het voorstel van J. Somers be
oogt dan ook een fundamentele 
aanpak van dit probleem opdat 
aldus op lange termijn blijven
de resultaten kunnen bereikt 
worden. 

Vuile handen? 
Kamerlid W. Kuijpers heeft een 
wetsvoorstel ingediend tot op

richting van een gemengde 
kommissie, die belast is met de 
studie van de mogelijkheden 
tot omschakeling van de Belgi
sche wapenindustrie op een 
vredesindustrie. 
In zijn toelichting verwijst het 
kamerlid voornamelijk naar het 
voorbeeld van de Britse firma 
«Lucas Aerospace Ltd». In 1974 
werd tussen vakbondsafge
vaardigden van deze vliegtuig
bouwonderneming en de minis
ter voor Industrie een omscha-
kelingsplan opgezet waarbij de 
kennis van het bedrijf aange
wend werd om een 150-tal nieu
we en veelal alternatieve pro-
dukten op de markt te brengen. 
De eerste resultaten zijn nu be
kend en bewijzen de haalbaar
heid van dit opzet Wapens 
voortbrengen en verkopen is 
dus niet alleen 'Een keuze tus
sen vuile handen en een lege 
maag'. 

...omwille van 
omstandigheden 
Een ander staaltje van deze 
burgemeester is zijn uitval t i j 
dens het feest van de «franci-
té» tegen de ordestri jdkrach
ten, die hij gelijkstelde met de 
Duitse bezettingstroepen t i j 
dens de tweede wereldoorlog. 
Deze woorden van een officiële 
gezagsdrager kunnen enkel als 
smaad betiteld worden. Kamer
lid J. Gabriels informeerde dan 
ook naar een gerechtelijk on
derzoek. 
Uit het antwoord van de minis
ter van Justitie, de CVP'er Van 
Elslande, blijkt dat de Proku-
reur des Konings van Tongeren 
het niet opportuun achtte een 
vervolging in te stellen 'gelet 
op de bijzondere omstandighe
den van de Voerstreek'. 

Kuituur... 
De jongste zitting van de Kul-
tuurraad was haast integraal 
gewijd aan de bespreking van 
het dekreet 'houdende de 
rijkssubsidieregeling voor de 

Nederlandstalige organizaties 
van amateuristische kunstbe
oefening'. 
Senator C. Van Eisen vertolkte 
het standpunt van de Volks
unie. Vooreerst hechtte hij zijn 
goedkeuring aan het opzet van 
dit dekreet dat beoogt tege
moet te komen aan specifieke 
behoeften. De amateuristische 
kunstbeoefening en het belang 
ervan voor het geheet van de 
volksontwikkeling, worden im
mers niet steeds door iedereen 
erkend. 

...en verzuiling 
Maar helemaal tevreden is de 
Volksunie niet met dit dekreet 
Vooreerst rijzen er heel wat 
vragen in verband met de finan
ciering. Kunnen de lokale be
sturen de lasten nog dragen die 
het dekreet hen oplegt? 
Maar vooral bleef C. Van Eisen 
stilstaan bij de vrees dat de 
plaatselijke verenigingen ge
dwongen zullen worden om aan 
te sluiten bij een provinciale of 
nationale organizatie. 'Dit is 
niet wenselijk, aangezien het ei
gen karakter daardoor verloren 
gaat en bijkomende kosten ver-
oorzakt worden. Het dekreet 
zal de verzuiling verder in de 
hand werken.' 

Moed gevraagd 
De kamerzitting van dinsdag j l . 
besteedde vooral aandacht aan 
de verklaringen van minister 
Chabert over het behoud van 
de luchthaven van Deurne. 
Volgens kamerlid A ' De Beul 
l iggen er maar twee oplossin
gen voor de hand: de nodige 
aanpassing van de infrastruk-
tuur van Deurne, niet alle gevol
gen vandien, ofwel de afbouw 
van Deurne op halflange ter
mijn. De beslissing van de mi
nister is halfslachtig: ze wekt 
de indruk dat de luchthaven wel 
zou kunnen blijven bestaan, ter
wij l de tegenstanders kunnen 
geloven dat ze geleidelijk zal 
verdwijnen. 

De Tramgroep 
Maandag jl. is de parlementaire werkgroep voor de definitieve 
staatshervorming plechtig geïnstalleerd. Het onwezenlijk karakter van 
deze vergadering kon zo met de ellebogen aangevoeld worden. Bela
den met een hele reeks zwaarwegende hypoteken, zonder enige beslis
singsmacht omgeven door allerlei andere kommissies en komitees, 
zonder houvast- eigenlijk gedoemd om te mislukken. 
De werkgroep lijkt tot voornaamste opdracht te hebben om te palave
ren, en zelfs dit kan zij niet zinvol. Want ondertussen zal de drieledig
heid via de programmawet ook de openbare kredietinstellingen, de ver
voer- en energiesektor en de staatsbank ingepalmd hebben. Want on
dertussen klungelt de senaatskommissie verder aan de zgn. mini-ge
westvorming, die Vlaanderen niets bijbrengt en de Brusselse Vlamin
gen volkomen overlevert aan de francofonen. 
Waarom zouden de Franstaligen zich druk maken over een parlemen
taire werkgroep, nadat ze alle eisen netjes binnengereven hebben? Alle 
onderhandelingstroeven hebben de Vlaamse meerderheidspartijen 
prijsgegeven. Het enige wat zij Vlaanderen nu en dan nog tonen is een 
show-nummer in de senaatskommissie. Georkestreerd worden amen
dementen ingetrokken, opnieuw ingediend om dan toch ingetrokken te 
worden, om beurten geven de CVP-senatoren spetterende verklaringen 
weg, blijven ze afwezig, nemen ze ontslag. Ondertussen werd wel 
reeds het artikel over de drieledigheid goedgekeurd. Nog dringender 
hierbij is de vraag naar de politieke deontologie van deze heren. Hun 
erbarmelijk schouwspel maakt de politiek ondoorzichtig en misselijk. 
In perskringen wordt de parlementaire werkgroep als <tramgroep> be
titeld, omdat de twee voorzitters, Blanckaert en de Waalse so
cialist Brouhon, een beheersfunktie vervullen bij een trammaatschap
pij. De vraag rijst evenwel of deze tram enige andere rol heeft dan 
doelloos rond te toeren van Vlaamse halte naar Vlaamse halte, zonder 
ook maar één Vlaamse eis op te pikken. Ondertussen kunnen de Frans
taligen triomfantelijk hun trein van de drieledigheid inhalen, waaraan 
bovendien nog een wagen gekoppeld is met rijkelijke dotaties. 
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Voor de eerste keer sinds weken 
waren er weinig of geen nieuwe 
feiten te noteren In de heropge-
flakkerde koude oorlog tussen 
Oost en Wes t Of moeten we 
zeggen: tussen Oost, West en de 
Islam? Weliswaar heeft presi
dent Carter In het kader van de 
koude oorlog aangekondigd, dat 
hij het kongres om de wederin
voering van de militaire dienst
plicht zal vragen. Deze intentie 
werd gunstig onthaald zowel in 
het parlement als bij de bevol
king, maar blijkbaar niet bij de 
jongeren, die er Immers als re
kruten in spe rechtstreeks bij be
trokken zijn. Deze misnoegdheid 
zou dan Carter parten gespeeld 
hebben bij de presidentiële voor-
verkiezingen in de noordeli jke 
staat Maine (Carter is een Zui
derling!), wat zijn voorsprong op 
Kennedy minder groot maakt dan 
in de staat lowa. 

Dan toch ontspanning? 
Maine is overigens een van de sta
ten waar de Kennedy's steeds 
een van de hoogste scores boek
ten. Nu heeft Carter hem met 
44 % van de stemmen voorbijge
stoken, Kennedy haalde slechts 
39 % en Brown, de nieuwkomer 
14 %. Dit cijfer is dan nog behaald 
zonder persoonlijke inzet van de 
president! Of Carter deze «afwe-
zigheidspolitiek» zal kunnen vol
houden is de vraag. Misschien zal 
hij tegen het einde van de zgn. pri
maries van taktiek veranderen en 
zelf de strijdbijl in het open veld te
gen de laatste van de Kennedy's 
opgraven. Ted Kennedy wou tot 
nog toe weinig ondernemen tegen 
de persoon van Carter, maar ook 
hier rijst de vraag of hij in die hou
ding zal kunnen volharden. De slu

we taktiek van Carters propagan-
dachef bestaat er in, de twee te
genstanders van de president, 
Kennedy en Brown tegen elkaar 
uit te spelen waardoor het blok te
gen Carter gespleten word t Door 
de stemmensplitsing verhoogt de 
score van de president zeker pro-
centsgewijs. 
Voor Carter is het intussen duide
lijk dat zijn buitenlandse politiek 
door de meerderheid van de natie 
wordt goedgekeurd en dat men 
dus in die richting moet verder 
gaan. Het positieve resultaat van 
de eerste elektorale krachtmeting 
kan de president ook meer arm
slag geven en hem b.v. tot een 
pauze in de konf rontatie met Mos
kou aanzetten. Hij heeft in elk ge
val de ekonomische maatregelen 

tegen Iran reeds versoepeld, ook 
omdat hij daardoor als het ware de 
hand uitsteekt naar de kersverse 
Iraanse president Bani Sadr, van 
wie wordt verwacht dat hij de 
Amerikaanse gijzelaars zal vrijla
ten, wanneer oe States nog een 
anti-sjahgebaar maken. Het feit 
dat Amerika nu instemt om het re
gime van de sjah op zijn beurt mis
dadig en strijdig met de menserv 
rechten te noemen is een eerste 
stap in de richting van Teheran. 
Het is normaal dat men daar op 
deze beschuldiging gunstig rea
geert Mocht nu blijken dat men te
gen de sjah eventueel een interna
tionaal proces inspant dan zou de 
weg naar het herstel van de Ame-
rikaans-lraanse betrekkingen zo 
goed als geëffend zijn. In ieder lijkt 

de zaak van de gijzelaars virtueel 
aan een vreedzame oplossing toe. 
Indien dat slaagt dan zal men niet 
langer moeten twijfelen over wie 
voor de demokraten het Witte 
)Huis moet veroveren. Carter zou 
daarvan door zijn vastberaden
heid, koelbloedigheid en niet het 
minst door het positief resultaat 
verzekerd zijn. 
Door deze ontwikkeling is het 
tweede brandpunt ietwat op de 
achtergrond geraakt: de Sovjet-in-
val in Afghanistan en de door 
Amerika gevraagde boycot van 
de Olympische Spelen te Moskou. 
Hier biedt zich Indira Gandhi, die 
deze week de Sovjet-minister van 
Buitenlandse Zaken Gromyko (hij 
heeft in de Sovjet-hiërarchie de 
langste staat van dienst!) op be

zoek kreeg zich als eventuele be
middelaarster aan. Gedurende 
haar vorig bewind sloot Indira 
Gandhi namens haar land een 
vriendschapsverdrag met de Sov
jets. Ze maakte haar wens opdat 
men door onderhandelingen de 
kwestie Afghanistan zou benade
ren, reeds kenbaar aan Carters 
speciale gezant Clark Clifford. 
Zoals we reeds aantoonden heeft 
ook Carter behoefte aan een suk-
ses in de kwestie Afghanistan. Dat 
is zowel een garantie voor de vre
de als een bedreiging er van. Het 
hangt er slechts van af, of de poli
tiek van Carter in dit konflikt zowel 
de vrede garandeert als de Rus
sen zou toelaten hun Afghaans 
avontuur zonder kleerscheuren 
en gezichtsverlies te beëindigen. 

Corsikaanse bewustwording 
In januari II. trok een betoging 
van Corsikaanse patriotten 
door de straten van Corsica's 
hoofdstad Ajaccio (op 26 ja
nuari). Er werd ook betoogd 
door de Corsikaanse diaspora 
(naar schatting leven ca. 1 mil
joen autentieke Corsikanen 
buiten het eiland, dat nog 
slechts voor de helft van de be
volking uit Corsikanen be
staat). Het is dus niet te ver
wonderen dat op deze 24 ja
nuari 1980 — een datum om te 
onthouden in geschiedenis van 
de Corsikaanse beweging — 
ook te Marseille, Nice, Aix-en-
Provence en Montpellier werd 
betoogd door Corsikanen. 
Geen enkele van deze betogin
gen liep uit de hand, hoewel 
meerdere tienduizenden Corsi
kaanse nationalisten door de 
straten trokken, om de vrijheid 
te eisen van de Corsikaanse 
leiders en de autonomie voor 
het eiland. 

Op een eilandbevolking van 
220.000 mensen is 25.000 ma
nifestanten een klinkend be
wijs dat de Corsikaanse bevol
king achter de aktie stond én 
staat van de 44 Corsikaanse 
bewegingen en organizaties. 
Men moet dan nog de kijkers 
meetellen, die zoals de beto
gers uit alle hoeken van het ei
land opgekomen waren. 

Behalve door de reusachtige 
opkomst werd deze manifesta
tie ook gekenmerkt door de 
solidariteit, door de veroorde
ling van de Franse politiek ten 
opzichte van (Zorsica, door de 
eenheid en ten slotte door het 
bewijs van het feit dat de natio
nale Corsikaanse beweging 
diep in het volk wortelt 
Een van de voornaamste grie
ven van de Corsikaanse bevol
king is het Franse kolonialisme 
ten opzichte van de autochto
ne bevolking. Met alle middelen 
poogt Parijs niet-Corsikanen 
op het eiland te krijgen, waar
door de werkloosheid onder 
de Corsikanen zelf in de hand 
wordt gewerkt, gevolgd door 
uitwijking. Ook al houdt ook de 
uitgeweken Corsikaan vast 
aan zijn vaderland, zijn afwe
zigheid verzwakt uiteraard de 
autochtone bevolking tegen
over de listige en hardnekkige 
politiek van denationalizering 
Er zijn ook de pieds noirs 
(Franse kolonizatoren verdre
ven uit Algerie) die gedeeltelijk 
de ekonomie beheersen hetzij 
als landbouwers hetzij als han
delaars. De Franse staat steunt 
deze inwijking en meteen helpt 
hij ook mee aan de uitbouw 
van deze niet-Corsikaanse 
ekonomie. 
Nochtans stelt de UPC (Union 

Populaire Corse) één van de 
voornaamste Corsikaanse poli
tieke organizaties zich hele
maal niet racistisch op tegen
over de inwijkelingen. Vele 
Corsikanen huwen niet-Corsi
kanen, hetzij op Corsica hetzij 
in de diaspora. Op Corsica zelf 
wonen niet-Corsikaanse fami
lies die er reeds zeer lang ge
vestigd zijn en volledig zijn ge
ïntegreerd in de Corsikaanse 
natie. 

De maatstaven, om uit te ma
ken, wie volwaardig Corsikaan 
is, zijn de volgende: worden 
Corsikaan geboren hij of zij 
van Corsikaanse vader én 
moeder of van Corsikaanse va
der of moeder; worden Corsi
kaan de aangehuwden, onge
acht hun woonplaats. Aan 
deze drie voorwaarden wordt 
echter niet eens streng de 
hand gehouden. De UPC heeft 
derhalve de derde voorwaarde 
uitgebreid- worden Corsikaan-
(se) hij of zij die aktiefde wens 
|fe kennen geeft opgenomen te 
worden in het Corsikaanse 
volk, ook wanneer zij met af
komstig zijn van een familie op 
Corsica, op voorwaarde even
wel dat ze op geen enkele ma
nier meewerken of hebben 
meegewerkt aan de vervreem
ding van het Corsikaanse volk. 

Daardoor kunnen zij die aan de 
landbouw- en toeristische kolo-
nizatie hebben deelgenomen 
noch in hun persoon noch in 
hun goederen bedreigd wor
den. De Franse staat moet 
voor een behoorlijke vergoe
ding instaan bij onteigening. De 
vrijkomende gronden moeten 
aan jonge Corsikanen ter be
schikking gesteld worden, met 
als juridische en ekonomische 
basis een koöperatieve of pa-
rakoöperatieve. De voorkeur 
gaat hierbij naar de transaktie, 
geldig voor beide partijen en 
overeenkomstig de wet 

Na al hetgeen de Corsikaanse 
natie onder leiding en druk van 
Parijs heeft moeten verduren, 
kan men bovengaande voor
stellen niet anders dan gema
tigd noemen. Indien Parijs ech
ter volha.rdt in de boosheid en 
de eigendunk, dan zal het ook 
verantwoordelijk zijn voor een 
escalatie van het geweld, dat 
de Corsikaanse nationalisten in 
dergelijke omstandigheden 
a.h.w. opgedrongen wordt Wie 
echter de huidige erfgenamen 
van het perfide jakobinisme 
kent maakt zich echter alsnog 
geen illuzies. 
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Taboe doorbroken: diskussies in Nederland over een republiek 

(jeeveedee) Wie — soms niet helemaal ten 
onrechte — de afgelopen vijftien jaar ge
twijfeld heeft aan de spreekwoordeli jke 
nuchterheid van het Nederlandse volk, is 
vermoedelijk de eerste dagen van deze 
maand tot een andere mening gekomen. 
Er sloegen bepaald géén golven van ont
roering door het land toen de bijna 71-ja
rige koningin Juliana op de 42ste verjaar
dag van haar dochter Beatrix aankondig
de over drie maanden te zullen aftreden. 
Van de massa's Oranje-getrouwen die 
traditioneel naar het paleis Soestdijk 
snelden om bij wat voor gebeurlijkheden 
dan ook in of rond de koninklijke familie, 
hun aanhankelijkheid aan het vorsten
huis te betuigen, was op de kille avond 
van de 31ste januari nauwelijks een 
glimp te bespeuren. Slechts de media (de 
televisie met biografische filmpjes en 
stemmige verklaringen uit de politieke 
wereld en de volgende ochtend de kran
ten met titels die, wat het formaat betreft, 
doorgaans gereserveerd worden voor 
oorlogen en andere rampen) poogden 
een stemming te kweken van koningsge-
zindheid, trouw aan de monarchie, dank
baarheid jegens de moeder des vader
lands of hoe men dat soort gevoelens 
ook wenst te noemen. En daarmee hield 
het wel op. 

«Juliana, die arme koningin die zoveel verdriet 
heeft-» 

tijd wel met zal uitmaken. De liberalen-in-
spe vervi/achten dat het nog tientallen ja
ren zal duren vooraleer er in Neder ind 
een gekozen president zal zijn, er voor
zichtig aan toevoegend- "Als het al ooit zo 
ver zal komen » 

Het socialistische oud-kamerlid Scheps 
(bekend ijveraar voor kulturele verbon
denheid tussen Nederland en Vlaanderen) 
wijst de monarchie resoluut af vanwege 
het volgens hem volstrekt ondemokrati-
sche karakter van de erfopvolging. Een
zelfde mening is ook de Rotterdann e 
hoogleraar in het staats- en bestuursrec. it, 
prof Van Maarseveen. toegedaan. Hij wijst 
op het innige verband tussen het protes
tantisme en de Oranje-dynastie en voor
spelt "Als Beatrix katoliek wordt, is het 
met de monarchie binnen vijf jaar afgelo
pen" Tussen haakjes: men herinnere zich 
de beroering dfe zich van het protestantse 
volksdeel meester maakte toen prinses 
Irene in 1964 besloot tot de katolieke gods
dienst over te gaön. 

Wie — óók nuchter — tegen de bewenn-
gen van de republikeinen aankijkt kan zich 
misschien afvragen of het sop de kool wel 
waard is. Immers, in de Nederlandse 
grondwet is de uitsluitende regenngsver-
antwoordelijkheid van de ministers vastge-

Als Beatrix katoliek wordt, 
is het met de monarchie afgelopen II 

Ja, daarmee hield het wei finaal op. Want 
nog geen twee dagen na het korte televi
sietoespraakje van de enigszins ontroerde 
koningin, begonnen heel wat Nederlanders 
zich af te vragen wat er nu zo bijzonder 
was aan het heengaan van een eigenlijk 
bejaarde vrouw. Het meest viel wel op dat 
het landelijk dagblad Trouw dat sterk ge
worteld IS in het protestantse en vanouds 
uiterst Oranjegezinde volksdeel, al op 2 fe-
bruan schreef: "Nuchter beschouwd is het 
de gewoonste zaak van de wereld dat ko-
nigin Juliana aankondigt dat zij op haar 
71ste verjaardag afstand zal doen van de 
troon-. Diezelfde dag stelden zeker niet 
links-radikale jongeren op een bijeenkomst 
van de socialistische partijraad voor om de 
komende troonwisseling tussen Juliana en 
Beatrix aan te grijpen voor het in gang zet
ten van een diskussie over de republiek als 
meest wenselijke staatsvorm. 

V e r t r o u w d s y m b o o l 

Uiterst nuchter inderdaad werd in Neder
land gereageerd op het nakende afscheid 
van de koningin die ruim 31 jaar aan het 
bewind is. Het lijkt wel of het nu pas tot 
brede lagen van de bevolking is doorge
drongen dat in Nederland het staatshoofd 
slechts van symbolische betekenis is en 
met veel meer betekent dan het element 
van kontinuiteit in het staatsbestel. Een 
symbool weliswaar waarmee generaties 
vertrouwd zijn geraakt, maar waarover 
eigenlijk door weinigen wordt nagedacht. 
De afbeelding van dat symbool hangt in de 
scholen waar de jeugd liedjes leert over 
d'aloude Oranjestam (terwijl, gemeten 
naar de maatstaven die voor andere Ne
derlanders worden aangelegd, Beatrix 
géén prinses van Oranje isl). Men wordt 
van jongs-af-aan ingeprent dat de koningin 
goed en braaf, geweldig is, bepaalde tijd
schriften sparen kosten noch moeite om 
dat beeld in stand te houden Over het ko
ningschap als instituut wordt echter in alle 
talen gezwegen. Aan het feit dat in de 
roemruchte Hollandse Gouden Eeuw geen 
sprake was van een koning of koningin, 
wordt in de geschiedenisles voorbij ge
gaan. 

Het IS dan ook wel opvallend dat de af-
scheidsaankondiging van de koningin in de 
pers en voor de radio geleid heeft tot tal 
van diskussies over de Nederlandse 

staatsvorm. Diskussies waarin nu eens 
met verwezen wordt naar de verdienstelij
ke wijze waarop het staatshoofd als sym
bool heeft gefunktioneerd, maar waann de 
plaats van de monarchie wordt afgewogen 
binnen een demokratische gemeenschap 
Dat in die diskussies het woord republiek 
bij herhaling genoemd wordt, toont aan dat 
een taboe doorbroken is 

Feodale res ten 

Zonder nu een stormloop te ontketenen 
tegen het koningschap laat menigeen zijn 
kntiek op de feitelijke resten van een feo
daal systeem de vrije loop. Hand in hand 
met de jonge socialisten (zie boven) pleit 
ook de officiële jongerenorgamzatie van 
de liberale partij (VVD) voor de republi
keinse staatsvorm. Zij is overigens minder 
optimistisch over de verwezenlijking van 
die gedachte dan de jongeren in de Partij 
van de Arbeid. Deze laatsten voorspellen 
dat de aanstaande koningin Beatnx haar 

legd, samen met de absolute onschend
baarheid van de komngdn). Feitelijk had 
dus de schrijver Konrad Busken Huet ge
lijk toen hij ruim honderd jaar geleden al 
schreef «Nederland is sedert 1848 een 
demokratische republiek met een vorst uit 
het huis van Oranje tot erfelijke voorzit
ter» 

Maar daar staat dan wel tegenover dat 
men nog altijd iedere jonge Nederlander 
ervan tracht te doordringen dat niemand 
anders dan een vorst van Oranje-Nassau 
in staat is «eenheid te bewaren in een ver
deeld land». De bekende publicist Henk 
Hofland (oud-hoofdredakteur van de ze
ker niet republikeinse krant NRC/Handels-
fa/ad) vindt die bewering onzin, omdat er uit 
zou blijken dat Nederland zich eigenlijk min 
of meer onder kuratele bevindt en pK)litiek 
met rijp genoeg is om zich zonder geleide 
in de wereld te handhaven. «In werkelijk
heid is die legendarische verdeeldheid al 
lang voorbij» schreef hij verleden week in 

het weekblad Haagse Post Voor zover de 
eenheid van een land afhangt van een 
staatshoofd, zo is zijn mening, wordt die 
het best gegarandeerd door een president 
die zich zo onopvallend mogelijk gedraagt, 
aan een bepaalde ambtstermijn gebonden 
IS, met herkozen kan worden en geen poli
tieke macht heeft 

20.000 s t e m m e n -
De hele nu losgebarsten diskussie over de 
Nederlandse staatsvorm gaat intussen bui
ten de politieke partijen om Toch is het 
nog maar dne jaar geleden dat het kon-
gres van de Partij van de Arbeid (met bijna 
zesduizend tegen ruim vierduizend stem
men) zich vóór een republiek uitsprak Op 
de avond van 31 januari toonde de socia
listische fraktieleider Joop den L/y/zich erg 
geëmotioneerd over het aangekondigde 
aftreden van Juliana. Dat ontlokte de man 
die tijdens het kongres van drie jaar gele
den het voorstel deed om zich voor de re
publikeinse staatsvorm uit te spieken, de
zer dagen de uitspraak: «Die emotie van 
den UyP Dat scheelt hem straks zeker 
twintigduizend stemmen». Een wellicht met 
helemaal eerlijk oordeel omdat den Uyl al
leen maar had gesproken over de persoon 
van koningin Juliana met wie hij in de loop 
van de jaren nu eenmaal vaak te maken 
heeft-gehad., 

Hoe het Nederlandse volk in doorsnee 
denkt over monarchie of republiek, werd 
ruim drie jaar geleden duidelijk in een en
quête. Van de ruim negenhonderd onder
vraagden, representatief voor de hele be
volking boven de 18 jaar, sprak 87 procent 
zich uit voor een koninkrijk, 6 procent voor 
een republiek en had 7 procent geen me
ning of voorkeur. Er dient wél bij gezegd 
dat die enquête gehouden werd kort na 
het Lockheedschandaal van prins Bern-
hard, toen er een sfeer heerste van «die 
arme koningin die zoveel verdriet heeft». 
Een enquête dus die feitelijk aantoonde 
dat het instituut van het koningschap ver
ward werd met de persoon van de konin
gin. 

Of de nuchterheid van deze weken straks 
in apnl, wanneer de nieuwe koningin wordt 
ingehuldigd, toch weer zal wijken voor 
door praal en pracht en mooie woorden 
opgewekte emoties, is op dit moment nog 
een vraag. Wellicht kruipen de republikei
nen, en toch zeker de gematigden onder 
hen, over enkele maanden als naar ver
wachting veel Nederlandse klokken Oran
je zullen slaan, terug in hun schulp. Dat zou 
jammer zijn, want een koele benadenng 
van de vraag over de staatsvorm van een 
land IS beter dan een persoonsverheerlij
king die nauwelijks beredeneerd is. 

Januari 1977, Juliana en Bernhard: 40 jaar gehuwd. De familie is'samen, maar zonder dochter Irene, zoiets valt in de 
beste families voor-
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• De Vlaamse Vereniging voor 
Industriële Archeologie (WIA) 
wil in maart a.s. een eerste jaar
boek uitgeven. Het boek zal on
geveer 500 fr, kosten, er kan nu 
reeds ingetekend worden bij 
WIA, Postbus 30, Maria Hendri-
kaplein te 9000 Gent (12). Het 
boek zal een overzicht bevatten 
van de industriële archeologie in 
Vlaanderen, Nederland en Wallo
nië, verder een aantal plaatselijke 
onderwerpen behandelen, zoals 
b.v. de Ijzeren Denderbrug te Pol-
lare. de dronkenput te Middelker
ke, de arbeiderswijk te Lokeren-
Oudenbos, enz. 

vvia 
Wie wil meehelpen met het vrij
waren van ons patrimonium sluit 
zich best aan bij deze verdienste
lijke vereniging. 

• De energie-boot, die een ten
toonstelling in en op het dek met 
zich meevoert heeft gisteren zijn 
eerste aanlegsteiger (Ander-
lecht) verlaten en zet zijn zachte 
kruistocht langs de Vlaamse wa
terwegen verder De tentoonstel
ling heet Energie Anders en be
vat alle aspekten en ontwikkelin
gen rond het energievraagstuk. 
De openingstijden zijn van 10 u. 
's morgens tot 17 u., op zondag 
van 11 u. tot 17 u. 

* Van 14 tot en nnet 19 febr. 
ligt het schip aan de Suikerkaai te 
Halle, van 21 tot en met 25 fe-
bruan aan de Brusselsesteen
weg te Vilvoorde. Van 28 fe
bruari tot en met 4 maart te Den-
dermonde. Van 6 tot en met 
11 maart aan de Denderkaai te 
Ninove. Van 13 tot en met 
18 maart aan de Kaai te Ge-
raardsbergen, van 20 maart tot 
en met 1 april aan de St-Anna-
brug te Aalst Van 3 tot en met 
15 apnl te Gent 
Deze tentoonstelling is biezon-
der geschikt voor scholen en 
groeperingen. Een aanrader dus! 

• -k De organizator van deze 
bootreizen voorziet nog een 
tweede vaart nl. van Lokeren, 
over leper en Deinze, Kortrijk, 
Roeselare, Brugge, Oostende, 
Veurne naar Diksmuide. Hij kan 
echter ook zorgen voor video
banden over zonne-energie, 
aangepaste technologie in de 
Derde Wereld en één over de ri
sico's van kernenergie. Daar
naast zijn er nog andere aanbie
dingen om informatieavonden 
rond energie te organizeren. 
Best even kontakt opnemen met 
Energie Anders, Conscience-
straat 46 te 2000 Antwerpen, 
031-39.38.6& 

•k Het Heuvelland behoort tot 
de laatste vijftien mm of meer 
gave landschappen van Vlaande
ren. Rond dit landschap wordt 
door de landschapwerking van 
het Opbouwwerk Heuvelland 
van 18 tot 24 februari 1980 de 

tentoonstelling «Het Heuvel-
landse Landschap» georgani-
zeerd. 
Het ontstaan, de evolutie en de 
problemen van het landschap 
zullen worden geévoceerd. Een 
uitgebreide dokumentabestand 
met boeken en tijdschriften zal 
aanwezig zijn. 
De tentoonstelling gaat door in 
de «Galooie» te Loker. Ze is van 
maandag tot vrijdag toegankelijk 
van 14 tot 21 uur. In het week
end (zondag en maandag) kan 
men er terecht >/an 10 tot 12 uur 
en van 14 tot 20 uur Op dinsdag 
19 februari komt ir. Deschuyter 
praten over het bos in West-
Vlaanderen (om 20 uur). 

* Op 12 en 13 april as. heeft in 
•De Bres» te Halle de derde Na-
tuurbeurs plaats, telkens van 
9 tot 21 u. 
Voeding, kleding, woning, kunst
ambachten, kookdemonstraties 
en tentoonstellingen allerhande 
zijn er te bezichtigen. Adres: Kul-
tureel Ontmoetingscentrum -De 
Bres», Possozplein (achter stad
huis) te 1500 Halle. 

* Van 23 februan tot 2 maart 
a.s. organizeert De Natuuriijke 
Weg een eerste internationale 
Vormingsbeurs. Dezegaat door 
op de Lentebeurs van Gent Op 
het programma: diagnose-stand 
(vooraf kontakt nemen 059-
23.36.88). Alles wat met vorming 
te maken heeft een info-stand 
met binnen- en buitenlandse aan
biedingen over vorming, semina-
nes en opleidingen Adres; Flora-
liapaleis te Gent (091-22.40.22). 

* Over het oud zeer dat Den-
dervervuiling heet bogen zich 
reeds vele dokters, tot nu toe 
waagde zich geen enkele aan 
een ernstige diagnose. Toen ver
leden week op het kabinet van 
minister Galle een aantal mensen 
de zaak (dan toch) bespraken 
werd achteraf meegedeekJ «dat 
een voorstel wordt uitgewerkt 
om voorlopig de hinder van de 
Dendervervuiling te Dender-
monde weg te nemen. Op deze 
eerste kontaktvergadering wer
den een aantal losse ideeën uit
gewisseld, ideeën die zich nog 
in een embryonaal stadium be
vinden. De kabinetschef van de 
minister heeft er zich toe ver
bonden deze eerste voorstellen 
grondig te laten onderzoeken 
en te laten uitwerken. En de 
persmededeling besluit: Bij prio
riteit wordt de hele Denderpro-
blematiek aangepakt de minis
ter zal zeer binnenkort een to
taal plan voorleggen.» Einde ci
taat 

* Tegelijkertijd meldt de minis
ter van Volksgezondheid en 
Leefmilieu D'Hoore dat alle wa-
teriopen van België ecologisch 
werden doorgelicht en dat het 
hele land ecologisch op kaart 
werd gebracht De minister wil 
deze dagen de konklusies van 
een eerste gedeelte van het on
derzoek aan de pers voorleggen 
Blijkbaar zit de Dender niet in dit 
eerste pakket of zou het dan 
toch waar zijn dat ministers met 
dezelfde zaken gelijktijdig doen
de zijn zonder dat te weten? 

Aktiegroep „Het Leen" 
betaalt 
provinciale milieubelasting niet! 

Op 19 oktober van verleden jaar 
vroeg de bestendige deputatie 
van de provincie Oost-Vlaande-
ren de bevolking een belasting 
van 200 fr. voor de verbetering 
van het leefmilieu. 
De leden van de aktiegroep ter 
vrijwaring van het provinciale 
domein «Het Leen» konden zich 
zonder voorbehoud met deze 
vraag verzoenen. Vijf maanden 
later echter zijn ze zich een aan
tal vragen gaan stellen over het 

nut van deze belasting. 
In een open brief aan de Oost-
vlaamse goeverneur en besten
dige deputatie schreven ze o.m. 
het volgende: 

"Wat moeten we echter vaststel
len? 
Dat U met het geld van de belas
tingbetalers in ons aller provinciaal 
domein hoegenaamd niet voor 
een verbetering van het milieu 
zorgt 

Wel integendeel! 
"Objektief en wetenschappelijk 
werd aangetoond, dat onder uw 
verantwoordelijkheid ingrepen 
worden gedaan, die regelrecht in
druisen tegen de wetten van elk 
ernstig natuurbeheer 
'De bedreiging die door uw toe
doen thans op Het Leen rust inge
volge de aangekondigde kam- , 
peeraktiviteiten heeft, zoals eenie
der weet, een storm van protesten 
veroorzaakt 

'Om deze protesten nog kracht 
bij te zetten, hebben we besloten 
de betaling van onze milieubelas
ting zolang uit te stellen, tot we zelf 
hebben kunnen vaststellen dat de 
kwaliteit van uw Leen-beleid aan
merkelijk verbeterd is. 
Het Aktiekomitee vraagt ons U te
vens te willen meedelen, dat deze 
houding moet beschouwd worden 
als een eerste faze. 
'Een mogelijke verdere verloede
ring van Het Leen zou het Aktieko
mitee ertoe kunnen bewegen, in 
een tweede faze bredere lagen 
van de natuurliefhebbende bevol
king aan te zetten tot navolging 
van dit voorbeeld?' 

Tot daar de brief die niets aan on
duidelijkheid overlaat, zouden wij 
zo denken... 

Wie meer wil weten over de strijd 
rond Het Leen of wil meewerken 
neemt best kontakt op met Mare 
Boone, Lekestraat 118, te 
9900 Eekio of Fons Van Holder-
beke, Nijverheidsstraat 72, te 
9950 Waarschoot.' 

Elekfridteit, /a maar... 
Hieronder de tekst van de adver
tentie die in twee Vlaamse kran
ten verscheen als reklame tegen 
de elektriciteitsmaatschappijen. 
Wie zich met dit standpunt kan 
verzoenen en financieel wil steu
nen neemt kontakt op met Emiel 
Vervliet te BorgerhouL 

Sinds enige tijd voert de Vereni
ging der Elektriciteitsbedrijven 
(VEB) een dure reklamecampa-
gne onder het tema: elektriciteit is 
leven. Deze éénzijdige informatie 
kost 30 miljoen frank en wordt 
zoals alle andere publiciteit, uitein
delijk door de verbruiker betaald. 

De elektriciteitsbedrijven pro
beren ons ervan te overtuigen dat 
we slechts beter kunnen leven 
door meer elektriciteit te verbrui
ken. Zij volgen dus een éénzijdige 
produktie- of verkoperslogica; in 
deze visie is de bouw o.m. kern
centrales dan ook onvermijdelijk. 

De ondertekenaars van deze 
oproep willen niet terug naar de 
primitieve wastobbe en ze verzet
ten zich ook niet tegen een redelij
ke mate van huishoudkomfort. Zij 
weigeren echter te aanvaarden 
dat de kwaliteit van ons bestaan 
alleen bepaald wordt door de 
hoogte van het elektriciteitsver
bruik. 

Tewerkstelling en welzijn kun
nen ook op een andere wijze be
vorderd worden. Een doeltreffend 
beleid van energiebesparingen het 
bestrijden van-de (georgamzeer-
de) verspilling en een aktieve 
steun aan milieuvriendelijke ener

giebronnen zijn een betere waar
borg voor de toekomst Het ont
werpen en voortbrengen van 
energiezuinige, produktiemetoden 
en verbruiksgopderen kan daar
enboven aan onze ekonomie toe
laten uit de krisis te geraken, op 
een evenwichtiger wijze dan ons 
door groeifanatici wordt voorge
houden. Op deze manier kan het 
welzijn verhoogd worden, kan zin
volle tewerkstelling ontstaan en 

kunnen maatschappelijke ongelijk
heden verminderd worden. 

De gewone burger heeft meest
al niet de financiële mogelijkheden 
om in het energiedebat zijn stem 
te laten horen. De publicitaire de
magogie van hen die handel in 
elektriciteit en energiebeleid met 
elkaar verwarren, is een hinder
paal op weg naar een open, demo-
kratisch energiedebat 
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Nieuwe kostuum-mode. 
zeker als U een 
„Buitenmaat" 

hebt... 
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Reeds duizenden 
nieuwe lentekostuums 
Nu tot 1 maart met 
20% korting ! 
Kom niet te laat 
U kunt een gouden 
zaakje doen... 
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voor 
CRAVATTEaan HALVE PRIJS 

Geldig tot 1 -3-'80 

Nieuwste keus 
trouwkostuums 

is in huis ! 
Tot 1.3.80 

Vnet 20% korting 
Autobus : lijn 50 : 

Antwerpen - Boom - Mechelen 
Stopt recht voor de deur 

(halte Leugstraat SKM) 
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Voor volwaardig federalisme 
De jongste weken en maanden is er nogal wat 

stoere taal gesproken over federalisme, 

ekonomisch federalisme, konfederalisme, 

zelfbestuur, separat isme-

Er werd daarbij, vooral vanwege de traditionele 

partijen, aan enorm verbaal opbod gedaan. Ook de 

oogst aan universitaire studies over de Belgische, 

Vlaamse, Waalse en Brusselse huishoudens was 

aanzienlijk. Inmiddels geraakte de staatshervorming 

volkomen in het slop, geraakte het politiek beleid 

op alle gebied in een volslagen immobilisme, en 

werd de apatie van de bevolking voor de 

staatshervorming groter dan ooit tevoren. Maar 

inmiddels ook liggen de kansen voor een 

tweeledige hervorming van dit land onnoemelijk 

slecht. Er wordt een begin gemaakt van de 

drieledige gewestvorming in de politieke strukturen. 

En wat nog erger is: vooral in de ekonomische en 

financiële instellingen (bijvoorbeeld de openbare 

kredietsektor) is de staatstrein op het drieledig 

spoor geze t 

De studiedag van het Vlaams-Na
tionaal Studiecentrum, die vorige 
zondag op het stadhuis in Aalst 
plaatshad, was in het licht van de 
politieke evolutie met alleen een 
moment van broodnodige bezin
ning, maar leidde er ook toe tal van 
ballonnetjes te doorprikken: zo de 
federale geloofsbelijdenis van de 
CVP 

Sedert meer dan tien jaar hamert 
de Volksunie op het belang van de 
ekonomische en financiële aspek-
ten van het Vlaams zelfbestuur. Er 
was het partijkongres van '69, de 
propaganda-akties in de periode 
72-74 Er was de indrukwekkende 
reeks «Dossier Vlaanderen» in 75 
en 76. Lang vóór sommige univer

sitaire middens had de VU reeds 
gewezen op de geldtransferten 
van Vlaanderen naar Wallonië, de 
ongelijke spaarinspanning in 
Vlaanderen en Wallonië, en de 
scheeftrekking van de uitgaven-
stroom 

Tijdens de onderhandelingen over 
het gemeenschapspakt is het de 
VU geweest die almaar gepleit 

heeft voor de uitbreiding van de 
autonomie op ekonomisch gebied, 
en voor de afbouw van het dota
tiesysteem. Zij werd hierin niet ge
steund door onderhandelaars van 
de traditionele Vlaamse partijen. 

Dat belet dezelfde politieke forma
ties niet, en zeker de CVP, om 
vandaag enorm stoere taal te 

spreken, met als enig gevolg een 
kompleet immobilisme. 

Patsituatie 
Op het colloquium vonge zondag 
wees professor Jef Maten erop 
dat het CVP-plan voor de staats
hervorming een straatje zonder 
einde is, en uiteindelijk slechts een 
taktisch neo-unitaristisch wapen is 

JEF MATON: 
n Geen halfslachtig federalisme! II 

De Gentse professor Jef 
Maton belichtte in zijn refe
raat de goede en kwade per-
spektieven die de Vlaamse 
ekonomie ten geschenke zal 
krijgen met een goede of 
kwade (of met een neo-uni-
taire) staatshervorming. Als 
schoolvoorbeeld bleef hij 
nogal lang de staalkwestie 
behandelen. Uiteindelijk 
kwam hij tot een scherpe 
analyse van de taktiek van 
Wallonië met betrekking tot 
de overheidsinvesteringen; 
de toewijzing van kredieten 
en de «ekonomische institu
ties», en schetste hij haarfijn 
de inhoud en grenzen van 
een gescheiden fiskaal be
leid voor de gemeenschap
pen. 

JEF MATON: «De markt, die 
internationaal het meest in 
expansie is, is deze van de 
uitrustingsgoederen: staal, 
metaal, machines, elektrische 
en elektronische apparatuur, 
glas, enz 
Het dwaze en onaanvaardba
re van de huidige gang van 
zaken is dat Vlaanderen niet 
eens zijn eigen financiële mid
delen mag aanwenden om 
zijn industrie in deze richting 
uit te bouwen. Voor alles wat 
WIJ met eigen centen willen 
uitgeven moeten wij bijna 
evenveel geld uitleggen aan 
kompensaties en parallelle 
kredieten voor Wallonië. 
De staalkwestie is hierbij het 
meest schrijnende voor
beeld. Sidmar, een van de 
beste Europese staalbedrij

ven, mag niet uitbreiden en 
mag zijn kansen tot uitbrei
ding van het eigen bedrijf niet 
gebruiken. Waarom? Om aan 
de Waalse staalnijverheid toe 
te laten met hoofdzakelijk 
Vlaams geld een splinternieu
we staalindustrie uit de grond 
te stampen. De kost van deze 
operatie bedraagt 150 a 
200 miljard. Op een van de 
onderhandelingen over de 
staalkwestie (mei 1978) kon 
Gillon, ABVV-sekretaris van 
het gewest Luik, het zich ver
oorloven te zeggen: «J'aurai 
la peau de Sidmar». Minister 
Claes heeft aan Gillon inder
daad het vel van Sidmar ca
deau gedaan. De uitbreiding 
van Sidmar wordt stopgezet, 
de noodzakelijke technische 
vernieuwing (onder meer in 

de gieterij) wordt afgeremd. 
Daarnaast heeft Claes aan 
Sidmar kruisparticipaties op
gelegd met de verlieslatende 
Henegouwse industrie, zodat 
tussen deze twee de wet van 
de kommunicerende vaten 
gaat spelen en er een geruis
loze winstoverheveling tot 
stand komt 

Ten slotte moet worden ver
meld dat Sidmar vanwege mi
nister Claes onlangs zelfs 
geen unilaterale loonsverho
ging mocht toestaan aan zijn 
arbeiders in weerwil van het 
feit dat de lonen lager liggen 
dan in het manke Cockerill en 
de produktiviteit in Sidmar 
het dubbele is van de produk
tiviteit in Cockerill Met ande
re woorden, de loonverschil-
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len worden bevroren en de 
overheidssubsidies aan Co
ckerill moeten dienen om in 
Cockerill lonen uit te tietalen, 
die niet alleen ver boven de 
produktiviteit liggen maar ook 
ver boven de Vlaamse lonen. 
Dit is een verregaand voor
beeld van marktvervalsing. 
Het is een Belgische ge
woonte geworden de markt
spelregels af te buigen zodra 
ze in Vlaanderens voordeel 
spelen. 

Niets nieuws onder de zon: 
een gelijkaardig lot is reeds 
vroeger aan de Limburgse 
steenkoolmijnen te beurt ge
vallen. Jarenlang werden de 
hogere winsten en lagere lo
nen in de Limburgse steen
koolmijnen gebruikt om de la
gere winsten en hogere lo
nen in het Luikse bekken te 
betalen. Overigens heeft het 
Albertkanaal hoofdzakelijk 
gediend om op staatskosten 
de kolen goedkoop tot aan 
de poorten van de Luikse 
kooksovens te brengen. Prof 
Pinxten van de Leuvense uni
versiteit heeft reeds in de ja
ren '30 tegen deze gang van 
zaken geprotesteerd Prof 
Gaston Eyskens heeft toen 
vergoelijkend en zalvend be
weerd dat de spelregels va-i 
de vrije marktekonomie, die 
in Vlaanderens voordeel 
speelden, het wel zouden ha
len op de politiek. De voor
spelling van Pinxten is echter 
bewaarheid geworden Lim
burg heeft goedkoop zijn 

schaarse energie verkocht 
zonder dat het de kans kreeg 
rond zijn steenkoolmijnen 
een zware nijverheid uit te 
bouwen. Het moest het doen 
met ongezonde nijverheid 
zoals de chemische fabriek te 
Tessenderio en met gevaarlij
ke nijverheid loals de bus
kruitfabrieken. 

Wat in de staalnijverheid ge
beurde, herhaalt zich in de 
glasnijverheid: massale over
heidsinterventie, speciale 
fondsen voor de afvloeiing 
van de arbeiders en een on
gelijke vernieuwing in de 
Waalse en Vlaamse bedrij
ven. 

De hervormingen van de 
ekonomische instituties 
waarvan boven sprake, wor
den door de Walen stelsel
matig buiten het communau
tair pakket gehouden. Zij 
worden in de opeenvolgende 
regeringsakkoorden ingelast 
onder de titel van «struktuur-
hervormingen». Dit is voor 
Vlaanderen nadelig. Wallonië 
wil vóór de definitieve onder
handeling van gemeenschap 
tot gemeenschap alle materie 
uit het communautair pakket 
halen, waarbij het vragende 
partij IS. Als dit zo doorgaat, 
dan zal in de definitieve faze 
van de staatshervorming, en
kel nog onderhandeld wor
den over de prijs die Vlaan
deren in Vlaams-Brabant zal 
betalen in ruil voor de rechten 
van de Vlaamse gijzelaars in 
Brussel» 
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om te komen tot een restauratie-
politiek 
Kamerlid Hugo Schiltz waar
schuwde en/oor dat sommigen 
zich beroezen in illuzies Diegenen 
die stellen dat de Vlamingen als 
sterkste groep in dit land hun 
macht maar moeten gebruiken om 
meteen het tweeledig federalisme 
in te bouwen hebben het verkeerd 
voor 

Want in het huidig Belgisch parle
ment zitten de Vlamingen vast in 
een patsituatie Immers, indien en 
zolang de legaliteit wordt geres-
pekteerd dan is de Vlaamse poli
tieke macht met kleiner maar ook 
met groter dan die van de Fransta-
ligen, en dit sedert de grondwet 
van 70 De communautaire onder
handelaars kunnen mekaar de pas 
afsnijden maar meer ook met Het 
IS met met stoere taal dat men de 
Brussels-francofone politici op de 
knieën krijgt 

BIJ de zoveelse onderhandelings
ronde in maart van vorig jaar hield 
de VU-delegatie het been stijf (in 
verband met de afbouw van de 
dotaties en de toekenning van fis
kale bevoegdheid aan de gewes
ten) en het enige gevolg van deze 
kordate houding was dat het zo
genaamde Vlaams front ineen-
stuikte, en de VU meteen uitge
speeld geraakte. 

De staatshervorming die momen
teel aan gang is druist regelrecht 
in tegen het streven van de 
Vlaamse beweging naar tweeledig 
federalisme. Inmiddels zijn vrijwel 
alle belangrijke ekonomische dos
siers communautaire twistappels 
geworden: de staalkwestie, het 
textielprobleem, het havenbeleid, 
het energiebeleid, de overheids
bestellingen (aankopen van leger
materieel), de subsidiëring van be
drijven in moeilijkheden... 
Daarmee is ook een koherent en 
gezond ekonomisch beleid In dit 
land zoekgeraakt 
Om de gemeenschappen in België 
opnieuw billijke ontplooiingskan
sen te geven, om te komen tot een 
beter funktioneren van het demo-
kratisch politiek bestel, dient drin
gend gebouwd te worden aan een 
integraal federalisme. Dat kan zo
wat de fundamentele konklusie 
zijn van het vorige zondag gehou
den colloquium. Het Is voor de 
Vlaamse gemeenschap van we
zenlijk belang om een eigen politie
ke gestalte te krijgen, om zélf de 
sociale en ekonomische beleids
opties te nemen. 
Of een spoedige realizatie van het 
ekonomisch federalisme op korte 
termijn voordelig is voor Vlaande
ren doet daarbij in wezen weinig 
terzake. De wijze waarop het inte
graal federalisme kan gerealizeerd 
worden, en de mate waarin het ui-
gebouwd kan worden houdt ver
band met de optie die de Vlaamse 
gemeenschap neemt ten aanzien 
van de Brusselse Vlamingen. 
De. Vlaamse macht in Brussel kan 
slechts versterkt worden in een 
federale struktuur, terwijl bij sepa
ratisme de Vlamingen in Brussel 
volkomen de politieke mist inge
jaagd worden. Het is nu onder
hand evenwel voldoende duidelijk 
gebleken dat de Vlaams-nationa
listen niet aleen een strijd te voe
ren hebben tegen de francofone 
tegenstrevers, maar ook af te re
kenen hebben met een krachtige 
neo-unitaire beweging in de CVP 
die twee blijvende doelstellingen 
heeft machtig te zijn in het Vlaam
se gewest maar ook biezonder in
vloedrijk te blijven in de gehele 
Belgische staat (hds) 

Minimale kommunautaire band, 
maar geen separatisme 
De VU-dag van het 
ekonomisch federalisme, die 
vorige zondag plaatshad op het 
stadhuls in Aalst lokte niet 
alleen een volle feestzaal maar 
stak ook proppensvol met 
referaten van op het 

federalistische terrein beslagen 
ekonomisten, fiskalisten, 
pol i t ic i -
Zowel in de voor- als de 
namiddag hadden de 
aanwezigen het niet zo 
gemakkelijk om de 

Ontvangst 

VU-voorzitter Vic Anciaux werd door het stadsmagistraat begroet Van 
VU-schepen Jan De Neve mocht de voorzitter een geschenk ontvan
gen. 

informatievloed te verwerken. 
Dit colloquium-initiatlef van het 
Vlaams Nationaal 
Studiecentrum bewees eens te 
meer dat de vlaams
nationalisten van geen andere 
politieke formatie en ook niet 
van een of andere Universitaire 
School een deskundige les 
inzake basisopties en 
realizatiemogelijkheden van het 
ekonomisch federalisme 
behoeven. Colloquium-
voorzitter Frans Kuijpers 
benadrukte dit in zijn inleidend 
woord. Terwijl op deze 
studiedag aanvankelijk vri j 
teoretische maar fundamentele 
beginselen omtrent federalisme 
en konfederalisme uit de 
doeken werden gedaan, werden 
in de loop van de 
namiddagdiskussie nogal wat 
duidelijke opties van de 
Volksunie klaar omlijnd. 
VU-voorzitter Vlo Anciaux trok 
de politieke konklusies uit deze 
merkwaardige studiedag die 
andere Vlaamse partijen en 
politieke groeperingen de VU 
morgen niet meteen zullen 
nadoen. 

De VU-voorzitter stelde dat — 
hoewel het 

federalizeringsproces voor de 
Vlaamse Beweging veeleer een 
uit-mekaar-gaan van de 
gemeenschappen in dit land 
omvat — er hoe dan ook nog 
voldoende redenen voorhanden 
blijven om het samengaan van 
Vlamingen en Walen 
vooralsnog te betrachten. 

Maar de Vlamingen willen voor 
dit gemeenschappelijk 
huishouden niet langer meer de 
volle prijs betalen. Aan het 
afdreigingsmekanisme van de 
frankofonen dient eens en voor 
goed een einde te worden 
gesteld. De communautaire 
vrede in dit land kan slechts 
weerkeren in het geval de 
staatshervorming zodanig (In 
konfederale zin) georganizeerd 
wordt dat er nog slechts een 
noodzakelijke minimale band 
tussen de gemeenschappen In 
dit land behouden blijft. 

Terwille van de 
toekomstmogeli jkheden van de 
Brusselse Vlamingen, en de 
volle verantwoordeli jkheid die 
de Vlaamse gemeenschap ter 
zake dient te nemen, wees Vic 
Anciaux het separatisme hic et 
nunc van de hand. 

Lijvig dossier 
De VU-dag van het 
Ekonomisch federalisme in 
Aalst werd ingeleid door een 
handvol deskundigen die vanuit 
verschillende uitgangspunten, 
en op basis van 
indrukwekkende cijfergegevens, 
tot gelijklopende konklusies 
kwamen: 
• ten eerste: hoe langer het 
unitair staatsverband 
aangehouden wordt, des te 
meer wordt de verspil l ing van 
staatsgelden (zus en zoveel 
kompensaties) inflatoir 
aangewakkerd; 
• ten tweede: Vlaanderen 
heeft geen baat bij een 
ekonomisch-gehavende Waalse 
buur, maar nog minder bij een 
parasiterende staatspartner; 
• ten derde: het staat 
vandaag-de-dag biezonder 
mooi, en het dwingt respekt af 
op het politieke forum, om 
pleidooien te houden voor 
Vlaamse arrogantie. Maar de 
polit ici in de traditionele 
partijen (CVP, BSP en P W ) 
stemmen intussen toch maar in 
met een de facto realizatie van 
de drieledige gewestvorming 
die zich momenteel voltrekt in 
de sleutelsektoren van 's lands 
kultureel en vooral financieel-
ekonomisch beleid. 

Uit het lijvige referaten-dossier 
van vorige zondag brengen we 
hier enkele markante citaten: 

Willy Desaeyere: 
-De statistische analyse leert ons 
dat de afhankelijkheid van Vlaan
deren ten opzichte van de rest 
van België uiterst gering blijkt te 
zijn: op een totale output van 
Vlaanderen in 1965 van bijna 800 
miljard wordt slechts bijna 70 mid 
aan de rest van België geleverd of 
8,75 %. Men kan dus zeggen dat 
Vlaanderen voor 91,25 % ekono
misch onafhankelijk is. 
Vlaanderen wordt steeds meer 
gericht op het buitenland en uiter
aard versterkt dit de ekonomische 
onafhankelijkheid van Vlaanderen 
ten opzichte van de rest van Bel

gië. Ik noem dit de Vlaamse inter-
nationalizatietendens. 

Willy Ramboer 
«In België moet men echter vast
stellen dat de meest voor de hand 
liggende materies die in aanmer
king komen voor regionalizatie he
lemaal niet worden geregionali-
zeerd (onderwijs, volksgezond
heid, justitie enzJ, maar wel een 
aantal hefbomen van het ekono
misch beleid. Zodoende zal in Bel
gië na de uitvoering van de twee
de faze van de staatshervorming 
maximum 20 a 25 % van de totale 
overheidsuitgaven zijn geregiona-
lizeerd; in de meeste federale sta
ten gaat dit percentage van 43 % 
(Verenigde Staten) tot ca. 59 % 
(Canada). Maar die 20 a 25 % 
gaat in België wel gepaard met 
een grote machtsoverdracht naar 
de regio's. De term "ekonomisch 
federalisme' heeft in België een 
dubbelzinnige inhoud. Heel wat 
politici hier te lande extrapoleren 
de mogelijkheden tot bestuurlijke 

zelfstandigheid ook tot ekonomi
sche materies, zoals kredietbeleid, 
fiskaal beleid, industriebeleid enz. 
Zonder hierover een waarde-oor
deel uit te spreken moet men 
goed beseffen dat deze visie op 
relatief korte termijn wellicht leidt 
tot de ontbinding van de ekonomi
sche en monetaire unie en moge
lijks zelfs van de politieke unie, 
mAw. om een kat een kat te no
men een doorgedreven ekono
misch federalisme valt nauwelijks 
te onderscheiden van een zeer 
ruime autonomie.» 

Godfried Vandeperre 
Het huidige regeerakkoord bevat 
inzake de openbare kredietsektor 
enkele uitgangspunten die geheel 
tegen de Vlaamse optiek indrui
sen. De diskussie omtrent de 
«staatsbank» of «publieke bank» 
brengt dezelfde wezenlijke ver
schillende punten aan het licht 
(drieledige gewestelijke struktuur 
tegenover splitsing openbare fi

nanciële instellingen ten einde 
maximaal de financiële verant
woordelijkheid vast te leggen). 
Men dient tevens rekening te hou
den met het feit dat momenteel 
het globale Vlaamse spaaraan
deel, de Vlaamse input, ruim 60 % 
der middelen bedraagt 

De openbare kredietinstellingen 
worden voorzien van een gewes
telijke — wat neerkomt op een de 
facto drieledige — geregionali-
zeerde struktuur. De centrale 
overheid blijft vertegenwoordigd 
in de zgn. geregionalizeerde kre
dietinstellingen, welke aktie dienen 
te voeren in het kader van de di-
rekte «noden» van ieder gewest 
De krediet- en muntpolitiek blijft 
binnen de exclusieve bevoegd
heid van de nationale overheid.» 

Hugo Schiltz 
Volksnationalisme is een ideologie 
gesteund op etische beginselen. 
Hoe belangnjk ekonomische en fi
nanciële belangen ook zijn, toch 
moeten uiteindelijk de etische be
ginselen de voorrang hebben. 
Wij willen zelfbestuur omdat wij 
als nationalisten onze gemeen
schap een zinnige en zindelijke 
staatkundige struktuur willen ge
ven. Dit doel gaat vóór de vraag 
naar het matenële vóór- of nadeel. 
Wij willen autonomie niet omdat 
het ons financieel voordeel ople
ver t Wij stellen vast dat deze au
tonomie ons momenteel voordelig 
zou zijn. Dit versterkt orriB pver-
tuiging, maar is er niet de oorzaak 
van. 

Als volksnationalisten willen wij de 
hele Vlaamse Gemeenschap, ook 
de Brusselse Vlamingen, opne
men in onze eigen staatkundige 
strukturen Tevens wensen wij de 
Vlaamse aanwezigheid in Brussel 
te bestendigen en te versterken. 

Dit politieke doel is slechts bereik
baar in een federale (konfederale) 
struktuur, in een Belgische Bond-
staat Dit doel kan met toereikt wor
den ingeval van een volledige 
scheiding. 
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En nog maar eens moesten wij ondervinden dat onze BRT-radio 
en -TV er eigenaardige en eigengereide criteria op nahouden 
wat de selektie van het nieuwsaanbod en de nieuwswaarde er
van en de prioriteiten die hierbij in ons Nationaal Instituut gel
den betreft. Tevergeefs zaten wij zondagavond tijdens de eer
ste nieuwsuitzending op BRT-TV te wachten naar een reportage 
over de in Aalst gehouden Dag van het Ekonomische Federa
lisme. Een organizatie die wat belangrijkheid voor Vlaanderen 
betreft, zijns gelijke niet heeft gehad de laatste jaren. Niet één 
woord erover vernamen wij ti jdens die nieuwsuitzending. Even 
groot was onze verwondering toen wij op radio Hilversum van 
de NOS-medewerker Xavier Waterloos moesten vernemen dat 
in «twee Belgisdche»« atoomcentrales scheuren waren ontdekt 
in de wanden. De grootte en gevaarsgraad konden echter nog 
niet worden bepaald omdat de nodige meet- en kontrole-appa-
ratuur gewoon ontbreekt! Deze centrales zijn geleverd door 
een Franse firma. En de centrales op Frans grondgebied die 
door diezelfde maatschappij werden geleverd, zouden even
eens dergelijke scheuren vertonen! Moeder in welk (nieuws-
)land leven wij? 

De grabbelton 
^ ^ V r i j d a g — O n e - e y e d J a c k (Smeu lende w r a a k - BRT 1) is 
^ ^ ^ een ke iharde wes te rn f i lm van M a r l o n B rando (1961) me t 
^ ^ / in d e hoo fd ro l len M a r l o n B r a n d o zelf en Kar l Ma lden . 

W i m K e r s t e n is uit he t Nede r l andse karnava ls leven niet 
mee r w e g te denken . A v r o (Ned . 1) maak t e e n po r t re t van deze 
«koning van he t karnavalsl ied». N C R V (Ned . 2) r icht d e sch i jnwer 
p e r s o p d e Belg ische g i taarv i r tuoos F ranc i s G o y a . H o e he t er aan 
toe gaat o p het éch te Du i t se karnava ls fees t w o r d t g e t o o n d o p 
Duits l . 1 in M a i n z , w i e es s i n g t u n d l a c h t 

^ ^ t Z A T E R D A G — en n o g maar eens e e n éch te w e s t e r n : 
^ ^ ^ D r u m s a l o n g the M o h a w k ( D e M o h a w k s o p oo r l ogspad 
^ ^ - Z w . / w . ) , van J o h n Fo rd (1939), me t H e n r y Fonda, C lau-

de t te Co lbe r t (BRT) . La v a l i s e (RTB B is een kom ische 
l ich tvoet ige Franse sp ionagef i lm d ie z ich afspeel t t egen de achter 
g r o n d van het konf l ik t in he t M i d d e n - O o s t e n . Regie : G e o r g e s 
Lau tner (1973), m e t Mirei l le Darc , M i che l Cons tan t in , Jean-P ier re 
Mar ie l le. 

^^Ê' Z O N D A G — H i t c h c o c k ligt g o e d in d e markt . T.g.v. zi jn 
^ ^ ^ 80s te ver jaardag b reng t B R T e e n dokumen ta i r e o v e r het 
^ ^ / f i l m f e n o m e e n A l f r e d H i t c h c o c k . W e e r eens v ragen wi j 

ons af w a a r o m e e n dergel i jk p r o g r a m m a z o laat u i tgezon
d e n w o r d t (22 u. 10). N e d . 2 s tar t m e t een reeks p rog ramma 's me t 
e e n spel let je en in format ie o v e r maatschappe l i j ke p r o b l e m e n : 
K l e m . D e ee rs te a f lever ing gaat o v e r g e l d z o r g e n . Du i ts land zi t to
taal in d e g r e e p van ka rnava l : K a r n a v a l in Keu len (Dui ts l . 1) en 
H e u t e hau 'n w i r auf d ie Pauke ( Z D F ) , e e n u i tgebre id voo rspe l 
v o o r Rosenmon tag . 

6 M A A N D A G — I n s p r a a k '80, he t j onge renmagaz ine van 
BRT gaat ove r «Jongeren e n makrob io t iek». W a t bezie l t 
d ie j o n g e r e n d ie b r e k e n m e t hun v r o e g e r e eet- en leefge
w o o n t e s en de makrob io t i ek aan gaan k leven? N C R V 

(Ned . 1) b reng t e e n tonee ls tuk da t spee l t in d e spe l - en fantazie-
w e r e l d van iiluzie e n gooche l kuns t ( D e Truc) . In s u p e r s t a r s , he t 
s p e l / s p o r t p r o g r a m m a v o o r in ternat ionale s p o r t k a m p i o e n e n schit
te ren o n z e at le ten d o o r hun a fwez ighe id (Ned . 2). D e oor logs f i lm 
The Ba t t l e o f B r i t a i n , van G u y Hami l ton (1969), me t Lau rence Ol i 
vier, Rober t S h a w e n Ch r i s t ophe r P lummer gaat u i teraard ove r d e 
massa le Du i tse luchtaanval len o p Engeland en meer bepaa ld o p 
L o n d e n e n d e w e e r s t a n d v a n d e Engelse R A F (RTBF 1). D e f i lm 
w o r d t gevo lgd d o o r een d e b a t o v e r d e in de f i lm behande lde ge
beur ten issen . 

« D I N S D A G — Het p r o m o t i e p r o g r a m m a van de Be lg ische 
I p la tenwere ld H i t r i n g (BRT 1) w o r d t gevo lgd d o o r het po

pu la i r -wetenschappel i j k magaz ine V e r o v e r de aarde , da t 
d i tmaal g e w i j d is aan d e m o d e r n s t e on tw ikke l i ngen van 

l i jm- en p lakmidde len en het gebru ik e rvan. D e H i t chcock- re t ro -
spek t ieve w o r d t voor tgeze t . D e z e w e e k is aan d e beur t Ik b e k e n 
(I c o n f e s s - Z w . / w J met M o n t g o m e r y Clift, A n n e Baxter, Kar l Ma l 
d e n (1952), niet zi jn bes te p roduk t ie , dach ten wi j , maar t o c h een 
spannend o p g e b o u w d scenar io (BRT 2). RTBF 2 b reng t een do 
kumenta i re ove r de akt iv i te i ten en de gesch ieden is van d e A m e r i 
kaanse rac is t ische b e w e g i n g Ku K lux K lan. Bij de M u p p e t s (Ned . 
2) is de Amer i kaanse coun t ry - en w e s t e r n z a n g e r e s Lore t ta L y n n 
te g a s t K R O ' s aktual i te i tenrubr iek B r a n d p u n t (Ned . 2) is gehee l 
g e w i j d aan de 60-jar ige gesch ieden is van de Neder landse lucht
vaar tmaatschapp i j K L M . Een aanrader t je v o o r d e d i rek t ie leden 
van het ver l ies latende Sabena ! 

^m\ W O E N S D A G — O p BRT 1, in de reeks «Een f i lm v o o r 
^^w alle t i jden» w o r d t een o u d e f i lmvers ie van het b o e k van 
^ _ J Emily B ron të geb rach t He t hu is de r S t o r m e n (Wu the r i ng 

He ights - 1939, z w . / w ) . Regie : Wi l l iam Wy le r . M e t M e r l e 
O b e r o n , Lau rence Olivier, Dav id N iven. O p BRT 2 : voe tba l B e l 
g i ë — F r a n k r i j k . Prese lekt ie O l y m p i s c h e Spe len . Na d e m a t c h 
w o r d t de j eugd in de w a t t e n ge legd : M u z i e k s i e n p rezen tee r t en 
kele g r o e p e n en sol is ten d ie het momen tee l «doen». O.a.: D i re 
Stra i ts , Kiss, Ry Coode r , The Kids, enz. He t ve rb ru i ke rsmagaz ine 
van RTBF 1 M i n u t e , Pap i l i on is gehee l gew i j d aan het «water»: 
wa te rmaa tschapp i j en en -ve rb ru ike rs ; W a t e r in f lessen . Wate r 
vervu i l ing ; Regionale (Waa lse ) wa te rvoo rz ien ingsp rob lemen . 

^ ^ D O N D E R D A G — Ike, de n ieuwe reeks die vandaag op 
^ B ^ BRT b e g i n t gaat ove r het leven van ex-generaal en ex-
^ 1 / p res ident van Amer ika ,n D w i g h t D. E i senhower . D e rol 

van Ike w o r d t ve r to l k t d o o r Rober t Duval l en Lee Remick 
spee l t d e rol van zi jn v r iend in Kay S u m m e r s b y . RTBF 1 draai t d e 
Franse pol i t ief i lm La m e n a c e van Ala in C o r n e a u (1977), me t Y v e s 
M o n t a n d , Caro le Laure, Mar ie Dubo is . D e n k - b e e l d (Ned . 1) 
b reng t een overz ich t van de gesch ieden is van het anarch isme in 
Nede r l and en gee f t ru imte aan een d iskuss ie ove r de inv loed en 
d e moge l i j kheden van het anarch isme. En nog maar eens een 
wes te rn f i lm o p Duitsl . 1 : G u n f i g h t at D o d g e C i t y van J o s e p h M. 
N e w m a n (1958), met Joe l M c C r e a , D o n Hagger ty . En — eindel i jk 
— d e goe ie o u w e Frank Z a p p a me t zi jn M o t h e r s of Invent ion. Een 
1-uur lange s h o w (ZDF) . GH.H. 

Tl/-PROGR^MMKS 

Vrijdag 
15 FEBRUARI 

BRT1 
18.00 De Kwieken (f). - 18.15 
Klein, klein kleutertje. — 18.30 
Open school. — 19.()0 Lachertjes. 
- 19.05 KT.R.V.-Kruispunt (Mgr 
O. Romero: portreO. - 20.15 
Smeulende wraak (Western). — 
22.25 Leo Apostel, wijsgeer (por
tret). — 23.20 Nieuws. 

BRT 2 
20.15 Gier en geur van bloemen (f). 
— 20.40 De laatste rit Oiedjespro-
gramma). — 21.15 De kulturele ak-
tualiteit — 21.45 Verrassende ver
tellingen (tv-spel). 

NED 1 
18.25 Olympische winterspelen 
(reportage). — 18.45 Sesamstraat 
— 18.55 Nieuws. — 18.59 Alleen 
op de wereld (O. — 19.25 Avro's 
sportpanorama. — 20.05 De kama-
valskrakers van Kersten (reporta
ge). — 20.30 De terugkeer van de 
Saint (f). — 2150 Gesprek met de 
minister-president — 21.37 
Nieuws. — 21.55 Avro's puzzeluur 
(spel). — 22.55 Wat gebeurt er 
nou? (meditaties). — 23.40 
Nieuws. — 23.45 Olympische win
terspelen. 

NED 2 
18.55 Nieuws. - 18.59 Matt en 
Jenny (O. — 19.25 Francis Goya 
(portret). — 19.57 Nieuws. — 2027 
NCRV-Stedenspel '55. - 22.10 
Geheim Kommando (O. — 23.00 
Aktualiteitenrubriek. — 23.40 Het 
laatste woord (slotmeditatie). — 
23.50 Nieuws. 

RTB 1 
14.00 Hamlet (f). - 18.15 Zigzag 
(spel). - 19.30 Nieuwa - 19.55 A 
suivre (informatie). — 21.30 La voie 
lactée ( film). — 23.20 Nieuws. 

RTB2 
19.55 Vendredi sports. 
légerKde iriandaise (O. 

21.05 La 

ARD 1 
16.20 Vietnamese txx>tvluchtelin-
gen in BRD (dok). — 20.30 Kama-
valsfeest te Mainz. — 23.45 
Nieuws. 

ZDF 
20.15 Ohne Huhn und Ei (satire). — 
21.00 Heute-joumal. - 22.30 Kultu-
reel magazine. — 23.00 Abgerech-
net wird zum Schluss (western). — 
0.55 Nieuws. 

ARD 3 
22.45 Kultur und Wissenschaft 

LUX 
19.45 Entre chiens et chats (dok j 
— 19.55 Aujourd'hui en bre t — 
20.00 Kommando Holder Meins 
(dokJ — 21.00 Le crépuscule des 
aigles (O. 

F 1 
13.35 Regionaal programma. — 
15.25 Trois noisettes pour Cfendril-
lon (jeugdfilm). — 18.57 Echt ge
kleurde verhalen. — 1950 Gewes
telijke aktuallteiten. — 19.44 Les 
beaux joueurs: (spel). — 20.00 
Nieuws. — 20.30 La Belle de Cadix 
(operette). 

A 2 
13.50 Face è vous (opinies van kij
kers). — 15.00 Olympische winter
spelen. — 1750 Fenétre sur... (re
portage). — 19.45 Top Club (ont
spanning). — 20.00 Nieuws. — 
20.40 Tarendol (tv-fllm). - 23.00 
Nieuws. — 23.07 L'arrangement (f). 

PRECISIA 
kleuren-tv 

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

F 3 
20.00 Les jeux de 20 heures (spel). 
— 20.30 Le nouveau vendredi. — 
21.30 La croisée des pistes (f). — 
22.25 Nieuws. - 22.45 Thalassa 
(Maritiem magazine). 

BBC 1 
20.55 Top of the pops (popshow). 
— 21 30 Francis Durbndge CfJ. — 
2200 Nieuws. - 22.25 The Eddie 
Capra Mysteries (triller). — 21.15 
Sociale dilemma's in het dagelijkse 
leven. - 23.45 Nieuws. - 23.50 
Danswedstnjd. — 0.25 Tea and sy
mpathy (film) 

BBC 2 
18.40 Harold Lloyd (kortfilm) -
20.20 Nieuws. - 20.35 Het leven 
op het platteland (f.). - 21.05 
Come back Mozart (klassiek). — 
22.00 Biljarten en galg (reportage). 
— 23.15 Jazz. — 23.45 De Engels
man en de liefde (show). — 0.45 
Friday Night... Saturday Morning 
(variété). 

ITV 
13.30 Achter de schermen van de 
tv (reportage). — 20.00 De Muppet 
Show. - 20.30 Play your Cards 
Right (spel en show). — 22.30 The 
Comedians: Britse komieken. — 
0.35 Roots of Grief (film). 

Zaterdag 
16 FEBRUARI 

BRT 1 
14.00 Open school. — 15.30 Dag 
aan dag. — 16.00 De Mohawks op 
oorlogspad (film). — 18.00 Fred 
Basset ( f j . — 18.05 Disneyland. — 
18.50 DIt leuke land. — 19.45 
Nieuws. — 20.10 De dokter heeft 
het druk (f J. - 20.35 Van tijd tot 
tijd (show). — 21.25 Mulligans kos t 
— 22.35 Nieuws. 

RTB 1 ~ 
19.30 Nieuws. — 19.55 Le jardin 
extraordinaire. — 20.25 La valise 
(film). — 22.00 Risquons tout 
(spel). — 22.55 Nieuws. 

NED. 1 ~ 
15.30 Nieuws. — 15.32 De film van 
ome Willem. - 16.00 De Hulchol-
indlanen op zoek naar hun God 
(dokJ. - 16.50 Popkrant - 18.25 
Olympische Winterspelen. Schaat
senrijden. Bobslee. — 18.55 
Nieuws. — 18.59 Staaltje de loko-
motief (fJ. — 19.05 Ted show. — 
20.40 The streets of San Francisco 
(fJ. - 21.35 Nieuws. - 21.55 Oly
mpische Winterspelen. IJshockey. 

NEP. 2 
1655 Olympische Winterspelen. 
Schaatsenrijden. Tweemansbob-
slee. - 18.25 Teleac. - 18.55 
Nieuws. — 18.59 Barbapapa. — 
19.05 Pinokkio (fJ. - 1957 Dick 
Turpin (fJ. — 20.00 Nieuws. — 
20.27 Ueve Jane (f J. - 20.52 Son-
ja's goed nieuws show. — 21.55 
Achter het nieuws. — 22.25 De 
Onedin lijn (f.). - 23.15 Voetbal 
'80. — 23.50 Nieuws. 

ARD ~ 
20.00 Nieuws. - 20.15 Ein Platz an 
der Sonne (show). - 22.00 
Nieuws. — 22.20 Heute abend... 
Herman van Veen. — 23.30 Die 
Stunde der Komödianten (film). 

ZDF 
19.00 Nieuws. - 19.30 Alles nur 
Musik (satire). — 20.15 Liebling der 
Götter (film). — 21.55 Nieuws. — 
22.00 Paul Anka in Ck)ncert; — 
23.15 Rhythmen, Farben, Feste In 
der Kanbik. — 0.00 Nieuws. 

D 3 
20.15 Alles unter einer Kappe (kar
naval). — 22.15 Some times (bal-
leO. — 22.45 Experlmente (litera
tuur). 

LUX. 
19,30 Ethiopië (reportage). - 19.55 
Aujourd'hui en bref. — 20.00 Un 
meurtre presque parfait (politie
film). — 21.40 Ciné-selection. — 
22.12 Tortilla flat (film). 

TF 1 
18.40 Magazine auto moto 1. — 
19.20 Gewestelijke aktuallteiten. — 
19.44 Les beaux joueurs (spel). — 
20.00 Nieuws. - 20.30 Numero un 
(variété). — 21.33 Anna Karenine 
(fJ. - 22.30 Tele-foot 1. - 23.30 
Nieuws. 

A 2 
19.45 Top club (show). - 20.00 
Nieuws. — 20.40 Les hérltiers (f.). 
— 22.05 Interneige 1980 (spel). — 
22.45 Le signe du cheval (f.). — 
23.15 Nieuws. 

FR 3 
15.20 Grilles closes (tv-film). -
20.00 Les jeux de 20 heures (spel). 
- 20.30 La Bonifas (tv-spel). -
22.00 Nieuws. — 2250 Ciné-re-
gards. 

BBC 1 
13.15 Sportnamiddag. — 20.15 Se
ven brides for seven brothers 
(film). - 22.05 Dalles (f.). - 22.55 
Nieuws. — 23.05 Sportreportages. 
— 0.25 Parkinsons talk show. 

BBC 2 
16.35 Amusementsmagazine. 17.00 
Master of the world (film). - 18.35 
A sporting chance (dok.). — 20.35 
Tafeltennis (internationaal toe
rnooi). — 21.55 Angels with dirty 
faces (gangsterfilm). — 23.30 Hes
ter for example (tv-spel). — 0.05 
Nieuws. — 0.30 Men of the West 
(film). 

ITV 
11.30 Tiswas (show). - 13.30 
Paardenrennen, worstelen, voetbal 
(reportages). — 19.00 De avontu
ren van Rupert de Beer (Animatie
film). - 19.30 Please Sir (film). -
21.15 The Faith Brown Chat Show. 
— 21.45 De bezetting van Guern
sey tijdens W O II (f.). - 22.43 
Nieuws. - 0.05 Castle of Evil (film). 

Zondag 
17 februari 

BRT 
900 Open school. - 9.30 Doe 
mee. — 10.00 Kijk mensen. — 
11.00 Konfrontatie. Debat - 12.00 
Nieuws voor gehoorgestoorden. 
Tot 12.30. - 14.30 Voor boer en 
tuinder. — 15.00 Sesamstraat (f). 
— 15.25 Laat de ballon gaan. 
Jeugdfeuilleton. — 16.40 Circus. — 
17 05 Oscar, het konijn (f). - 17.15 
Sportuitslagen. — 17.20 Veldlopen 
(Belg. kampioenschap Dames). — 
18.00 Jonger dan je denkt — 18.30 
Fred Basset (f). - 18.35 Van pool 
tot evenaar (kwis). — 19.45 
Nieuws. — 2000 Sportweekend. 
- 2030 Paradijsvogels (f). — 
2150 Mezza musica. - 22.10 Al
fred Hitchcock 80 jaar - 2255 
Nieuws 

NED. 1 
19.00 Nieuws. - 19.05 Russisch 
zang- en dansensemble (reporta
ge). — 20 00 Ter ere van. (tv-spel). 
— 22 05 De ver van mijn bed show 
— 2250 De toekomst aandurven. 
— 2300 Nieuws - 2305 Olympi-
sche winterspelen Tot 2345. 

NED. 2 
14 30 Olympische winterspelen 
(ijshockey) — 1500 Tom & Jerry 
Tekenfilm — 15.15 Karnaval (re
portage) — 1605 De Flintstones 
(f) — 1630 Olympische winter
spelen (schaatsen) — 1840 Se
samstraat. — 18.55 Horizon. Popu
lair-wetenschappelijk. — 19.20 Stu
dio Sport — 2030 Humanistisch 
verbond. - 20 35 Nieuws - 2040 
Neon — 21 35 Amenca 2night 
(show) - 22 10 Lotgevallen (f). -
2305 Nieuws. 

RTB 
12 00 Faire le point (debat) — 
13 00 Nieuws - 13 05 Concertis-
simo (Mozarü — 13 45 Tekenfilm 
- 14 00 Arts-hebdo - 14 30 Film-
magazine — 1500 Visa pour le 
monde — 1655 L'homme qui valait 
trois milliards (f) — 17 45 Sportuit
slagen - 17 50 Volants. - 18 20 
Circusprogramma — 1840 Tintin 
(f). — 19.00 Le weekend sportif — 

19.30 Nieuws. - 1955 
la carte (show). — 21 1! 

Dl 
17.45 Gebarentaal. 
Nieuws. - 18.33 Die 
(voetbaO - 19.15 W i n 
1920 Weltspiegel. 
Nieuws. — 20.15 Karn» 
- 21.55 Nieuws. - : 
mit Einlage TV-spel. -
sprek met Hans Küni 
Nieuws. 

ZDF 2 
22.25 Nieuws. - 22.30 
tag (show). - 1 30 ' 
winterspelen Lake Plac 
4.00. 

D3 
19.00 Rockpalast -
im Westen - 19.55 Ji 
2000 Nieuws. - 2015 
auf unserer Erde (dok 
Auslandsstudio. — 21. 
magazine. - 22.30 I 
Auslands- Dave Allen ( 
2315. 

LUX. 
17.30 La meilleure pa 
19 00 Nieuws. - 2 0 0 0 
O (f). - 21 00 Une pk 
(film) 

F1 
1725 Ski. - 1830 On 
(film). - 19 25 Nieuws 
- 20.00 Nieuws — 20 
cieux (spionagefilm). -
grands pas classiques 

A2 
2035 Detroit (f) - 2i 
sur... (reportage) — 22 
béte (teater). - 23.15 

F3 
17.15 Britannicus (teah 
Rire et sourire au com 
20.30 Des chercheurs' 
(reportage) - 21.25 
21.40 L'invité de FR 3. • 
rapaces (stomme film) 

BBC 1 
19 00 Toeristisch m; 
20.15 Thorougly madei 
22.30 Beroemde spioni 
nagezaken (dok) — 2; 

BBC 2 
18.15 Rugby (reportag 
Financieel-ekonomisch 
- 2015 Call my blul 
20.45 Oosterse be 
(dokJ. - 21.45 Nieuw 
Stuart Burrows sings. • 
nété - 22.30 15de 
Folk Festival - 232 
boys. — 0.50 Tony Be 

ITV 
1230 Survival (natui 
13.00 Weekend worlc 
tenmagazine) — 154E 
Zuid-Engeland (repo 
1645 Sounds of Guy 
(popshow) — 20.15 F 
nes (famihekwis) — 2'. 
hart - 23 30 Kulturee 

Maande 
18 FEBR 

BRT 1 

18 00 Fred Basset (f) -
dl ( f ) - 1830 Open 
19 00 Doe mee - 19 3( 
1945 Nieuws - 201Ï 
cro — 20 50 Ontsna, 
( f ) - 21 40 Jongeren 
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iws —vie 55 Chansons a 
low) - 2 1 15 Lulu (f) -

ebarentaal — 18 30 
- 1 8 3 3 Die Sportschau 
— 1915 Wir uber uns — 
/eitspiegel - 2000 
- 2015 Karneval in Koln 
Nieuws - 2200 Disco 
e TV-spel - 2305 Ge-
t Hans Kung - 2350 

iws — 22 30 Rosenmon-
1/) — 130 Olympische 
len Lake Placid 1980 Tot 

-kpalast - 1945 Sport 
n — 1955 Journal 3 — 
iws — 2015 Das Leben 
er Erde (dok) - 2100 
itudio - 21 45 Kontakt-

— 2230 Humor des 
Dave Allen (humor) Tot 

meilleure part (film) — 
jws — 20 00 Hawaï Five-
21 00 Une place au soleil 

— 18 30 On purge bèbe 
9 25 Nieuws over dieren 
vlieuws — 20 30 Le silen-
onagefilm) - 2200 Les 
as classiques (balleO — 

roit (f) - 2215 Fenêtre 
)rtage) - 2245 La petite 
er) - 2315 Nieuws 

annicus (teater) — 20 00 
urire au comic'palace — 
> chercheurs'' Pourquoi ' 
3) - 21 25 Nieuws -
/ i t edeFR3 — 22 35 Les 
stomme film) 

eristisch magazine — 
rougly maden (tnller) — 
oemde spionnen en spio-
n(dok) - 23 20 Nieuws 

|by (reportage) — 1940 
l-ekonomisch magazine 
Call my bluff (spel) -
)osterse beschavingen 
21 45 Nieuws - 21 50 

rrows sings — 22 25 Va-
22 30 15de Cambridge 
ival - 2320 The lost 
350 Tony Bennett show 

rvival (natuursene) — 
•ekend world (aktualitei-
ine) — 1545 Voetbal in 
'land (reportage) — 
inds of Guys and Dolls 
) - 2015 Family Fortu-
lekwis) - 2215 Hart to 
3 30 Kultureel magazine 

andag 
18 FEBRUARI 

•I 

Basset (f) - 1805Hei-
1830 Open school -
mee - 1930Ki jküi t i -
jws — 2015 Micro-ma 
3 50 Ontsnappingsroute 
40 Jongeren en makro-

— Ik beken, overbekende 
Hitchcock die in deze retro-
spekt ieve niet mocht ontbre
ken. Het IS een trage onuitge
sproken symbol ische thriller 
rond priesterroeping en 
biechtgeheim. 
Dinsdag 19 februari 
om 2 0 u . 15 op BRT-1 

biotiek - 2230 Nieuws - 2245 
Open school 

NEP. 1 
16 30 Olympische winterspelen 
kunstschaatsen skien — 1830 
Sesamstraat — 18 45 Kortweg — 
1855 Nieuws - 1859 Staaltje de 
lokomotief ( f ) — 1905 Minivoet-
balshow — 2010 De truuk (tea
ter) - 21 37 Nieuws - 21 55 Oly
mpische winterspelen skien ijsho
ckey 

NED. 2 
1855 Nieuws — 1859 Doctor 
Snuggles (tekenfilm) — 1905 
Avro's toppop — 20 00 Nieuws — 
2027 Europese superstars 1979 
— 21 30 Televizier magazine — 
2210 Een ruiter rijdt voorbij ( f ) — 

RTB 1 
17 50 Les Mohicans de Pans ( f ) — 
1815 Zigzag - 1830 Le temps 
d un livre — 18 45 Lundi-sports — 
1915 Antenne-soir — 1930 
Nieuws - 2000 La bataille d Ang-
leterre (film) - 2300 Debat n a v 
de film 

RTB 2 
2015 Le groupe «Cloak» (chan
sons) - 2030 l'Ania (dialektto-
neel) - 2200 Nieuws - 2220 
Lundi-sports 

ARD 
8 05 Schooltelevisie Om 9 u 30 on
derbroken voor «Sesamstrasse» 
— 1100 Karnavalprogramma 
(Keulen) - 1840 Welt der Tiere 
(natuurdokumentaire) — 19 45 
«Rolls Royce Phantom lil» — 2000 
Nieuws — 2015 Drei Mann in ei-
nem Boot (tv-spel) - 21 20 Aktue-
le reportage — 21 50 Lieder & Leu
te (pop) — 22 30 Tagesthemen — 
2300 B IS zum letzten Patiënten 
(film) - 0035 Nieuws 

ZDF 
10 00 Nieuws - 10 05 Olympische 
winterspelen overzicht — 1805 
Lach mit Lucille Ball (show) — 
19 00 Nieuws (teater) - 19 30 Der 
Wurschtl (teater) - 21 00 Heute-
Journal — 2230 Huttenzauber 
(show) — 1 15 All-Star Swing Fes
tival (jazz-show) 

ARD 3 
1945 Journal 3 - 2000 Nieuws 
- 2015 Koelie Ming Koelie (spel) 
— 22 15 In der Holle ist der Teufel 
los (musical) — 23 35 Nieuws 

LUX. 
19 55 Aujourd hui en bref - 20 00 
La malle de Hambourg ( f) - 21 00 
Lange et le demon (film) 

TF 1 
14 25 Celle de nulle part (film) -
1555 Nicole Croisille (variete) — 
1615 Regards sur les musees de 
France — 1655 Lake Placid (reu 
zeslalom) — 1800 Konsumenten-
magazine — 18291 rue Sesame 
— 1857 Ongewone verhalen — 
1912 Damesmagazine - 19 20 
Gewestelijke aktualiteiten — 19 44 
Les beaux joueurs (spel) — 20 30 
Le tour du monde en 80 jours 
(film) - 2210 Nieuws 

TI/-PROGR/1MMKS 

A 2 
2040 Lake Placid (kunstschaat
sen) 

FR. 3 
20 00 Les jeux de 20 heures (spel) 
— 20 30 L armoire volante (film) — 
22 00 Nieuws 

BBC 1 
1855 Regionale magazines — 
21 10 Aktualiteitenrubriek - 2200 
Nieuws — 2225 Film The Blue 
Knight (film) - 000 Filmrubriek 

BBC 2 
1200 Play school TV-kleuterklas 
(tot 1225) - 1530 Het konflikt in 
het Midden-Oosten (dok) - 1600 
Reeks over geldverkeer — 1950 
Hondendressuur — 2015 Nieuws 
- 20 25 Rockmagazine - 21 10 
The Goodies (humor) — 2140 
Des O'Connor show 

ITV 
14 30 Shetland Sounds (dok) — 
1530 The Healers (tv-film) -
1715 Filmmagazine — 17 45 Ju
kes of Piccadilly (tnller) — 1900 
Regionaal magazine — 2000 The 
Kenny Everett Video Show — 
2100 Rushton's Illustrated -
23 35 Diane Dors ontvangt gasten 
- 005 Stalking Man (fO 

Dinsdag 
19 FEBRUARI 

BRT 1 
18 00 Fred Basset ( f ) - 18 05 Se
samstraat — 1830 Open school 
— 19 00 Lachertjes (kortfilms) — 
1905 Gastprogramma — 1945 
Nieuws — 20 10 Hitring (show) — 
21 05 Verover de aarde (over lij
men) — 21 55 JIJ of wij (kwis) — 
2225 Nieuws 

BRT 2 
2010 Prainebizon in ballingschap 
(dok) - 2040 Paradijsvogels ( f ) 
- 21 25 Ik beken ( f ) 

NED. 1 
16 25 Olympische winterspelen 
Schaatsen ijshockey, skien — 
1830 Sesamstraat - 1855 
Nieuws — 19 30 Het ontstaan van 
de wereld ( f ) — 2010 EO regio 
avond in Hoorn — 2030 Land in
zicht (kwis) - 21 00 Tijdsein -
2124 Slotmeditatie - 2135 
Nieuws — 21 55 Den Haag van
daag — 2210 The streets of San 
Francisco — 23 00 Religieus muzi
kaal programma — 2320 Nieuws 
— 23 25 Olympische winterspelen 

NED. 2 
1855 Nieuws - 1859 Sinbad de 
zeeman ( f ) — 1925 De Muppet-
show - 2000 Nieuws - 2027 
De Buddenbrooks ( f ) - 21 30 
Brandpunt — 22 35 Schuld en be
geerte (gesprek) — 23 20 Nieuws 
— 23 25 Olympische winterspelen 

RTB 1 
17 50 Les Mohicans de Paris ( f ) — 
1815 Zigzag — 18 30 Les jeux des 
flotteurs de bois (dok) — 1900 
Point de mire — 1915 Antenne-
soir - 19 30 Nieuws - 19 55 City 
sugar (toneel) — 2200 Creations 
super 8 (kortfilms) - 22 35 Arts-
hebdo - 2305 Nieuws 

RTB 2 
1955 Formule 2 (variete) - 21 00 
De KuKluxKlan (dok) - 22 00 
Nieuws — 22 20 Le monde du ci
nema 

ARD 
2015 Telespiele (muzikale harte-
wensen) — 21 00 Report — 21 45 
13de Olympische winterspelen — 
23 00 Opera Curiosa (variete) — 
23 55 Nieuws - 035 Drauf und 
Dran (western) 

ZDF 
1900 Nieuws — 19 30 Patience -
ein Kartenspiel bei Nacht (film) — 
21 00 Heute-journal - 22 00 Apro
pos film — 2245 Frank Zappa-
special (koncert) — 23 45 Nieuws 

ARD 3 
1945 Regionaal nieuws — 2000 
Nieuws — 2015 Karneval in Koln 

LUX. 
1945 Entre chiens et chats — 
1955 Aujourd hui en bref - 2000 
Super Jaimie ( f ) — 21 00 Roma
noff et Juliette (satire) 

TF 1 
19 20 Gewestelijke aktualiteiten — 
19 44 Les inconnus de 19 45 (spel) 
- 20 00 Nieuws - 20 30 La petite 
fadette (tv-spel) - 22 00 Olympi
sche winterspelen — 23 00 
Nieuws 

A2 
2000 Nieuws - 2045 Detroit ( f ) 
- 2330 Nieuws 

F3 
20 00 Les jeux de 20 heures (spel) 
— 2030 Le justicier de I Arizona 
(western) — 2205 Nieuws 

BBC 1 
16 20 Magazine van zender Wales 
— 1653 Regionaal nieuws — 
21 10 Rockford Files ( f ) - 005 
Nieuws — 007 Diskussie-pro-
gramma 

BBC 2 
1600 Film en reklame in de jaren 
dertig (dok) — 16 30 Reeks over 
vrouwenproblemen — 1840 Ha
rold Lloyd (Komische film) — 
1955 World about us (dok) -
2030 Nieuws - 2040 John 
Ehlichman (dok) - 21 10 Com
pany & Co (avonturenreeks) — 
2200 Why shoot the teacher ' 
(film) - O 30 The Old Grey Whist
le Test (show) 

ITV 
16 45 Three little words (kwis) — 
1715 Popmagazine — 18 45 
Nieuws — 19 00 Regionaal maga
zine — 21 00 Armchair thnller ( f ) 
— 2200 De geschiedenis van de 
Hollywood-film (dok) - 2300 
Nieuws — 2335 The Long days 
dying (film) 

Woensdag 
FEBRUARI 

BRT 1 
1530 Open School - 1630 Tip
top - 1815 Fred Basset (fJ 1820 
Lachertjes (kortfilms) — 18 25 Ro
bin Hood (f J — 1917 Standpunten 
(PVV) - 1945 Nieuws - 2015 
Mork en Mindy (fJ - 2040 Het 
huis der stormen (film) — 2230 
Puur kuituur (Ludo Bekkers, Au
gust Willemsen en de Portugese 
dichter Fernando Pessoa) — 

BRT 2 
19 45 De waterdrager (kortfilm) — 
1955 Voetbal België —Franknjk 
— 21 45 Muzieksien (show) 

NL 1 
13 00 Nieuws — 16 25 Olympische 
winterspelen Schaatsen, skien — 
1830 Sesamstraat ( f ) - 1845 
Toenstische tips — 18 55 Nieuws 
— 1859 Van gewest tot gewest 
— 19 50 Zendtijd politieke partijen 
— 2000 Olympische winterspelen 
(ijsdansen) — 21 00 Panoramiek 
— 21 37 Nieuws — 21 55 Den 
Haag vandaag — 2210 Olympi
sche winterspelen (samenvatting) 

NL 2 
1530 Jan de Muzikant - 1535 De 
koning op zijn kop (stnp) — 1545 
De slang, de aap en de papegaai 
(Poppenhlm) — 1555 De grote 
klok (f J — 16 45 Ik ga met jou, als 
je dat soms nog met dacht (kinder-
kabareO — 1705 Teelepelvrouw-
tje ( f ) — 1800 Nieuws voor ge
hoorgestoorden — 1810 Teleac 
- 1855 Nieuws — 1859 Kon 
Hesi Baka (fJ - 1925 Kenmerk 
- 2000 Nieuws - 2027 Socute-
ra (ontwikkelingssamenwerking) 
- 20 32 Mijn naam is vandaag (re
portage) — 2205 A man called 
Sloane ( f ) — 2255 Veroncia's 
agenda - 23 02 Teleac - 23 37 
Nieuws 

RTB 1 
1930 Nieuws - 2000 Les visi
teurs ( f ) — 20 50 Verbruikersma
gazine — 2200 Champ libre (de 
vertellers) — 2305 Nieuws 

RTB 2 
1930 Voetbal Belg ië-Franknjk 
— 21 15 Peggy Weston Au Brus
sels Jazz Club - 22 00 Nieuws — 
2220 Actualites de Flandre 

ARD 1 
805 Schooltelevisie - 925 Se
samstrasse — 955 Nieuws — 
10 00 13de Olympische Winterspe
len - 1555 Nieuws — 160013de 
Olympische Winterspelen Noord
se ski — 1630 Snelschaatsen 
3000 m dames — 1700 Alpijnse 
ski Eerste ronde van de reuzesla
lom voor dames — 1850 Stnch-
weise Heiter Moderne tijden II — 
1915 Hier und heute — 1945 De 
Pierce-Arrow Silver Arrow (repor
tage) — 2000 Nieuws - 2015 
Die letzte Schlacht (tv-film) — 
21 10 IJshockey Tsjechoslovaki-
je —Zweden — 1 30 Berliner jazz-
tage 

ZDF 2 
16 35 Leeuwen met zwarte manen 
(dokJ - 1700 Nieuws - 1710 
Diamantensucher (f J — 17 40 Die 
Drehscheibe - 18 20 Stormvloed 
over Hamburg (reportage) — 
1900 In de sporen van Don Qui-
chote (dokJ 21 20 Drei Engel fur 
Charlie ( f ) — 2240 Gegenut)er-
stellung (dokJ - 000 Nieuws. 

D. 3 
1900 Een reis doorheen Soedan 
(dokJ - 2200 Der 7 Sinn ver-
keerstips — 2205 Die Bestie mit 
den funf Fingem Gnezelfilm 
(1947) - 2320 Nieuws 

LUX 
2000 Hit-parade - 21 00 Destina
tion Zebra (spionagefilm) 

TF 1 
20 00 Nieuws - 20 30 Olympische 
Winterspelen (kunstnjden, ijsdan
sen) 21 45 Litterair programma — 
22 45 Nieuws - 23 00 Olympische 
Winterspelen IJshockey Rus
land—Canada 

FR 2 
2040 Collaro show (vanete) — 
21 45 Grand stade (sporü - 2240 
Bande a part. — 2315 Nieuws — 
20 00 Les jeux de 20 heures (spel) 
— 2030 La petite vertu (film) — 

BBC 1 
1653 Regionaal nieuws — 1840 
Nieuws — 21 25 The Two Ronnies 
(show) — 2255 Sportnieuws en 
-reportages — 000 Nieuws — 
002 Parkinsons talk show 

BBC 2 
2040 Kunstrubriek - 2120 
Sweet Chanty (film) - 2345 
Newsnight 

ITV 
14 00 Nieuws en regionaal nieuws 
— 1500 Middagmagazine — 
16 45 Hobson s Choice (talkshow) 
- 1845 Nieuws - 1900 Regio
naal magazine — 21 00 The Hard 
Way(TV-fi lm) - 2 3 00 Nieuws -
23 30 Disappearing world — O 15 
Regionaal nieuws — 020 Family 
Labours of Love ( f ) 

Donderdag 
21 FEBRUARI 

BRT 1 
1400 Schooltelevisie - 1800 
Fred Basset ( f ) — 1805 Nieuws 
uit de kinderwereld — 18 35 Dick 
Turpin ( f ) — 1900 Lachertjes 
(kortfilms) - 1905 Sporttnbune 
- 1945 Nieuws - 2010 Ike (re
portagereeks) — 21 00 Panorama 
Reportages en/of enquêtes van de 
nieuwsdienst — 2150 Edelman, 
bedelman' Schutter, spion (fJ — 

BRT 2 
2010 Premiere - 21 00 De IJze
ren Gustav ( f ) - 2200 Koncert 
(zang en piano) 

NED. 1 ~ 
15 30 Olympische winterspelen 
IJshockey schaatsen skien en ijs
hockey — 1845 Sesamstraat — 
18 55 Nieuws — 18 59 Barbapapa 

( f ) - 1905Pinokkio - 1930 De 
Ombudsman — 20 00 Twee voor 
twaalf (kwis) — 20 40 Vrouwen en 
beleid (reportage) — 2137 
Nieuws — 21 55 Den Haag van
daag — 2210 Anarchisme in Ne
derland (reportage) — 2305 
Nieuws — 2310 Olympische win
terspelen 

NEP. 2 ~ 
18 55 Nieuws - 18 59 De Hulk (f J 
— 2000 Nieuws - 2027 Te gast 
bij de Mounties (show) — 21 15 
Eenzaam spel (thnller) — 2210 
Aktua TV - 2300 Soap (fJ -

RTB 1 ~ 
1400 L A vare (toneel) - 1750 
Les Mohicans de Pans (f J — 1815 
Zigzag — 1830 Les Chretiens 
dans la vie sociale — 1900 Point 
de mire — 1915 Antenne-soir — 
1930 Nieuws — 1955 De kern
centrales van Chooz en de stuw
dam van de Houille (reportage) — 
2015 La menace (politiefilm) — 
2250 Nieuws 

RTB 2 
1955 Ck>ncert en contrastes — 
2035 Zomeratelier (eerste deeO 
— 21 10 Mustapha Ali (dokJ — 
2200 Nieuws 

ARP 
1945 «Packard Phaeton 1929- en 
-Speedster 1930» (reportage) — 
2000 Nieuws — 2015 betjer be-
sser statt m e h r ' — 21 00 Nonsens 
nach Noten (humor) — 21 45 Die 
Chaplins (dok) - 2230 Nieuws. 
— 2300 Stunde Null (tv-speD — 
0050 Nieuws 

ZPF 
19 30 Jeder lacht auf seine Weise 
(Komische verhalen) — 20 35 Mu-
sik und Wein aus Oberkrain (Va
riete) — 21 00 Heute-Joumal — 
2120 ZDF-Olympia-Studio -
2230 Auf Oei und Sand gebaut 

D. 3 
2015 Lola das Madchen aus dem 
Haf en (film) - 21 40 Kino '80 (re
portage) — 2310 Nieuws 

LUX 
1945 Magazine over dieren — 
1955 Aujourd'hui en bref - 2000 
Voyage au fond des mers (f J — 
21 00 Les 400 coups (film) 

TF 1 
19 20 Gewestelijke aktualiteiten — 
19 44 Les beaux joueurs (speO — 
2000 Nieuws — 2030 Le Barbier 
de Seville ou la Precaution Inutile 
(toneel) — 2210 Aktualiteitenma-
gazine — 2310 Olympische win
terspelen — 2340 Nieuws 

A 2 
1205 Passez-donc me voir — 
2040 Sugarland Express (film) — 
2225 Figaro<i, figaro-la — 2255 
Nieuws 

FR. 3 
20 00 Les jeux de 20 heures (spel) 
— 2035 Echappement libre (poli
tiefilm) - 2210 Nieuws 

BBC 1 
1400 Middagmagazine — 1653 
Regionaal nieuws — 1840 
Nieuws — 2040 Milieubeheer in 
de toekomst (dok) — 2105 A 
wonderful bird is the Pelican (na-
tuurdok) — 21 30 Watch this spa
ce (komische reeks) — 22 00 
Nieuws — 2225 That crazy wo
man (TV-spel) - 0 25 Kojak ( f ) -
040 Nieuws en weerbericht 

BBC 2 
20 15 Nieuws — 20 25 Newsweek 
- 21 00 De antiekhandel (dok) -
21 30 Public school (dokJ - 2200 
Mash ( f ) - 2225 Man alive (re
portage) — 2315 14de Cambndge 
Folk Festival — 0 30 How to score 
(film) 

ITV 
16 45 Vedetten van vroeger vertel
len - 18 45 Nieuws - 19 30 Kwis 
tussen universitaire teams — 
2000 Emmerdale Farm ( f ) -
20 30 The Jim Davidson Show — 
21 00 Armchair thriller (TV thnller) 
— 21 30 Achter het nieuws — 
2200 Chief of Detectives (fJ 
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KRITI9CH D€K€Ken 

„Geen 
leeuwevlaggen 

a.u.b. # / 

Supportersbladen zijn vaak erg bloemrijke literatuur, maar 
bulten een nogal eens ruig chauvinisme doorgaans vrij on
schuldig Z o n naar redaktie en opmaak vrij goed in elkaar 
stekend klubblad is de veertiendaags verschijnende Beer
schot Echo. Juist daarom werd onze aandacht speciaal ge
trokken door de in vetjes gedrukte titel Geen leeuwevlag
gen aub Hier volgt trouvi^ens de eerste paragraaf van het 
artikeltje -Op de laatste vergadering van de Nationale Sup
portersfederatie werd aan de klubs een oproep gedaan om 
de leeuwevlaggen thuis te laten bij een bezoek aan of van 
een Waalse klub. Aan de Franstaligen werd hetzelfde ver
zoek gericht, maar dan betrekking hebbende op de hane-
vlag, bij een bezoek aan of van een Vlaamse klub- Het arti
kel besluit met een -Wij danken u voor uw medewerking», 
wat er dus op wijst dat de redaktie zich achter de medede
ling stelt. 

Nu weten wij al'emaal dat de Koninklijke Belgische Voetbal
bond een unitaristisch denkende en paternalistisch georga-
nizeerde instelling is, die zich in tal van materies boven ot 
tenminste buiten de wet stelt. Zo mag bi | voorbeeld een 
voetballer die door een tegenstander in de aanwezigheid 
van duizenden getuigen met duidelijk opzet een ongeluk ge
trapt wordt, bij de rechtbank géén klacht neerleggen. De 
KBVB behoudt zichzelf het alleenrecht voor om hier oordeel 
te vellen (en doet dit met soms verbazingwekkende improvi-
zatie) Dit is onaanvaardbaar, maar het bindt alleen de leden 
van de bond die zich door hun aansluiting bij deze feiten 
neerleggen Totaal onaanvaardbaar wordt het wanneer de 
federatie zich met alleen met politiek maar ook nog met per
soonlijke vrijheden van de burger gaat bemoeien. 
De leeuwevlag en de hanevlag hebben de wettelijke status 
van nationale symbolen, evenwaardig aan deze van de na
tionale driekleur. Wanneer de supportersfederatie nu het 
dragen van deze symbolen gaat verbieden, stelt zij een dui
delijke daad van incivisme, tegen de nationale symbolen, te
gen de persoon van de staatsburger en tegen de wet die het 
bestaan van de twee gemeenschappen (en hun symbolen) 
erkent en beschermt. De oproep van de federatie zien wij 
dan ook enkel als een kortzichtige daad van bemoeizuchtige 
dwingelandij en unitaristische frustratie. Jammer dat een 
van de meest roemrijke Vlaamse klubs zich tot knechten-
dienst aan zo'n Nationale Federatie leent. Kom op, suppor
ters, laat de leeuwen dansen... en op Standard nemen we de 
haan er graag bij. 

Nic van Bruggen 

Kijk op de wereld van het station 
O p heel wat mannen oefenen 
t re inen en s ta t ions een ietv\/at 
v reemde bekor ing uit. Talr i jk 
z i jn de mannen, die met min ia-
tuur t re inen «spelen» net als 
hun zoons , of s o m s nog meer. 

V r o u w e n beweren dat deze 
be langs te l l i ng het zovee ls te 
bew i j s op lever t , dat ze l fs de 
mees t bewus te hu isvader of 
he-man een knaap is geb le
ven. W a t er ook van z i j , de 
manne l i j ke be langs te l l ing 
v o o r t re inen, spo ren en s ta
t ions b l i j f t levend ig en val t 
n iet te loochenen. 

Het zal dan ook n iemand ver
w o n d e r e n dat de t en toons te l 
l ing «De were ld der s ta t ions» 
(beter Neder lands is «De we
re ld van het s ta t ion») — die 
o p 17 apr i l s tar t en to t 1 jun i 
in het Paleis v o o r Schone 
Kuns ten te Brusse l te bez ich
t igen zal z i jn , en s te l l ig g ro te 
manne l i j ke be langs te l l i ng zal 
gen ie ten. 

De tentoonstelling was eerder te 
zien in het Centre Georges Pompi
dou te Parijs, het Kultureel Cen

trum te Lyon en in het Museum 
voor Wetenschap en Techniek 
Leonardo da Vinci te Milaan Na 
Brussel gaat het naar Londen, 
York en Zweden Ten slotte wordt 
ze gedurende twee jaar in ver
scheidene Amenkaanse steden 
gehouden 

Cent raa l S ta t ion A n t w e r p e n 

De tentoonstelling werd op strikt 
wetenschappelijk en internatio
naal gebied samengesteld Ons 
land was trouwens een pionier in 
de aanleg van spoorwegen, nu an
derhalve eeuw geleden Wij waren 
de eersten in Europa, ook op ge
bied van stationarchitektuur Een 
typisch voorbeeld van de monu
mentale stijl IS het Centraal Station 
van Antwerpen (1899) Talrijke 
specialisten beschouwen dit sta
tion als een van de mooiste van 
heel Europa, zowel funktioneel als 
qua symbolische stijl en qua veilig
heid De beroemde architekt Cluy-
senaer ontwierp trouwens ver
scheidene stations, meestal in 
neo-gotische stijl Als prototype 
van het huidige station is dat van 
Louvain-la-Neuve het voorbeeld 

S y m b o o l 
Men kan de stations als een sym
bool van de 19de-eeuwse indus

triële revolutie beschouwen Hun 
konstruktie heeft met alleen archi-
tekturale en urbanistische gevol
gen gehad maar ook sociale, eko-
nomische, kulturele enz Dit wordt 
in deze tematische tentoonstelling 
logisch en informatief aangetoond 
Deze expo werd met als een ver
zameling kunstvoorwerpen opge
vat maar als een specifiek en origi
neel informatiemedium De schil
der bij uitstek van de trein in het 
station, de surrealist Delvaux, zal in 
een klem salon met typische wer
ken vertegenwoordigd zijn Het 
zal een konfrontatie zijn met foto's, 
maquettes, rekonstrukties, plan
nen, onginele dokumenten, een 
audio-visuele montage, kunstwer
ken zowel uit de vonge als uit de 
huidige eeuw, binnen- en buiten
landse kunstenaars (we denken 
hierbij aan de expressionist H V 
Wolvens, die eveneens stations 
en sporen in zijn werk tot onder
werp koos) zullen ook vertegen
woordigd zijn 

Veertien tema's, verdeeld over 
160 panelen maken de tentoon
stelling Uit Elk tema wordt ingeleid 
met het werk van een hedendaags 
kunstenaar, aangepast aan het in 
te leiden tema Het belooft echt 
een boeiende tentoonstelling te 
zijn (RC) 

Luk Van Kessel: 
Leuven heeft als bruisende stu
dentenstad na dé woelige jaren 
zestig wat van zijn studentikoze 
fratsen en zangavonden verloren 
maar was begin zeventig de ba
kermat van onze internationaal 
erkende folkgroep Rum. Wat la
ter gaf het antwoord op de 
bloeiende kleinkunstgeneratie 
uit het Brusselse met een Johan 
Verminnen, Zjef van Uytsel, 
Lamp en Lazerus en Kris de 
Bruyne. De Vlaamse polderpop 
kreeg er met namen als Big Bill 
Krakkebaas, Luk van Kessel en 
een hele resem kleine groepen 
vaste voet. Big Bill werd er de 
meest bekende met zijn in het 
sappige Leuvens gebrachte 
blues over de nachtelijke esca
pades. Luk van Kessel is — zoals 
Erik van Neygen in de kleinkunst 
— steeds het buitenbeentje van 
de Vlaamse pop geweest, die 
met achtereenvolgende singel

tjes even opdook, even schitter
de in het zonlicht, om dan weer 
voor een tijdje te verdwijnen. 
WIJ: -Zo waren «Annelieze», het 
veelgedraaide «Mia» en dan de 
«Dhlboorrock» op de fuiven dui
delijk goeie produkten van de 
pure Vlaamse rock waar je se
dert een tijdje toch blijft aankle
ven?» 

L V. Kessel: «Het is allemaal ont
staan in de Leuvense cafés, half
weg zeventig, toen de Vlaamse 
pop met Raymond van het Groe
newoud en een nieuwe generatie 
het lef had nieuwe ideeën omtrent 
muziek uit te werken, weg uit de 
kleinkunst en even ver af van de 
smartlap a la Sommers Wij wilden 
de baken verzetten met de moge
lijkheden die de pop ons toen 
meegaf" 

WIJ: «Je bent anders geen nieu
weling in het vak meer: je maakte 
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Komrij en Van Aken: 
Monumentale bloemlezing 
en miserabele geschiedschrijving 
De jongste literaire rel in ons 
taalgebied woedde rondom 
de bloemlezing «De Neder
landse Poëzie van de 19de en 
20ste Eeuw in Duizend en Eni
ge Gedichten», die door dich
ter en essayist Gerrit Komrij 
samengesteld en door uitge
ver Bert Bakker op de markt 
werd gebracht tegen de zeer 
schappelijke prijs van 
230 frank. 

Proces 
Naar aanleiding van deze publika-
tie legden Remco Campert, Gerrit 
Kouwenaan Bert Schierbeek en 
Lucebert klacht neer omdat Kom
rij zonder hun toestemming be
paalde van hun gedichten had op
genomen Inmiddels stelde de 
rechtbank uitgever en samenstel
ler in het gelijk omdat de bloemle
zing duidelijk bestemd is voor het 
onderwijs of voor een weten
schappelijk doel (en er dus wette
lijk geen toestemming vereist is) 
Een aanvechtbare, maar toch wij
ze beslissing, want aan het proces 
dat de vier Vijftigers aanhangig 
maakten, lag een veel diepgaander 
reden dan het al dan niet geven 
van toestemming ten grondslag. 
Niet helemaal zonder waarheid, 
maar evenmin zonder overdrijving 
beschouwt de groep der 50'ers 
(de dichters van de bloemlezing 
Atonaal en hun aanhang) zich als 
de grote, vernieuwende generatie 
in onze poëzie, en eist zij in elke 
bloemlezing een niet alleen histon-
sche maar ook bevoorrechte 
plaats op Nu is er na de 50'er ja
ren in onze dichtkunst nog wel 
een en ander gebeurd en begin
nen een aantal jongeren de dich-
tersroem steeds nadrukkelijker 
van de ex-atonalen over te nemen 
Trouwens, zonder het belang van 
de 50'ers te ontkennen, zijn er bij 
de jongeren nu eenmaal ook uit
stekende, zoniet betere dichters 
Daarom is het juist een grote ver
dienste van Komrij om de faam 
van de 50'er groep tot wat realisti
schere proporties terug te bren
gen Dat IS met de enige kwaliteit 
van de bloemlezer Zijn inderdaad 
eigenzinnige en niet altijd even 
goed te volgen keuze van de 

233 auteurs en de 1 000 en een 
stuk of wat gedichten (hij heeft er 
in het geheel 215 000 voor doorge
nomen) resulteert alleszins in een 
originele en verrassende bloemle
zing met een herwaardering van 
een aantal vergeten dichters, een 
relativenng van flink wat over het 
paard getild talent en de ontdek
king van veel prijzenswaardige ge
dichten die anders niet of moeilijk 
toegankelijk zijn Daarenboven 
wordt in de inleiding wat hooghar
tig maar met humor afgerekend 
met de valsheid in lynek en Grote 
Gevoelens Persoonlijk vinden wij 
Komrijs bloemlezing dan ook een 
monument van goede smaak dat 
in geen boekenkast mag ontbre
ken 

Hoewel er natuurlijk schoonheids
foutjes zijn Het opnemen van ge
dichten zonder toestemming mag 
dan wettelijk in orde zijn, het zou 
van meer takt getuigd hebben dat 
de dichters tenminste van de op
name van gedichten van hen ver
wittigd werden, dat ze een au-
teurseksemplaar zouden ontvan
gen en dat het honorarium (30 gul
den per opgenomen gedicht, naar 
de uitgever beweert) inderdaad 
uitbetaald werd Uit eigen ervanng 
weet uw rubriekschrijver dat, wat 
hem betreft toch, van dit alles niets 

gebeurd is. En traditiegetrouw zijn 
de Vlaamse dichters weer opval
lend ondervertegenwoordigd 
Goed, de Vlaamse poëzie barst 
met van een overvloed aan talent 
en we laten Komrij graag zijn vrij
heid van keuze, maar het roept 
toch vragen op als men in het 
boek vergeefs zoekt naar Conrad, 
'T Hooft, Van Vliet. Lasoen, Van-
net om het maar bij enkele van 
bloemlezers generatiegenoten te 
houden 

Niet, nooit en nergens 
Toen ik verleden zomer in Montéli-
mar toefde, was daar maar één 
Nederlandstalige krant verkrijg
baar, het Algemeen Handelsblad 
Daann vond ik een uitvoenge be
spreking van de verzameling Let-
terwijs, letterwijzer een poging tot 
overzicht van de Nederlandse lite
ratuur door Paul Van Aken In de 
slotzin werd het oordeel van de 
cnticus als volgt samengevat een 
boek om niet, nooit en nergens te 
kopen tegen geen enkele prijs Ik 
dacht toen, dit lijkt weer verdacht 
veel op dat hoogmoedig misprij
zen waarmee men boven de rivie
ren de Vlaamse letteren nogal 
eens bedenkt Nu ik Van Akens 
produkt zelf doorgenomen heb, 
heb ik helaas mijn mening moeten 

Paul Van Aken 

waar Vlaamse 
automobilisten 

Tliuis zijn... 

pechverhelping ook s NACHTS 

herzien Het boek is met alleen 
slecht, maar ook ongenuanceerd 
tendentieus, kortom geschiedver
valsing 

Akkoord, de stijl is prettig en de 
benadering zelfs vnj origineel met 
hier en daar erg geslaagde type-
nngen, maar de kwaadwillige ver
draaiing van een aantal feiten en 
de opzichtelijke zuiveringen zijn 
zo flagrant, dat elke positieve kwa
liteit verzinkt in een moeras van 
vooringenomenheid en/of rancu
nes Nogmaals akkoord, de kato-
lieke auteurs zijn met altijd voor
beelden van verdraagzaamheid 
geweest tegenover hun vrijzinnige 
kollega's, en als overtuigd socialist 
mag iemand zich tegen «nationalis
tische» schrijvers strijdvaardig af
zetten maar dit mogen geen re
denen zijn om 'n klaarblijkelijke 
daad van epuratie als geschied-
schnjving voor te schotelen (voor 
schoolgebruik dan nog) Het zou 
ons te ver voeren om alle auteurs 
hier te vermelden die in deze 
248 bladzijden onrecht werd aan
gedaan, maar twee voorbeelden 

wil ik u toch met onthouden Ruus-
broec en Rodenbach (ziet u, een 
Vlaamse katoliek en een katolieke 
Vlaming, dat is voor Van Aken te
veel) Rodenbach werd trouwens 
door Komnj wel opgenomen In 
zijn inleiding betoogt de auteur wel 
dat zijn boek geen literatuurge
schiedenis IS maar een overzicht, 
'•vandaar dat bepaalde stromingen 
of auteurs heel beknopt werden 
behandeld en dat andere namen 
dan weer zijn weggevallen » Z o n 
excuus slaat natuurlijk nergens op. 
het IS een te doorzichtige poging 
om de terecht verwachte kritiek te 
ontwapenen Immers, een over
zicht vraagt als het ware per defi
nitie om objektiviteit en volledig
heid Ook bij de keuze van de illus
traties komt een duidelijk gemani
puleerde selektie aan het licht 
Vooral voor de eigentijdse au
teurs van hier lijkt het boek wel 
een fondscatalogus van de overi
gens voortreffelijke uitgeverij 
Manteau die echter met Letter-
wijs, letterwijzer zichzelf geen 
dienst bewijst 

Nic Van Bruggen 

ii Daarom zing ik in het Nederlands i i 

als lay-outman heelwat affiches, 
folders en platenhoezen voor de 
meeste Belgische artiesten. Je 
hebt dus wellicht ook een andere 
kijk op het wereldje?» 

L V. Kassei: "Ik begon als veer
tienjarige muziek te spelen Ik had 
kontakt met Zjef met De Bruyne 
en Toets Smits, die bij Ferre Gri-
gnard speelde, die toen een man 
was naar wie je opkeek Ik stu
deerde op Stnt-Lukas te Schaar
beek grafiek, deed er mijn tijd uit, 
en luisterde inmiddels vooral naar 
de Stones. De publiateitswereld 
waarvoor ik geschoold was zei me 
bitter weinig en ik zocht een uit
weg, eerst bij een bekende uitge
verij, heb een tijdje voor een 
weekblad geschreven, en heb nu 
een eigen ontwerpbureau Ik wou 
meesnoepen wat me interessant 
leek in het vak met vooral «mu
ziek- in het achterhoofd» 

WIJ: «Je elpee is ingegroefd en 
voor de leeuwen gegooid. Een 
paar nummers zijn vooral in de 
belangstelling: het swingende 
«Heet» en het zachtere «Een
zaamheid»— meteen ook de 
twee beste nummers van de 
plaat. 

L V. Kessel: «Dit laatste wellicht 
omdat het het minst lawaai maakt 
in de oren van mensen die de pro
gramma's samenstellen voor bij 
het werk, luistermuziek en dergelij
ke meer De andere nummers zijn 
harder steviger van uitvoering en 
dus meer geschikt voor meer 
jeugdig publiek en hun uitzendin
gen denk ik" 

WIJ: Op de vraag wat Luk van 
Kessel zelf vindt van deze eerste 
elpee. 

L V. Kessel: «We hebben ons 
best gedaan, en voor mij is het de 
positieve inzet van wat ik nog wil 

doen, een debuut De singels ben 
ik al lang vergeten, het was alle
maal te sporadisch, kortstondig 

De elpee is voor mij een enorme 
kans geweest, en ik weet vooral 
waar ik nu sta Uit de eerste reak-
ties, zowel positieve als afbreken
de ken ik me muzikaal een beetje 
beter Maar ik doe het vooral om
dat ik het graag doe En het is wel 
een beetje zoals wanneer je een 
tekening, een ontwerp maakt Je 
beleeft er veel plezier aan, je doet 
het graag, en weet bij het beëindi
gen dat het allemaal — misschien 
volgende keer — nog beter kan » 

WIJ: «Een vraag die voor het af
gewerkte produkt toch belang
rijk is: vind je het commercieel 
genoeg, heeft het kansen? 

L V. Kessel; «Wie maakt de 
smaak van het publiek, wat is ver
koopbaar'^ Alles IS zo relatief Ja 
Luc en Abba maken bewust van 

die dingen die op maat gefabri
ceerd zijn Maar probeer zo iets na 
te doen, wie zegt je dat het hier 
ook zal lukken '^ Ik maak trouwens 
geen hitnummers op maat, ik wil 
gewoon dat de mensen weten 
waarover ik het heb, wat ik voel. 
goed naar mijn normen, en hope
lijk toegankelijk genoeg» 

WIJ: «En een laatste maar be
langrijke vraag- Rock en pop 
klinkt voor velen het best in het 
Engels, waarom zing jij in het Ne
derlands? 

L V. Kessel: «Het heeft volgens 
mij te maken met echtheid, en de 
uitspraak dat het Nederlands met 
zingbaar is is nonsens Je moet 
wel de tijd nemen, woorden 
schrappen, vervangen soms Je 
moet spelen met klanken van 
woorden, tot muziek en tekst sa
mengaan Ik zing niet in het Engels 
omdat je daarvoor bij voorbeeld 

vijf jaar in Londen moet wonen om 
helemaal de eigenheid van de taal 
onder de knie te hebben En als 
echte Engelstalige te worden aan
zien En ik ken mijn eigen taal het 
best om te zeggen wat ik te zeg
gen heb Daarom zing ik in het Ne
derlands » 

Duidelijke taal van iemand die er 
een half decennium heeft over ge
daan om een eigen stijl te vinden 
en die met zijn eerste elpee heeft 
gevonden Muziek van vandaag 
als omlijsting van bedachte dingen 
die hij op opmerkelijk muzikale wij
ze verwoordt De eerste Neder
landstalige rockplaat van onder de 
Moerdijk die de moeite waard is' 

Sergius 

Tweemaal op de teevee: 
Vrijdag 15 febr., BRT 2: 
«Special». 
Dinsdag 19 febr., BRT 1: Hit-
ring. 
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Vlaamse Beweging: sociale beweging 
De jaren 1978-1980 zijn deze 
van de vlotgeschreven, niet te 
dure en goede literatuur ten 
bate van de Vlaamse Bewe
ging: J. Maton met het Rood 
van de Klauwen vanuit de 
ekonomische hoek, Van Hae-
gendoren (e.a.) met Geel en 
Zwart van de Driekleur vanwt 
politiek-historisch oogpunt. 
Een werkgroep Vlaanderen publi
ceerde in 1978, Vlaanderen ' 
Nooit van gehoord'' )93 biz) 
Het werd een geëngageerde bro
chure van kritische jongeren uit de 
Katolieke Studerende Jeugd 
(KSA en VKSJ) 

Reagerend tegen sociaal geheu
genverlies parafrazeerden ze met 
die titel het «Hitler Z connais pas» 
wan een aantal jongeren in Frank
rijk en kwamen ze op voor een 
«Vlaanderen na Auschwitz» 
Vlaming heet daarin «al wie aktief 
deelneemt aan het sociaal en eko-
nomisch leven in Vlaanderen, en 
zo bereid is de politieke konsek-
wenties daarvan te nemen D w z 
als hij net als elke Vlaming mee 
vorm wil geven aan strukturen, po
litieke besluitvorming, kuituur op 
voet van gelijkheid» (bIz 35) Een 
opmerkelijk aantal signalen, sta
ken in die bepaling het zwaarte
punt op de sociaal-ekonomische 
sektor, kuituur achteraan, de na
druk op het egalitaire zoals in aller
lei modellen van socialisme gang
baar IS, ten slotte het opkomen 
voor een aktieve demokratie 
Thans, anderhalf jaar later treffen 
we dezelfde bepaling aan in Zwart 
en geel en een beetje rood 
Dit boek weid door dezelfde 
ploeg samengesteld, met dezelfde 
gedachten en ongeveer dezelfde 
indeling Het bevat evenwel een 
aantal korrekties op detailpunten 
Zo IS Schiltz geen overloper uit de 
CVP meer, wordt de laatste 
grondwetsherziening in 1970 i p v 
1971 gedateerd en dgl Ook het 
begrip «integraal federalisme» is 
herwerkt in de uitgebreide woor
denlijst achteraan 
De brochure werd sterk uitge
breid Hoofdstuk 3 over «Vlaande
ren nu» telt haast 100 bIz Ook de 
bijdrage inzake de staatshervor
ming IS geaktualizeerd (hfdst 4) 
Ze vindt haar bekroning in een ei
gen federalistisch voorstel (Hfdst 
5) 
Wat heeft het viertal auteurs ertoe 
gebracht hun brochure mits uit

breiding nog eens «over te doen'» 
Met sympatie kijkend naar de sig
nalen die zijzelf zo kwistig hebben 
rondgestrooid doorheen deze 
244 bIz zou het zo kunnen zijn 
met de ijver van bekeerlingen die 
Vlaanderen pas ontdekt hebben in 
zijn ware gedaante, zeggen en 
herzeggen ze hun visie Daarbij 
sparen zij hun kritiek op de gang
bare Vlaamse beweging met het 
bierflamigantisme, het kultuurfla-
migantisme. het elitair flamigantis-
me In brochure en boek vindt men 
een vanuit de KSJ onverwacht 
harde aanval op «dat typisch ro
mantisch en religieus getinte flami-
gantisme» dat ook vandaag nog 
de ergernis van velen opwekt» In 

verduidelijkend wil werken Hij wil 
geenszins echte geschiedschrij
ving zijn 

De kloof-
Eens in de Belgische faze geko
men gaat de hoofdaandacht naar 
de groeiende kloof tussen sociale 
beweging en Vlaamse beweging 
Mediterend over de strekkingen, 
de kloof, haar oorzaken langs 
weerszijden, staat deze belijde
nis «en op dit vlak is de socialisti
sche beweging globaal bekeken 
te kort geschoten Zij vertikte het 
de leiding te nemen van de Vlaam
se strijd waardoor het nationale 
aspekt niet met het sociaal-ekono-
mische werd versmolten» (bIz 15) 

het boek staat dit onder het AVV-
VVK te lezen Op de bladzijde er
naast staart C Verschaeve ons 
aani Humor kruipt waar hij met lo
pen kan Wat hebben deze knti-
Sche jongens dan v\iel te zeggen 
over wat hen en ons zo hef is"? 
— Het eerste deeltje, de «histo
riek», neemt de draad op bij de 
Oostenrijkse en Franse tijd Deze 
gelijkschakeling is wellicht onge
nuanceerd, maar de motivenng is 
duidelijk de XVIIIde eeuw ziet de 
opkomst van de nationaliteitenbe-
weging in Europa Een overzicht in 
volksnationalistisch perspektief 
dus Het IS op het niveau van de 
motiveringen dat deze historiek 

Brugfiguren bij wie deze aspekten 
wel versmolten waren worden 
dan ook met in dit kader vermeld 
(om Daens, Moyson, een aantal 
blauwvoeters voor 1914) Wie zal 
het verwonderen dat wij even ver
der over de VU kunnen lezen 
(Sedert 1971 begon de partij te 
stagneren De partij was op ideolo
gisch en sociaal gebied te ver
scheiden van samenstelling» 
(bIz 33) Is dit wel zo? Het behoort 
de recensent met hierover te ora
kelen Wellicht IS er in de Volksu
nie zwart en geel en een beetje 
rood De vraag is misschien min
der dit verschil te zien, dan het kor-
rekt te kwalificeren Voor zover de 

emotionaliteit overstegen wordt is 
de consensus in sociaal-progres
sieve zin beter mogelijk dan 
meestal verwacht wordt 
Was de visie van de auteurs al te 
raden in de historiek, ze komt vo
lop aan bod m hoofdstuk 2 Maar 
enkele schrijvers-voor-Vlaande-
ren hebben zo bewust de aan
dacht gevestigd op de bril waar
door ze keken Een van hen is de 
wijsgerig idealistische M Lam-
berty geweest De KSJ'ers doen 
dit ook Ze beroepen zich op 
hoofdwaarden als uitgangspunt 
verbondenheid en vertrouwen, kri-
tisch-kreatief bewustzijn en bevrij
dende liefde BIJ deze «paden in 
Utopia» wordt in tegenstelling tot 
de brochure, wel verwezen naar 
de kristelijke achtergrond van 
deze houding Het staat er alle
maal een beetje a-histonsch In de 
pen van een jood versmelten etiek 
en historiek veel gemakkerlijker 
tot één beweging dan in de pen 
van deze jonge knstenen 
Wanneer de auteurs nu kijken 
naar onze maatschappij binnen en 
buiten de grenzen, dan stoten ze 
op vervreemding en machtskon-
centraties in politiek en arbeid, op 
het primaat van de ekonomie en 
dergelijke Dat perspektief weige
ren ze Zij willen decentralizatie, 
zelfbestuur, het breken van de 
macht van de elites, de bevrijding 
uit beknellende strukturen Dat 
noemen zij volksnationalisme Zij 
willen een samenleving waar ruim
te IS voor expenmenten, geen ver
zuilde piramides naast en tegen 
mekaar Het is een droom 
De redakteurs slaan de ogen te
rug open en ontwaken in Vlaande
ren, dat in het derde hoofdstuk 
«uit-een-gelegd» wordt De lezer 
kan zijn hartje ophalen aan een be
langwekkend dossier-Brussel, 
taaigrensgebieden en Vlaams-Bra-
bant (bIz 62-119) Ook Frans-
Vlaanderen ts aan de beurt als een 
van die volksnationale minderhe
den die het moeilijk hebben in hun 
staten, een wereldomvattend poli
tiek probleem 

Amnestie 
BIJ de voorstelling van de Vlaams-
nationalistische groepen worden 
deze ingedeeld in «extreem-rech
tse» (om Were-Di, VMO) en 
«links»-georienteerde (Arbeid, 
Witte Kaproenen) De betiteling 
zelf houdt al een keuze in Terecht 
menen de auteurs dat de ontvoog-
dingsstrijd van ons volk de strijd is 

In memoriam Joz. Heinz 
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tegen alle krachten die het onder
drukken ZIJ vinden dat extreem
rechtse groepen dit verhinderen 
omdat ze de kaart trekken van de 
onderdrukkende instanties 
In dit hoofdstuk wordt ook de am
nestiekwestie behandeld Het lijkt 
in genuanceerder termen gesteld 
dan in de brochure Hier blijven 
deze jongeren echter wel traditio
neel volgens de regels van de ka-
tolieke moraal denken, maar met 
retro-aktief effekt dan 
Het Hitler-bewind was een objek-
tief kwaad Dus is elke medewer
ker (kollaborateur) de lezer vol
tooit de zin zelf maar Relativerend 
drukken zij wel de hoop uit dat er 
in Vlaanderen en België zo vlug 
mogelijk een consensus zou 
groeien voor amnestie en over de 
verwerpelijkheid van elk fascisme 
Vooraleer wegen en mogelijkhe
den voor het Jeugdwerk inzake 
de Vlaamse Beweging na te gaan 
bl'jft het boek twee hoofdstukken 
lang stil staan bij de staatshervor
ming, het verleden ervan 
(bIz 159-187) en de gedroomde 
deelstaat (bIz 191-199) 
Die «droomsituatie» staat heel 
dicht bij het VU-programma 
Slechts wat met plaatselijk kan, 
wordt naar een hoger beslissing-
scentrum verwezen Alle materies 
die met uitdrukkelijk aan het natio
nale parlement zijn voorbehouden 
komen aan de deelstaten toe Inza
ke Brussel (de 19 gemeenten) op
teren de KSJ'ers voor een indeling 
in materies zonder gemeenschap-
saspekt en de andere Deze mate
ries worden vastgelegd in de 
grondwet Voor de tweede groep 
IS de deelstaat bevoegd, voor de 
eerste de gemeente De facilitei
ten worden afgeschaft Het is een 
greep, maar dan wel uit een kom-
promisloos flamingant voorstel 

Hoop 
WIJ hebben graag door Zwart en 
Geel en een beetje rood ge
kuierd Niet de tainjke interessante 
overzichten hebben het meest 
verwonderd, wel de totale afwe
zigheid van het pessimisme dat 
vandaag toch wel hard toeslaat 
Wie «Vlaanderen nooit van ge-
hoord»heefi gelezen zal in het 
boek wel meer aantreffen, maar 
mets «anders» Degenen die de 
brochure met lazen, kunnen aan 
dit boek moeilijk voorbij, ook al is 
hiermee met alles opgelost, ook al 
moet er nog heel wat verdiept 
worden, o m op het punt van de 
pacifikatie-demokratie die door 
werkgroep-Vlaanderen zo gehe
keld wordt 
Mensen met verantwoordelijke 
funkties in de Vlaamse beweging 
luisteren best naar dit getuigenis 
van denkende, hopende jongeren 
Dat zal wellicht een troost voor de 
auteurs zijn, die in eigen rangen 
om hun weinig traditioneel denken 
door sommigen gecontesteerd 
worden. 

M Cels-Decorte 
Dr Vos e a Zwart en Geel- en een beetje 
rood, uitg Infodok vzw, Leuven, 1979 
Kaftontwerp R Oewulf, besteladres Gel-
denaaksevest 24, 3000 Leuven 
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Urboin Haesaerts en de scheidsrechters 
Voetballen aan de top is geen sinecure. 
Het vergt veel. Het eist talent. Het kan 
niet zonder organizatie. Er is discipline 
voor nodig. Begrippen die een ruime la
ding dekken. 
Okkasioneel geraakt elke klub vroeg of 
laat wel eens in of bij de top. Momenteel 
spelen er in de hoogste klasse elf klubs 
die ooit Europees voetbalden. Maar toch 
wordt er een onderscheid gemaakt: de 
grote drie, de middenmoters... 
Wanneer een klub de heerschappij van 
die grote drie poogt te doorbreken weekt 
dit uiteenlopende reakties los. Verwon
dering en bewondering. Sympatie. Beve-
ren was daarvan het beste voorbeeld. In 
geen jaren werd een kampioen zó beju
beld. 

Komen en 
blijven 

Inmiddels heeft Beveren al ervaren dat er 
een grondig verschil bestaat tussen kam
pioen worden en kampioen blijven Vanaf 
de eerste speeldag van het lopende sei
zoen werden de kampioenen gekonfron-
teerd met sterk gemotiveerde tegenstan
ders Iedereen wil de huid van de kampioe-
nenploeg. Robert Goethals, in twaalf maan
den tijd van de onbekendheid naar de 
roem gegroeid, heeft tijd nodig gehad om 
aan dit alles te wennen. Hij klaagt minder 
over de scheidsrechters Je hoort hem met 
meer zeggen dat hij en zijn ploeg moeder
ziel alleen staan in een wereld vol wolven 
en gieren. Die wartaal wordt nu uitge

kraamd door de nieuwste suksestrainer 
Urbain Haesaerts. De man die jarenlang 
van Urbain Braems geleerd heeft lijdt on
der de jongste gang van zaken Zijn S K 
Lokeren heeft inderdaad een komfortabe-
le voorsprong uit handen gegeven Op de 
drieentwintigste speeldag van de kompeti
tie werd het voor het eerst van de leiding 
verdrongen. Door Club Brugge. 
De korte kompetitiestop vlak voor de jaar
wisseling heeft Lokeren blijkbaar geen 
goed gedaan. Sindsdien werd verloren op 

Beveren, op Club Luik, op Beringen en 
thuis tegen Club Brugge Nederlagen die, 
gezien de omstandigheden, voor niemand 
een echte verrassing waren in Beveren 
gaat vrijwel niemand winnen, Club Luik 
versloeg voor eigen volk Club Brugge en 
Anderlecht en speelde gelijk tegen Stan
dard, op Benngen miste Lokeren Lubanski 
en Dalving, tegen het geroutineerde en rijk 
getalenteerde Club Brugge kan iedereen 
gelijk waar of wanneer de boot ingaan 
Waarom zou het bovendien sterk gehandi
capte Lokeren nooit eens door de omstan
digheden mogen verraden worden? 

Rust en 
vertrouwen 

Neen, Urbain Haesaerts is de verkeerde 
weg ingeslagen Op het ogenblik dat hij 
zijn geteisterde ploeg rust en vertrouwen 
zou moeten trachten in te pompen verliest 
hij zelf die twee onontbeerlijke eigen
schappen Elke nederlaag is voor hem het 
gevolg van partijdige arbitrage Hij en zijn 
ploeg zitten op hun beurt midden de wol
ven en de gieren Belachelijk Het is moge
lijk dat Ponnet in de kamp tegen Club 
Brugge een strafschop had kunnen fluiten 
Het kan best dat doelman Hoogenboom 
op Luik over de doellijn werd geduwd Het 
kan allemaal Maar veel zekerder is dat Lo
keren, mede door de omstandigheden, de 
vorm en de inspiratie van tijdens de heen-
ronde kwijt IS Dat blijkt maar al te duidelijk 
uit het veldspel. Dat is op zichzelf overi
gens geen drama Geen ploeg is bekwaam 
34 speeldagen lang even sterk te voetbal

len Haesaerts schijnt dit met te willen aan
vaarden Integendeel Hij laat verdachtma
kingen los aan het adres van de scheids
rechters De mannen in het zwart worden 
zelfs door trainers schaamteloos verant
woordelijk gesteld voor het verschil tus
sen winst en verlies De pers neemt, wel
licht om commerciële reden, met genoeg 
afstand van soortgelijke uitlatingen In het 
beste geval poogt zij te relativeren Daar 
waar trainers, en uiteraard met enkel Hae
saerts die echt met de enige is, publiekelijk 
dienen gelaakt te worden wanneer zij 
scheidsrechters (vrijwel altijd ten onrech
te) voor zondebokken willen laten door
gaan 

WIJ gaan er evenwel van uit dat scheids
rechters mensen zijn van goede wil Dit im
pliceert dat ZIJ bepaalde spelfazen fout 
kunnen beoordelen Daar zal men nooit 
tussenuit kunnen Het is bijgevolg begnjpe-
lijk dat vandaag deze en morgen gene 
ploeg zich benadeeld acht Maar vandaar 
tot voorbedachtheid (en daar gaat het 
naar toe bij Haesaerts) ligt een afstand die 
met door redelijk denken kan overbrugd 
worden Wij houden het liever bij de woor
den van de betreurde Pol Jacquemyns. 
«Op het einde van het seizoen staat uitein
delijk iedereen op de juiste plaats Kwetsu
ren, scheidsrechters en pech of geluk ten 
spijt" Daar zal ook Urbain Haesaerts mets 
kunnen aan veranderen Al zien we nog al
tijd met waarom Lokeren bij voorbeeld met 
net voor de tweede zou kunnen eindigen 
Kwetsuren en penodes van mindere vorm 
blijven met duren Ook voor Lokeren nieL 

• ZEVENDE — Internationaal telt het 
Belgisch handbal nog niet mee. Dat 
bleek duidelijk ti jdens de wereldkam
pioenschappen groep C, die op de Far 
Oér-eilanden gehouden werden. België 
eindigde zevende op tien. Enkel 
Luxemburg, Italië en Groot-Brittannië 
moesten België laten voorgaan. Noor
wegen en Frankrijk (laatstgenoemde 
werd door België nochtans verslagen!) 
promoveren naar de B-reeks. 

• VIER SETS — Het gebeurt niet 
vaak dat een vrouweli jke sportploeg 
van dit land internationaal sterk pres
teert. De volleybalploeg van Hermes 
Oostende slaagde er evenwel in de 
Hongaarse landskampioenen van Nlm-
se Boedapest (ook de Europese vice-
kampioenen) in nauwe schoentjes te 
drijven in de kwalif ikatiewedstri jden 
om de Europacup voor landskampioe
nen. Hermes verloor tweemaal met 
2 — 3. Hetgeen betekende dat de Hon
gaarse meisjes in twee wedstr i jden 
vier sets moesten prijsgeven. Iets wat 
hen eerder slechts overkwam in duels 
met andere Oosteuropese «profploe-
gen». 

• WINST IN TWEE RITTENKOERSEN 
— Het wintert nog volop (weliswaar 
niet overal even streng) maar het wie-
lerselzoen herbegon alvast In het war
mere (?) zuiden. Daniel Wil lems be
haalde de eindoverwinning in de Ruta 
CIclista del Sol. In de Individuele ti jdrit 
over 27,4 km brak hij elke weerstand. 
Zoals verwacht werd overigens. Min
der verwacht was de eindzege van de 
Waaslander Franky De Gendt in de 
Ster van Bessèges. Franky won de 
eerste rit en bleef in de daaropvolgen
de (twee) ritten moeiteloos overeind. 
Hij rijdt nu eenmaal in de ploeg van Pe
ter Post en wanneer die formatie een 
renner in de leiderstrui maneuvreerl, 
weet de konkurrentie meestal snel hoe 
laat het is. Met Henk Lubberding en 

Jan Raas werden overigens ook nog 
alle ritoverwinningen binnengehaald. ' 
De Gendt zal wel opgetogen zijn met 
deze vroege suksessen. Vorig seizoen 
won hij immers geen enkele wedstr i jd. 

• DRIE REKORDS - De zwemmee
ting in het Franse Boulogne-Bil lan-
court is een internationale klassieker. 
In het voorbije weekend schitterde er 
vooral de stertvan de 16-jarige Ameri
kaanse Cynthia Woodhead. Zi j won 
zes nummers en verbeterde drie we-
reldrekords. 
De Belgische eer werd opgehouden 
door de gezusters Verbauwen en Bri
gitte Bosmens. Zi j verbeterden elk één 
nationaal rekord. Carine Verbauwen 
eindigde bovendien tweemaal tweede 
in een finalekoers. In de 100 en 200 me
ter rug moest zij enkel de Hongaarse 
Agnes Fodor laten voorgaan. 

• VREEMDE KNAAP - Arie Haan, 
de middenvelder van Sporting Ander
lecht, is een vreemde knaap. Nadat hij 
met Nederland biezonder suksesvol 
was geweest in de eindbeurt om het 
wereldkampioenschap in Argentinië, 
liet hij de KNVB weten geen belang
stelling meer te voelen voor de Neder
landse ploeg. Hetgeen enig opzien 
baarde Nu Nederland voor de eind
stri jd om het Europese landenkam-
pioenschap staat, stuurde Haan ander
maal een briefje naar de KNVB Om 
zich weer kandidaat te stellen voor 
Oranje. 

Bondscoach Zwartkruis reageerde 
eigenlijk maar koeltjes. De nabije toe
komst zal hem leren of Nederland 
Haan nog nodig heeft. Het is geen ge
heim dat Haan boven de Moerdi jk een 
omstreden figuur is Arie staaf er voor 
sluw en slim Leep en handig. Iemand 
die de zaken (de sfeer in een ploeg) 
naar zijn eigengereide hand kan zetten 
Hij IS dan ook niet biezonder populair. 
Urbain Braems, de huidige trainer van 

Anderlecht, kan daarover meespreken. 
Ook al zal de Zottegemnaar dit nooit 
openlijk willen toegeven Het is noch
tans een publiek geheim dat Arie een 
«groot» voetje voor heeft bij de voor
zitter. Sluw en slim heet d a l 

• VERPLETTEREND MEESTER
SCHAP — Leon Schots keerde vonge 
vri jdag naar België terug na een we
kenlange stage in het buitenland (Ver
enigde Staten en Australië) waarbij h i | 
vooral op uithouding en veel minder op 
snelheid trainde. Om zijn klub, de FC 
Luik, te behagen diende hij zondag aan 
te zetten in de veldloop van Grivegnée, 
die stond voor de Europacup voor 
kampioenenteams. Tol zijn eigen ver
bazing liep Schots in de start van 
iedereen weg. Hij won met twint ig se-
konden voorsprong op de Portugees 
Mamede Toch wilde Schots achteraf 
niet over het nationaal veldloopkam
pioenschap en het wereldkampioen
schap veldlopen horen spreken. Hij wil 
alles op het zomerseizoen (lees Olym
pische Spelen) zetten. Hij wil dit jaar 
slechts één piek, maar dan een hoge 

Het belet niet dat Schots in zijn huidige 
konditie méér dan waarschijnli jk veld-
loopkampioen zal worden Terloops. 
FC Luik won die Europacup veldlopen. 
Met Leon Schots, Robert en Karel Lis-
mont. Allemaal Limburgers-

• WESENBEEK VIERDE - Wil ly We-
senbeek probeert naam te maken in de 
internationale bil jartwereld. De Belgi
sche kampioen kader 47/2 eindigde 
als vierde in het gelijkaardige Europe
se kampioenschap. De Fransman Con-
nesson, de Westduitser Hose en de 
Nederlander Bongers speelden ster
ker. Wesenbeek was evenwel de enige 
die Connesson een nederlaag kon toe
dienen. Connessons meesterschap in 
bedoelde discipline blijkt evenwel uit 
hel algemeen gemiddelde, dat in biljart 
toch nog alti jd de meest betrouwbare 
aanwijzingen inhoudt. Connesson bil
jartte aan 80.88, Hose aan 51.75, Bon
gers aan 48 66 en Wesenbeek aan 
4952. 

• VLAAMS CRITERIUM - Onder 
ruime belangstell ing werd op woens
dag 13 februari in paleis 11 ti jdens het 

-Internationale salon van de Landbouw 
de eerste jumping 'Cr i ter ium der 
Vlaamse Gewesten- aan de pers voor
gesteld. 
Dit «Criterium der Vlaamse Gewesten» 
— velen zullen bij het lezen van die 
naam wel even de wenkbrauwen fron
sen — is een initiatief van een van Bel-
giës beste ruiters Erik Wauters, in sa
menwerking met de Keerbergse Ruite
rij en Euroteugel. 
Alle Belgische groeperingen mogen te
geli jkerti jd aan deze vierdaagse deel
nemen. Op drie springpisten wordt 
kompetit ie geleverd in een programma 
dat niet minder dan twint ig springwed-
stri jden omvat 
Daarnaast zijn er nog talrijke pri jskam
pen voor pony's, Arabieren, Hafl ingers 
en NFWP-paarden. Het Criterium der 
Vlaamse Gewesten gaat door op 5,6,7 
en 8 juni te Peulis bij Putte. 
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De Volksunie -beschikt over een 
imjiosante oplage van streekbla-
den. De rol hiervan wordt al te dik
wijls onderschat. Zonder twijfel 
kan gesteld dat de streekf)ers in 
belangrijke mate de propagandisti
sche onderbouw van de partij ver
sterkt. 
Toch zijn er nog afdelingen die niet 
beschikken over een eigen uitga
ve, al dienen zrch met het oog op 
de gemeenteraadsverkiezingen 
van 1982 een reeks nieuwe initia
tieven aan. 
Om nieuwe initiatieven aan te 
moedigen en behulpzaam te zijn, 
maar ook om het bestaande po
tentieel van streekbladen te valori-
zeren, werd het initiatief genomen 
om een «Dag van de Streekpers» 
in te richten. 

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

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

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

Programma voormiddag en na
middag: 

— Ontvangst 
— Belang van de streekpers. 

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

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

— Aperitief. 
— Bezoek tentoonstelling van 

alle VU-streekbladen. 
—• Uitwisselen van ideeën. 

Onze bron, 
het Vlaams volksnationalisme 
Uit het jongste partijkongres is te ont
houden dat het volksnationalisme de 
pijlwortel van de Volksunie is 
Als volk vormen wij een erfgemeen-
schap van tradities, taal en kuituur Uit 
het verleden is zij tot wasdom geko
men op haar eigen bodem van de Lage 
Landen bij de zee Vooral wat hun eko-
nomisch, sociaal en kultureel sedert 
1830 overkwam, heeft de Vlamingen 
tot een erkenbaar volk gesmeed 
Eerst en vooral een erfgemeenschap, 
IS een volk, ten tweede een lotsge-
meenschap wier leden voor gelijke 
problemen staan Daardoor wordt een 

volk een streefgemeenschap die soli
dair wil samenleven naar de toekomst 
op 
Tot voor kort durfde slechts en kleine 
minderheid belijden dat wij samen Vla
mingen zijn WIJ IS dan ook de titel van 
ons weekblad 
In Wallonië was een groot staatsman 
(J Destrèe) reeds in 1912 zo stout aan 
de Ra des Belges openlijk te schrijven 
dat er geen Belgen zijn Tegenwoordig 
IS met slechts bij een minderheid van 
flamingantische kleine burgers maar in 
alle lagen van onze bevolking het in
zicht gerijpt dat wij het als Vlamingen 

VUJO solidair met Wittevrongel 
Het bestuur van de VU-Jongeren 
heeft met verontwaardiging kennis ge-

• nomen van de brutale en illegale wijze 
waarop de gerechtelijke politie het 
recht op vrije meningsuiting heeft wil
len ontzeggen aan Guy Wittevrongel, 
die als gewetensbezwaarde na 
1Ó maanden zijn burgerdienst beëin
digde als protest tegen de discrimina
tie tussen legerdienstplichtigen en bur-
gerdienstplichtigen 
VUJO herinnert hierbij aan haar stand
punt ter sake VUJO is voorstander 
van een bezoldigde gemeenschaps

dienst voor mannen en vrouwen, zon
der arbitraire uitzonderingen 
Zolang echter deze gemeenschaps
dienst beperkt blijft tot militaire dienst 
voor iedereen, eist VUJO dgi het wet
telijk recht op gewetensbezwaar te
gen legerdienst volwaardig erkend 
wordt en dat alle discriminaties wor
den weggewerkt, inzonderheid de 
dubbele diensttijd voor gewetensbe
zwaarden 
VUJO verklaart zich dan ook solidair 
met de aktie van Wittevrongel en eist 
zijn onmiddellijke vrijlating. 

samen moeten rooien Vlaanderen is 
nu een natie geworden 
Wat zijn volksnationalisten'^ Kort en 
goed ZIJ die dit natie-besef willen op
wekken en het als pohtieke hefboom 
hanteren voor welvaart en welzijn van 
alle volksgenoten zonder onderscheid 
Het Vlaams-nationale partijwezen was 
sedert 1919 (het pluralistisch Vlaams 
Front) de voornaamste motor van 
onze bewustwording als Vlaamse na
tie, tak van de Nederlandse stam 

De opeenvolgende Vlaams-nationale 
formaties hebben er voortdurend op 
gehamerd dat de Vlaamse natie een 
zelfstandige staatsstruktuur behoeft 
Dit was aanvankelijk een verre droom 
die in schemerige slogans kon worden. 
voorgesteld 

Voor de Volksunie is het nu een on
middellijk politiek streefdoel gewor
den, een doelwit dat alle andere in de 
schaduw stelt 
Na moeizame strijd en lijden van velen, 
IS het de taak van de huidige generatie 
de zelfstandige Staat Vlaanderen te 
veroveren. 
Het IS haar taak de jongeren, de vol
gende generatie, te begeleiden tot 
«Vlamingen XXIe eeuw» in deze staat 

M. van Haegendoren 

Wegwijs 
in de nieuwe 

biblioteel(regeling 

- ; , « • • % 

In de stadsbiblioteek van Sint-Niklaas, wordt op 1 maart vanaf 10 uur 
door de Vereniging van Vlaamse Mandatarissen een informatiedag ge
houden over de toepassing van het nieuwe biblioteekdekreet op ge
meentelijk vlak. 
Het nieuwe dekreet legt verplichtingen aan de gemeenten op voor de 
uitbouw en samenwerking van de openbare biblioteken. 
Heel wat vragen leven in dit verband, o.m.: 
Wat gaat dat allemaal kosten? Hoe zit het met het personeel en met 
het patrimonium van de openbare biblioteken? Welke beheersorga
nen en bestuurskomitees zullen er opgericht moeten worden? Zal ie
dere politieke strekking hierin aan bod komen? 
Enzovoort, enzovoort. 
Klare informatie zal gegeven worden en uw vragen beantwoord. 

De namiddag wordt afgesloten met een rondleiding in de biblioteek, 
waarbij gelegenheid zal geboden worden om de teorie en de praktijk te 
toetsen en heel wat nuttige raadgevingen op te doen voor werk in eigen 
gemeente. 

Hou deze dag alvast vrij (1 O-I 7 uJ 

Volgende week delen wij het programma mee. 
Inschrijvingen bij: VVM, Barnkadenplein 12, 1000 Brussel. 
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VU-Kontich-Waarloos hield geslaagde programmadag 
Op zaterdag 26 januari I I hield VU-Kontich-Waarloos een programmadag die 
zonder meer een gedurfd initiatief mag genoemd worden Er werd in de voor
middag in vier sekties gewerkt waarbij een grote deelname levendigheid en 
kennis van zaken opvielen De gespreksgroepen hadden volgende onderwer
pen o l v Rene Jaeken (voorzitter OCMW) sociaal beleid in onze gemeente, 
o l v K Van der Auwera (voorzitter VUJO) jeugdig gemeentebeleid, o l v J 
Olyslaegers (voorzitter kultuurraad) kultureel en mil ieubeleid, o l v M Van 
den Hauwe (schepen Financien, Jeugd en Kuituur) financiën en gemeentelijke 
diensten 

De programmadag werd ingezet door 
een v\/elkomstwoord van schepen Jef 
Steurs en werd verder ook organizato-
nsch geleid door Fr Van Oorschot 
Na de middag werd door de verslag
gevers van de vier sekties (resp M 
Olyslaegers Smedts Els Jaeken Mar
cel Kubis en dr L Verbaeü verslag uit
gebracht over de werkzaamheden 
waarna het bestuur en mandatanssen 
samen met Johan Beke (Dosfelinsti-
tuuü en Vic Anciaux (algemeen VU-
voorzitter) de krachtlijnen bepaalden 
op basis van resultaten uit de ge
spreksgroepen 
Deze krachtlijnen werden verwoord 
door de afdelingsvoorzitter E Faes tij
dens zijn programmarede Enk Faes 
wees erop dat deze dag belangnjk 
was voor het Vlaams-nationalisme in 
onze gemeente, aangezien de ge-
meenteraadslegislatuur halfweg is en 
dus dnngend een balans en evaluatie 
dienen opgemaakt Na het VU-pro-
gramma van 1976 te hebben herzien, 
bleek, aldus de voorzitter dat reeds 
heel wat werd gerealizeerd waarvoor 
hij dan ook de schepenen V d Hauwe 
en J Steurs OCMW-voorzitter R Jae
ken en de gemeenteraadsleden van 
harte feliciteerde 

De krachtlijnen 
Het stelselmatig overtievelen van BTK 
(biezonder tijdelijk kader) personeel 
naar vast personeel 
De resultaten van het bevolkingson
derzoek i v m de medische diensten 
proberen te verwezenlijken 
Wat betreft het medisch centrum 
neemt de V U een duidelijk standpunt 
in waann wordt aangedrongen op een 
spoedige vaststelling van een over
eenkomst met het DKM-Mortsel In
dien later blijkt, o a als de besluiten van 
de bevolkingsenquête gekend zijn, dat 
een fysioterapie noodzakelijk zou zijn 
kan de mogelijkheid om een beslissing 
daarover te treffen opengelaten wor
den 

In het kader van medische en parame
dische zorgenverstrekking dient een 
koordinatie daarvoor tot stand te ko
men via O C M W (een bejaardenraad 
kan daarbij zeer nuttig werken) 

Jeugdig beleid 
Het opnchten van een gemeentelijke 
dienst voor de jeugd Het aanstellen 
van een jeugdfunktionaris die even
eens zal samenwerken met een op te 
nchten jeugdbngade 
Heraanleg en spreiding van speelter-
reinen (gezinsspeelpleinen) 

Kuituur en milieu 

Oprichting van een dorpsraad voor 
Waarloos zodat deze kern opnieuw via 
inspraak en participatie in het beleid 
zijn identiteit kan laten kennen 
Het projekt «Hubnx- moet dnngend 
gerealizeerd worden 
Fietspadenuitbreiding en intense 
groenaanplanting 

Een start met de winkelwandelwijk 
door het stelselmatig verkeersvrij ma
ken van de dorpskern via het realize-
ren van verkeerslussen, parkings en 
omleidingen 

Gemeentel i jke diensten 
en financiën 

Goede, gezpnde organizatie van de 
gemeentelijke diensten via herwaarde-
nng aanpassen aan de moderne no
den en soepeler administratie 
Meer investeren in mensen jeugd- en 
kultuurfunktionaris uitbreiding politie
korps uitbreiding biblioteekwezen 
Wij citeren verder uit de toespraak van 
de voorzitter 

"Vergeten we met dat wij in een meer-
derheidskoalitie met 3 partijen en 2 on
afhankelijke mensen gebonden zitten 
aan slechts een stem meer Vergeten 
WIJ niet dat deze meerderheid ontstaan 
IS op basis van de zeeroverij van dr 
Vanhaert de vroegere CVP-burge-
meester 
Het wordt gezegd dat deze meerder

heid een uniek feit is in Vlaanderen en 
een voorbeeld van pluralistisch ge
meentebeleid Belangnjk is echter te 
onthouden dat de VU de grootste frak-
tie IS in de bestuursmeederheid en op 
basis van de gemeenteverkiezingen 
van 1976 de tweede grootste partij in 
onze gemeente 
Het zou dus van onzentwege een gro
ve vergissing zijn niet een nog sterke
re federalistische en Vlaams-nationale 
stempel te drukken op dit beleid want 
zo dit met kan lijkt het mij onwaar
schijnlijk om even sterk elektoraal dan 
voor de verkiezingen van 1982 te 
staan 
Federalistisch schema betekent dat 
de gemeente voor ons de kleinste poli
tieke kring is We zullen er bijgevolg 
moeten naar streven dat de mens 
meetelt Dit houdt in dat we, met aan
dacht voor het kleinschalige, de eigen
heid en verscheidenheid van de be
volking van de wijken buurten en 
vroegere gemeenten positief benade
ren 
Het dorp en de wijk moeten de basis 
blijven van de leefgemeenschap 
Het betekent dus decentralizeren van 
de diensten met aandacht voor het 
menselijk kontakt en de reële nood 
het betrekken van de bevolking in het 
gemeentelijk beleid via diverse raden 
het stimuleren van deelname via parti
cipatie 
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ALGEMEEN VLAAMS 
ZIEKENFONDS 
sinds 1951 

Eerste Vlaams-nationaal ziekenfonds — buiten alle partij
politiek Een vri] ziekenfonds voor vrije mensen 

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

ZIJ waarborgt u een vervangingsinkomen tot op pensioen
leeftijd 

Laat u inlichten omtrent deze welkome aanvulling van uw 
wettelijke ziekte vergoeding 

Kent u ook onze andere diensten"? 

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

Hoofdsekretariaat: 

Sekretariaat Brussel: 

Kipdorp 21, 2000 Antwerpen 
Tel. 031-32.73.05 

Em. Jacqmainlaan 124. 
Tel. 02-219.08.64 

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

Adv 398 

Willen we dus naar vernieuwing stre
ven in ons gemeentebeleid dan dienen 
we snel afstand te nemen van be
krompen dorpspolitiek gebaseerd op 
ambitie en persoonlijke belangen zoals 
die in onze koalitiepartners aanwezig 
zijn en dienen wij de gemeenschap 
van onderuit op te bouwen dit is -in
tegraal federalisme» 
Zulk een gemeentebeleid is sociaal 
en vooruitstrevend waarin de mens 
als individu en in groep centraal staat 
echt pluralistisch, met om een koalitie 
aaneen te blijven praten maar een ge
richtheid op het algemeen welzijn en 
niet het bel<ing van enkelingen of een 
groep modern of vernieuwend, we 
stoppen ons met weg achter dogmas 
Als bestuurlijke kern is het duidelijk dat 
de gemeente een belangrijke rol kan 
spelen in de bewustwording de ont
voogding de ontplooiing van de 
Vlaamse bevolking 

Het IS bijgevolg de taak van het ge
meentebestuur enerzijds zelf initiatie
ven te nemen en anderzijds voldoende 
materiele steun te verlenen aan alle 
verenigingen en aktiviteiten van alge
meen Vlaamse aard 
WIJ zijn bekommerd om het Vlaamse 
erfgoed in de ruimste zin van het 
woord verleden leefmilieu landschap 
monumenten Als Vlaams-nationalis 
ten pogen wij via het beleid volksnatio-
nale ideeën te realizeren om te komen 
tot een rechtvaardige menselijke en 
verdraagzame samenleving in het ka
der van een zelfstandig Vlaanderen 
Uit respekt voor onze Vlaamse men
sen zijn we onberispelijk en integer 
en geen slaafse navolgers van traditio
nele dorpspolitiek 
Het IS dan ook duidelijk dat de VU 
zelfs in een heterogene koalitie haar 
profiel moet bewaren en in funktie 
daarvan verplicht is te reageren op 

een naar onze mening foutief of nega
tief beleid 
In dit opzicht wens ik de nadruk te leg
gen op het feit dat VU met de oorzaak 
wil zijn van onbestuurbaarheid van 
onze gemeente maar het is ondenk
baar dat we deel van een bestuur wil
len zijn dat met gencht is op het belang 
van de bevolking 
Een voorbeeld hiervan is dat de VU 
ten spoedigste aandringt op het vede-
nen van medische en sociale diensten 
via ons OCMW-t>eleid maar dan dien
sten die duidelijk nog met bestaan en 
dus beantwoorden aan de noden van 
de bevolking 
Indien dit standpunt met verenigbaar is 
met dat van tiepaalde personen in de 
koalitie zullen deze de nodige konse-
kwenties moeten trekken' 
De voorzitter besloot zijn toespraak 
met allen te danken en te feliciteren 
voor hun inzet en vastberadenheid 

Nieuw VU-sekretar iaat 

De slottoespraak van algemeen VU-
voorzitter Vic Anciaux sloot aan bij het 
realisme van de programmabesluiten 
De algemene VU-voorzitter was erg 
onder de indruk van wat in deze VU-
afdeling werd gepresteerd en in de ge
meente in praktijk kon worden omge
zet 
Een groot aantal mensen VU-leden en 
sympatizanten ook uit de omliggende 
afdelingen stonden dan in de Marti-
nusstraat de nationale voorzitter op te 
wachten voor het openen van het VU-
sekretanaat van de afdeling Kontich-
Waarloos Na het doorknippen van het 
geel-zwarte lint werden de aanwezi
gen tot de openingsreceptie uitgeno
digd W I J zagen niets dan glunderende 
gezichten 
Het was een vruchtbare en suksesnj-
ke dag voor VU-Kontich-Waarloos 

Kortnieuws uit Niel 
Ingevolge de dekreten op het biblio 
teekwezen heeft de gemeente Niei 
een nieuwe raad van beheer samen 
gesteld op basis van de politieke verte
genwoordiging in de gemeenteraad 
De CVP fraktie verzette zich hevig te 
gen de vertegenwoordiging van de 
v u doch aan de hand van wetteksten 
wist het VU gemeenteraadslid Mi 
chiels te bewijzen dat de VU recht had 
op een vertegenwoordiging zodat de 
heer Marcus bestuurslid van de afde 
ling deel uitmaakt van de raad van be 

heer Vanaf heden is dan ook ons 
Vlaams-nationaal weekblad «Wij» ter 
inzage in de openbare biblioteek 

Fietsplaat 
Voor 1980 zullen de inwoners van Niel 
minder diep in hun geldbeugel moeten 
tasten voor het aanschaffen van een 
taksplaat voor hun fiets Het VU-ge-
meenteraadslid had daar reeds sinds 
verleden jaar voor gepleit Na een jaar 
nadenken is het gemeentebestuur tot 
hetzelfde besluit gekomen 

14 FEBRUARI 1980 WIJ I I 



WIJ in D€ K)LK9Um€ 

Puurs en Kalfoort, twee zusterdorpen 
De heemkundige Louis Callaert uit 
Puurs schreef voor de Vlaamse 
Toeristische Biblioteek een bro
chure met bovenstaande titel over 
«twee dorpen van de oude ge
meente, zonderlinge twee-een-
heid, die elkaar niet kunnen mis
sen» Op een pnjzenswaardige 
wijze werd naar volledigheid ge
streefd want zelfs, na de gebrui
kelijke rubrieken over ligging, wa
terlopen, geschiedenis, monumen
ten, landbouw, nijverheid, fauna en 
flora, gastronomie («schep») en 
folklore (de reuzen, de verenigin
gen, de sport de Pukema-kermis) 
worden zelfs twee bladzijden ge
wijd aan het Puurs dialekt 
De «groten» van Puurs-Kaifort 
werden evenmin vergeten, naast 
een hele reeks personaliteiten op 
menig gebied wordt even nader 
stilgestaan bij Richard de Wach-

OCMW 
MERKSEM 
Het Openbaar Centrum voor 
Maatschappelijk Wel?i|n Van 
Aertselaerstraal 29 te Merksern 
wenst over te gaan tot de aan
werving van 

— verpleegkundigen Al en A2, 
zowel voor 
— voltijdse dagtaak, als voor 
— deeltijdse werkregeling 
(3 dagen per weekl 

Nadere inlichtingen in ver 
band met de aanwervingsvoor 
waarden en de in te dienen be 
wijsstukken en de be/oldigings 
regeling zi|n te bekomen bi) het 
personeelsbureau Jaak De 
Boeckstraal 3 11 te Merksern (tel 
45 75 80 toestel 28) 

De eigenhandig geschreven aan 
vraag voor voornoemde betrek
king dient bi| een ter post aange
tekende zending gericht aan de 
heer Chris Morel voorzitter van 
het OCMW uiterlijk op 6 maart 
1980 toe te komen (Adv 361 

ANTWERPEN 
de Klein-Brabantse kastelen» en 
«Klein-Brabant van K tot T 
Met een knipoogje heeft de au
teur het over de zware aa-klank in 
het Puurse dialekt Met de nodige 
voorbeelden maakt Callaert dit 
duidelijk Zowat alle klanken wor
den in een lange a omgezet Zo 
vaak zelfs dat er een illustratieve 
mand vol zware a's 
Losse nummers van de Vlaamse Toeristi
sche Biblioteek zi|n, zolang de voorraad 
strekt te koop m al de VTB-boekhandels te 
gen 30 fr (60 fr voor de dubbele nummers) 
per eksemplaar, prijS te verhogen met 2 fr 
als over de post moet worden toegezonden 
Men kan daar ook inschri|ven op een abon
nement voor twaalf achtereenvolgende 
nummers tegen slechts 300 fr verzen
dingskosten inbegrepen Zulk abonnement 
kan op ieder ogenblik ingaan 

ter, Bert Peleman, Reninca en 
sportjournalist Jan Wauters 
Wie iets over Puurs-Kalfort wil te 
weten komen schaffe deze bro
chure aan zij is de kleine encyclo
pedie van twee dorpen, tot nog 
toe wellicht te eenzijdig bekend 
om hun fraaie hoofdkerk (de kate-
draal van Klein-Brabant), de asper
ge- en de bloemkolenkultuur 
De auteur Louis Callaert is geen 
onbekende in de heemkunde-we-
reld van Klein-Brabant Hij publi
ceerde eveneens «Ikonografie van 

GEZOCHT: 

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

TEL. 02-425.56.22 (na 18 uj 

De Univers i ta i re Instel l ing A n t w e r p e n r icht 
een e k s a m e n in m e t he t oog op he t a a n l e g - . 
gen van een wer f rese rve voor 

INFORMATICUS (m/v) 
( u n i v e r s i t a i r n i v e a u ) 

O Gede ta i l l ee rde in fo rmat ie is te b e k o m e n bij mej 
Van S in t ruyen - tel 031-2825 28 pos t 138 (tot 15 fe
b r u a r i 1980) - (Kan tooruren) 

O Afs lu i t ingsda tum schrifteli jke kand idaa t s s t e l 
l ing 8 m a a r t 1980 

VIERING 150 JAAR 
VLAAMSE STRIJD 

150 JAAR V L A A M S E B E W E G I N G 
W E R K G R O E P K E M P E N 

Sekretar iaat M e v r J Kenis 
Ko r te Veldst raat 81 
2300 T U R N H O U T 

Tel 014 -419748 , na 1 8 u 

Beste Vlaamse vriend. 

Sluit aan bij onze werkgroep Voor verruimde aktie 

Een strijdbare viering in de schouwburg te Turnhout wordt trouwens het hoogtepunt van deze 
aktie 

Meer verneem je tijdens een kontaktavond op vrijdag 29 februari e.k om 20 u. in «De Toerist', 
Markt 60 te Geel 

Mol, 18 januan 1980 

Prof J Maton zal deze kontaktavond mleiden 

Vriendelijke Vlaamse groeten, 
A. Anthonis, Mol 
L Belien, Mol 
W. Brijs, Turnhout 
G Craps, Meerhout 
R Decoster, Turnhout 
L Dehouwer, Vosselaar 
G De Schuyteneer, Vosselaar 

PS Verhinderd^ Stuur ons een kaartje 

W Moelants, Oud-Turnhout 
L Smit, Beerse 
J Tollenaere, Vosselaar 
J Valgaeren, Mol 
H Verachtert, Oud-Turnhout 
F Verheyen, Geel 
R Wouters, Herentals 

en kom tochi 

TURNHOUT VRIJDAG 21 NOVEMBER 1980 
SCHOUWBURG DE WARANDE - 20 U. 

FEBRUARI 

14 

15 

16 

18 

20 

21 

21 

22 

23 

23 

23 
23 

23 

24 

25 

EDEGEM Film- en dia-avond «Waarom zijn Vlamingen thuis in 
Brussel» om 20 u in lokaal Drie Eikenstraat 128 M m v Fred 
Janssen BRT journalist «Terloops» Mark Gabriels en Herman 
Breyssinck Organizatie VNSE ism Vlied Toegang gratis 
KONINGSHOOIKT Winterkoncert VU Fanfare & Drumband 
Kempenland om 20 uur in Parochiezaal Mechelbaan Inkom 50 fr 

NIJLEN Winterkoncert onder leiding van Guido Andnes «Drum
band Kempenland» in zaal Nilania Kesselsesteenweg 
ZWIJNDRECHT-BURCHT Vlaamse Knng Scheldemeeuw 
gaat naar de karnavalstoet in Bullingen Vertrek om 7 u aan het 
Vlaams Huis Kosten 600 fr (vervoer middagmaal en avond
maal) Inschr bij bestuursleden of in het Vlaams Huis Tel 
527532 
EDEGEM Voorstelling «Spoken geesten en bijgeloof^ in lokaal 
«Drie Eiken» om 20u 15 Inrichting FVV 
BORNEM Gespreksavond «Vlaamse ekonomie en de staatsher
vorming» door prof J Maton (RUG) Om 20 u in lokaal De Bron 
Kapelstraat 71 
EDEGEM Spreekbeurt «Wat betekent het weer voor ons"?» 
door prof dr H Poppe In de kleine zaal van het Elzenhof Om 
20 uur Inrichting Kulturele Knng 
BORGERHOUT Maandelijkse VU-ledenvergadering om 20 u 30 
in de zaal «Nieuwe Carnot» Gastspreker Hugo Schiltz «Mijn er
varingen als partijvoorzitter» Inkom gratis 
EDEGEM Vertelnamiddag voor de kleintjes in het teken van kar
naval Karnavalkledij is verwacht Gast is Mia Van Bueren Om 
14 u 30 in de bovenzaal «Dne Eiken» Innchting FVV Inkom gra
tis 
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 paro
chiale zaal om 19 u 30 «De Mirakelmakers» 
SCHILDE-'S-GRAVENWEZEL VU-bal in het Dienstencen
trum Schoolstraat Om 20 u 30 
SCHOTEN VU-jaarlijks ledenfeest in Hotel Koningshof Kapellei 
Gemeenteraadslid Manu Stockbroeckx geeft een korte toelich
ting over het nieuwe kadastraal inkomen Om 19 u 
BORNEM Sociaal dienstbetoon door kamerlid Joos Bomers van 
19 u 30 tot 20 u In lokaal De Bron Kapelstraat 71 

Zangfeest '80 in het 
teken van Rodenbach 
De Raad van Beheer van het ANZ 
(Algemeen Nederlands Zangverbond) 
ziet geen enkele reden om 150 jaar 
België te vieren 
Het ANZ wil daarentegen in 1980 150 
jaar Vlaamse bevnjdingsstrijd huldigen 
en zal daarom het 43e zangfeest dat 
zal plaatsvinden op zondag 27 apnl 
1980, in het teken stellen van de 
Vlaams-revolutionaire studentenleider 
Albrecht Rodenbach 
Tot tema van dit zangfeest wordt een 
tekst van Rodenbach zelf gekozen 
«Vlaanderen Vlaanderen bovenal i» 
Het ANZ konstateert momenteel dat 
de arrogantie van de Brusselse en 
Waalse politici en verenigingen tot een 
vernieuwd radikalisme noopt temeer 
daar Vlaanderen op zichzelf kan be
staan — wat de cijfers van bepaalde 
studies hebben bewezen 
Het ANZ roept derhalve alle overtuig
de Vlamingen en alle Vlaamse Kultuur-
organizaties op om op 27 apnl 1980 
massaal aanwezig te zijn om 150 jaar 
Vlaamse tievnjdingsstnjd te vieren 

«Met België, als het kan zonder België, 
als het moeti» dat is het aktuele uit
gangspunt voor het zangfeest 80 
Kaarten kan men bestellen vanaf 
maandag 18 februari op het ANZ-se-
kretariaat Vrijheidsstraat 30-32 bus 14, 
Antwerpen, tel 031-379392 of 031-
379643 

Overlijden 

te Borgerhout 
Op 3 februari j I overleed op 60-jarige 
leeftijd mevrouw Philomena Van 
Humbeek, weduwe van de heer Jozef 
Schauwvlieghe en moeder van ver
scheidene aktieve leden van de 
Volksunie 
Het afdelingsbestuur, ten zeerste ge
schokt door dit onverwacht heen
gaan, wenst aan alle naastbestaan-
den van de overledene, sterkte en be
rusting in deze droeve dagen 

— 30-jange ongehuwde man met 
diploma van hoger middelbaar 
onderwijs en met getuigschnft 
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 Brus-
sel-Zaventem-Leuven Zich wen
den tot volksvertegenwoordiger 
dr J Valkeniers Schepdaal 

21 j Jonge man, ongeh Dipl bak
kerij zoekt pass betrekking Bezit 
njbewijs «B» Liefst als autogelei-
der of bakkerij Schr of tel naar 
de h P Van Grembergen, E Hulle-
broeckstraat 14, 9068 Ertvelde 
Tel 091-446790 (N170) 

Dame 36 j zoekt pass betrekk 
kenn vn snit -I- naad Ervanng 
als verkoopster, zr betrb -I-
werkzm Schrijven of tel Paul 
Van Grembergen, E Hullebroek-
straat 14, 9068 Ertvelde, tel 091 / 
446790 (N166) 

Dame zoekt bijverdienste als 
huishoudster in de as Brussel-Ni-
nove 
Voor inlichtingen tel 
054-338236 
(N171) 

VAKANTIEREIS 
Dame met -eigen wagen zoekt 
gezellige dame 45 a 60 jaar voor 
zomervakantie in Spanje of Ita
lië Periode en land nog te be
spreken Kosten elk 50 % Tel 
057-201910 (Adv 38) 

Adv 40 
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Tessenderio 
Nog geen gemeentebegroting 
4 februari II kwam de Looise raad 
voor de eerste maal dit jaar samen 
Ofschoon het wel de hoogste ti|d 
wordt om de begroting voor 80 voor 
te brengen, bli jkt ze, zoals de voor
gaande jaren, ook nu nog niet klaar te 
zijn Het il lustreert het beleid van de 
CVP-BSP-meerderheid een totaal 
gebrek aan visie en or^anizatie! 
Van haar kant zorgde de opposit ie 
voor een ruime gevraagde dagorde 
Volksbelangen (VB) spande de kroon 
met 4 punten, terwij l PVV en groep 
Meeus elk een punt op de dagorde 
vroegen 

En maar regu la r i ze ren_ 
Ofschoon fiet schepenkollege al vol
macht heeft om eigenmachtig uitgaven 
tot 500 000 fr te mogen doen blijkt 
deze volmacht nog met toereikend te 
zijni Regelmatig moet dan ook de 
goedkeunng van de raad gevraagd 
worden voor bevoegdheidsoverschnj-
dingen Zo moest ook de jongste zit
ting weer geregulanzeerd worden 
aankoop van kilometers riolenngsbui-
zen, van mazout en wegenzout, en 
heel wat uitgaven onder het mom van 
het «Jaar van het Kind» Volksbelan
gen stemde uiteraard tegen Ook het 
politiereglement op de openbare mark
ten dat door de provincie niet werd 
aanvaard, moest geschorst en in gewij
zigde vorm opnieuw gestemd worden 

_.en u i t gaven 
In de begroting van het O C M W zal de 
gemeente een bijdrage leveren van bij
na 10 miljoen 
Met de bedoeling een gemeentelijke 
bouwzone te scheppen achter het Ko
ninklijk Ateneum, tussen Russelenberg 
en Gerhagenstraat, zal de gemeente 
aldaar grond aankopen 
Het ontwerp van toegangsweg, par
king en pompstation voor het sport
park werd goedgekeurd en de pnjs er
van wordt geraamd op 11 miljoen 
De ruwbouw van de gemeentelijke 
feestzaal op de Vismarkt is eindelijk 
klaargekomen evenals de rekening 
31 miljoen zonder BTWi 
Ook het ontwerp van nolenng en een 
fietspad aan weerszijden van de Scho
terweg werd goedgekeurd en wordt 
geschat op 36 miljoen Maar om deze 
werken te kunnen uitvoeren, moet 
eerst de waterleiding verlegd worden 
en dit kost nog eens 3 miljoeni In ver
band met de uitbreiding van het elektri
citeitsnet in de weekendzone van de 
Schoterse bossen en het aanbrengen 
van openbare verlichting, vroeg Karel 
Wijckmans (VB) in hoeverre dergelijke 
kosten verhaald worden op de betrok
ken eigenaars 

Ter Scoete 
«Ter Scoete» is de naam van de cafe-
tana van 7 miljoen, die de gemeente 
aan de zandberg in de Gerhagenbos-
sen heeft laten bouwen voor de V V V 
De V V V betaalt hiervoor een huurprijs 
van 138 012 fr per jaar of 2 % op het 
door de gemeente geïnvesteerde kapi
taal Deze cafetaria wordt nu door de 

LIMBURG 

VVV verder verhuurd In verband hier
mee kloeg Ml! Pais (VB) de eigenaardi
ge gang van zaken aan nl het onder
verhuren van een gemeentelijke eigen
dom waardoor in dit geval de V V V de 
winsten kan opstrijken' 
Van zijn kant had Rik Decoster (VB) 
vastgesteld dat men al bezig was met 
het omhakken van bomen om er in-
steekparkeerplaatsen te maken voor 
deze cafetaria ofschoon er op amper 
100 meter een geasfalteerde parking is 
voor honderden voertuigen i Hij vroeg 
verder omhakken onmiddellijk te ver
bieden en wie verantwoordelijk was 
voor dit omhakken De burgemeester 
wist van nietsi 

G e v r a a g d e d a g o r d e 

Daar het oude postgebouw (hoek 
Markt-Stationsstraaü te koop staat, 
stelde de PVV voor dat de gemeente 
zou proberen dit gebouw te kopen om 
er gemakkelijker te kunnen voor zor
gen dat dit gebouw een handelsbe
stemming zou krijgen De ganse raad 
steunde dit voorstel omdat de Looise 
markt al te zeer ingenomen is door 
(bank-) instellingen die s avonds en tij
dens het weekend gesloten zijn en dus 
weinig leven in de brouwenj brengen 
Voor de bouw van een buurthuis in 
Engsbergen is de gemeente pnncipieel 
akkoord om een stuk grond naast het 
voetbalterrein van Penarol aan te ko
pen De groep Meeus wilde hierover 
een definitieve beslissing, maar de 
meerderheid verwierp di t 
De rest van de gevraagde dagorde 
was voor Volksbelangen 
• Mil Pals vroeg dat de gemeentelij
ke technische dienst een inventans 
zou maken van de ongebruikte braak
liggende gemeentegronden De be
doeling hiervan is deze gronden ener
zijds te laten gebruiken als speelterrei-
nen On kinderrijke buurten) anderzijds 
te bet)ossen Men ging akkoord 
• Reeds voor dne jaar had Volksbe
langen voorgesteld dat de gemeente 
een «veiligheidsplan» zou opstellen 
Thans interpelleerde Mil Pals over de 
stand van zaken De burgemeester 
antwoordde dat men op provinciaal 
vlak kiezig is met een rampenplan en 
nog zo van die dingen Maar de ge
meenteraad of de bevolking (om wie 
het ten slone gaatO erbij betrekken 
blijkt met nodig te zijni 
• Daar de toegang tot het gemeente
lijk jeugdhuis t Muuzaaike al jaren in 
een erbarmelijke toestand is, vroeg 
Volksbelangen tenminste een voorlo
pige verharding in afwachting van een 
definitieve weg (dit is dezelfde weg als 
de toegangsweg naai" het achterlig
gend sportpark) Akkoord 
• Ten slotte deed Therese Gobert 
een voorstel om het gemeentehuis ein
delijk eens toegankelijk te maken voor 
minder-validen en te zorgen voor een 
opvang Haar voorstel was zo kon-
kreet en eenvoudig dat de meerder
heid er met naast kon en beloofde haar 
voorstel te realizeren 
Voor de begroting nog even geduld' 

L De Bruyn 

FEBRUARI 
14 EIGENBILZEN. Gespreksavond over -Het geld van de Vlamin

gen» Spreker Maunts van Haegendoren Om 20 u in de Ge
meentezaal Tema's die behandeld worden «Vlaamse aanwezig
heid in het Belgisch grootkapitaal», «Ekonomisch federalisme 
weldaad voor Vlaanderen, «Fiskaal federalisme enig juiste basis 
voor Nieuw-Belgie» ( i s m het DosfelinstituuO 

15 WIJCHMAAL-PEER Kaartwedstrijd (zetten) om 20 u in t 
Leeuwke 

22 EIGENBILZEN Gespreksavond in samenwerking met het Dos-
felinstituut over «Taalgrens, volksgrens staatsgrens» Spreker 
Walter Luyten Om 20 u in de gemeentezaal 

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

29 LOMMEL Debatavond «Bewapening of ontwapening» met voor 
de V U kamerlid Willy Kuijpers, voor de CVP Van Spijbroeck, 
voor de BSP Tobback en voor de PVV Box Moderator Louis 
Vertieeck Een inrichting van VUJO, CVP-jongeren, BSP-jonge-
ren en PVV-jongeren van Lommei Om 20 uur in buurthuis te Lut-
lommel 

lepel & vork 
F R I T U U R - E E T H U I S 

I N G R I O 

Olensew^g 41, Westerio 
CVoortkapel) tel 014 213696 

Vraag prijzen voor uw feestme 
nus 
Specialiteiten 
Alle dagen verse mosselen 

F E E S T Z A L E N - S A L O N S 
DE L A N D S K N E C H T 

Aannemer van alle feesten 
Ook verhuring van tafelgenef 

Schilderstraat 33 
2000 Antwerpen 
Tel 031 37 4572 

DE O U D E K R I N G 

Cafe VU lokaal 

Dorpsplein Heusden Limburg 

CAPE-FR ITUUR 
DE S N O E C K 

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

Banketbakkerij 
ANTWERPIA 

Geraardsbergsestraat 38 
9300 AALST 
Maunts GOSSYE 
Tel 053-213533 

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

SPECIALIST VOOR 

AL UW FEESTEN ! 

Verzorgde keuken 
demokratische prijzen, 
uitgelezen dienstbetoon 

Kesselsteenweg 38 
2260 Nijlen - Tel 031/818841 

Feestzalen 
H O F V A N A R A G O N 

Aragonstraat 6 Lier 
Tel 031 801568 

Restaurant Pa lmhof 
— tafelhouder — 
Specialiteit gerookte vis 
Schoolstraat 52, 
Kapelle-op-den-Bos 
Tel 015/71 1940 
Feestbespreking op maandag, 
dinsdag en donderdag van 19 
tot 21 u Woensdag gesloten. 

Maak ook eens kennis met de gezel 
lige sfeer in 

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

Dorpstraat 10 
2922 RAMSDONK. 

Tel 015-711549 

Industriële brood- en banketbakkerij 
en roomi|S 

Wilfried BLANCQUAERT 

Grote Kouter 47, UITBERGEN 

Tel 091 67 5712 

Steeds welkom in 

K R E K E L H O F 

drankhuis met sfeer 
Brusselbaan 11 Gooik 

Tel 054 3348 57 
Uw tw/eede thuts' 

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

U N D E N H O V E 

Bellestraat 49 
1970 HEKELGEM 

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

F E E S T Z A A L . E D E L W E I S S » 

Vossemberg 13,1981 VOSSEM, 
tel 02-7674576 

Alle feestelijkheden Mogelijk
heid tot huren van bestekken 

Restaurant B R A K E L H O F 
Rondpilein 5 Brakel 

Tel 055-424107 

Feestzaal voor alle 
gelegenfieden 

Bent u van Aa ls t ' 
Komt u naar Aa ls t ' 
Altijd welkom in cafe 

I N D E O O I E V A A R 

bij Jef Michiels, 

Hopmarkt 9, 
9300 Aalst Tel 053-775074 

ORTHAL' 
UW KOfFIEHUIS 
Het Koffiehuis der 
Denderstreek 

Kattestraat 20, AALST 

SPECIALITEIT 
van WAFELS 
en IJSROOM 

't IS een specialist 
zoek hem op 
voor vlees of toespijs 
de Beauvoordse pastei 
't IS de meest verteerbare 
de meest klassieke, 
de beste 

W I J N I M P O R T H E R M A N 
Menenstraat 376, Wevelgem 

Tel 056-412922 

Bordeaux- en bourgognewijn, 

rechtstreeks van invoerder 

Toegankelijk 

vnjdag van 17 tot 20 u , 

zaterdag 10-13 uur 

^of trn (T'ciilioorn 

1 
Restaurant 
Feestzaal Café 

U i t b a t i n g : 
E r n a Van Dooren 
Keierbers25 

1700 Asse Tel. 02/452.95.15 
Maandae ercsloten 

14 FEBRUARI 1980 
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FILMTHEATERS 

studio 
W E E K V A N 15 FEBRUARI 

T O T 21 FEBRUARI 1980 

TERVUREN 
Vrijdag zaterdag zondag maan
dag dinsdag woensdag 20 u 30 
Zondag 15 u 18 u 20 u 30 

M O O N R A K E R 
film van Lewis Gilbert, 

met Roger Moore 
als James Bond 007 

NIVWF 
Donderdag 20 u 30 

S I B E R I A D E 
van Andrei 

Mikhalkov Kontchalovsky 
"Speciale prijs v d jury 

Cannes 1979» 

KT 

K T 

TIENEN 
Vrijdag zaterdag 19 u 
Zondag 15 u KT 

THE S O U N D O F M U S I C 
van Robert Wise 

met Julie Andrews 
Vrijdag zaterdag 22 u 
Zondag 18u 30 
KNT Tweede week 

A P O C A L Y P S E N O W 
film van 

Francis Ford Coppola, 
met Martin Sheen 

Marlon Brando Robert Duvall 
Zondag 22 u 
Maandag, dinsdag, woensdag 
20 u 30 KNT 

C H R O M O S O O M 3 
van David Cronenberg 

met Oliver Reed 
NIVWF 
Donderdag 20 u 30 KNT 
P R O F E S S I O N REPORTER 

van Michelangelo Antonioni 
met Jack Nicholson, 

Maria Schneider 

KURSAAL TURNHOUT 
Zaterdag zondag woensdag 
15 u K T 

ELVIS THE M O V I E 
van John Carpenter 

Vnjdag 20 u 30 
Zaterdag zondag 18 u 

C H R O M O S O O M 
«THE B R O O D » 

film van David Cronenberg 
met Oliver Reed 
Samantha Eggar 

Zaterdag zondag maandag, 
dinsdag 20 u 30 

Woensdag 18 u KNT 
DE N O N EN H A A R K I N D 

van Tito Davison, 
met Julio Aleman 

NIVWF 
Woensdag 20 u 30 KNT 
P R O F E S S I O N REPORTER 
van Michelangelo Antonioni, 

met Jack Nicholson, 

LEUVEN 1 
16 u KT 

In stereo Derde week 
F A N T A S I A 

van Walt Disney 
20 u KNT 

ELVIRA M A D I G A N 
van Bo Widerberg 

met Pia Degenmark 
14 u 18 u 22 u 
Premiere België KT 

R O C K Y II R E M A T C H 
van Sylvester Stallone 
met Sylvester Stallone, 

Talia Shire 
24 u KNT 

A M A R C O R D 
van Federico Fellini 

LEUVEN 2 
14 u, 18 u Tweede week 

Sean Connery, Natalie Wood 
M E T E O R 

Film van Ronald Neame 
20 u KT 
Derde week 

B L A C K J A C K 
film van Kenneth Loach 

22 u KNT 
PLAY IT A G A I N S A M 

film van Herbert Ross, 
met Woody Allen, 

Diane Keaton 
16 u, 24 u KT 

LA L E G I O N S A U T E S U R 
K O L W E Z I 

film van Raoul Coutard, 

Wij gedenken 
Emiel Hermans 
Te Assent overleed Emiel Hermans, 
oud-oorlogsburgemeester 
Hi | werd ten grave gedragen op dins
dag 12 februari 1980 
Zo verdwijnt uit de streek een van die 
moedige mensen die binnen het Ha-
geland in de donkere, moeili jke oor
logsperiode orde op zaken wilde 
houden 
Hun inzet werd niet beloond en 
slechts door weinigen naar waarde 
geschat 
Hoog staat de inzet van Emiel Her
mans in onze geest gegrift 
Namens het arrondissementsbestuur 
en de mandatarissen betuigde ka
merlid Willy Kuijpers zijn rouw 

VU Halle-Vilvoorde 
venwerpt A29 
De arrondissementsraad van d e 
Volksunie Halle-Vilvoorde vindt dat de 
verstedelijking dient beheerst te wor
den, de open ruimten behouden en de 
wateren beschermd, vindt dat de land
bouw en de landbouwbedrijven in een 
landbouwgebied eveneens dienen be
schermd te worden Dat moet inge
gaan worden tegen de verdere centra-
lizatie te Brussel en dat het gewestplan 

Halle-Vilvoorde moet gerespekteerd 
worden 
Om al deze redenen spreekt de VU-ar-
rondissementsraad zich uit tegen de 
aanleg van een overbodige A29 
Een ontsluiting van Dendermonde 
moet gezocht worden door een verbe
tering van de bestaande wegen Den-
dermonde-Aalst, Dendermonde-Me-
chelen en Dendermonde-Asse-Brus-
sel 

Milieu- en natuurraad 
nodigt uit te Rillaar 

De raad voor milieubeheer en natuur
behoud met adviesbureau te Scher-
penheuvel, tel 013-771511 of 
33 57 3 1 , doch met voornamelijk 
werking over gans Vlaams-Brabant 
wil zich als a-politieke vereniging inzet
ten voor de bescherming van ons leef
milieu, de rechten van de mens, het Eu
ropa der volkeren, de goedheid jegens 
de dieren en de bevordenng van de 
korrekte omgangstaal 
Vooral de VU-leden van Aarschot-
Diest nodigen wij langs deze weg per
soonlijk uit tot onze DJ-dansavond met 
optreden van Ann Christy en Jimmy 
Frey Vrijdag 29 februari '80 -De Vier-
tap» (centrum Rillaar, aanvang 21 u 
Stadskledij Inkom 50 fr 

(medegedeeld) 

Faciliteiten — Stommiteiten 
De Volksuniejongeren Kraainem-Wezembeek-Oppem maken dergelijke sticker 
voor afdelingen in het hele land 
ZIJ zijn oranje-fluorescerend en houden krachtdadig de eis in van de afschaffing 
van de faciliteiten 
Te bestellen per honderd aan de eenheidspnjs van 1 frank Cl 00 aan 100 frank) 
op rekeningnummer VUJO KWO 001-0677711-48 
Gelijkaardige stickers met opschrift «Franse ratten rol uw matten» «Republiek 
Vlaanderen» «Voor een Europa der Volkeren» zijn aan dezelfde prijs te verkrij
gen op rekeningnummer van VUJO Malle-Vilvoorde 001-0751184-92 

HET LEVENDE 
WATER 

Eeuwen geleden spraken 
de Romeinen-reeds van de 
buitengewone gezond-
heidseigenschappen van 
«Tönissteiner Sprudel». 
Bi) de bron vindt men 
oude mschriften als «fons 
sanitatis, effectu mirabi-
lis» (gezondheidsbron, 
wonderbaar in ha^r helen
de werking). 
Mijnheer Beylemans, on-
derpostontvanger van 
Roosbeek, is de oude Ro
meinen heel erg dank
baar. Daarom een leuk ver
haal, dat zelfs Asterix wat 
gunstiger tegen de Romei
nen zou s temmen 
Een acl)ttal jaar geleden, 
zat Mijnheer Beylemans 
aardig geplaagd met nier
stenen. Wie ooit een nier-
krisis kreeg, zal m het lij
den en de pijn van de post-
ontvanger kunnen inko
men. 
Gelukkig hoorde de held 
van dit verhaal ergens pra
ten over Sprudel Tönisstei
ner, naar samenstelling en 
smaak een v/aarachtig 
wonderwater 
Naar Duitsland geschre
ven, waar de wonderbron-
nen zich bevinden, kwam 
snel een antwoord met het 
adres van de alleenverde
ler voor Benelux, Abts, 
Tiensesteenweg 128, Kor-
beek-Lo. Tel. 016/46.63.11. 
Pijn maakt echter skep-
tisch en onze onderpost-
ontvanger kocht één enkel 
flesje bij Vader Abts, en 
liet de inhoud van dat fles
je grondig analyseren. En 

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

Tönissteiner Sprudel 
speciaal aanbevolen is bij 
de bestrijding van : 
1. ziekte der urine-afvoer-

kanalen. 
a) reinigen der nieren, 
urinewegen, blaas- en 
voorstanderklier (pros-
tatis). 
b) reinigen bij nierste
nen ; ook fosfaat- en 
karbonaatstenen. 

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

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

4. ziel^teverschijnselen bij 
de stofwisseling. Urine
zuur diathese met haar 
gevolgen. Jicht. 

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

(advertentie) 

CARRIÈRE 
De financiële sector biedt O niet alleen stabiliteit maar is 
ook de best betalende. 
Argenta, als de snelst groeiende Groep met een brede waaier 
van activiteiten, biedt reële kansen op korte termijn aan 
jonge ambitteuse mensen - niet ouder dan 30 jaar - van 
A6/A1 of universitair niveau (T.E.W. - rechten - of andere). 
Wij stellen met u een concreet carrièreplan op met inge
bouwde timing. 
Bijvoorbeeld : 
- Na 1 jaar rekeningenbeheer kan men reeds controleur 

benoemd worden. 
Na 1 jaar controleur komt men in aanmerking voor 
credit-man, diensthoofd, kantoordirecteur enz. 

- Na 6 maanden informaticaopleiding wordt men reeds 
lid van een projectteam, binnen de 2 jaar kan men 
reeds projectleider zijn. 

Interesse ? Schrijf uitvoerig 
ter attentie van de heer Raymond Aerts 

groep argenta 
b e t g i ë l e i 1 4 2 - 1 4 4 2 0 0 0 a n t w e r p e n 

sparen - k red leten - verzeker ingen - f iduciaire 

BRABANT 
Mum 
FEBRUARI 

14 RUMMEN-GEETBETS- Voorlichtingsavond over de herziening 
van het kadastraal inkomen o l v kamerlid Willy Kuijpers Om 
20 uur in cafe Frans Lavrese Ketelstraat 

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

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

17 SCHEPDAAL Groot kinderkarnavalfeest om 14 u 30 in de zaal 
Caerenbergveld optreden van de kinderfesbvalgroep «Bim-Bam-
Bom» met goochelaar, klown, organist en prezentator Om 16 uur 
verkiezing van pnns en pnnses karnaval Om 16 u 30 vieruurtje 
en uitdeling van feestpakket aan alle kinderen tot en met 12 jaar 
In aanwezigheid van kamerlid J Valkeniers 

18 TREMELO-BAAL: Voorlichtingsavond over de herziening van 
het kadastraal inkomen o I v kamerlid Willy Kuijpers Om 20 uur in 
cafe «De Ster», Isabelplein 4 te Scherpenheuvel (aan de basiliek) 

22 LEUVEN- Voorlichtingsavond over de herziening van het kadas
traal inkomen o l v kamerlid Willy Kuijpers Dit tijdens de 
arrondissementsraad in Café Goudsbloem, Goudsbtoemstraat, 
om 20 uur 

22 HALLE-VILVOORDE: Verkiezing van een nieuw arrondissemen
teel komitee, Kongresstraat 53 te Brussel Om 20 uur Kandidatu
ren indienen tot 20/2 

23 KRAAINEM: Verkavelingsrondrit o l v Vic Van Cutsem. Samen
komst om 14 uur aan het gemeentehuis 

23 KAPELLE-O/D-BOS: Kinderfeest met poppenkast enz. Om 
14 uur in zaal S t^ozefsknng 

23 TERNAT-WAMBEEK-LOMBEEK. 10de haantjeskermis vanaf 
18 uur in feestzaal «Uilenspiegel», Kerkstraat 24 te Ternat Prijs 
50 fr Ook op 24/2 vanaf 11 uur en op 25/2 vanaf 18 uur 

23 LIEDEKERKE: FVV-spagetti-avond vanaf 18 u in Vlaamse Knng, 
Stationsstraat 7 

23 HEIKANT-ROTSELAAR: Groot VU-bal in de parochiezaal Om 
20 u met reuzetombola DJ Magie Machine 

24 LENNIK. Winterwandeling onder leiding van Carlos Van Coillie 
Vertrek om 14 u aan de kerk te Eizenngen 

24 KAMPENHOUT- Algemene ledenvergadering met etentje vanaf 
18 u in het Veilinghof te Kampenhout-Sas Inschrijvingen bij be
stuursleden 250 fr per menu 125 fr voor kinderen 

25 TIELT-WINGE Voorlichtingsavond over de herziening van het 
kadastraal inkomen o I v kamerlid Willy Kuijpers Om 20 uur in ge
meenteschool (aan het gemeentehuis) te Tielt 

27 JETTE: Info-avond aan de VUB door Toon Van Overstraeten 
over «Vrijheidsstnjd in internationaal perspektief» Om 20 uur, 
C107 

29 GRIMBERGEN' Info-cyclus -Het geld en de arbeid van de Vla
mingen» door Maunts Van Haegendoren in het Kultureel (Cen
trum SB om 19 u 30 ( L van G ) 

29 LENNIK: Jaarlijks -mosselfeest 1980» vanaf 18 uur in de Verze
kering tegen de grote dorst te Eizenngen Ook op 1 en 3/3 vanaf 
18 uur en op 2/3 vanaf 11 u 30 

29 MOLENBEEK: VU-algemene ledenvergadering, tevens bestuurs-
verkiezingen om 20 u 15 in socio-kulturele raad te Koekelberg. 
Pantheonlaan 14 Voor inlichtingen Rik Sellings, sekretans, Edm 
de Gnmberghelaan 44 te 1080 Brussel, tel 02^278208 
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Studiedag over een 
verkeerscirculatieplan 
te Gent 

Gids 
«Bejaardenzorg» 
_ te Gent 

De Volksuniefraktie van de stad Gent 
organizeert in samenwerking met het 
Politiek Kaderinstituut en het 
Vormingscentrum Lodewijk Dosfel 
een studiedag rond het Verkeerscircu
latieplan van de stad Gent De dag gaat 
door nu zaterdag 16 februari in de 
Oude Abdij te Drongen. 

W a a r o m deze s t u d i e d a g ? 

Gent IS een stad van zowat 250.000 in
woners met elf deelgemeenten met 
een grote diversiteit, een centrum met 
een heleboel funkties te vervullen: win
kelcentrum, kultuurcentrum, toerisme, 
wonen, werken, ontmoeten. 
Een goede struktuur, een duidelijke be
stemming en funktieaanduiding zijn 
hierbij van belang. 
Deze studiedag beoogt een duidelijk 
inzicht te krijgen in de verschillende 
funkties van de binnenstad en hoe via 
een verkeers- en openbaar vervoer
plan bijgedragen kan worden tot een 
meer «leefbaar» worden van deze bin
nenstad en een beter vervullen van 
haar specifieke funkties. Dit alles heeft 
zijn ruime weerslag op het gehele 
grondgebied van de stad en zelfs van 
de randgebieden. 
Hoe zien wij dit alles? Welke zijn vol
gens ons hierbij belangrijke elemen
ten? 
Een dag met informatieïnbreng en ver
der een open gesprek op zoek naar 
haalbare oplossingen. 
In ieder geval de moeite waard om er 
op aanwezig te zijn. De studiedagver
antwoordelijken zijn Guido Deroo en 
Johan Beke. 

P r o g r a m m a 

9 u. 30: uitdelen van infomateriaal. 
10 u.' toelichtingen bij het verkeerscir
culatieplan door de heer K Mortier, 
hoofdpolitiekommissans en de heer N. 
Dehaene, ingenieur-dienstchef van de 
T.D. Stedebouw. 
Plenair gesprek na.v. deze toelichtin
gen. 
12 u. 30- middagmaaltijd. 
14 u.' Hoe zit het verder met de plan
nen voor het openbaar vervoer? 
15 u plenair gesprek met het zoeken 
naar goede oplossingen. 
Welke oplossingen kunnen wij voor
staan? 

GROOT-GENT: 

— Een industrieel ingenieur 
landbouw zoekt een passende 
betrekking 
— Een 25-jarige licentiate licha
melijke opvoeding zoekt passen
de betrekking in het Gentse. 
Zich wenden: O. Van Ooteghem, 
senator, Oud-Strijdersstraat 29, 
9219 Gentbrugge (tel. 091-
30.72.87). (N 165) 

Deinze: 
CVP-meerderheid 
even in 't nauw 
In het vorig artikeltje over de Deinse 
gemeenteraadsleden sloop wel een 
storend foutje- de schepen van kuituur 
IS baron 't Kint de Rodenbeke (en niet 
graaf.. dit is de titel van zijn vader, eige
naar van het gekende kasteel van Ooi-
donck waar men zelfs als Deinzenaar 
moet betalen om in de tuin te mogen 
komen..) wat hem evenwel niet belet 
zijn kinderen naar een Franstalige 
school te sturen Toch wel tekenend. 
In de laatste gemeenteraad gebeurde 
het bijna onmogelijk geachte- de CVP-
meerderheid werd er, ondanks de 
19-8-verhouding, haast in de minder
heid gesteld bij de beslissing over het 
aankopen van een gebouw voor stads-
doeleinden Het debat (met tussen
komst van de VU-raadsleden en de 
KVB-kopman Jacques de Ruyck) ein
digde op een 9 ja, 8 nee, 8 onthoudin
gen-resultaat. De CVP is haar kopman 
kwijt — hopelijk met voorgoed — en 
begint serieus te zwalpen 
De oppositieraadsleden blijken de eni
gen te zijn die de dossiers gaan inzien 
De meerderheid is er biezonder groot 
maar ook biezonder zwijgend (en 
soms IS dit maar een groot geluk) 

(gn) 

Welke alternatieven kunnen wij aan
brengen ' 
Hoe dit verder te realizeren? 
Einde rond 17 u. 

M o e t u w e t e n 

Voor alle gemeenteraadsleden van 
VU-Gent, alle fraktieleden, leden poli
tiek kollege, afdelingsbestuursleden en 
alle belangstellenden. 
De studiedag gaat door op zaterdag, 
16 februari 1980. In de kursuszaal van 
de «Oude Abdij-Ontmoetingscentrum 
De Sirkel, Dorpsplein 13, 9810 Dron
gen (091-26.52.26) (parking en toe
gang via binnentuin). 
Tussenkomst voor de maaltijd - koffie: 
ter plaatse te regelen. 
Inschrijving: Zich wenden tot: Vor
mingscentrum Lod. Dosfel, Benne-
steeg 4. 9000 Gent (091-23.08.24). 

Vrijwilligers beschikken niet altijd over 
voldoende kennis om de bejaarde 
wegwijs te maken in de doolhof van 
voorzieningen. De Welzijnsraad van 
de stad Gent heeft daarom aan een 
-Gids voor vrijwilligers»-bejaarden-
zorg gedacht. Deze gids bevat voor 
het grootste gedeelte een inventariza-
tie van de bestaande voorzieningen in 
Gent 
Van elke dienst wordt een korte be
schrijving plus adres, telefoon en ope
ningsuren gegeven. 
Bestelling: door storting van 50 fr. op 
de bankrekening van de Welzijnsraad-
Gent 441-7012101-22 met vermelding 
«Gids bejaardenzorg». 
Dezelfde raad geeft ook een maand
blad uit voor en van mensen die zich in
zetten voor de uitbouw van een betere 
welzijnszorg. Het «Gents Welzijns-
nleuws» kost 100 fr., te storten op bo
venstaande bankrekening met vermel
ding Abonnement «Gents Welzijns-
nleuws». 

VOS-SOCIAAL DIENSTBETOON - GENT 

Attest van gemobilizeerde '39-'40 
Aangezien de termijn voor aanvraag 
van de kaart met opgave van oorlogs-
diensten (Strijderskaart) en attest van 
gemobilizeerde 39-40, onverbiddellijk 
zal afgesloten worden op 31 maart 
1980, kunnen de laatkomers deze nog 
aanvragen, op de maandelijkse zitda-
gen voor Gent en omstreken, de eer
ste zaterdag van de maand, van 
16u 30 tot 18u. 30 in Spijshuis Nor-
maalschool. Citadellaan 5 (bij de Heu-
velpoorO. De tweede zaterdag van de 
maand, ook te Gent Café Madox, Pad-
denhoek 3, (bij het VTB-gebouw, aan 
de Kaianderberg) van 16 u. 30 tot 19 u. 
Andere belanghebbenden kunnen ook 
schnjven, naar Roelandt Albert, Dr. Em. 
Maeyensstraat 2/A, 9110 Sint-
Amandsberg (de nodige postzegels 
bijvoegen a u b ) . 

Getuigschrift van goed gedrag, en at
test met data van mobilizatie in 1939 
en terugkeer in 1940 is onmisbaar voor 
de aanvragen, en ook als men de on
derstaande vragen kan ondertekenen. 
1 niet veroordeeld te zijn geweest we
gens overtreding van het militair Straf
wetboek: 

2. niet veroordeeld te zijn geweest we
gens misdaden of wanbedrijven tegen 
de binnenlandse of buitenlandse veilig-' 
heid van de Staat; 
3. niet vervallen verklaard te zijn van 
de Belgische nationaliteit krachtens de 
wet van 30 juli 1934 en de besluitwet 
van 20.6.1945; 
5. met in de vreemde veroordeeld te 
zijn geweest wegens samenwerking 
met de vijand. 

(meegedeeld) 
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14 ST.-DENIJS-WESTREM: Gespreksavond met algemeen voorzit
ter Vic Anciaux. Om 20 uur in het Gildenhuis. 

15 GENT: Spreekbeurt door Hugo Schiltz over -De VU en de fXJlitie-
ke toestand in 1979». Om 20 uur in Vlaams Huis Roeland. Org.: 
VUJO-Gent 

16 GROOT-HERZELE: 9de dansavond in zaal Kontakt Hlllegem om 
21 uur. Orkest: The Honey's. 

16 HILLEGEM (HERZELE): VU-bal van Groot-Herzele om 21 uur in 
zaal Kontakt Orkest: The Honney's. 

20 LEDE: 2de informatie-avond over de kadastrale perekwatie door 
de heer Frans Van der Eecken om 20 uur in zaal -Den Bonten 
Os». Gratis toegang. In aanwezigheid van schepen P. Jules Hen-
derickx. 

20 GENTBRUGGE: Kruidenavond-FVV -Koken en kruiden» om 
20 u. in Gentbrugse dienstencentrum. Kasteelstraat Spreekster: 
mevrouw Taelman 

23 DE PINTE: Vlaams dansfeest om 20 u. 30 in zaal -Blancatony», 
Baron de Gieylaan 161. Disco Pallieter De opbrengst moet die
nen om in De Pinte een 150 jaar Beigië-dag te organizeren Org.: 
Uzerbedevaartkomitee, VOS en de aangesloten verenigingen. 

29 EREMBODEGEM: Spreekbeurt over -Kansen van de Vlamingen 
nu?» door Nelly Maes. Om 20 uur in café Rembrandt Stations
straat te Erembodegem-Centrum. 

29 GENT: 4de Kaasavond om 20 uur in de feestzaal «Reynaert», 
Reynaertstraat te Gent VNJ-Gewest Gent 

et ^alm0l^utó 
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In memoriam Amaat Bockaert 

JAN PAUWEI.S-DE BRAUWER 
De zaak met familietraditie 

Amaat Bockaert — officieel heette 
hij Aimé, voor zijn oude vrienden 
was hij «Meten» — kwam uit Aalter, 
een begaafde zoon van een oer
vlaams geslacht van plattelandsno-
tabelen. 
Ik maakte voor het eerst kennis met 
zijn naam in 1938. Amaat Bockaert 
was toen advokaat te Gent, schoon
zoon van professor Daels. Hij voer
de de Vlaams-nationale lijst aan 
voor de gemeenteraadsverkiezin
gen in die stad. Hij werd ook verko
zen, alleen. Een lichte teleurstell ing 
misschien — hij had graag twee ze
tels veroverd — maar toch een pres
tatie in het Gent van die dagen dat 
nog beheerst werd door liberale en 
katolieke franskil jons. 
De politieke loopbaan van Amaat 
Bockaert heeft niet lang geduurd: 
anderhalf jaar na de gemeente
raadsverkiezingen was het oorlog. 
Tijdens de oorlog 1940-1945 werd 
hij arrondissementskommissaris 
voor Gent-Eekio, een rustig adminis
tratief amb t dat hij ongetwij feld in 
andere ti jden met ere zou zijn bijven 
vervullen. 

Doch hij moest er zoals zovelen na 
de bevrijding voor boeten: ter dood 
veroordeeld door de Krijgsraad, met 
vervallenverklaring van de Belgi
sche nationaliteit wegens verstek. 
Bockaert was iemand die in de ge
vangenis zou zijn weggekwijnd. Ook 
in de stad was hij trouwens een 
mens van de buiten gebleven, van 
de grote luchten, de landwegen, de 
bomen en het water. 
Hij week met zijn familie uit naar Ar
gentinië en richtte daar een boek
handel op, met de symbolische 
naam «Erasmo». Naar Erasmus, hu
manist levenskunstenaar, Nederian-
der van Noord en Zuid, apostel der 
verdraagzaamheid. 

De verhuizing van de familie Bo
ckaert was echter maar tijdelijk. Af
scheid van Vlaanderen had hij niet 
genomen: zijn vrouw en kinderen liet 
hij de Belgische nationaliteit bewa
ren met het oog op hun terugkeer. 
Het Nederlands bleef de taal van de 
huiskring. De kinderen kwamen naar 
Vlaanderen studeren en hebben zich 
ook allemaal in Vlaanderen geves
tigd. 

Zo mocht ik hem voor het eerst in le
venden li jve ontmoeten in 1971 toen 
hij mij vroeg, te willen tussenbeide 
komen bij de minister van Justit ie 
met het oog op zijn terugkeer. Klan-
destien was hij hier al min of meer, in 
de ietwat tragi-komische situatie 
van de man die, vervallen verklaard 
van de Belgische nationaliteit en 
dus vreemdeling, «op bezoek» 
mocht komen bij zijn echtgenote, 
maar die op gezette tijden een poos 
de grens over moest wegens de be
perktheid van zijn verbli j fsvergun

ning. Zeer gelukkig was hij, toen het 
nieuws kwam vanwege de Veil ig
heid van de Staat dat hij geen ver
bli j fsvergunning meer nodig had en 
zonder verder kunst- en vliegwerk 
bij zijn familie kon blijven. 
Na een kort verbli j f te St-Deni js-
Westrem ging hij weer naar Aalter 
wonen, zijn Aalter, waar intussen 
ook twee van zijn kinderen wortel 
hadden geschoten. 

Amaat Bockaert was geen hemelbe
stormer, geen groot strijder, geen 
man van aktie, veeleer een wijs en 
beschouwend genieter van de goe
de dingen des levens: een mooi 
boek, een glas belegen wijn, een ge
zellig gesprek met vrienden. 
Maar dan wel een man met een alles 
overheersende liefde voor zijn volk, 
een onzeggelijke trouw aan de 
Vlaamse Beweging en het Vlaams-
nationalisme: als Vlaanderen hem 
riep, ging hij — de bedachtzame — 
vri jwel zonder nadenken, ook als de 
hem opgedragen taken niet geheel 
pasten bij zijn temperament 
Zo was hij AKVS'er in zijn jongstu-
dententijd, werd hij preses van het 
KVHV-Gent als universiteitsstudent 
Als advokaat was hij op een be
scheiden wijze aktief in de Vlaamse 
Konferentie van de Balie. Dan kwam 
de pol i t iek-

Zijn Vlaams-nationale overtuiging 
bracht hij over op zijn kinderen. Eén 
ervan. Lieven Bockaert, bracht het 
tot zijn ontsteltenis in 1974 zelfs tot 
plaatsvervangend volksvertegen
woordiger voor de VU en is nog al
ti jd een vooraanstaand bestuurslid 
en mentor van de VU-afdeling Aal
ter. 

Amaat Bockaert zelf mocht niet 
meer aan politiek doen. Maar hij 
heeft de Volksunie alti jd gesteund, 
ook in de moeili jkste momenten. Hij 

was niet alleen trouw, hij had ook 
vertrouwen. Ik zal nooit vergeten 
hoe wij , toen wij met de Aalterse 
VU-vrienden in de zware kiesti jd 
van december 1978 onze tocht van 
huis tot huis in Aalter en omgeving 
aanvingen, vooraf nog een kop kof
fie moesten gaan drinken bij Amaat 
Bockaert die ons het hart onder de 
riem stak en die met ontroering de 
brief voorias die zijn vriend Karel 
Peeters aan zoveel oude getrouwen 
had geschreven, om toch vooral de 
Volksunie te steunen. 
Nadien is hij wat gaan sukkelen. En 
veel te vroeg, in zijn 72ste levens
jaar, is hij gestorven. 
In het overl i jdensbericht wordt door 
de familie met treurnis opgemerkt 
«dat amnestie ook voor hem te laat 
komt». Het is helaas waar. 
Wel weet ik uit de gesprekken die ik 
met hem mocht hebben toen hij, ziek 
van heimwee, naar middelen zocht 
om definitief terug te komen naar 
Vlaanderen, dat hij vooral amnestie 
voor de anderen wilde, voor die 
stri jdgenoten waarvan hij wist dat 
zij het nog lastiger hadden dan hij. 
Voor hemzelf was het meer een 
hang naar moreel eerherstel, zonder 
enige materiële bekommernis. 
Dat is het vooral dat ons bij dit af
scheid bedroeft: dat wi j een goede 
vriend hebben verioren, dat een 
goed mens uit onze levenskring ver
dwi jn t ons even huiverend achteria-
tend: het wordt weer wat kouder 
rondom ons. 

Geloven was voor Amaat Bockaert 
even eenvoudig als Vlaming zijn. 
Weze dat geloof zijn zaligheid. 
Naar zijn echtgenote, kinderen en 
kleinkinderen gaat ons medeleven. 
Wij bli jven met hem en allen die hem 
voorgingen verbonden, over de 
dood heen. 

Frans BAERT 
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Dag Kris! 
TE K O O P 
Een projektiedoek formaat 
1 30 m hoog x 1 80 m breed 
(Royal Gray) alsook een lens 
CVoigtlander Braunschweig Apo-
lanthar 1/45/21 cm 1 200 bladen 
papier 28/29 cm geschikt om al
bums van te maken Prijs over
een te komen 
Zich wenden Gelijkheidsstraat 2 
te 3200 Kessel-Lo of telefonisch 
afspraak maken tel 016-2527 58 
(cafe De Knng Jozef Pierre-
straaO 

N169 

Groot-Gent betrekkingen 
aangeboden 

1 Begeleider voor vrachtwagen-
leeftijd ± 55 jaar 

2 Jonge magazijnier, uurloon 
± 150 fr 

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

4 Handelsvertegenwoordiger 
voor foto- en reklamebedrijf in 
bezit van eigen wagen 

Schriftelijke sollicitaties via 
O Van Ooteghem senator Oud-
Stnjdersstraat 29 9219 Gent
brugge tel 091-307287 (N167) 

r 

Zoals reeds eerder meegedeeld verlaat Kris Versyck om beroepsredenen de aktieve partijpolitiek Tijdens een 
'politiek aperitief' hem door VU-Gent in de St-Pietersabdij te Gent aangeboden werd Kris een warme hulde 
gebracht Sinds 196)3 was hij lid van de Gentse gemeenteraad en sinds 77 lid van de Oostvlaamse provincie
raad waarvan hij een poos ondervoorzitter was Kris die in en rond Gent steeds een zeer graaggeziene figuur 
was, fungeerde ook verschillende malen op de kamerlijst bij de plaatsvervangers Sinds 1968 was hij ook zeer 
aktiefin het Vlaams Ziekenfonds Flandria In 1979 werdhij voorzitter van de Neutrale Mutualiteiten, een job die 
hem nu volledig inpalmt 
Kris kwam reeds vrij jong de VU-rangen vervoegen en van hem wordt verteld dat hij in 1958, toen de bisschop 
van Brugge proklameerde dat VU stemmen zonde was, met enkele vrienden op de grens tussen Oost- en 
West-Vlaanderen ging kalken «Hier eindigt en begint de zonde» 
Voegen wij er ten slotte nog aan toedathijin 1976 en 1977de kampioen van de «WlJ'-wervers was en twee
maal na mekaar de top 20 won' 
Om al deze en nog veel andere dingen, dank je wel Kris Het ga je goed' 

(Foto Rol) 

OOSTENDE ^ 

DOVER/FOLKESTONE 
naar Dover en t e rug + 1 literfles Whisky of Gm Deze uitzonderlijke 

gelegenheid die U tevens toelaat aldaar een paar uurtjes aan Sightseeing en/of 
s^opplng te doen wordt U geboden door de Sealink Zeevaarthjnen 

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

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

Uitzonderlijke aanbieding! 
GALGENBERG, 52 
9290 BERLARE 
Op 2(X) m van de R jKsschoo 
Besiekl enst KUHTM (dag en nacht) 

V Tal nCO At -. Tel 052 42 34 00 
\ \ B e s 

fl^fe^ \TRASSEHI 
FABRIEK OPEN ALLE DAGEN VAN 8 TOT 12 EN VAN 14 

TOT 19 UUR 
ZATERDAG VAN 9 TOT 14 UUR ZONDAG GESLOTEN J 

WEST-VU\ANDEREN 
hflL̂  
FEBRUARI 

16 KOKSIJDE ledenfeest aan 375 fr Om 20 u in restaurant «Soil 
Cress» Koninklijke Baan 225 Inschnjven bij bestuursleden 

16 KORTRIJK Groot Vlaams Karnavalfeest om 20 u in de Vlaamse 
Klub 1302 Inkom 20 fr 

18 KORTRIJK Meer over "Kadastraal inkomen» door gemeente 
raadslid J de Schaepmeester Om 20 u in lokaal 1302 

18 lEPER VUJO-volksdans- en Vlaamse volksliederenavond met 
dansleider Rik Lepla Om 20 uur in cafe t Zweerd Markt 

22 OOSTDUINKERKE Volksmuziekavond met Dirk Van Esbroeck 
en Juan Masando (ex Rum) In «De Peerdenvisser» Organizatie 
VUJO-kern 

23 DIKSMUIDE Feest van de «Vlaamse vrienden van de West 
hoek» om 19 u 30 in het Vlaams Huis te Diksmuide 

23 KOEKELARE VU-ledenfeest om 18 u in zaal Zuudhove Ichte-
gemstraat Gastspreker kamerlid Emiel Vansteenkiste en natio
naal voorzitter Vic Anciaux 

23 

26 

28 

29 

28 

HARELBEKE-BAVIKHOVE-HULSTE VU-avondfeest om 20 u 
in «De Zwaan» te Stasegem 
IZEGEM Om 20 uur stedelijk auditorium Kruisstraat debat
avond over het tema «Ekonomische perspektieven voor het nieu
we Vlaanderen voor West-Vlaanderen in dat Vlaanderen van 
morgen» Inleiders tot het debat Guido Van Gheluwe sekretaris-
generaal GERV en Norbert Vanhove dir-gen van de GOM-
West-Vlaanderen Panelleden Geert Bourgeois (namens VU en 
VSVKJ Louis Bril (namens JEK) Robert Dewulf (namens VKW) 
Gustaaf Nyffels (namens BSP) en Roger Vandenberghe (na
mens ACV) Organizatie VSVK (Vlaamse Studie- en Vormings-
knng) 

lEPER Dia-montage over de Voerstreek met vragen en diskus-
sie Om 20 uur in grote zaal «Gasthof t Zweerd» Org Vlaamse 
Vrouwenbeweging 

WAREGEM Spreekbeurt door Hugo Schiltz om 19 u 30 in zaal 
Likkebaard Pand te Waregem Op uitnodiging van het arrondis
sementeel bestuur van Kortrijk Onderwerp «Vlaamse beweging 
nu» 
BRUGGE vzw Trefpunt prof Jef Maton spreekt over «Het rood 
van de klauwen» Om 20 u 30 in het Breydelhof Iedereen wel 
kom 

Izegem: 

Probleem Gistelbeek begint de opinie te beroeren 
Door Emelgem (deelgemeente van 
Izegem) en een stukje Ingelmunster 
loopt de Gistelbeek die alleen nog 
maar in haar benedenloop bezoedeld 
is Voor een groot deel maakt ze nog 
deel uit van een stuk ongerepte natuur 
Nu bestaat een plan — het zogenaam
de normalizatieplan van de Gistelbeek 
— om deze kleine nvier recht te trek
ken en grotendeels in te kokeren Het 
gaat zogenaamd om landbouwbelan-
gen maar in feite beleven we hier an
dermaal een milieuvernietigend plan 
De VU-fraktie had zich hiertegen al ter
dege verzet in de gemeenteraad Vo
rig jaar lanceerde het VU-bestuur de 
affiche «Neen aan de 30 miljoen Be
houd onze Gistelbeek» en het ziet er 

naar uit dat deze gekoordineerde aktie 
van VU-mandatanssen en -bestuur nu 
eindelijk iets heeft losgeweekt bij de 
bevolking Het Izegemse JOC (Jonge
renontmoetingscentrum) organizeer-
de hierover een debat 
Schepen A Bourgeois (CVP) zette de 
motieven uiteen voor dit plan en leidde 
de verdediging ervan Het plan dateert 
al van 1969 dus toen A Bourgeois nog 
burgemeester was Hij zag in het plan 
alleen maar grote voordelen voor de 
landbouw 

Zijn stelling werd grondig aangevoch
ten door E Vandewalle die het VU-
standpunt verwoordde Hij wees op de 
gebrekkige of onbestaande koordina-
tie tussen diverse diensten Hij stelde 

voorop dat de echte landbouwbelan-
gen hier met gediend worden En hij 
schetste uitvoerig de schade die dit 
plan toebrengt aan het leefmilieu 
Aan het paneelgesprek namen ook 
nog Th Duguffroy landbouwer en 
CVP gemeenteraadslid en L De-
caigny voorzitter van de landbouw
raad deel Geen van beiden konden 
iets aanbrengen tegen het cijfermate
riaal en de leefmilieuargumenten van 
de VU-vertegenwoordiger maar zij 
sloten zich aan bij de stelling van hun 
partijgenoot schepen A Bourgeois 
Indien dit plan doorgang vindt wordt 
meer dan een derde van de Gistelbeek 
op het grondgebied van Emelgem in-
gekokerd 

Vlaamse soldatendienst «Ik dien» (arr. Kortrijk) 
De drukste militieperiode is weer ach
ter de rug 4 voorlichtingsvergadenn-
gen in november-december met tel
kens tussen 100 en 150 aanwezigen 
en de zitdagen sociaal dienstbetoon 
van december en januan die bijna uit
sluitend met militieproblemen te ma
ken hadden Tientallen en tientallen 
jongens werden weer door onze sol

datendienst «Ik dien» geholpen 
Maar de werking gaat het ganse jaar 
'ond door Immers, om de veertien da
gen krijgen alle soldaten (wanneer ze 
ons hun militair adres doorsturen) ons 
speciaal tijdschrift «Als wij marche
ren», waann allerhande informatie (o a 
militievergoeding e d J te vinden is 
Daarom willen we langs deze weg de 

mensen bedanken die zich reeds ja
renlang inzetten voor onze soldaten
dienst Dat zijn dan voornamelijk Remi 
Legem, de werker van het eerste uur 
die nooit aflaat en werkelijk leeft voor 
zijn soldaten en ex-volksvertegen-
woordiger Luk Vansteenkiste die zelfs 
voor de zwaarste problemen een op
lossing vindt 

zonwering - rolluiken 
vouwdeuren-plastiek 

/•^^^^^•mimm 

De ploeg die de voorlichtingsvergaderingen geeft Dit zijn van links naar rechts gew volksvertegenwoordiger 
Luk Vansteenkiste, Remi Legem, Lieve Favoreel-Craeynest, kommandant Alleyn met zijn adjudant Onze' 
medewerker Jef Piepers kwam net iets te laat voor de foto 

WIJ 1 6 14 FEBRUARI 1980 

file:////Bes
file:///trasseHi


WIJ Ih D€ l^OLK^Uni^ 

Oostduinkerke: 

VUJO's aktiviteiten, 
vaste waarden 
in een jeugdagenda 
Juan Masondo en Dirk Van Esbroeck 
brengen Argentijnse en Zuidameri-
kaanse muziek De onlangs uitge
brachte elpee «Canto de Nadie» van 
deze ex-RUM leden plaatst hen op de 
eerste lijn tussen de vertolkers van La-
tijsamerikaanse volksmuziek 
Juan Masondo is geboren te Cordoba 
hoofdstad van de gelijknamige Argen
tijnse provincie Dirk Van Esbroeck te 
Gent maar trok op 2-jarige leeftijd aan 
de hand van zijn ouders naar Argenti
nië w/aar hij opgroeide resp te Norber-
to de la Riestra (een klein dorp aan de 
rand van de pampas) en te Florencio 
Varela (op 20 km van de hoofdstad 
Buenos Aires) Hij kwam terug naar 
Vlaanderen op 18-jange leeftijd Bei
den zijn «levend» te beluisteren op vrij
dag 22 februari om 20 u 30 in «Estami-
net de Peerdevisscher» te Oostduin
kerke 
Dit lazen we vorige week in het jonge
renblad «Kontakt & Info» Tevens nep 
de redaktie van dit tijdschnft deze 
VUJO-organizatie uit tot de aktiviteit 
van de maand voor de streek Veurne-
Diksmuide 
De grote aantrekkingskracht die deze 
VUJO-muziekavonden steeds geno
ten hebben ligt tevens aan het kader 
waarin het gebeuren zich afspeelt nl 
in een autentieke vissersherberg uit de 
jaren 20 De vissersherberg «In de 
Peerdevisscher - Estaminet» is een zo 
trouw mogelijke rekonstruktie van een 
dorpscafé zoals er te Oostduinkerke 

Borstelmuseum van 
start in Izegem? 
Izegem dat eenmaal een vermaard 
centrum was van borstel- en schoen-
nijverheid zag in de voorbije 25 jaar 
beide nijverheidstakken zo fel afzwak
ken dat men een moment gedacht 
heeft aan een volledig verdwijnen Zo 
ver IS het evenwel niet gekomen 
Op het Izegemse stadhuis had onlangs 
een perskonferentie plaats waarop 
een aantal voorbereidende maatrege
len voor het tot stand komen van een 
borstelmuseum werden aangekon
digd 
Weliswaar heeft men er nog geen ver
moeden van waar men dat toekomstig 
museum zou onderbrengen En welis
waar heeft de Izegemse VU er al lang 
voor gepleit om de zaak ruimer te zien 
en te werken in de nchting van indus-
tnele archeologie Toch verdient de op
roep om alle mogelijke materiaal in ver
band met de borstelnijverheid te ver
zamelen onze aandacht Wie terzake 
tips kan geven of voor materiaal zor
gen kan best kontakt opnemen met 
Frangoise Sabbe (lic kunstgeschiede
nis), tel 051-302204 op het stadhuis 

GEMEENTE 
MIDDELKERKE 

Het Kollege van Burgemees
ter en Schepenen van de ge
meente Middelkerke brengt 
ter kennis dat volgende be
trekkingen in vast verband te 
begeven zijn 
A Administratie 7 klerken 
B Politie 2 politieagenten 
C Gemeentelijk zwembad 

1 beheerder-toeziener 
(O/Bureauchef) 

2 redders 
1 mecanicien-redder 
2 voltijdse schoonmaak

sters 
D Werklieden 24 onge

schoolde werklieden 
E Schoonmaakdienst 2 vol

tijdse schoonmaaksters 
Voorwaarden en inlichtin
gen zijn te bekomen op het 
gemeentehuis, personeels
dienst 
Aanvragen in te dienen ten 
laatste tegen 15 maart 1980 

verschillende bestonden rond de jaren 
1920 
De typische kleine tafeltjes en de tradi
tionele biezen stoelen zijn meubels af
komstig uit verschillende oude dorps-
cafes uit de Westhoek 
Het feit dat deze tafels en stoelen uit 
verschillende herbergen afkomstig zijn 
doet geen afbreuk aan de homogeni
teit Er bestond in die tijd te lande im
mers maar een type cafétafel en ook 
een type cafestoel Ze hadden allemaal 
nagenoeg dezelfde vorm en dezelfde 
afmetingen 

Een mooie en goedbewaarde Leuven
se buizestoof stamt eveneens uit een 
herberg «In de Meiboom» te Gijverink-
hove De honderd-jaar oude toog komt 
uit Houtem bij Veurne De oude 
«schuiftafel» stond vroeger in het cafe 
«Oud-Oostduinkerke» in de Dorps
straat Deze herberg is thans overge
bracht naar de Leopoldlaan 
Men bemerke de kermis- en andere af
fiches uit de jaren 1900-1920 De her
berg wordt uitgebaat door garnaalvis
ser Maunts Denecker Zijn paard 
wordt trouwens gestald in de stal van 
de visserswoning Een verhaal over de 
tainjke kulturele aktiviteiten van VUJO 
zou met af zijn indien wij met even blij
ven stilstaan bij de figuur van hun voor
zitter 
Sinds de stichting van de VU-afd 
Oostduinkerke nu zowat 5 jaar gele
den ligt Luk Vanmassenhove mede 
aan de basis van de kulturele verwe
zenlijkingen van de afdeling 
Na het «stichtingsfeest» met de Bra
bantse volksgroep t Kliekske en gele-
genheidsanimator kamerlid Willy Kuij-
pers volgde nog een lange reeks akti
viteiten — de Frans-Vlaamse avond 
met Alfred & Kristien den Ouden het 
Westhoek-zangfeest met Willem Ver-
mandere n a v een 11 -juli vienng aan 
de kust een Baskische folkavond met 
Maite Idinn (de primeur voor West-
Vlaanderen) en de Snaaravonden in 
De Peerdevisscher, telkens voor een 
vol huis 
Dat zijn inspanningen gewaardeerd 
worden bij het ruime publiek, bewijst 
de subsidie die de groep telkenjare 
ontvangt van het gemeentebestuur 
De Volksuniejongeren (als politieke 
jongerenbeweging) bekomen subsi
dies van het PVV-BSP bestuur voor 
hun kulturele aktiviteiten 
Na vijf jaar «inrichten» wil hij met deze 
Argentijnse avond de kroon op het 
werk zetten om dan de schoenen aan 
de haak te hangen 
Vijf jaar geleden was het nog prettig 
werken toen gebeurde alles in ploeg 
Nu moet je vanaf het ondertekenen 
van het kontrakt alle administratieve 
en publicitaire rompslomp zelf klaren 
Honderden affiches oordeelkundig 
verdelen kontakten leggen met jeugd-
klubs van de voorverkoop een one-
man-show maken zodat je financieel 
rond komt het podium bouwen tot en 
met De reaktie van de voorzitter is 
enigszins te begnjpen Niet direkt ver
wijtend maar eerder konstaterend dat 
de maatschappelijke inzet blijkbaar 
minder en minder tot de geplogenhe-
den van jongeren die de streek verla
ten om verder te studeren gaan beho
ren Een gegeven waarover zowel vol
wassenen als jongeren zich eens ern-
st'g zouden moeten beraden 
Kaartenverkoop voor deze muzikale 
avond bij Luk Vanmassenhove Vrij-
heidstraat 11 ASLK-kantoor Albert I 
laan 76 en De Peerdevisscher Mu 
seumplein alles te Oostduinkerke 

Vujo-Oostdumkerke 

Firma 
VAN DOOREN 

Hout 

€ternit 
Bouwspecialiteiten 

MARLIERl 1700 ASSE 
Tel. 452.66.37 Thuisbestelling 
02/452.76.67 Toonzalen 

Aanbevolen huizen 
Franssens Optiek 

Silhouette 
Marwitz 
Rodenstock 
Herentalsebaan 340 
Deurne-Z - Tel 2108 96 
Kerkstraat 44 - Antwerpen 
Tel 35 65 75 

KEUKENS SANITAIR 
VERWARMING 

VAN DER CRUYS 
Assesteenweg 65 TERNAT 

Tel 582 14 41 
Toonzaal alle dagen open 

van 9 19 u Zondag gesloten 

IDEL -Tel . 011-53.43.49 

Gelegenheidsgrafiek : Huwelijk - Ge 
boorte. Zelfklevende plakband en eti
ketten. Houten drukletters - flekla-
m e - k a l € M ' I i f ; . 

KUNSTGEBIHEN 
HERSTELLINGEN 

Tandheelkundig Laboratorium 
VAN DER KLEUN 

Chazallaan 83 
1030 Brussel (Schaarbeek) 

02 734 0643 
N a 1 8 u 4254642 

Dames en heren m uw belang 
wendt u voor uw 

SCHILDER-BEHANGWERKEN 
en VLOERBEKLEDINGEN 

tot mannen van het vak 
ADOLF CLAES EN Z O N E N 

KerkwegS 1760 Roosdaal Slri|tem 
Tel 054 33 37 56 

Schoolgerief - Tekengerief -
Boekengerief - Tijdschriften -
Dagbladen 

Verantwoord speelgoed i 
SCHALUIN 74 AARSCHOT 
Tel 016-5693 34 

PVBA VAN IMPE & Zonen 

Steen- en marmerhouwerij 

Brilstraat 41 

HAALTERT 

Tel 053-212248 

Alle werken in marmer en natuur
steen 
Open haarden Grafzerken 

MATRASSEN PLATTEAU 

Alle maten alle soorten ook medika 
Ie en anti allergische matrassen 

Platteau-Lievens Portugeesstraal 9 
1780 Teraltene 
Tel 053-6674 56 

BINNENHUISINRICHTING 
STROOCA 

Galerij «de Gapaert-
Molenstraat 45 9300 Aalst 
Tel 053-703219 

IO%vr.V.U.Ieden 
<ÜSIUUMb « t b I U N b BROEKEN PARDESbUS 

OOK NAAR MAAT 

RICO-KLEDINGVERMEESCH 
Steenhouwercvest 52 Antwerpen 

Tel 031-31.35.83 

DROOGKUIS WASSERIJ 

BEDRIJFSKLEDIJ ST PIETER 

Kollegestraat 33 2400 MOL 
014 31 1376 

INTRAFORM-Europameubel 
Torhoutsteenweg 519 

8400 OOSTENDE 
Tel 059-803172 

DE CRAEN ROM pvba 
Molenstraat 78 
NIEUWENRODE 
Tel 015 71 12 40 

Verwarming stoom san tair 
Alle herstellingen 

KLEDING LENDERS 

Sint Damiaanstraat 41 
WOMMELGEM 
Tel 031 53 7039 

Dames heren- en kinderkleding 

lustrerie 
mare de vriese 

b a r o n r u z e t t e l a a n 

assebroek - b r u g g e 

te l . 050-35.74.04 

NV Reinigingswerken 
Peetermans. 

Onderhoud en restauratie 
gebouwen 

Selsaetenstraat 28 
2220 Wommelgem. 

Tel 031 /53 95 30 en 53 75 75 

1 K E U K E N S 1 

DURASON KEUKENS 

FIRMA SONCK GEBR 
A n d e r e n b r o e k 24, 
9 4 8 0 D e n d e r h o u t e m 
Tel 0 5 3 - 2 1 9 3 25 

Z a a d h a n d e l 

PVBA DE MOOR-LATEUR 
PELGRIM 9 
9258 SCHELDE WINDEKE 
Alles voor land en tuinbouw 
Tel 091 625142 

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

De prijsbreker 
van het goede meubel 

Groenstraat 84, 2000 ANTWERPEN. 

Tel. 031/3645.31 

Open van 10 tot 19 u 30 Zondag en maandag gesloten 

L U K O S pvba 

Ringmappen dokumenthou-
der pochetten - snelhech-
ters offertemappen 

Forlsfraat 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 Gnmbergen 

Tel 02 268 14 02 

MEUBELEN MOENS 
Markt 28 

TERNAT 

Tel 582 10 55 

Specialist primitief — 
stijlmeubelen en modern 

B + M 
Bouwpromotoren en 
daktimmerwerken 

Meester Hunninckstraat 47 
9472 DENDERLEEUW 
Tel 053 6689 73 

q i r \ STUDIO 
-*-*^ DANN 
02-428.69.84 
— Industr ië le fo tograf ie 
— M o d e / a r c h i t e k t u u r 
— H u w e l i j k s r e p o r t a g e s 
Leon Theodorstraat 36 
1090 Brussel 

PVBA J BORREMANS C O C K 
« K I N D E R E N 

Algemene Bouwonderneiningen 
Gentsestraat 238 

9500 GERAARDSBERGEN 
Tel 054 4125 89 

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

B L O E M E N «ERIKA» 
Kerkstraat 23, 
2650 BOOM 

Tel 031-880160 

Alle bloemen en planten 

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

LEON KESTELOOT -

VERMEYLEN 

Begrafenissen - Krematies 

Pannestraat 211 

8480 VEURNE 

Tel 058/31 1909 

WASSEN VAN 
ALLE RUITEN 

Aals terse G l a z e n w a s s e n ) 
G e b r A L L O O Raphael en Wi l ly 

Tel bureau 0 5 3 - 2 1 7 2 1 2 

TAVERNIER pvba 

Zonneluiken en aluminiumramen, 
staal konstruktie 
IJzer- koper-, aluminium- en 
inoxver werking 

Binnenstraat 32 
9300 AALST 

Tel 053-214207 
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Dag Kris! ZO^K€BCl€ 
TE K O O P 

Een projektiedoek formaat 
1 30 m hoog x 1,80 m breed 
(Royal Gray) alsook een lens 
(Voigtlander Braunschweig Apo-
lanthar 1 /45/21 cm 1 200 bladen 
papier 28/29 cm geschikt om al
bums van te maken Prijs over
een te komen 

Zich wenden Gelijkheidsstraat 2 
te 3200 Kessel-Lo of telefonisch 
afspraak maken tel 016-252758 
(cafe De Knng Jozef Pierre-
straaü 

N169 

Groot -Gent : betrekkingen 
aangeboden 

1 Begeleider voor vrachtwagen-
leeftijd ± 55 jaar 

2 Jonge magazijnier, uurloon 
± 150 fr 

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

4 Handelsvertegenwoordiger 
voor foto- en reklamebedrijf in 
bezit van eigen wagen 

Schriftelijke sollicitaties via 
O Van Ooteghem senator Oud-
Strijdersstraat 29 9219 Gent
brugge tel 091 -30 72 87 (N167) 

t 

Zoals reeds eerder meegedeeld verlaat Kris Versyck om beroepsredenen de aktieve partijpolitiek Tijdens een 
'politiek aperitief' hem door VU-Gent in de St-Pietersabdij te Gent aangeboden werd Kris een warme hulde 
gebracht Sinds 1968 was hij lid van de Gentse gemeenteraad en sinds 77 lid van de Oostvlaamse provincie
raad waarvan hij een poos ondervoorzitter was Kris die in en rond Gent steeds een zeer graaggeziene figuur 
was, fungeerde ook verschillende malen op de kamerlijst bij de plaatsvervangers Sinds 1968 was hij ook zeer 
aktiefin het Vlaams Ziekenfonds Flandria In 1979 werdhij voorzitter van de Neutrale f\/lutualiteiten, een job die 
hem nu volledig inpalmt 

Kris kwam reeds vrij jong de VU-rangen vervoegen en van hem wordt verteld dat hij in 1958, toen de bisschop 
van Brugge proklameerde dat VU stemmen zonde was, met enkele vrienden op de grens tussen Oost- en 
West-Vlaanderen ging kalken 'Hier eindigt en begint de zonde-
Voegen wij er ten slotte nog aan toe dat hij in 1976 en 1977 de kampioen van de 'WlJ-wervers was en twee
maal na mekaar de top 20 won' 
Om al deze en nog veel andere dingen, dank je wel Kris Het ga je goed' 

(Foto Rol) 

OOSTENDE 
= \ 

DOVER/FOLKESTONE 
naar Dover en te rug + 1 literfles Whisky of Gin Deze uitzonderlijke 

gelegenheid die U tevens toelaat aldaar een paar uurt jes aan Sightseeing en/of 
shopping te doen wordt U geboden door de Sealink Zeevaartlijnen 

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

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

Uitzonderlijke aanbieding! 
GALGENBERG, 52 
9290 BERLARE 
Op 200 m van de Rijksschool 
Sesteld ensl KURTH (dag en nacht) 

TB 052 42 34 00 
I l v p . 

M i B È B . - - ^ | ^ 
FABRIEK OPEN ALLE DAGEN VAN B TOT 12 EN VAN 14 

TOT 19 UUR 
ZATERDAG VAN 9 TOT 14 UUR ZONDAG GESLOTEN J 

WEST-VLAANDEREN 
hflu 
FEBRUARI 

16 KOKSIJDE ledenfeest aan 375 fr Om 20 u in restaurant ••Soil 
Cress» Koninklijke Baan 225 Inschnjven bij bestuursleden 

16 KORTRIJK Groot Vlaams Karnavalfeest om 20 u in de Vlaamse 
Klub 1302 Inkom 20 fr 

18 KORTRIJK Meer over «Kadastraal inkomen» door gemeente 
raadslid J de Schaepmeester Om 20 u in lokaal 1302 

18 lEPER VUJO-volksdans- en Vlaamse volksliederenavond met 
dansleider Rik Lepla Om 20 uur in cafe t Zweerd Markt 

22 OOSTDUINKERKE Volksmuziekavond met Dirk Van Esbroeck 
en Juan Masando (ex Rum) In «De Peerdenvisser» Organizatie 
VUJO-kern 

23 DIKSMUIDE Feest van de «Vlaamse vrienden van de West
hoek» om 19 u 30 in het Vlaams Huis te Diksmuide 

23 KOEKELARE VU-ledenfeest om 18 u in zaal Zuudhove Ichte-
gemstraat Gastspreker kamerlid Emiel Vansteenkiste en natio
naal voorzitter Vic Anciaux 

23 HARELBEKE-BAVIKHOVE-HULSTE VU-avondfeest om 20 u 
in «De Zwaan» te Stasegem 

26 IZEGEM Om 20 uur stedelijk auditonum Kruisstraat debat
avond over het tema «Ekonomische perspektieven voor het nieu 
we Vlaanderen voor West-Vlaanderen in dat Vlaanderen van 
morgen» Inleiders tot het debat Guido Van Gheluwe sekretaris-
generaal GERV en Norbert Vanhove dir-gen van de GOM-
West-Vlaanderen Panelleden Geert Bourgeois (namens VU en 
VSVK) Louis Bnl (namens JEK) Robert Dewulf (namens VKW) 
Gustaaf Nyffels (namens BSP) en Roger Vandenberghe (na
mens ACV) Organizatie VSVK (Vlaamse Studie- en Vormings-
knng) 

28 lEPER Dia-montage over de Voerstreek met vragen en diskus-
sie Om 20 uur in grote zaal «Gasthof t Zweerd» Org Vlaamse 
Vrouwenbeweging 

29 WAREGEM Spreekbeurt door Hugo Schiltz om 19 u 30 in zaal 
Likkebaard Pand te Waregem Op uitnodiging van het arrondis
sementeel bestuur van Kortrijk Onderwerp «Vlaamse beweging 
nu» 

28 BRUGGE vzw Trefpunt prof Jef Maton spreekt over «Het rood 
van de klauwen» Om 20 u 30 in het Breydelhof Iedereen wel 
kom 

Izegem: 

Probleem Gistelbeek begint de opinie te beroeren 
Door Emelgem (deelgemeente van 
Izegem) en een stukje Ingelmunster 
loopt de Gistelbeek die alleen nog 
maar in haar benedenloop bezoedeld 
IS Voor een groot deel maakt ze nog 
deel uit van een stuk ongerepte natuur 
Nu bestaat een plan — het zogenaam
de normalizatieplan van de Gistelbeek 
— om deze kleine rivier recht te trek
ken en grotendeels in te kokeren Het 
gaat zogenaamd om landbouwbelan-
gen maar in feite beleven we hier an
dermaal een milieuvernietigend plan 
De VU-fraktie had zich hiertegen al ter
dege verzet in de gemeenteraad Vo
rig jaar lanceerde het VU-bestuur de 
affiche «Neen aan de 30 miljoen Be
houd onze Gistelbeek» en het ziet er 

naar uit dat deze gekoordineerde aktie 
van VU-mandatanssen en -bestuur nu 
eindelijk iets heeft losgeweekt bij de 
bevolking Het Izegemse JOC (Jonge
renontmoetingscentrum) organizeer-
de hierover een debat 
Schepen A Bourgeois (CVP) zette de 
motieven uiteen voor dit plan en leidde 
de verdediging ervan Het plan dateert 
al van 1969 dus toen A Bourgeois nog 
burgemeester was Hij zag in het plan 
alleen maar grote voordelen voor de 
landbouw 
Zijn stelling werd grondig aangevoch
ten door E Vandewalle die het VU-
standpunt verwoordde Hij wees op de 
gebrekkige of onbestaande koordina-
tie tussen diverse diensten Hij stelde 

voorop dat de echte landbouwbelan-
gen hier met gediend worden En hij 
schetste uitvoerig de schade die dit 
plan toebrengt aan het leefmilieu 
Aan het paneelgesprek namen ook 
nog Th Duguffroy landbouwer en 
CVP-gemeenteraadslid en L De-
caigny voorzitter van de landbouw
raad deel Geen van beiden konden 
iets aanbrengen tegen het cijfermate-
naal en de leefmilieuargumenten van 
de VU-vertegenwoordiger maar zij 
sloten zich aan bij de stelling van hun 
partijgenoot schepen A Bourgeois 
Indien dit plan doorgang vindt wordt 
meer dan een derde van de Gistelbeek 
op het grondgebied van Emelgem in-
gekokerd 

Vlaamse soldatendienst «Ik dien» (arr. Kortrijk) 
De drukste militieperiode is weer ach
ter de rug 4 voorlichtingsvergadenn-
gen in november-december met tel
kens tussen 100 en 150 aanwezigen 
en de zitdagen sociaal dienstbetoon 
van december en januari die bijna uit
sluitend met militieproblemen te ma
ken hadden Tientallen en tientallen 
jongens werden weer door onze sol

datendienst «Ik dien» geholpen 
Maar de werking gaat het ganse jaar 
'ond door Immers, om de veertien da
gen krijgen alle soldaten (wanneer ze 
ons hun militair adres doorsturen) ons 
speciaal tijdschrift «Als wij marche
ren» waarin allerhande informatie (o a 
militievergoeding e d J te vinden is 
Daarom willen we langs deze weg de 

mensen bedanken die zich reeds ja
renlang inzetten voor onze soldaten
dienst Dat zijn dan voornamelijk Remi 
Legem, de werker van het eerste uur 
die nooit aflaat en werkelijk leeft voor 
zijn soldaten en ex-volksvertegen-
woordiger Luk Vansteenkiste die zelfs 
voor de zwaarste problemen een op
lossing vindt 

zonwering-rolluiken 
vouwdeuren-plastiek De ploeg die de voorlichtingsvergaderingen geeft Dit zijn van links naar rechts gew volksvertegenwoordiger 

Luk Vansteenkiste, Remi Legem, Lieve Favoreel-Craeynest, kommandant Alleyn met zijn adjudant Onze 
medewerker Jef Piepers kwam net iets te laat voor de foto 
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Oostduinkerke: 

VUJO's aktiviteiten, 
vaste waarden 
in een jeugdagenda 

Aanbevolen huizen 

Juan Masondo en Dirk Van Esbroeck 
brengen Argentijnse en Zuidameri-
kaanse muziek De onlangs uitge
brachte elpee «Canto de Nadie» van 
deze ex-RUM leden plaatst hen op de 
eerste lijn tussen de vertolkers van La-
tijsamenkaanse volksmuziek 
Juan Masondo is geboren te Cordoba 
hoofdstad van de gelijknamige Argen
tijnse provincie Dirk Van Esbroeck te 
Gent maar trok op 2-jange leeftijd aan 
de hand van zijn ouders naar Argenti
nië waar hij opgroeide resp te Norber-
to de la Riestra (een klem dorp aan de 
rand van de pampas) en te Florencio 
Varela (op 20 km van de hoofdstad 
Buenos Aires) Hij kwam terug naar 
Vlaanderen op 18-jarige leeftijd Bei
den zijn «levend» te beluisteren op vrij
dag 22 februan om 20 u 30 in «Estami-
net de Peerdevisscher» te Oostduin
kerke 
Dit lazen we vorige week in het jonge
renblad «Kontakt & Info» Tevens nep 
de redaktie van dit tijdschnft deze 
VUJO-organizatie uit tot de aktiviteit 
van de maand voor de streek Veurne-
Diksmuide 
De grote aantrekkingskracht die deze 
VUJO-muziekavonden steeds geno
ten hebben ligt tevens aan het kader 
waann het gebeuren zich afspeelt nl 
in een autentieke vissersherberg uit de 
jaren 20 De vissersherberg «In de 
Peerdevisscher - Estaminet» is een zo 
trouw mogelijke rekonstruktie van een 
dorpscafé zoals er te Oostduinkerke 

Borstelmuseum van 
start in Izegem? 
Izegem dat eenmaal een vermaard 
centrum was van borstel- en schoen-
nijverheid zag in de voorbije 25 jaar 
beide nijverheidstakken zo fel afzwak
ken dat men een moment gedacht 
heeft aan een volledig verdwijnen Zo 
ver IS het evenwel niet gekomen 
Op het Izegemse stadhuis had onlangs 
een perskonferentie plaats waarop 
een aantal voorbereidende maatrege
len voor het tot stand komen van een 
borstelmuseum werden aangekon
digd 
Weliswaar heeft men er nog geen ver
moeden van waar men dat toekomstig 
museum zou onderbrengen En welis
waar heeft de Izegemse VU er al lang 
voor gepleit om de zaak ruimer te zien 
en te werken in de nchting van indus-
tnele archeologie Toch verdient de op
roep om alle mogelijke materiaal in ver
band met de borstelnijverheid te ver
zamelen onze aandacht Wie terzake 
tips kan geven of voor materiaal zor
gen kan best kontakt opnemen met 
Frangoise Sabbe (lic kunstgeschiede
nis) tel 051-302204 op het stadhuis 

GEMEENTE 
MIDDELKERKE 

Het Kollege van Burgemees
ter en Schepenen van de ge
meente Middelkerke brengt 
ter kennis dat volgende be
trekkingen in vast verband te 
begeven zijn 
A Administratie 7 klerken 
B Politie 2 politieagenten 
C Gemeentelijk zwembad 

1 beheerder-toeziener 
(O/Bureauchef) 

2 redders 
1 mecanicien-redder 
2 voltijdse schoonmaak

sters 
D W^erklieden 24 onge

schoolde werklieden 
E Schoonmaakdienst 2 vol

tijdse schoonmaaksters 
Voorwaarden en inlichtin
gen zijn te bekomen op het 
gemeentehuis, personeels
dienst 
Aanvragen in te dienen ten 
laatste tegen 15 maart 1980 

verschillende bestonden rond de jaren 
1920 
De typische kleine tafeltjes en de tradi
tionele biezen stoelen zijn meubels af
komstig uit verschillende oude dorps-
cafes uit de Westhoek 
Het feit dat deze tafels en stoelen uit 
verschillende herbergen afkomstig zijn 
doet geen afbreuk aan de homogeni
teit Er bestond in die tijd te lande im
mers maar een type cafétafel en ook 
een type cafestoel Ze hadden allemaal 
nagenoeg dezelfde vorm en dezelfde 
afmetingen 

Een mooie en goedbewaarde Leuven
se buizestoof stamt eveneens uit een 
herberg «In de Meiboom» te Gijvennk-
hove De honderd-jaar oude toog komt 
uit Houtem bij Veurne De oude 
«schuiftafel» stond vroeger in het cafe 
«Oud-Oostduinkerke» in de Dorps
straat Deze herberg is thans overge
bracht naar de Leopoldlaan 
Men bemerke de kermis- en andere af
fiches uit de jaren 1900-1920 De her
berg wordt uitgebaat door garnaalvis
ser Maunts Denecker Zijn paard 
wordt trouwens gestald in de stal van 
de visserswoning Een verhaal over de 
talrijke kulturele aktiviteiten van VUJO 
zou niet af zijn indien wij met even blij
ven stilstaan bij de figuur van hun voor
zitter 
Sinds de stichting van de VU-afd 
Oostduinkerke nu zowat 5 jaar gele
den ligt Luk Vanmassenhove mede 
aan de basis van de kulturele verwe
zenlijkingen van de afdeling 
Na het «stichtingsfeest» met de Bra
bantse volksgroep t Kliekske en gele-
genheidsanimator kamerlid Willy Kuij-
pers volgde nog een lange reeks akti
viteiten — de Frans-Vlaamse avond 
met Alfred & Knstien den Ouden het 
Westhoek-zangfeest met Willem Ver-
mandere n a v een 11 -juli vienng aan 
de kust een Baskische folkavond met 
Maite Idirin (de pnmeur voor West-
Vlaanderen) en de Snaaravonden in 
De Peerdevisscher telkens voor een 
vol huis 
Dat zijn inspanningen gewaardeerd 
worden bij het ruime publiek bewijst 
de subsidie die de groep telkenjare 
ontvangt van het gemeentebestuur 
De Volksuniejongeren (als politieke 
jongerenbeweging) bekomen subsi
dies van het PVV-BSP bestuur voor 
hun kulturele aktiviteiten 
Na vijf jaar «inrichten» wil hij met deze 
Argentijnse avond de kroon op het 
werk zetten om dan de schoenen aan 
de haak te hangen 
Vijf jaar geleden was het nog prettig 
werken toen gebeurde alles in ploeg 
Nu moet je vanaf het ondertekenen 
van het kontrakt alle administratieve 
en publicitaire rompslomp zelf klaren 
Honderden affiches oordeelkundig 
verdelen kontakten leggen met jeugd-
klubs van de voorverkoop een one-
man-show maken zodat je financieel 
rond komt het podium bouwen tot en 
met De reaktie van de voorzitter is 
enigszins te begrijpen Niet direkt ver
wijtend maar eerder konstaterend dat 
de maatschappelijke inzet blijkbaar 
minder en minder tot de geplogenhe-
den van jongeren die de streek verla
ten om verder te studeren gaan beho
ren Een gegeven waarover zowel vol
wassenen als jongeren zich eens ern-
st'g zouden moeten beraden 
Kaartenverkoop voor deze muzikale 
avond bij Luk Vanmassenhove Vnj-
heidstraat 11 ASLK-kantoor Albert I 
laan 76 en De Peerdevisscher Mu
seumplein alles te Oostduinkerke 

Vu|0-Oostduinkerke 

Firma 
VAN DOOREN 

Hout 

aernit 
Bouwspecialiteiten 

MARLIERl 1700 ASSE 
Tel. 452.66.37 Thuisbestelllng 
02/452.76.67 Toonzalen 

Franssens Optiek-

Silhouette 
Marwitz 
Rodenstock 
Herentalsebaan 340 
Deurne-Z - Tel 2108 96 
Kerkstraat 44 - Antwerpen 
Tel 35 65 75 

KEUKENS SANITAIR 
VERWARMING 

VAN DER CRUYS 
Assesteenweg 65 TERNAT 

Tel 582 14 41 
Toonzaal alle dagen open 

van 9 19 u Zondag gesloten 

IDEL -Tel . 011-53.43.49 

Gelegenheidsgrafiek : Huwelijk • Ge 
boorte. Zelfklevende plakband en eti
ketten. Houten drukletters - flekia-
me-kalei"l' 1 i. 

KUNSTGEBITTEN 
HERSTELLINGEN 

Tandheelkundig Laboratorium 
VAN DER KLEUN 

Chazallaan 83 
1030 Brussel CSchaarbeek) 

02 734 06 43 
N a 1 8 u 425 46 42 

Dames en heren in uw belang 
wendt u voor uw 

SCHILDER-BEHANGWERKEN 
en VLOERBEKLEDINGEN 

tot mannen van het vak 
ADOLF CLAES EN ZONEN 

KerkwegS 1760 Roosdaal-Slri|tem 
Tel 054 33 37 56 

Schoolgerief - Tekengenef • 
Boekengenef - Tijdschriften -
Dagbladen 

Verantwoord speelgoed i 
SCHALUIN 74, AARSCHOT 
Tel 016-5693 34 

PVBA VAN IMPE & Zonen 

Steen- en marmerhouwenj 

Bnlstraat 41 

HAALTERT 

Tel 053-212248 

Alle werken in marmer en natuur
steen 
Open haarden Grafzerken 

MATRASSEN PLATTEAU 

Alle maten alle soorten ook medika 
Ie en anti allergische matrassen 

Platteau-Lievens. Portugeesstraat 9 
1780 Teralfene 
Tel 053-6674 56 

BINNENHUISINRICHTING 
STROOCA 

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

IO%vr.V.U.Ieden 
K Ü b l U U M b V t b l U N b BROEKEN PARDESbUb 

OOK NAAR MAA^ 

RICO-KLEDINGVERMEESCH 
Steenhouwerïvesf 52 Antwerpen. 

Tel 031-31J5.83 

DROOGKUIS - WASSERIJ 

BEDRIJFSKLEDIJ ST-PIETER 

Kollegestraat 33 2400 MOL 
014 31 1376 

INTRAFORM-Europanneubel 
Torhoutsteenweg 519 

8400 OOSTENDE 
Tel 059-803172 

DE CRAEN ROM pvb3 
Molenstraat 78 
NIEUWENRODE 
Tel 015 711240 

Verwarming stoom san tatr 
Alle herstellingen 

KLEDING LENDERS 

Sint Damiaanstraat 41 
WOMMELGEM 
Tel 031 53 7039 

Dames heren- en kinderkleding 

lustrerie 
mare de vriese 

b a r o n r u z e t t e l a a n 

assebroek - b r u g g e 

te l . 050-35.74.04 

NV Reinigingsw^erken 
Peetermans. 

Onderhoud en restauratie 
gebouwen 

Selsaetenstraat 28 
2220 Wommelgem. 

Tel 031/539530 en 537575 

d 
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DURASON-KEUKENS 

FIRMA SONCK GEBR 
A n d e r e n b r o e k 24, 
9 4 8 0 D e n d e r h o u l e m 
Tel 0 5 3 - 2 1 9 3 2 5 

Z a a d h a n d e l 

PVBA DE MOOR-LATEUR 
PELGRIM 9 
9258 SCHELDE-WINOEKE 
Alles voor land en tuinbouw 
Tel 091 62 5142 

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

De prijsbreker 
van het goede meubel 

Groenstraat 84, 2000 ANTWERPEN. 

Tel 031/36.45.31. 

Open van 10 tot 19 u 30 Zondag en maandag gesloten 

L U K O S pvba 

Ringmappen - dokumenthou-
der pochetten - snelhech-
ters - offertemappen 

Fortslraat 27 
2 5 1 0 M O R T S E L 
Tel 031-49 35 07 

ETN BERT 
Assesteenweg 117 TERNAT 

Tel 02 582 1312 

VERDELER VOLKSWAGEN AUDI 

VERVOER VERHUIZINGEN 
Laadruimte van 30 tot 50 m3 

VECOVEN Jozef 
Haneveldlaan 47 1850 Grimbergen 

Tel 02 268 1402 

MEUBELEN MOENS 
Markt 28 

TERNAT 

Tel 582 10 55 

Specialist primitief — 
stiflmeubelen en modem 

B + M 
Bouwpromotoren en 
daklimmerwerken 

Meester Hunninckstraat 47 
9472 DENDERLEEUW 
Tel 053 66 89 73 

qz^j STUDIO 
-*-*^ DANN 
02-428.69.84 
— Industr ië le fo tograf ie 
— M o d e / a r c h i t e k t u u r 
— H u w e l i j k s r e p o r t a g e s 
Leon Theodorstraat 36 
1090 Brussel 

PVBA J BORREMANS C O C K 
« K I N D E R E N 

Algemene BouwonderneTi ingen 
Gentsestraal 218 

9500 GERAARDSBERGEN 
Tel 054 412589 

Wi] bouwen voor u sleutel op de 
deur (Adv 24) 

B L O E M E N «ERIKA. 
Kerkstraat 23, 
2650 BOOM 

Tel 031-880160 

Alle bloemen en planten 

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

LEON KESTELOOT -

VERMEYLEN 

Begrafenissen - Krematies 

Pannestraat 211 

8480 VEURNE 

Tel 058/31 19 09 

WASSEN VAN 
ALLE RUITEN 

Aals terse G l a z e n w a s s e n j 
G e b r A L L O O Raphael en Wi l ly 

Tel bureau 0 5 3 - 2 1 7 2 1 2 

TAVERNIER pvba 

Zonneluiken en aluminiumramen, 
staal konstruktie 
IJzer koper- aluminium- en 
inoxver werking 

Binnenstraat 32, 
9300 AALST 

Tel 053-214207 
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Dirk Van Esbroeck: 

Een nieuwe Rum, 
andermaal 

LEEFDAAL — De Vlaamse folkgroep Rum is niet ter ziele gegaan. 
Bijlange niet. Wél had Rum een opkikker nodig; het was de 
jongste ti jd nogal 'n droevige bedoening. Toen Paul Rans een ti jd 
geleden naar London City werd gezogen, was het plots alsof bij 
Vlaamse folk geen guitig kommentaartje meer paste. Dat het 
tussen de RUM'ers niet meer boterde kon voor het getrouwe 
publiek nauwelijks verborgen worden. En, er werd dan maar 
drastisch besloten ermee te stoppen. Wiet Vande Leest en Vera 
Commans gingen hun eigen weg. Dirk Van Esbroeck en Juan 
Massondo gingen van hun bijverdienste als duo al evenzeer hun 
maandenvullende bezigheid maken. 
Tot vandaag. Tot zaterdag in feite, want dan wordt RUM weer 
herboren, op de nacht van Guido Lauwaert en van de poëzie nog 
wel. Nadien is RUM her en der in Vlaanderen en in het buitenland 
opnieuw - in koncert-: de Vlaamse RUM in vierde, vi j fde of zesde 
versie, wie kan het nog natellen. Vandaag is Dirk Van Esbroeck 
de spilfiguur van RUM, de enige die de opeenvolgende mutaties 
heeft overleefd. 

Dirk Van Esbroeck: «RUM heeft twee 
nieuwe gezichten bijgekregen. Twee 
jonge mensen, Frakke Arn en Jean-
Pierre Van Hees, hebben een vaste 
job laten vallen om met ons op te trek
ken. We hebben een nieuwe bestelwa
gen gekocht, en zitten vast aan een 
leasingkontrakt voor drie jaar. Zo lang 
zal de nieuwe Vlaamse RUM het dus 
alvast moeten uithouden.» 

— Het is niet de eerste keer dat RUM 
er een tijdje mee stopt, om dan even 
later opnieuw op de planken te sprin
gen. Het doet nogal denken aan een 
publicitaire stunt: een afscheidskon-
cert geven, waarbij de fans de tranen 
haast in de ogen springen, om dan 
een jaartje later te kunnen uitpakken 
met een al even druk bijgewoonde 
première-
Dirk Van Esbroeck: «Berekend is dit 
vast en zeker niet. Het genre muziek 
dat wij brengen is niet zo gemakkelijk 

om onophoudend nieuwe dingen te 
brengen; om op de duur geen last te 
krijgen van enige vermoeidheid. Dat 
er eventjes sprake van was dat RUM 
definitief zou ontbonden worden is dit 
keer wel duidelijk te wijten aan een 
grondig meningsverschil over de 
richting die wij voortaan zouden in
slaan. Wiet en Vera zijn, overigens in 
alle vriendschap, samen weggetrok
ken omdat ze de ernstige aanpak en 
prezentatie getrouw wilden blijven, 
terwijl we nu met de nieuwe RUM 
toch ons droevige gelaat willen af
schudden. We zullen zeker Paul Rans 
missen die het toch op een puike ma
nier klaarspeelde om tussen de «/n-
strumentalletjes en liekes' de zaal 
aan het lachen te brengen. We hebben 
Paul trouwens nog eens gekontak-
teerd om met zijn Engelse vrouw naar 
bij ons terug over te wippen, hij blijft 
met zijn RUM-dromen desondanks in 
Londen wonen.» 

Zal de nieuwe RUM 
anders zijn dan de oude? 
Dirk Van Esbroeck: «Anders allicht, 
dat hopen we toch. Vooral amusanter. 
We beseffen dat de critici ons zeer 
scherp zullen beoordelen, maar ik 
meen dat we toch wel enig krediet zul
len krijgen. Juan en ikzelf zijn onder
hand wel goed gekend. Frakke Arn en 
Jean-Pierre Van Hees hebben hun 
aparte talenten. Jean-Pierre is biezon-
der goed op de hoogte van de traditi
onele volksmuziek; zowel de Vlaamse 
als de Waalse en Franse. Frakke is 
zeer sterk in arrangementen. Ik meen 
dat zij twee goede aanwinsten zijn 
voor onze groep~» 

— RUM zal andere geluiden laten ho
ren? 
Dirk Van Esbroeck: «Allicht. Zowat de 
helft van ons programma bestaat uit 
nieuwe nummers. De muziek zal pri
meren; minstens de helft van het op
treden zal gevuld worden met «instru-
mentallekes». 
Men hoeft geen verkeerde voorstel
ling te hebben van onze nieuwe num
mers als ik zeg dat Frakke Arn sterk is 
in Jazz en Rock 'n Roll. Frakke zal 
RUM nieuwe geluiden geven met de 
bas-tuba, de trombone en de elektri
sche basgitaar, Jean-Pierre Van Hees 
speelt verschillende soorten fluit en 
ook doedelzak. De doedelzak is een 
machtig, maar ook gevaarlijk instru
ment; we zoeken originele kombina-
ties met andere instrumenten. We ho
pen ook goede effekten te bereiken 
bij het zingen met doedelzakbegelei
ding. De nieuwe RUM zal instrumen
taal «voller» klinken dan de laatste ja
ren.» 

— De traditionele folk blijft toch het 
belangrijkste hamstuk voor RUM? 
Dirk Van Esbroeck: «Alleszins, maar 
we zullen die «grondstof» ook bewer
ken met de smaak van deze tijd. On
der meer door er eigentijdse teksten 
in te weven. We zijn van plan verschil
lende soorten stijl te beproeven. On
der meer met dichter Stefaan Vanden 
brempt hebben we toffe dingen uit
gewerkt.» 

— Zal RUM vokaal wel zo sterk zijn 
als voorheen? 
Dirk Van Esbroeck: «Dat zal spoedig 
moeten blijken. In feite is de samen
stelling van de Vlaamse folkgroep 
RUM wel gek; Frakke Arn is een echte 
Peterman, een Leuvenaar. Jean-Pierre 
Van Hees woont nu ook in Leuven, 
maar is in feite een Lulkenaar, die tot 
zijn twintig jaar in Wallonië woonde, 
maar uiteindelijk toch een Vlaming is; 
zijn moeder is Nederlandse en zijn va
der komt uit Limburg. 
Juan Massondo heeft momenteel nog 
de Argentijnse nationaliteit en 
spreekt nog immer beter Spaans en 
Frans dan Nederlands, maar zijn 
spoedkursus vordert. 
Ikzelf heb ook Argentijnse jeugdjaren 
achter de rug, maar ik woon wel sinds 
jaren in Vlaanderen. Hoewel het heim
wee naar Argentinië me soms nog 
overmant, verlies ik het intense kon-
takt met mijn vrienden aldaar alleen al 
omdat je niet zomaar om de haverklap 
de vlucht naar Zuid-Amerika kan ne
men. Maar je ziet, de Vlaamse RUM is 
in feite een internationaal gezel
schap-» 

— Welke ervaring heb je uit Argenti
nië meegebracht? 
Dirk Van Esbroeck: «Vandaag wordt 
hier nogal wat geklaagd over de eko-
nomische miserie. Maar ik relativeer 
die dingen nogal. Ik heb gezien hoe bij 
voorbeeld Argentinië van een welva
rend land — en dat is amper 15 jaar 
geleden — is afgegleden naar de so
ciale en ekonomische miserie; de in
flatie kent er geen grenzen. Maar de 
mensen zelf hebben ermee leren le
ven. Terwijl zij in lange rijen voor de 
winkels aanschuiven vragen ze me
kaar ironisch of een brood vandaag 
het dubbele van gisteren kost - Als 
zelfstandige heb ik het hier ook niet 
breed, maar ik vind dat we hier (voor
lopig) toch nog goed kunnen leven.» 

— De suksesrijke RUM-mensen heb
ben het niet breed-? 
Dirk Van Esbroeck: «Je hebt natuur
lijk het beroep en de levenswijze die 
je zelf verkiest. De vaste verzekerde 
kantoorjob, da's niets voor mij. Maar 
het doet toch ook geen deugd als je 
op een goeie dag een RMZ-boete op
gelegd krijgt van 140.000 frank. Een 
behoorlijke geldsom die je gewoon 
niet meteen op tafel kunt leggen. 
Schrijf niet dat ik zwaar klaag, maar 
indien wij alleen in ons land zouden 
optreden, dan zouden we echt de 
kaas op ons brood niet verdienen. Wij 
leven als muzikant met het statuut 
van zelfstandige die geacht wordt een 
geregeld inkomen te hebben, maar 
zulks is geenszins het geval. Als wij 
gedurende vier maanden niet optre
den (dus niets verdieTien) en intussen 
hard werken aan een nieuw repertoire 
dan worden wij toch maar aange
maand om in die periode dat wij op 
droog zaad komen te zitten toch maar 
RMZ-bijdragen te betalen. 
Ik pleit hier geenszins om zoiets als 
een teaterdekreet te verkrijgen, waar 
de toneelmensen nu mee geplaagd 
zitten. 

Maar ons fiskaal en op ander be
roepsgebied danig last berokkenen 
omdat wij werken als zelfstandige dat 
werkt op termijn toch hinderend. Ne
men wij als artiesten zo al niet genoeg 
risico's?» 

Uitdaging 
— De tijd van het reveil van folkgroe-
pen is nu stilaan voorbij Maar RUM 
pakt uit met een nieuwe formatie; an
dermaal. 
Dirk Van Esbroeck: -De folkgroepen 
gaan volgens mij een zware uitdaging 
tegemoet; een boeiende maar veelei
sende periode. De rage van folkgroe
pen die wij een paar jaar geleden ge
kend hebben is nu overgewaaid naar 
Nederland. 
Bij ons overleven nu slechts die groe
pen die er op uit zijn — met vallen en 
opstaan — om kwaliteit te brengen. 
Als ik bij voorbeeld zie welke evolutie 
een groep als Het Kliekske heeft 
doorgemaakt, en ook De Vlier. 
Het Vlaamse publiek kan er slechts 
zijn voordeel uit halen, maar het 
maakt ons werk er niet gemakkelijker 
op. 
Ik hoop dat de nieuwe RUM de ver
wachtingen kan waarmaken.» 
— Hoe brengt een Dirk Van Esbroeck 
zijn week door, als hij geen optredens 
op de agenda heeft? 
Dirk Van Esbroeck: «In het vooruit
zicht van een nieuwe toernee repete
ren we drie keer per week samen. 
De andere dagen zit je alleen thuis, 
met je muziekinstrumenten en met je 
lektuur waar je tracht inspiratie uit te 
puren. 
ik lees veel poëzie, en verschillende 
uren per dag probeer je de partituren. 
Hoewel ik nogal lul ben van aard ben 
ik er toch immer op uit om een nieuw 
instrument ter hand te nemen. Dat is 
dezer dagen de hobo. Tijdens de oe-
fenstonden vlucht mijn vrouw de deur 
uit en voer ik een eenzame stri jd met 
mijn instrumenten. Maar bij de vol
gende repetitie met de gehele groep 
dan krijg je de prachtige voldoening 
dat je weer een steentje bijgedragen 
hebt voor een nieuwe originele RUM-
kreatie. Zo'n opkikker zou geen enkel 
ander beroep mij kunnen geven. En 
als er dan ook van het publiek nog 
wat interesse en aanmoedigend ap
plaus afkan dan ben je dolgelukkig 
een artiest te zijn.» (hds) 

J MENSEN VAN BIJ ONS 
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