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BRUSSEL
In de grondwet staat «alle Belgen zijn
gelijk voor de wet», maar met te Brussel.
De fusies der gemeenten en steden
zijn overal doorgevoerd en dit dikwijls
tegen de zin der betrokken inwoners.
Waarom met te Brussel!
Voor Groot-Brussel zouden één burgemeester en een twintigtal schefjenen genoeg zijn, de Vlamingen zouden
zich zelfs beter kunnen verenigen en
verdedigen.
Terwijl er nu negentien burgemeesters
zijn en meer dan 150 schepenen; bijna
allen frankofonen die bovendien nog
een dikke wedde opstnjken.
Hoelang laat Vlaanderen dit nog toe?
J.V., Brussel

de jaren 1900, en die typische oude
terrasstoelen, enz, enz.
Denk je met dat ook dié man er
deugd zou van hebben wanneer hij
vaststelt dat in dit zelfde artikel van
«WIJ» zo maar 34 lijnen letteriijk zijn
overgenomen uit een door hem geschreven brochure, zonder dat ook
maar eventjes de bron wordt vermeld
of zijn naam wordt genoemd.
Ge ziet Luk, ge zijt niet alleen om u
te beklagen.
Maar nog eens, laat je niet ontmoedigen. Doe het voor de goede zaak.
Bijt op uw tanden en doe voort!
Op mijn waardering moogt ge alvast
rekenen.
H.L, OOstduinkerite

KIND EN APARTHEID

ZONDERLINGE
MENSEN
In de senaatskommissie van de staatshervorming heeft zich de zoveelste
CVP-klucht afgespeeld.
Dezelfde CVP-heren stemmen pro in
de Senaat waar zij enkele dagen later
een heel pak amendementen indienen
— waar de VU volledig mee instemt —
om hun eigen ja-stem af te keuren.
Links en rechts roert men de amnestie-trommel. Zien deze mensen niet dat
door het afzwakken van de VU er
mets meer van terechtkomt?
Alleen een versterkte VU zal daaraan
verandenng brengen.
J.V., Erps-Kwerps

DE BSP HEEFT
BEGREPEN
De ambitie van Martens heeft hem
verleden jaar een zware «doodzonde»
tegen de Vlaamse Beweging doen bedrijven. Tindemans lag aan het Hof duidelijk in ongenade en Martens had de
kans van zijn leven om eerste minister
te worden. Omringd zijnde door zijn
slechte raadgevers ca. een zekere
Jean-Luc, luisterde hij naar de sirenenzang van VDB, slipte vlug door een
bres in het Vlaamse front en liep naar
de Koning zonder dat over de belangrijkste punten, waaronder het recht
voor de Vlamingen in Brussel om volwaardig hun Vlaming-zijn te beleven,
een akkoord was bereikt
Na het jongste komediespel van senator Leemans in de senaatskommissie
heeft de BSP bij monde van senator
Wijninckx bekend dat ze begrepen
heeft Zij werd meegeleurd in een
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avontuur, waarvoor de Volksunie
reeds verleden jaar bedankt had.
Opdat men de situatie zou begrijp>en,
vergelijk ik het met een koppel dat niet
goed weet of ze willen trouwen of niet
maar dat toch al bezig is met een huis
te bouwen. De eerste zaak, die moet
geregeld worden is toch zeker wel of
ze ja dan neen willen samenwonen in
dat huis? En niet of ze rood gaan schilderen of groen, vasttapijt gaan leggen
of niet?
Zo gaat het ook met de staatshervorming.
Willen Vlamingen en Walen in Brussel
samenwonen? Als ze dat willen, waarom moeten de Walen er dan meer
komfort hebben dan de Vlamingen?
Dat probleem moet eerst en voor al de
rest uitgepraat worden en men mocht
het nooit zo maar blijven uitstellen,
want zo fopt men elkaar en verliest
men kostbare tijd.
Voor het Egmontkomitee moet het nu
toch duidelijk zijn dat van voorafaan
moet herbegonnen worden en dat alle
kaartenhuisjes die er nu al staan van
de kommissietafels moeten geveegd
worden om daarna een nieuwe reeks
onderhandelingen ten gronde van gemeenschap tot gemeenschap te beginnen over de vraag: willen Vlamingen en Walen In België blijven samenwonen en dus ook of ze dat in Brussel
willen mogelijk maken.»
M.V., Vilvoorde

VLIJTIGE MENSEN
STRAFFEN?
De neo-liberale leuze, op onbegrijpelijke wijze verdedigd door kristelijke vakbondsleidingen «Voorspoed door
Moed», heeft sedert 1948 (stemming
van de wet De Taeye) tienduizenden
mensen tot vaak onmenselijke insparv
ningen gedwongen om hun «eigen
huisje» te verwerven. Nu die visjes allemaal in het fiskaal net gevangen zitten heeft supervisser Geens ze door
zijn «neutrale» kadastrale herziening
op meer dan onbetamelijke wijze gestraft
Het voorbeeld van de Vlaming uit
Overijse doet zich inderdaad vooral
erg voelen voor de oorspronkelijke
Vlaamse bewoners in het Brusselse
randgebied.
Eerst werden duizenden Walen uit
Brussel weggelokt naar die Vlaamse,
goedkope bouwgronden door de
«wortel» van de De Taeye-bouwpremie.
Dan kwam eerst een vliegenzwerm
van Euromarktambtenaren, gevolgd
door een zwerm NAVO-ambtenaren
die in dezelfde gemeenten de hoogste
huurprijzen konden betalen — die
werden hun immers toch grotendeels
tenjgbetaald (90 %).
En de spaarzame, vlijtige oorspronkelijke bewoners, Vlamingen dus, die dank
zij hun moed (hard en vaak gedwongen door de hoge kosten alletwee
gaan werken D voorspoed (d.wx een
eigen huis) hadden verworven, moeten nu ineens afdokken. Zij moeten het
uitzweten dat de staat door zijn lichtzinnige verkwistingen zonder «moed»
aan geen «voorspoed» maar in zwarte
geldnood is geraakt Het is zuivere beurzensnijderij, die mijns inziens wel
meer dan b.v. de 10.000 fr. die van bepaalde studenten gevraagd werden,
zou moeten aanleiding geven tot hevi-

ge anti-CVP t>etogingen. Ik meen dat
de VU met recht een aktie is t)egonnen om voor de eigenaars, die slechts
over één woning beschikken, voor het
gehele land een passende regeling te
vinden, die sociaal aanvaardbaar is en
niet zozeer rekening houdt met waar
het huis staat maar alleen met de kwaliteiten van het huis.
H.V., Kraainem.

NONSENS
Niet akkoord met VUJO-voorzitter
Freddy Seghers (Knack 13 febr. II., p.
176).
Wij zijn voor een onderwijs dat aan
jonge mensen maximale kansen moet
bieden om goede burgers ds niet
«bourgeois») te worden in de Vlaamse
staat van morgen.
Opvoeding tot vrijheid-voor-anderen is
een basisprinciep van het Vlaams nationalisme.
Het katoliek onderwijs in Vlaanderen
— hoe eenzijdig verpolitizeerd het ook
moge zijn! — kan die opvoeding stimuleren. En net als andere opvoedingsprojekten die aan de tjevrijding van
Vlaamse jongeren meewerken, moet
de staat dat soort onderwijs garanderen. Weliswaar met inspraak, kontrolerecht en evenredige berechtiging.
Zo gezien is onderwijs een typische
taak voor de staat De staat moet echter niet als solo-opvoeder optreden
voor de jeugd. Soms moeten jongeren
«tegen» bepaalde staatsstrukturen of ideologiën opgesteld worden. Lees:
«zichzelf leren opstellen» vanuit het onderwijs.
Het verleden dat nog bezig is, moge
een leermeester blijven. Immers, toen
België een on-rechtstaat bleek te zijn
voor de Vlaanse mensen heeft o.m. het
katoliek onderwijs kritische mensen
gevormd die gereageerd hebben. Ik
ben nationalist geworden langs het katoliek onderwijs.
«Het katollek onderwijs moet gewoon
weg» is niet alleen ideologische nonsens voor de Volksunie, maar bovendien een praktische miskenning van de
knstelijke basiswaarden waaraan de
meerderheid van de Vlaamse nationalisten zich voedt
De kleine vrij-zinnige minderheid van
de groep Seghers is in tegenspraak
met zichzelf wanneer zij aan de meerderheid het recht ontzegden om vrij
verder te bestaan. Rechtzinnigheid en
realpolitlek gevraagd au.b.
A.V., Brussel.

In het betoog van SDL uit Berendrecht
WAARDERING
(«Wij» van 14-2-80) hoef je maar een
In «WIJ» van 14 februari l.l. op biz. 27, woord te vervangen. Waar hij schrijft
onder de rubriek «Oostduinkerke», «...dat ieder volk in Zuid-Afrika zich
naar eigen inzichten kan ontwikkelen...',
lees ik tot mijn spijt dat de voorzitter
hoort eigenlijk te staan: «...naar de invan VUJO-Oostduinkerke, die nu al vijf
zichten van de blanken». Want de
jaren lang die hoogstaande en suksesvolle voksmuziekavonden organizeer- apartheid of gescheiden ontwikkeling
de in onze gemeente, het nu wil stop- (met thuislanden, enzJ is een systeem
dat eenzijdig door de blanken werd uitzetten.
gedokterd en aan de niet-blanken opNiet doen Luk! Laat je niet ontmoegedrongen. Hierbij hebben laatstgedigen.
noemden niet de geringste inspraak.
Ik weet wel, het kan soms ondraagZoals de onlangs tot eredoctor aan de
lijk worden wanneer men al de last alKUL gepromoveerde blanke Zuidafrileen moet torsen, maar dat is nu eenkaanse schrijfster Nadine Gordimer
maal het lot dat beschoren Is aan lei- verklaarde, worden de zwarten — de
ders en initiatiefnemers van verenigirv grote meerderhekJ van de bevolking
gen... zonder winstoogmerken! Derge— niet eens geraadpleegd, er wordt
lijke verenigingen teren doorgaans op gewoon geen rekening met hen gehet zweet en soms ook op de beurs, houden, omdat Zuid-Afrika volgens de
van één enkel trekr>aard.
grondwet met aan hen toebehoort In
Er lopen in deze tijd helaas niet zo Zuid-Afrika is rassendiscriminatie in de
heel veel vrijwilligers meer rond die be- wet ingeschreven en is het verdedigen
reid zijn iets te doen «voor niets». De van niet-racistische prirK:ipes reeds
zeldzame idealisten mogen al tevreden een overtreding van die wet
zijn wanneer hun werk niet wordt Over de materiële situatie van de
doodgezwegen of, erger nog, door an- zwarten in Zuid-Afrika kan ik niet
deren als een pluim op de hoed gezet oordelen en ik wil graag aannemen dat ^
zij het beter hebben dan de negers in |
Neem nu het geval van die meubels dé rest van Afrika (wat met de Indiauit het «Estaminet De Peerdevisscher». nen in de VSA gebeurd is en nog gewaarvan in het bovenvermeld artikel in beurt is inderdaad wraakroepend,
«WIJ» zo'n mooie beschrijving te lezen maar dit is hier nu met aan de orde).
staat Geen woord over de man die Volgerw prof. Vlerick van Protea echweken lang op eigen kosten de hert)er- ter worden zwarten en blanken in
gen van de hele Westhoek heeft afge- Zuini-Afrka niet op dezelfde basis bedweild om die oude cafétafeltjes te vin- zokCgd. Dus discriminatie op grond
den, en die biezen stoelen, en die hon- van rasverscNII
derd-jaar-oude toog, en die aftiches uit
J.V.V. Brugge

knack
WOODY ALLEN
hoofdfiguur
eigen t e k e n s t r i p

ALLEN DAARHEEN
Op 11 maart om 9 u. 15 verschijnt Walter Luyten voor de 24ste kamer van inbeschuldigingstelling, justitiepaleis te
Brussel, omdat hij daags na de grote
Voerbetoging de achtbare dames en
heren van de kamer van Volksvertegenwoordiging luidruchtig zijn vrome
wens «La Belgique qu'elle crève» heeft
diets gemaakt
Aan deze verschijning is wellicht zijn
«aloude vriendschap» met Wilfriedgeef-ons-wapens
Martens
niet
vreemd!
Ik ben van oordeel dat het Walter die
dag niet aan «supporters» mag ontbreken en reken dus ook op uw aanwezigheid!
J.0, Hoogstraten

Als enig Belgisch blad heeft
KNACK-magazine de rechten verworven
van de tekenstrip
WOODY ALLEN ALLEEN
op tekst van Woody Allen zelf
en tekeningen van Joe Marthen.
Wie Woody Allen kent, weet dat niemand
dit ook maar één enkele week mag missen.
Woody Allen Alleen
van deze week af
In KNACK-magazine
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Federalisme, ook ekonomisch 1
De overname van Gevaert door de Duitsers, de teloorgang van de konservenindustrie, een stijgend aantal faillissementen tonen deze dagen aan, hoe
kwetsbaar de ekonomie ook in Vlaanderen is geworden en hoe broos de Vlaamse welvaart.
De Vlaamse begrotingsoverschotten,
die enkele jaren geleden nog aanzienlijk waren, zijn thans sterk aan het verminderen en worden door de krisis aangevreten. Maar ook deze verminderde
overschotten worden bestendig onder
de vorm van transferten van Vlaanderen naar Wallonië overgeheveld. Dit besef is in Vlaanderen gelukkig reeds in
brede kringen doorgedrongen, mede
door de voorlichtingscampagne van de
Volksunie die zopas nog trouwens — op
de studiedag over ekonomisch federalisme te Aalst — de mekanismen van
deze geldoverdrachten heeft blootgelegd.
Indien Vlaanderen zelf over zijn ekonomisch beleid zou kunnen beschikken,
dan zou dit er totaal anders uit zien. In
Vlaanderen bestaat inderdaad de geestelijke en zakelijke bereidheid om een
gezonde fiskale politiek te voeren, om
bij voorkeur levenskrachtige bedrijven
te steunen en om anderzijds bedrijven
die veroordeeld zijn af te schrijven in sociaal aanneembare voorwaarden. In de
huidige omstandigheden komt het voeren van een dergelijk beleid echter neer

friCfVaCIl f f f HKÊ

op een dubbele bestraffing. Ten eerste
betalen wijzelf de prijs ervoor op onze
eigen Vlaamse begroting. En vervolgens
betalen wij mee voor het feit, dat men in
Wallonië de moed niet opbrengt om een
gezond beleid te voeren. De redding van
vaak reddeloze Waalse bedrijven wordt
steeds maar weer op de nationale rekening geschreven.
De zaak van de konservenindustrie is
een schoolvoorbeeld. Men zou geneigd
zijn de stelling van staatssekretaris Akkermans te onderschrijven, wanneer hij
zegt dat het in Vlaanderen maar eens
gedaan moet zijn met het kunstmatig in
leven houden van ongezonde bedrijven.
In de gegeven omstandigheden is deze
stelling echter louter teorie. Een teorie
die er toe leidt dat vandaag in Vlaanderen honderden werknemers met kommer en zorg een sombere toekomst ingaan, terwijl zij als belastingbetalers
mee moeten opdraaien in de nationale
pot voor bij voorbeeld de 5 miljard die
alleen al aan de Waalse bedrijven Sonaca en Verlipack werden geschonken.
De overname van Gevaert door de Duitsers is geen communautair dossier?
Wellicht niet op het eerste zicht. Normaal had Gevaert het hoofd moeten bieden aan zijn moeilijkheden door de inbreng van eigen kapitaal. De binnenlandse kapitaalmarkt wordt echter afgeschuimd door de staat, aan hoge rentevoeten die door de bedrijfswereld niet
te betalen zijn. En deze jacht op de aller-

Maar zelfs deze verlaagde rentevoeten zullen meebrengen,
dat de teaters uiteindelijk een
groot deel van hun beperkte
toelage moeten besteden aan
het aflossen van de rente.
Rika De Backer in een niet te
schitterende rol!

Gerio niet
vervangen

De onbekwaamheid van het kabinet van Kuituur om tijdig dringende dossiers te behandelen,
dreigt katastrofale gevolgen te
hebben voor de Vlaamse toneelwereld.
Vandaag, midden februari, weet
nog geen enkel teater hoeveel
toelagen het zal krijgen voor
het lopend seizoen.
Dit seizoen ligt reeds voor driekwart achter de rug: het loopt
van 1 juli tot 30 juni. Inmiddels
moeten de teaterdirekties geld
gaan lenen om hun bedrijf lopend te houden. Alleen het Gemeentekrediet bleek bereid, rekening te houden met de moeilijkheden en om dus lage rente-
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tarieven toe te passen. Het Gemeentekrediet is zodoende een
monopolieplaats aan het innemen als «teaterbank».

Toneel
en De Backer

laatste frank wordt mede georganizeerd om de failliete Waalse inboedel
overeind te houden. Men spreekt thans
van honderd miljard alleen reeds voor
het staalplani
Er bestaat in Vlaanderen al te zeer de
neiging om de dingen op hun beloop te
laten: men verschanst zich vaak in het
bedrieglijk gevoel van het Vlaams ekonomisch overwicht. Dit overwicht wordt
thans zwaar door de krisis aangevreten,
waarna het — door de mekanismen van
de overdrachten naar Wallonië — verder totaal uitgeschakeld wordt. Op deze
wijze wordt ook Vlaanderen meegezogen in de kollektieve verarming.
Het is de allerhoogste tijd dat een eind
wordt gesteld aan het huidig politiek en
ekonomisch knoeiwerk.
Alleen een snelle, doortastende en diepgaande hervorming van de staat, die de
gemeenschappen met hun neus op de eigen financiële en ekonomische verantwoordelijkheid drukt, biedt een oplossing.
De voorbije weken en maanden hebben
echter ten overvloede bewezen, dat de
wil daartoe ontbreekt bij de regering en
de regeringspartijen. De Volksunie
moet zich dan ook inspannen tot het uiterste, om de Vlaamse mensen — de eerste slachtoffers van het huidig beleid —
bewust te maken van de noodzaak vlug
tot definitieve oplossingen te komen.

Het Kongres van het Vermeylenfonds is er vorig weekend
niet in geslaagd, een opvolger
aan te duiden voor gewezen
voorzitter Alois Gerlo. GerIo
was de jongste tijd herhaaldelijk in onmin geraakt met zijn
vereniging, onlangs nog inzake
de rakettenkwestie. Hij heeft
dan ook ontslag genomen.
De bloedarmoede in de socialistische rangen moet wel bijzonder groot zijn, dat men er
vergeefs op zoek is naar een
voorzitter en dat men zelfs tot
nog toe geen dienstdoende
voorzitter heeft gevonden.
Op enkele jaren tijds heeft het
Vermeylenfonds zichzelf onthoofd. Het ontslag van Gerlo
werd, een paar jaren geleden

reeds, voorafgegaan door dat
van algemeen sekretaris Germain De Roeck, die thans als
VU-senator en voorzitter van
de VU-Kultuurraadsfraktie in
het parlement zetelt

Vrijgevige dames
Rika Steyaert, Vlaamse CVPstaatssekretaris voor Gemeenschappen, en Lydia De Pauw,
Vlaamse BSP-staatssekretaris
voor het Brussels gewest, hebben hun voogdijbevoegdheid
over de Brusselse gemeentebeslissingen in een gebaar van
— op z'n zachtst gezegd — onbegrijpelijke vrijgevigheid afgestaan aan de Franstalige minister van het Brussels gewest
Thans is dat PSC-minister Cecile Goor; tot voor kort was het
nog FDF-minister Defosset
Deze ongelooflijke politieke
flater, waarbij een belangrijk
Vlaams wapen zomaar uit de
hand werd gegeven en toevertrouwd aan een anti-Vlaamse
francofoon, wordt in de Vlaamse dagbladpers ofwel goedgepraat ofwel verzwegen.
Men moet zich maar één ogenblik voorstellen dat de toenmalige staatssekretaris Vic Anclaux twee jaar geleden hetzelfde zou gedaan hebben. De omvang van zelfs de grootste

Vlaamse krant zou vélél te klein
geweest zijn om lucht te geven
aan de verontwaardiging van
de kommentatoren-

Rugsplt
of heupjicht?
De kersverse VU-senator Walter Peetere, die Maurits Coppieters opgevolgd heeft in de
Hoge Vergadering, is gevat uit
de hoek gekomen met een
vraag aan minister De Backer,
naar aanleiding van het officieel communiqué waarin werd
gezegd dat de koning aan
heupjicht lijdt
Heupjicht is, aldus senator
Peeters, de populaire term
waarmee in het Nederlands de
als coxarthrose bekend staande aandoening wordt aangeduid. Dat is echter een heel andere aandoening dan de ischias ten gevolge van hernia discalis, waaraan de vorst lijdt en
waarvoor hij geopereerd is.
Deze staat in het Nederlands
bekend als rugspit
Senator Peeters vraagt aan de
minister, of deze onjuiste voorlichting niet eens te meer wijst
op het gebrek aan kennis van
de taal van de Vlaamse meerderheid in dit land, in de kringen die onze vorst omringen.
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de week van G ^ *
meldt: «tijdschrift
aanvaard
door de Verbeteringsraad».
Deze
verbeteringsraad,
die
werkt onder de vleugels van de
beide ministers van Onderwijs,
Is blijkens een recente publikatie van «L'Athenée - Atheneum»
nogal breeddenkend.
In de bibliografie betreffende
recent verschenen werken die
de onderwijzende
krachten
kunnen interesseren vinden we
prachtige betiteling van verschillende rubrieken.
Zo wordt «Sciences» in de Nederlandse uitgave vermeld als
«Kunde». En «Sciences Economiques» is goed voor «Economischekunde»Deze «taalkunde» kreeg de officiële zegen mee van de «Verbeteringsraad van Nationaal Onderwijs»-

Curator
bij Lagasse?

Gej«
Boel en Brussel
Men moet objektief vaststellen
dat de BSP-voorzitter van de
Nederlanse Kultuurraad, Rik
Boel, zijn best doet om een
Vlaamsbewust opvolger te zijn
van Maurlts Coppieters. Zijn
toespraak op het Kongres van
het Vermeylenfonds was er opnieuw de bevestiging van.
In die toespraak prikte hij het
ballonnetje kapot dat door de
francofonen al zo vaak is opgelaten. Hij cijferde voor dat
165.000 Brusselaars geboren
zijn in Wallonië en 180.000 in
Vlaanderen; daarnaast zijn er
een kwart miljoen inwijkelingen. Als men van de geboren en
getogen Brusselaars nog de

Vlamingen aftrekt, wat schiet er
dan uiteindelijk over?
Het is echter precies dit minieme overschot, aangevuld met
ingeweken Walen, die nu al jarenlang het land op stelten zet.
- e n wat Boel betreft: we verheugen er ons oprecht over, dat
hij zijn Vlaamse reflex heeft teruggevonden. Zij het dan, omdat hij zijn ministerportefeuille
verloor-

Gol mag er bij
Het Franstalig front, dat tot nog
toe slechts de regeringspartijen PS en PSC plus het FDF
omvatte, werd thans uitgebreid
tot de Waalse liberalen: PRL-

voorzitter Jean Gol werd opgenomen in het overleg.
Dit hoeft niet te betekenen dat
tussen de francofone partijen
alles koek en ei is. PS en PSC
eigenen zichzelf het recht toe,
als regeringspartijen, om apart
en zonder de anderen overleg
te plegen. Gol zelf heeft verleden zondag een voortreffelijk
oppositienummertje
opgevoerd: hij weigerde mee te
doen aan een tv-debat tussen
de Franstalige partijvoorzitters,
omdat de PRL niet genoeg aan
bod zou komen in de RTBF.
Inmiddels is het echter toch
maar een feit, dat er tussen de
Franstalige partijen een overlegstruktuur en een frontvorming tot stand kwam.

Daar tegenover staat er aan
Vlaamse kant niets dan heilloze
verwarring en verdeeldheid.
Van een Vlaams overleg of
front is er niet de minste sprake. Zelfs de twee Vlaamse regeringspartijen gaan openlijk
met mekaar op de v u i s t

Ekonomischekunde
Mademoiselle Jeanne Muyters,
rue Laurent de Koninck 16 te
Liège is hoofdredaktrice van
het Bulletin van de Federatie
van het Officieel Middelbaar
Onderwijs van de hogere graad
van België.
Bij elke publikatie wordt ver-

Vandaag blijkt dat de Brusselse vuilkarren nog immer door
Wemmei en Linkebeek toeren
en bovendien ook in Wezembeek-Oppem rondjes makenVandaag blijkt ook dat de kommissie die opgericht werd om
saneringsmaatregelen te treffen er nog niet in geslaagd is
een bezuinigingsplan u i t t e werken, en zelfs niet meer w e r k t
Het resultaat van dit hardnekkig wanbeleid van de FDFmeerderheid is dat tegen einde
mei de agglomeratieraad alweer zonder centen zal zitten,
tenzij de regeringspartijen opnieuw een miljoenenkapitaal in
de bodemloze Brusselse krater
storten; wel te verstaan geen
geld uit de partijkassen, maar
geld van de belastingbetalers.
Hoe dan ook, ziet het ernaar uit
dat het FDF de vuilnismannen
en de diensten van de 900 nog
maar eens als chantagemiddel
zullen gebruiken om gemeenschapsgeld binnen te rijven.
Het Brussels chantagemekanisme werkt perfekt Onderhand is het hoog tijd dat de curator zich bij het bedrijf Lagasse en Co aanbiedt

De keuze van Pier leys
De diensten van de Kamer hebben zopas na ampel onderzoek vastgesteld, dat vier
volksvertegenwoordigers
op vijf tevens een gemeentelijk mandaat hebben Meer dan
één kamerlid op drie mag de parlementaire buik omgorden met de schepen- of burgemeesterssjerp van zijn gemeente
Zo mogelijk nog erger is de kumuul tussen het nationaal en het Europees mandaat
Zes CVP'ers, één PSC'er en dan nog wel de kamervoorzitter, drie PS'ers, eén BSP'er,
één PRL ér, twee PVVérs, één FDF'er en één RWér bestaan het om met vliegend
vaandel en slaande trom over en weer te jagen Tussen Brussel en Straatsburg, tussen Straatsburg en Brussel Er over wakend, dat geen enkele onverlaat zijn onvertogen achterste in een van hun zetels zou vleien Bij dit kumuulspel-zonder-grenzen
zijn
drie partijvoorzitters betrokken
Tindemans die daarenboven nog ergens prof moet
zijn, Willy De Clercq en Antoinette Spaak Wie zegde daar ook weer vorig weekend
te Sint-Niklaas, met heilige bibber in het vrome keelgeluid, dat het parlementair fatsoen op apegapen ligf^ Kan dat dezelfde Tindemans zijn die alleen voor zichzelf twee
zetels, een leerstoel en een voorzittersfauteuil
opeist"^
Precies in datzelfde Sint-Niklaas heeft een andere getoond dat het anders kan Anders dan de anderen Toen Coppieters de kop van de Europese VU-lijst aanvaardde,
wist hij hoe laat het was Het zou nadien óf Straatsburg zijn of Brussel Zo is inmiddels
geschied Coppieters heeft Straatsburg gekozen En werd te Brussel vervangen door
Walter Peetere
Zopas heeft Pier Leys de parlementaire waardigheid aan de kapstok gehangen De
VU-statuten schrijven de onverenigbaarheid voor tussen een parlementair mandaat
en het ambt van burgemeester of schepen in een grote stad Jan Caudron is twee
verkiezingen geleden aan deze regel niet ontsnapt hij had te kiezen tussen een
schepenambt te Aalst of een kamerzetel Hij koos dit laatste
Pier Leys is schepen van Groot-Brugge en was tot verleden week ook volksvertegenwoordiger HIJ heeft, op verzoek van de partijleiding en om een moeilijke periode
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mede te overbruggen, de beide mandaten enkele maanden samen uitgeoefend Maar
ook hij wist dat uitstel geen afstel zou zijn En dat de regel konsekwent zou worden
toegepast Dat is inmiddels gebeurd Pier Leys wordt in de Kamer vervangen door het
gewezen provincieraadslid Raf De Clerck uit Knokke
Met Pier Leys vertrekt een van de beminnelijkste en hartelijkste mandatarissen uit de
VU-kamerfraktie Eén dag na zijn veertigste verjaardag, op 23 mei 1965 werd hij volksvertegenwoordiger
HIJ IS burgemeester geweest van het inmiddels in de stad opgenomen Sint-Andries Dat Groot-Brugge jaren voor de rest van het land werd gefusioneerd, had waarschijnlijk iets te zien met het feit dat de CVP deze ongemeen populaire burgemeester wou uitrangeren Even is dat gelukt Maar tot scha en schande van
de CVP zelve Pier Leys was de voornaamste bewerker van het roemloos einde van
meer dan een eeuw katoliek eenpartijenregime in de Westvlaamse
hoofdstad
Advokaat Sinds altijd aktief in honderd-en-een middenstandsaangelegenheden
Kind
uit een familie van tuinders en bloemisten Deze afstamming heeft hij in zijn gemeentelijke mandaten steeds weer bevestigd Als burgemeester van Sint-Andries, als schepen van Groot-Brugge is hij de zorgzame hovenier die met veel toewijding en stielkennis zijn job uitvoert
Volksmens, met gekruide Brugse tongval Wellicht geen van de grote tenoren in het
parlement, maar een zorgvuldig en gewetensvol en warmhartig
gemeentebestuurder
Vandaar zijn voor de hand liggende keuze
Dat Brugge hem voortaan helemaal heeft zal het verlies te Brussel nauwelijks kleiner
maken Hij laat er alleen vrienden na En in de politiek is dat een krachttoer
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Gevaert niet langer Vlaams bedrijf
ningen met staatswaarborg toegegooid
Het gevolg hiervan is dat vandaag onvoldoende geld voorhanden blijft (onder
meer bij de Nationale Maatschappij voor
Krediet aan de Nijverheid) om krachtige
bedrijven in de internationale storm overeind te houden Hiervoor werd reeds geruime tijd gewaarschuwd, maar de leden
van het sociaal-ekonomisch kernkabinet
bleven doof voor de voorstellen om het
subsidieringsbeleid bij te sturen

Er was een klein sensationeel
bericht
in het Westuitse weekblad
'Der
Spiegel' nodig, en een echo daarover
in de Vlaamse pers, om de 8.600
werknemers van de firma Gevaert in
Mortsel voor te lichten dat zij voortaan
m dienst zijn bij een filiaal van de
multwationale
chemiereus Bayer, met
hoofdzetel te Leverkusen.
Op een perskonferentie
dinsdag, stelde
voorzitter André Leysen van de groep
Agfa-Gevaert dat hij de Belgische
regering vorige week donderdag al op
de hoogte had gesteld van de
belangrijke wijzigingen die zich weldra
zouden voltrekken zonder dat ook
maar één Belgisch minister bij machte
zou zijn daar een stokje voor te
steken.
Als reden voor de beslissende
machtsgreep van Bayer op AgfaGevaert wordt de
duizelingwekkende
stijging van de zilverprijs
vooropgesteld,
waarbij de NV Gevaert
in Antwerpen geen middel zag om
tegen de miljardeninjektie
van Bayer
zelf ook zoveel kapitaal te stellen
waardoor een absolute
meerderheid
van aandelen in handen van Bayer had
kunnen vermeden worden.
Wat geschieden moest is geschied, zo
luidt het, deze enorme industriële transaktie kon op geen manier vermeden worden
De uitverkoop van het Vlaams bedrijf van
Lieven Gevaert, want zulks is het uiteindelijk, doet heel wat vragen rijzen, temeer
omdat deze multinationale omwenteling
geen alleenstaand geval is
Hoewel de klappen van de zilverleveranciers bij Gevaert-Mortsel natuurlijk nogal
hard moeten aankomen is dit grote Vlaams
bedrijf verre van een commercieel ziek
produktiecentrum In normale omstandigheden zou er dan ook geen reden moeten
zijn om het beheer van dit bedrijf in Duitse
handen te geven
W e maken het de laatste jaren mee dat
verschillende multinationale ondernemingen in ons land (zoals in de buurlanden) de
deuren van hun vestigingen sluiten en hun
aktiviteiten verplaatsen naar de zogenaamde lagere-loon-landen Anderzijds is er een
sterke beweging op gang gebracht waarbij grote bedrijven in moeilijkheden (Glaverbel, Acec ) geen verhaal meer hebben
tegen de commerciële greep van buiten-

Verdoken overheidskommissie
Minister van Ekonomische Zaken en vice-premier
Willy
Claes heeft de versobering gepredikt
Terecht,
uiteraard.
Maar mogen we geredelijk aannemen dat de minister terzake
ook de overheidsuitgaven bedoelde? Eind vorig jaar pakte
het Vlaams Ekonomisch Verbond uit met een bericht over
«Het verdoken leven van een
overheidskommissie: wat doet
de C O C met duizend miljard
frank?»
C O C staat voor: «Kommissie
voor Oriëntatie en Koördinatie
van de Overheidsopdrachten».
Deze kommissie verwerkte in
de periode van 7 6 tot '80 een
volume van 1.000 miljard frank
aan
overheidsopdrachten,
vooral met bestellingen bij de
sektoren elektrisch en elektronisch materieel, rollend materieel, elektronisch geneeskundig materieel, metalen bruggen
en belangrijke
programma's
van landsverdediging. Bovendien is het zo dat deze overheidsdienst
overwegend
Franstaligen telt (vier Franstaligen tegen één Vlaming).
In antwoord op een Interpellatie van VU-senator van Eisen
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Meer nog, de overheid zélf schuimde de
kapitaalmarkt af om geld voor de staatsuitgaven binnen te rijven Met als onmiddellijk
gevolg de hoge rente, en de druk op de
Belgische frank

A.G. Bayer verzilvert
Belgisch overlieidsdeficiet
landse groepen die er op uit zijn onri de
overblijvende sektoren-met-toekomst volledig onder kontrole te krijgen.
Hetzelfde is nu gebeurd met GevaertMortsel, met dien verstande dat het om
een gezond bedrijf gaat
Natuurlijk is de akute financiële zilverklip
daartoe een met te miskennen aanleiding
geweest
Om de broodnodige zilverstock te kunnen
financieren werd het van gisteren op vandaag noodzakelijk honderden en honderden miljoenen vers kapitaal te vinden De
Vlaamse Gevaert-groep kon slechts aankijken tegen de krappe kapitaalmarkt in
ons land. Zoals voor nog andere pnvé-bedrijven bleek het onbegonnen werd voor
Gevaert om een stevige obligatielening uit
te schnjven Tegen het bod van de Bayerbeheerders kon dus uiteindelijk niets anders dan «ja» gezegd worden
Terwijl de Vlaamse beheerders van Gevaert lijdzaam toekijken hoe hun bedrijf
meteen omgetoverd wordt tot een Duits filiaal, staan de politici en de Belgische regering helemaal machteloos bij deze transaktie

geeft minister Claes de juistheid van de taaiverhoudingen
in vraag gesteld, zelf geen andere konkrete cijfers In de
plaats gesteld, én bleef hij
vooral zeer wazig over de precieze besteding van die honderden miljarden overheidsgeld. De volgende ministeriële
aanmaning tot versobering kan
bezwaarlijk voor ernst worden
genomen indien de ekonomieminister geen boekje opendoet
over de geldbestedingen van
de COC-kommissie.

De kandidaten
Begin januari van volgend jaar
moet Steve Davignon vervangen worden in de Europese
Kommissie.
Er is reeds thans een lijstje van
kandidaten voor die opvolging
in omloop. De Gentse CVP'er
De Wulf zou graag in de Europese kaas kruipen. ABVV-baas
Georges Debunne heeft ook
belangstelling, al ware het maar
om een waardige en rustige fin
de carrière te hebben.
Ten slotte wordt hardnekkig
steeds weer de naam van BSPvoorzitter Van Miert genoemd.
Is hijzelf het voorzitterschap
van zijn partij beu? Of wordt hij
met zachte dwang door zijn tal-

Deze patsituatae laat met het beste vermoeden voor de verdere evolutie in de
toekomst
PDG-André Leysen heeft wel gesteld dat
er geen belangrijke aktviteitsgebieden van
Gevaert-Mortsel naar de Bondsrepubliek
zullen verlegd worden Maar, zo hij dat al
zou willen, kan hij terzake langs geen kanten nog sluitende garanbes bieden
En nog minder is de regenng bij machte
om bij rationalisatieplannen in de BayerAgfa-Gevaert groep (die onvermijdelijk
zullen klaargestoomd worden, of reeds in
alle stilte minuteus uitgewerkt zijn) ook
maar één behoorlijke garantie te hebben
om de tewerkstelling van Gevaert in Mortsel op het huidige peil te handhaven
Overduidelijk zijn w e in ons land in een situatie geraakt waarbij de zieke bednjven
de gezonde ondernemingen de nog overblijvende konkurrentele troeven uit de
handen gesp)eeld hebben.
O m zoveel bednjverHn-nood en vooral
(Waalse) sektoren zonder goede toekomstkansen van de verdnnking te redden werd (en wordt nog immer) onophoudend een reddingsboei in de vorm van le-

O p termijn lijkt de krappe kapitaalmarkt
vooral nefaste gevolgen te hebben voor
de toekomstkansen van grote bedrijven
en sektoren die normaal gezien de toekomst nog voor zich zouden hebben
W e kunnen slechts vaststellen dat miljarden gepompt werden in de Waalse staalnijverheid en andere zieke sektoren, en er
nu geen geld meer overblijft of er geen
mogelijkheid meer is om vers kapitaal aan
te trekken met de bedoeling de tewerkstelling van duizenden mensen te verzekeren en het beheer van sleutelsektoren in
eigen handen te houden
Er werd de jongste tijd nogal wat gezeurd
en gebekvecht omtrent een mogelijke devaluatie van de Belgische frank, waarbij de
minister van financiën het blijft houden bij
een sterke positie van onze munt Maar de
broodnodige remedie om uit de impasse te
geraken (een drastische sanering van het
overheidsdeficiet) wordt met aangepakt,
met als gevolg dat de overheid de kapitaalmarkt in eigen land blijft uitzuigen, de rentetaneven op een koortsachtig peil
gejaag'd worden, en de gezonde bednjven
bij de minste druk om vers kapitaal aan te
trekken het heft uit handen dienen te geven aan buitenlandse firma's — al dan met
multinationals -^ die op korte termijn al
wat nog overblijft van toekomstgenchte
sektoren in de Westerse wereld dankbaar
centraliseren om ze op wereldniveau konkurrentieel te kunnen reorgamzeren
Als deze rationaliseringsplannen «toevallig» een afdankingsgolf veroorzaken dan
heeft de nationale regering geen enkele
troef in handen om het pokerspel in goede
sociale banen te houden
Waar blijft nu dat vernieuwd industrieel beleid waar minister van ekonomische zaken
Willy Claes een tijdlang veelbelovende
toespraken heeft over gehouden'i' (hds)

rijke politieke vrienden die hem
niet mogen naar het Europese
zijspoor geduwd?

Vlaams staaloverleg
O p het staalfront blijven onweerswolken zich samenpakken.
Terwijl EG-kommissaris Etlenne Davignon, door sommige
waarnemers reeds aangewezen
als kandidaat-Belgisch minister van Ekonomische Zaken,
massale afdankingen blijft aankondigen, werd in het nationaal
paritair komitee voor de staalnijverheld nog geen overeenkomst bereikt voor een nieuwe
kollektieve
arbeidsovereenkomst
Stakingen hangen in de lucht,
vooral m Wallonië.
Waar politici van de traditionele (Vlaamse) partijen nog afwijzend staan tegen de VU-stelling dat het sociaal overleg
dringend voor Vlaanderen en
Wallonië
apart
gewestelijk
dient georganizeerd te worden,
pleit nu alvast de ACV-vakbond voor de oprichting van
een Vlaams paritair staalkomitee. Ondanks alles blijkt de federalistische gedachte ook in
vakbondskringen traag maar
zeker opgang te maken; een bemoedigende evolutie.

Op 84-jarige leeftijd, en toch nog vrij onverwacht zelfs voor zijn omgeving, heeft Jozef van Overstraeten deze week een einde gesteld
aan zijn voorzitterschap van VTB-VAB. Dat behoort tot zijn stijl: liever
de korte pijn dan het lange feestvarken. Daarmee wordt een punt gezet achter bijna 60 jaar leidinggevende aanwezigheid in Vlaanderens
meest efficiënte strijd-, kuituur- en servicevereniging. Dat Jozef van
Overstraeten voortaan een ietwat laattijdig maar overigens rustig
rentenier zou worden, gelooft wel niemand die hem kent Speciaal
voor de 150e verjaardag van «het apeland België» — zoals hij dat wel
eens pleegt te noemen — heeft hij zich een verfrissende en verjongende bezigheid uitgekozen: het voorzitterschap van het komitee dat
aan dit feit de gepaste aandacht zal besteden.
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slecht wordt ingelicht over de
werkelijke toestand in Voeren.

Seghers
op eigen houtje

Voor een volwaardig
ekonömisch federalisme

Vorige week donderdag werden op een perskonferentie in Brussel de opties van de Volksunie inzake het ekonömisch federalisme verduidelijkt, na de studiedag die over dit onderwerp in Aalst werd gehouden
Deze persontmoeting werd gehouden door VU-voorzitter Vic Andaux, voorzitter Frans Kuijpers van het Aalsters colloquium en de VU-opties werden vooral toegelicht door VU-ondervoorzitter professor Jef Maton.
Na de oorzaken van de ekonomische achteruitgang en van de ekonomische ontiestuurbaartieid van België
met de vinger te hebben gewezen, werden vooral de beginselen van de VU voor een goede staatshervorming
vanuit sociaal-ekonomisch oogpunt
omschreven.
Professor Maton wees erop dat al te lang en al te veel overheidsfondsen (voor investeringen en sociale rekonversie) naar zieke bedrijven in Wallonië werden gedraineerd, waardoor gezorxie bedrijven omzeggens nergens nog terechtkunnen voor forse levensnoodzakelijke
kapitaalinjekties.
Nog geen week later wordt die stelling bevestigd door de overname van het Vlaamse Gevaertbedrijf door de
Westduitse Bayer-chemiereus. De eertijds gepubliceerde federalistische modellen van 'De Leuvense school'
leiden volgens de VU-ondervoorzitter tot marktvervalsing. Hij ttetreurde bovendien dat de CVP-opties die aan
"het Leuvens model' werden toegevoegd uiteindelijk leiden tot een versterking van het centrale gezag: net
datgene wat we nu echt niet meer behoeven. Centraal in de VU-plannen over ekonömisch federalisme staat
dat de deelstaten een eigen fiskaal beleid moeten kunnen voeren, waarbij de totale belastingdruk voor personen en bedrijven door de deelstaten wordt biepaald. De uitgavenpolitiek dient voor de de^staten in de perken
van de eigen fiskale inkomsten gehouden te worden. Binrwn de Belgische konfederatie moeten de automatische transfers minimaal gehouden worden en in een overgangsfaze kan een biezondere en uitdovende hulp
aan Wallonië verleend worden voor zijn rekonversie en hierstrukturering. De VU wijst erop dat indien Wallonië
zich niet houdt aan de minimale voorwaarden van kontrole op zijn begrotingstekort en zip uitgaven niet beperkt, de ekonomisch-monetaire
unie uiteindelijk onhoudbaaur zal blijken.

Wie moet de goeverneur inlichten?

In een -knack'-interview vertelde VUJO-voorzitter
Freddy
Seghers, naast zinnige dingen,
ook de enormiteit dat «een duidelijke oplossing voor ons is:
het katoliek onderwijs moet gewoon weg».
Het zal wel totaal overbodig
zijn te onderstrepen dat de
VUJO-voorzitter deze mening,
die strookt noch met het V U programma noch
met
het
VUJO-programma — eigenmachtig en ongemandateerd
heeft afgelegd.
Niet alleen is deze uitspraak in
tegenstrijd met het VU-programma, maar ook met de talrijke bemoeiingen van de V U frakties in het parlement die er
op gericht zijn tot een echte gelijkberechtiging te komen tussen de onderwijsnetten.
Dat de VU de pluralistische
school eindelijk een kans wil
zien krijgen, houdt geen enkele
negatieve waardering voor de
bestaande netten in.

Eenzaam
en alleen
De vertegenwoordigers van de
Voerense
kamavalverenigingen, die bij de Limburgse provinciegoeverneur
Vermeulen
hun zaak gingen bepleiten en
de vernietiging vroegen van het
verbod van minister D o d e m o n t
kregen nul op het rekwest De
goevemeur zegde dat hij machteloos was. Hij voegde er aan
toe dat hij alleen stond en dat
hij weinig en blijkbaar ook

In de eerste plaats arrondissementskommissaris
Peeters.
Van wie echter is geweten, dat
hij een verkapte anti-Vlaamse
politiek in de Voerstreek voorstaat En die deze week, op het
cruciale ogenblik dat wellicht
belangrijke beslissingen moesten genomen worden, eens te
meer nergens te bereiken was.
In de tweede plaats minister
Gramme, die zijn politie-apparaat in de Voerstreek heeft
Maar als het van Gramme moet
komen-

Voeren alaaf
De Voerenaars hebben dan
toch maar karnaval gevierd, te
Moelingen en te 's-Gravenvoeren, zij het in mineurtoon.
Gramme en Peeters hadden
dinsdag te 's-Gravenvoeren er
voor gezorgd, dat de rijkswacht
aanwezig was om het verbod
van burgemeester Dodemont
desnoods de kracht van de kolf
en het waterkanon bij te zetten.
De karnavalvierders werden
uiteen gedreven. Maar de bende
wallingantische
straatschenders die, onder leiding
van de onvermijdelijke Happart, zich in dit voor haar verheffend schouwspel kwam verkneukelen, werd ongemoeid
gelaten.
Zoals
«Het Volk»
titelde:
«Voer-Carnaval met waterkanon in de rug».
O p hoog gezag en onder de politieke
verantwoordelijkheid
van de regering. Met in haar
schoot onder meer ook de CVP
en de BSP.

Blijven wij eeuwig gerold(
gereiden ?
Men heeft de Vlamingen vaak
verweten dat ze zich eeuwig
onderdrukt voelden, dat ze een
minderwaardigheidscomplex
bezaten en dergelijke dingen
meer.
De remedie werd dan gezien in
een meerderwaardigheidscomplex dat zich beriep op
onze werkkracht
vasthoudendheid en zelfs op het
beter gebruik van ons verstand.
Wij kunnen slechts vaststellen
dat noch ons minderwaardigheidsgevoel noch ons
meerderwaardighetdsbesef ons
politiek daar gebracht hebben
waar we dienden te staan.
Ons minderwaardigheidscomplex
bracht soms mee dat we geen
politieke wisseloplossing wisten
of wilden doorzetten Ons
meerderwaardigheidsgevoel
verzandde doorgaans in
persoonlijk arrivisme boven onze
Vlaams nationale belangen.
Wanneer we de politiek nuchter
bekijken moeten w e wel
vaststellen dat Walen en
Brusselaars thans traag maar
zeker en in ieder geval
doelbewust hun verworven
machtsposities aan het veilig
stellen zijn. Daarvoor gebruiken
ze een staatshervorming die van
Vlaamse zijde zeker zo met
bedoeld was.
De Franstaligen zijn handiger en
sterker in het afdreigen. De
Vlamingen zijn te rustig, te
fatsoenlijk en te bang in de
politiek. Zij zijn de gedroomde
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slachtoffers voor chantage. En
het feit dat er altijd enkelen
onder hen dolgraag minister
worden draagt daar wat toe bij,
doch niet zoveel, want die
ambitie is bij de Franstaligen
evenzeer aanwezig.
Het verschil ligt in het
temperament het karakter en de
durf. O p dat vlak werden de
CVP en de BSP weer geklopt
nu ze twee onaanvaardbare
eisen van de Franstaligen
inwilligden: de gewestvorming
met drie — die de Vlaamse
meerderheid tot een minderheid
zal omtoveren — en de dotaties
die de jaarlijkse tientallen
miljardenstroom naar Wallonië
zal doen voortvloeien.
Het IS een smoesje dat dit
onderscheidelijk in 1982 en 1984
een einde zal nemen. Men zal
dan doodeenvoudig geen
Waalse en Brusselse deelneming
aan een regering meer krijgen
en noodgedwongen de
toegevingen moeten verlengen.
De Vlamingen kunnen daarnaast
klaarblijkelijk met meer juist en
openhartig formuleren waarvoor
de staatshervorming dient Z e
hebben inderdaad met het duo
Gaston Eyskens-Tindemans
reeds het eerste punt ervan
verwezenlijkt met de
grendelgrondwet van 1970-71.
En wel hebben ze toen de
Waalse minderheidspositie
weggerukt
Wat blijft er nog over?
Het opheffen van de Vlaamse

minderheidspositie te Brussel en
het opheffen van de
minderheidspositie van de
Duitsers in ons land. En daarna
het positieve gedeelte: het
verlenen van zelfbestuur aan
Nederlands-, Frans- en
Duitstaligen.
Men moet de basisdiskussie
allereerst op het principiële vlak
houden. Daarnaast is er nog het
gegeven woord.
Toen de CVP aan de PSC de
opheffing van de Waalse
minderheidspositie beloofde op
een kongres te Oostende in de
zestiger jaren in ruil voor de
demokratische zetelaanpassing
begon het mis te lopen. Men
betaalde toen al voor iets dat
normaal in de wetgeving
besloten lag en dus met diende
te worden betaald tegen zulke

Het duo Gaston Eyskens-Leo
grondwet

woekerprijs.
Later werd de Vlaamse
nrunderhekJ te Brussel gelijk
gesteld met de Waalse
minderheid nationaal in zake
behandeling. Zowel de Waalse
socialisten als katolieken en
liberalen zegden die opheffing
van de Vlaamse minderheidspositie te Brussel toe.
Thans die toezegging niet
houden of opnieuw willen
verkofjen is woordbreuk.
Alleen het FDF heeft straffeloos
de Brusselse oplossing mogen
saboteren. De C V P heeft rustig
laten begaan en legde zich zoals
altijd zo maar bij dit feit neer.
Wat de Vlamingen thans moeten
doen IS deze achterstallige
betaling eisen en daarnaast het
beginsel van het zelfbestuur van

Tindemans ten tijde van hun

grendel-

elk volk of van elke taalgroep
doortrekken en de Duitstaligheid
uit de klauwen van de Walen
houden.
Voor de rest dienen de
gebieden eentalig gemaakt door
de faciliteiten af te schaffen. Z o
de Franstaligen dit niet wensen
waarom dan niet duidelijk het
voorbeeld gegeven door
faciliteiten te verlenen in
Wallonië. Wij spreken niet eens
over Edingen dat Vlaams bleef
of over Komen dat het
grotendeels bleef doch van
gemeenten als Waver.
Lazen we immers niet in het
FDF-blad «4 millions» (10/2/80)
dat ter gelegenheid van het
inhalen van de nieuwe
aartsbisschop Danneels te
Waver de plaatselijke
burgemeester Robert Hulet
verklaarde dat in zijn stad
evenveel Vlamingen woonden
als Walen "^
Voorwaar toch een onverdachte
bron zulke Waalse
burgemeester!
En Waver staat verre van alleen.
Z o er faciliteiten moeten komen
dan eerder voor de Vlaamse
proletariërs in Wallonië dan voor
de verburgerlijkte Franstaligen in
Vlaams-Brabant. Z o de Walen
deze logika niet willen volgen,
dan dienen de faciliteiten maar
overal afgeschaft.
En men kan er best in de
praktijk mee beginnen. Naar het
Waalse voorbeeld.
Senator Wltn Jorissen
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VU-DOSSIER:

Nieuw mindervaliden-beleid
Voor zwaar gehandicapten moeten dagcentra
ter beschikking
staan
5
Nutsvoorzieningen
Als algemeen beginsel wordt
vooropgesteld dat de instellingen
en de diensten moeten gelegen
zijn in de woonwijken De mindervalide moet zoveel mogelijk in zijn
normale omgeving kunnen blijven

VU-voorzitter Vic Anciaux heeft
dinsdag op een perskonferentie
een globale visie van de
Volksunie ontvouwd op een
verbeterd beleid voor mindervaliden.
De zorg voor de minder-valide
moet zoveel mogelijk gericht
zijn op volwaardige opname en
op zelfstandigheid binnen de
gewone samenleving
Volwaardige opname is het
streefdoel van het te voeren
beleid: opname in omgeving, in
de familie, in de school, in de
werkgemeenschap, in de
gemeente, enz.
Deze beleidskeuze heeft
duidelijke gevolgen op heel wat
terreinen van het
maatschappelijk leven
Huisvesting, tewerkstelling,
sociale zekerheid,
nutsvoorzieningen, sport en
ontspanning, revalidatie,
herscholing en onderwijs zijn
elementen die de opname
kunnen bevorderen of
afremmen.

De zorg voor de gehandicapte is
geen apart beleid, maar een onderdeel van het algemeen welzijnsbeleid O p alle vlakken van de
samenleving moet de zorg voor
de gehandicapte als mens aanwezig zijn Dit beleid moet kaderen in
een globaal welzijnsbeleid, waann
iedere mens aan bod komt en gewaardeerd w o r d t met de gaven
en beperktheden die hij heeft
Dit op de enkeling genchte beleid
veronderstelt een sterk gespreide
en kleinschalige aanpak De diensten, voorzieningen en instellingen
moeten zo dicht mogelijk bij de
mens staan en zo gemakkelijk mogelijk bereikbaar zijn
Er wordt voor de gehandicapten in
ons land beslist reeds heel wat gedaan zowel door organizaties als
door gemeenten, provincies en
het rijk
Sinds de jaren 1970 is de hulp aan
gehandicapten meer gericht en
meer aangepast aan de aard van
de handicap
Maar een goed beleid veronder•itelt meer dan het toekennen van
geldelijke steun en individuele tegemoetkomingen meer dan de
bouw van instellingen en het opnchten van allerlei diensten
De «volumegroei» de grootschalige benadering moet voorbij zijn
De volgende jaren moeten de problemen opgelost worden door
i^erleggen van pnonteiten omschakeling kwaliteitsverbetering
Dit alles kan' het zal zelfs bezuinigingen toelaten op voorwaarde
dat er een samenhangend beleid
tot stand komt met een koordinatie tussen al de voorzieningen Er
loeTt met eens een ministene voor
genandicaotenzorg te komen Wel
IS het nooig dat er een eigen ddministratie 'S en dat een einde gesteld wordt aan de wanorde van
aoarte ''ondsen en voorrechten
_,it nei / U dossier lichten we nier
enkele Delangnike ooties
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Het gehandicaptenbeleid
omvat
twee grote sektoren de bereidheid tot opname en de biezondere
voorzieningen

De bereidheid
tot opname
De maatschappij moet ervoor zorgen alle geledingeff van de samenleving in de mate van het mogelijke voor iedereen toegankelijk te
maken Dit veronderstelt een wijziging van de geestesgesteldheid bi|
het gezag en de bevolking in die
zin maakt de gehandicaptenzorg
deel uit van een globaal welzijnsbeleid
De overheid heeft hier een taak
1 bij de voorlichting,
2 door het voorbeeld te geven
inschakeling van gehandicapten in de overheidsdiensten in
parastatale instellingen en zelfs
in de gesubsidieerde instellingen
3 bij het scheppen van algemene
voorzieningen in ieder departement moet men weten dat gehandicapten mensen zijn en dat
het gaat om een burger op 25

De biezondere
voorzieningen
1 Kronologisch is de preventie
het eerste probleem, zowel medisch als psychosociaal
Een doelmatige voorlichting en hulp m de
periode rond en vlak na de geooorte is van enorm belang
""huishulp moet in de eerste nlaats
gericht zijn oo de pedagogische
oegeieioing van net gezin
2 Vroegtijdige
aiagnose
Een zware handicap is doorgaans
vriiwei onmiddellijk vast te btellen
Licht geestelijk gehandicapten die
het grootst in aantal zijn worden
yeel te laat vastgesteld Het MST
en de PMS-centra j o u d e n een
ernstig onderzoek moeten doen

bij aHe kinderen van vijf jaar (zoals
in Franknjk reeds gebeurt)
3 Scholen
Indien nrien het probleem van de
gehandicapten op termijn wil optassen, dan moet men beginnen
met het onderwijs
# Als algemeen beginsel stelt de
Volksunie voorop dat de lichamelijk gehandicapte kinderen zoveel
mogelijk in het gewoon onderwijs
moeten ingeschakeld worden
• Het buitengewoon
onderwijs
IS geen
tweederangsonderwijs
Buitengewoon
Lager
Onderwijs
(BLO) Een geestelijk gehandicapte heeft een eigen orto-pedagogische aanpak nodig, met eigen leermetoden, eigen klassen, enz
Buitengewoon
Beroeosonderwi/s
(BBO) leder kind dat naar een
BLO-school IS geweest hoeft met
noodzakelijk in het Biezonder Beroepsonderwijs terecht te komen
Er moet een herziening komen
van de aan te leren t)eroec)en
4 Arbeid en tewerkstelling
Als de werkloosheid toeneemt,
dreigen de gehandicapten hiervan
de eerste slachtoffers te worden
De handicap mag echter geen reden zijn tot uitsluiting uit de wereld
van de arbeid voor werkbekwame
minder-validen
Bi|
voorbeeld
heeft een typiste in een --olstoel
die even snel typt als haar valide
kollega evengoed -echt op tewerkstelling en geli|ke bezoldiging
De inspanningen van sommige
werkgevers zowei j i t de niiverheid ais uit de overheidsdiensten
schieten hier te kort niettegenstaande de uitdrukken |ke veronch'inq tot tewerkstelling van een öepaaid percentage minder-validen
niettegenstaaroe de tegemoetkomingen inzake 'oon pn sociale lasten
De qeriandicapien oie geen gewone arbeid aankunnen en voor wie
een voltijdse i/orr" van revalidatie
niet IS aangewezen moeten kunnen opgevangen wr'-oen in de beschuttenae
werKoiaMsen

• Dit wordt in de eerste plaats
mogelijk gemaakt door hef voeren
van een aangepaste huisvestingspolitiek en door het
bevorderen
van de thuisverzorging
De sociale woningen moeten verspreid liggen tussen de andere
woningen
In de voorrangscnteria voor toewijzing van sociale woningen dienen de gehandicapten een gunstige plaats te bekleden zoals het
wetsvoorstel Anciaux voorziet.
Aanpassing van bestaande woningen moet verder in de hand
gewerkt worden
De gehandicaptenzorg moet of>genomen worden in het globaal
gezondhieidsbeleid waarin
volgens de Volksunie, de huisarts
een centrale rol vervult en nauw
samenwerkt met sociale werkers
en verplegend personeel
Expenmenten op het gebied van
de thuisbegeleiding, waarbij bepaalde diensten de gehandicapten
in hun eigen midden begeleiden,
verdienen aanmoediging
Alternatieve
opvangmogelijkheden dienen meer kansen te krijgen bij voorbeeld tijdelijk opvangcentra en gezinsplaatsing van gehandicapten dn 1978 slechts 260
gezinsplaatsingen
tegenover
11 788 plaatsingen in instellingen)

• In de tweede plaats moet al
wat t>estaat aan gemeenschapsvoorzieningen nog wel verder uitgebouwd worden maar is er vooral nood aan betere
samenwerking
en planning
O p dit ogenblik zijn er voldoende
MPI's voor kinderen maar is er
nog een tekort aan dagcentra en
instellingen voor volwassen gehandicapten De Volksunie stelt
voor, dit teveel aan MPI s voor kinderen om te schakelen tot instellingen voor volwassenen
6 De gemakkelijke toegang van
gehandicapten tot openbare gebouwen, straatstoepen
ziekenhuizen sportcentra kulturele centra,
enz moet verwezenlijkt
worden
en streng
gekontroleerd
1 Bestaanszekerheid en vereenvoudiging van de administratieve
rompslomp
Om de volwaardige opname van
de gehandicapten in de maatschappij te verwezenlijken is bestaanszekerheid een noodzaak
Alle minder-validen moeten over
een waardig inkomen beschikken,
ongeacht leeftijd of handicap
Aan de administratieve rompjslomp kan alleen een einde gesteld worden wanneer er een basisdossier wordt opgesteld en bijgehouden Dit basisdossier moet
steeds ter inzage zijn van de betrokkene of de begeleidende instantie Het bijhouden van de dossiers zou kunnen toevertrouwd
worden aan de Openbare Centra
voor
Maatschappelijk
Welzijn
(OCMW's) In ieder geval moeten
de diensten gespreid worden,
naar het voorbeeld van de streekcentra van de RVA
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Vos Leo
preekt de passie
Ongestoord zet de C V P haar miserabel en misselijk schouwspel
verder. Van enige politieke deontologie of enig respekt voor de
parlementaire demokratie is daarbij geen sprake meer.
Een gegeven woord is bij deze heren van geen tel. Akkoorden beschouwen zij als te verwaarlozen.
Amendementen zijn tot een juridisch steekspelletje geworden en
eigen kongressen tot een noodzakelijke vorm van public relations.
De enige geldende criteria voor
deze partij blijken nog de macht
om de macht en veel, héél veel
stemmen ten koste van wie of wat
dan ook.
De jongste weken zijn het voornamelijk de CVP-senatoren van de
kommissie staatshervorming die
voor de nodige dosis goedkope
show borg staan. Aanleiding daartoe is meestal de indiening van
een aantal amendementen waardoor schuchter gepoogd wordt de
noodlottige drieledigheid wat af te
remmen. Bij het eerste hanengekraai van de frankofonen worden
deze schuchtere pogingen al even
snel ingetrokken.
Een zelfde scenario werd vorige
week opgevoerd. De CVP diende
een paar amendementen in om
het lot van de Brusselse Vlamingen iet of wat te verzachten. Traditiegetrouw was deze genuanceerde tekstaanpassing te veel voor
de franstaligen. Maar ook voor de
Vlaamse socialisten was dit keer
de maat vol: de CVP-one man
show met amendementen werd
ook hen te gortig.
Zelfs premier Martens stond er
onthutst bij, ook al beweert voorzitter Tindemans dat de amendementen opgesteld werden in aanwezigheid van de voornaamste
medewerkers van de eerste-minister. Maar kom, er is toch geen
vuiltje aan de lucht in de CVP.
Eens te meer trok de CVP de
amendementen weer in. Zonder

ook maar de minste frankofone
toezegging. Erger nog, de franstalige senatoren stelden heel duidelijk er ook in de toekomst niet te
willen over praten. Maar de CVP
droop stilletjes met de staart tussen de benen af.
De Volksunie heeft de CVP-amendementen in bijkomende orde opnieuw ingediend. Worden dus de
heel wat verder gaande amendementen van de V U weggestemd,
dan zullen de kommissieleden, ook
de CVP-leden, de kans krijgen
over de schuchtere CVP-wijzigingen te stemmen.

Verloren moeite

Eerlijk?

Vlaamse onmacht

Nederlandstaligen
tegen
Franstaligen
werden
twee
wetsvoorstellen van kamerlid J.
Somers in verband met de sociale gevolgen van de repressie
In overweging genomen. Het
eerste beoogt een uitbreiding
van het recht op een vuurkaart,
het tweede slaat op de administratieve reïntegratie m.b.t. het
recht op pensioen.
Eens te meer hebben de Franstaligen zich in groep verzet tegen de inoverwegingneming.
De herinnering door fraktievoorzltter P. Van Grembergen
aan de demokratlsche houding
van de VU, die onlangs instemde met de Inoverwegingneming
van een onaanvaardbaar FDFvoorstel betreffende de Voerstreek, was verloren moeite.

Tijdens de bespreking van de
begroting van Financiën viel
kamerlid W. Desaeyere scherp
uit tegen minister Geens omwille van diens misleidende informatie over de herziening van
de kadastrale Inkomens. Wat
eerst als een neutrale operatie
werd voorgeschoteld. Is nu
reeds uitgegroeid tot een fiskale meeropbrengst van 7 miljard.
Ondanks al har beloften heeft
de regering de herziening wel
degelijk gebruikt om de belastingdruk te verhogen.
Vooral de Vlaamse werk- en
spaarlust worden hierdoor nog
maar eens ekstra
bestraft
Daarenboven zullen In Vlaanderen slechts de helft van de
sociale woningen blijven ressorteren onder het begrip «sociale woning», in tegenstelling
tot Wallonië waar minder dan
één vierde van de sociale niet
weerhouden b l i j f t Op lange termijn zullen de voordelen van de
sociale woningbouw haast uitsluitend naar Wallonië gaan.

De tweede vaststelling van het
kamerlid is al even pijnlijk vor
Vlaanderen: de Vlaamse deelregering heeft zich met de afhandeling van dit dossier niet
bepaald een certlfikaat van bekwaamheid en efficiëntie bezorgd.

Gezinsvriendelijk?

Dinsdag ek. staat het probleem
Brussel opnieuw op de agenda.
Ondertussen heeft de C V P voor
maandag nog maar eens een studiedag gepland over de staatshervorming. Alsof zij nog niet voldoende blauwdrukken ontworpen
heeft Zij zou zich beter bezinnen
over het feit dat haar huidige makabere showstukjes Vlaanderen
regelrecht naar de dieperik leiden.
Verleden zondag heeft voorzitter
L. Tindemans nog maar eens een
lans gebroken voor de parlementaire demokratie: «Wij hebben de
indruk dat de parlementaire demokratie stilaan aan het afsterven is.»
Wij van onze kant hebben de indruk dat vos Leo hiermede de
passie predikt! (i.a.)

In een tweede parlementarie
vraag wijst senator W. Jorissen
aan de hand van een konkreet
voorbeeld op dezelfde bekommernis.
Een jong gezin verwerft een
huls met een bescheiden kadastraal Inkomen van 12.000 fr.,
thans 36.800 fr. Vroeger gaf dit
— als bescheiden woning —
aanleiding tot een vermindering
van de onroerende voorheffing
met 25 o/o plus 10 o/o per kind
vanaf twee kinderen ten laste.
De drempel voor deze gunstmaatregel werd nu opgetrokken tot slechts 20.000 fr., met
een
overgangsregime
tot
30.000 fr. voor de verworven
rechten. Ons jong Mechels gezin dat voor het eerste een huls
koopt kam dus niet meer In
aanmerking voor een vermindering.
Ook hier rijst de vraag of de minister rekening gehouden heeft
met deze bijkomende inkomsten, en daarenboven of deze
meeruitgaven voor jonge en bescheiden gezinnen stroken met
de gezinsvriendelijk politiek
die de regering beweert voor te
staan.
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Ook kamerlid J. Somers mengde zich in het debat Hij besteedde voornamelijk aandacht
aan de sociale gevolgen voor
de Mechelse werknemers, en
meer bepaald aan de maatregelen die de staatssekretaris Akkermans zal treffen om de
werknemers opnieuw in het
produktieproces In te schakelen.
Tevens informeerde hij naar de
te verwachten initiatieven om
eventueel verlies voor tuinders
en landbouwers ten gevolge
van het faillissement op te vangen.

Nationale onwil
Naar aanleiding van een interpellatie van kamerlid J. Gabriels besteedde de Kamer
ruim aandacht aan de herstrukturering van de konservennijverheid.
Eens te' meer heeft de regering
zich, aldus de VU-ondervoorzitter, laten leiden door een twee
maten en twee gewichten-politiek.
'Op een ogenblik dat de staalsektor tientallen miljarden opslokt van ons allemaal en vooral van Vlaanderen,
op een
ogenblik dat Verlipack 6 miljard
krijgt, op een ogenblik dat de
airbus van Gosselies met nationale steun de hoogte inkan- op
zo'n ogenblik
blijkt er plots
geen nationaal geld meer ter
beschikking
te zijn voor een
sektor die voor bijna 80 ¥o in
Vlaanderen gesitueerd
is.'

Over een land dat federaal denkt,
maar unitair bestuurd wordt
De Nationale Banl(, het Planbureau en de vele onheilspellende ministeriële boodschappen hebben de jongste weken biezonder duidelijk gemaakt hoe somber de ekonomische toestand in ons land wel is. De krisis begint zich trouwens stilaan overal te laten gevoelen.
Als laatste reddingsplank wordt dan hoopvol uitgekeken naar de overheid. Vandaar wordt dé oplossing verwacht voor elk probleem, voor
elke moeilijkheid.
Maar de overheid is niet langer bij machte om deze opdracht te vervullen. Ten bewijze hiervan kan onder meer het beleid inzake de bedrijven
en sektoren in moeilijkheden aangehaald worden.
In een interpellatie tot de minister van Ekonomische Zaken analyzeerde
kamerlid H. Schiltz het niet-beleid dat de regering ter zake voert
Het industrieel beleid in ons land is vooreerst dermate ondoorzichtig,
dat de staat zelf niet meer klaar ziet in de duisternis. De vele ontelbare
fondsen hebben de staatshulp tot een chaotische doolhof gemaakt
Daarenboven groeit in Vlaanderen de achterdocht tegen het gebruik
van de gemeenschapsgelden voor het indijken van de krisis. De jarenlang door de Volksunie aangeklaagde budgettaire transfer naar Wallonië is momenteel onbetwistbaar gemeengoed geworden, en de Vlamingen lijken niet langer bereid om dit proces zonder meer te laten verlopen.
'Want wanneer het juist is dat Vlaanderen bereid is de financiële gevolgen op zich te nemen van een orfodokse politiële die erin zou bestaan
bij voorkeur rendabele bedrijven te steunen, en bedrijven die eigenlijk
veroordeeld zijn af te schrijven bij sociaal aanneembare voorwaardenWelnu, dan betaalt Vlaanderen tweemaal. Een eerste maal de prijs voor
die politiek zelf op het eigen Vlaamse budget, een tweede maal de prijs
voor het feit dat men voor Waalse bedrijven dezelfde moed niet opbrengt en meteen de nationale pot aanspreektVlaanderen bevindt zich dus In de paradoksale toestand dat het op
twee terreinen betaalt Het gaat niet op in een unitaire staat een echte
regionale politiek te willen voeren en een onderscheid te maken tussen
sektoriële en regionale politiek. Dat leidt hoe dan ook tot frustraties en
in de Belgische realiteit tot een twee maten en twee gewichten politiek.
Vier sektoren zouden in ons land nationaal behandeld worden: staal,
textiel, scheepsbouw en kolen. De uitzonderingen hierop langs Waalse
zijde liggen zo voor het rapen: Sonaca, Verlipack- Het lijkt wel dat de

Indien ook de volgende dossiers zo aangepakt worden, ziet
het er voor een eigen Vlaamse
ekonomische
politiek
maar
somber u i t

problemen nationaal behandeld worden als het om Waalse aangelegenheden gaat maar regionaal als het om Vlaamse bedrijven gaat
Een grondige doorlichting van de vier nationale sektoren wijst in een
zelfde richting. Voor de textiel- en scheepsbouwsektor wordt blijkbaar
heel wat minder ijver aan de dag gelegd dan voor de staalindustrie.
Naar de prijs die Vlaanderen zal betalen voor de redding van de staalsektor, kan men slechts raden. Maar nu reeds 'wordt beweerd dat het
staalplan meer dan 100 miljard zal kosten!
Vlaanderen wil, noch kan langer de gevolgen dragen voor een dergelijk
beleid. De federallzering moet snel, drastisch en volledig doorgevoerd
worden. De gemeenschappen moeten met hun neus op de financiële en
ekonomische verantwoordelijkheid gedrukt worden. In een land waar
de bevolking federalistisch denkt en reageert moet men zo snel mogelijk de strukturen aanpassen, zoniet ontstaat er een kloof tussen mentaliteit en bestuur, tussen volk en bestuursstrukturen. En hierdoor wordt
elk beleid onmogelijk gemaakt

Vlaamse
toegevingen
Terwijl de aandacht in Vlaanderen vooral toegespitst is op de
werkzaamheden in de senaatskommissie, wordt in de bevoegde kamerkommissie in alle
stilte verder gewerkt aan de
programmawet
Geen haan kraait erover dat
Vlaanderen via deze wet de
drieledigheid geserveerd krijgt
in een reeks instellingen en komitees, die haast heel het ekonomisch leven bestrijken: het
Nationaal Komitee voor de
Energie, het Kontroiekomltee
voor Elektriciteit en Gas, de
Nationale Vennootschap der
Pijpleidingen, de NV Kempische Steenkoolmijnen, Distrigaz, enz„
Het beheer van al deze instellingen zal worden waargenomen door vertegenwoordigers
van de drie gewestelijke regeringen, dus ook de Brusselse.
Aan de hand van een massa
amendementen tracht kamerlid
W. Desaeyere deze voor Vlaanderen nefaste evolutie om te
buigen.

en Waalse chantage
In een mededeling aan de pers
stelt de VU-senaatsfraktie
vast
dat de C V P . i n de kommissie
voor de staatshervorming haar
amendementen
betreffende
Brussel heeft terug getrokken.
Dit is gebeurd omdat de Frans-.,
talige
kommissieleden
9^-^
dreigd hebben de kommissie t e ^
laten opheffen indien de C V P deze amendementen zou handhaven.
Met nadruk vragen de VU-senatoren aan de CVP- en BSPkommissieleden om niet langer
te zwichten voor Franstalige
chantage en om samen met de
andere Vlaamse kommissieleden ervoor te zorgen dat de opheffing van de Vlaamse minderheidspositie te Brussel, sinds
jaren beloofd, evenzeer een feit
zou worden als dat het opheffen van de Franstalige minderheidspositie in België feit is geworden.
De fraktie besliste dan ook de
door de CVP
ingetrokken
amendementen in bijkomende
orde over te nemen.
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iedereen heeft
zijn eigen kijk t l geld
Als U spaargeld wil beleggen, of gebruik wil maken van de service aangeboden door de finarv
clèle instellingen, neemfU geen genoegen met
toevallige oplossingen.
Zelfs een interessante tip van iemand uit uw
buurt is blijkbaar niet altijd de ideale formule
voor uw eigen situatie.
Alléén een specialist kan U met zekertieid tielpen: uw NMKN-aaent. Hij maakt u wegwijs in de
beleggingsmogeïïjktieden en de diverse spaarformules en verrelt U welke Isankservice voor U
aangevwzen is.

U heeft uw eigen kijk op geld, en uw
NMKN-agent helpt u er 't maximum
uit te halen.
Bij uw NMKN-aaent vindt u de beste
belegging voor uw geld, onder Staatswaarborg.'
- I t a s b o n s nnet een looptijd van 1 tot 12 jaar.
- T e r m i j n r e k e n i n g e n : veertiendaagse, o p
termijn of met opzegging, met vaste
vervaldag.

U kunt er ook terecht voor de meest
uitgebrekJe financiële service.
- de zictitrekening (met NMKN- of Euroctiequekaart), ctieques, uitvoering van op>dractiten tot
aan- en verkoop van deviezen,reiscf^eques.
- permanente opdractiten, domiciliering van
facturen.
- txincontactkaart (automatisch bankk>ket}.
- uitbetaling van cheques, assignaties, coupons,
vervallen effekten.
- gratis bewaren van effekten, uitgegeven door
de NMKN en de ASLK.
- bewaameming van alle andere effekten.
-enz.

Loop even birmen bij uw NMKN-agent.
Of vraag hem bij u kings te komen.
* Beleggingen bij de NMKN zijn gewaarborgd door de
Slaat. Deze Staatswaarborg geldt zowel voor de terugbetaling van het kapitaal als voor de uitbetaling van de
interesten.

1.200 NMKN-agenten staan tot
uw dienst. Raadpleeg de
Gouden Gids - rubriek Banken.

KREDIET<.oNUVERHEID
verstandig sparen
Voor de Intekening op NMKN-eftekten kunt u zicti ook
wonden tot: een agentschap van de Nationale Bank
van België, de hoofdzetel en de agentschappen van
de ASLK, de discontokantoren, de maatschappelijke
zetel van de NMKN. Nationale Maotschappij voor
Krediet aan de Nijverheid opgericht overeenkomstig
de wet van 16.3.1919.

Groot-Gent: betrekkingen
aangeboden
1. Begeleider voor vrachtwagenleeftijd ± 55 jaar;
2. Jonge magazijnier, uurloon
± 150 fr.;
3. Bediende A-2 in volcontinubedrijf met enige kennis van Engels en Frans;
4. Handelsvertegenwoordiger
voor foto- en reklamebedrijf in
bezit van eigen wagen.
Schriftelijke
sollicitaties
via:
O. Van Ooteghem, senator, OudStrijdersstraat 29, 9219 Gentbrugge, tel. 091 -30.72.87. (N167)
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TE K O O P
Een
projektiedoek
formaat
1,30 m hoog x 1,80 m breed
(Royal Gray) alsook een lens
(Voigtlander Braunschweig Apolanthar 1/45/21 cm. 1.200 bladen
papier 28/29 c m gescNkt om albums van te maken. Prijs overeen te komen.
Zich wenden, Gelijkheidsstraat 2
te 3200 Kessel-Lo of telefonisch
afspraak maken tel. 016-25.27.58
(café De Kring, Jozef Rerrestraat).
N169
Meisje (17 jaar) met diploma's
Nederlandse, Franse, Engelse en
Duitse daktylografie en lagere
handelsafdeling zoekt passend
werk. Kontakt via; senator M. Capoen, Canadalaan 1 te 8902 Zillebeke (057-20.48.85).
(N173)

VAKANTIEREIS
Dame met eigen wagen zoekt
gezellige dame 45 a 60 jaar voor
zomervakantie in Spanje of Italië. Periode en tand nog te bespreken. Kosten: elk SC/o. TeL
057-20.19.10.
(Adv. 38)
Dame zoekt bijverdienste als
huishoudster in de as Brussel-Ninove.
Voor inlichtingen tel.
054-33.82.36.
fN171)
Danrte 36 j . zoekt pass. betrekk.
kenn. vn. snit + naad. Ervaring
als verkoopster; zr. betrb. -Iwerkzm. Schrijven of tel.: Paul
Van Grembergen, E. Huliebroekstraat 14, 9068 Ertvelde, fel. 0 9 1 /
44.67.90. (NI66)

GROOT-GENT:
— Een
industrieel
ingenieur
landbouw zoekt een passende
betrekking.
— Een 25-jarige licentiate lichamelijke opvoeding zoekt passende betrekking in het Gentse.
Zich wenden: O. Van Ooteghem.
senator, Oud-Strijdersstraat 29,
9219 Gentbrugge (tel. 0913072.87).
(N165)
— 30-jarige ongehuwde man met
diploma van hoger middelbaar
onderwijs en met getuigschrift
van 2-talig opsteller, niveau 2, met
zeer goede kennis van Frans en
Engels en goede noties van
Duits, Spaans en daktyk>grafie,
zoekt een gepaste betrekking op
de as Brussel-Vilvoorde en Brussel-Zaventem-Leuven. Zich wenden tot volksvertegenwoordiger
dr. J. Valkeniers, Schepdaal.

21 j . Jonge man, ongeh. Dipl. bakkerij, zoekt pass. betrekking. Bezit
rijbewijs -B». Liefst als autogeleider of bakkerij. Schr. of tel. naar
de h. P Van Grembergen, E. Hullebroeckstraat 14, 9068 ErtvekJe.
Tel 091-44.67.90.
(N170)

— Voor een winkel te Brussel
(Brabantstr. 216 te Schaarioeek)
wordt een poetsvrouw gezocht
voor 2 dagen per week.
— Een hulp voor de zondagmorgenmarkt
(van
7 u. 30
tot
12 u. 30) wordt eveneens gezocht
Voor verdere afspraken kontakt
opnemen met mevr. Lampaert
02-217 88.35.
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onbetuigd. Op hun beurt bezetten zij de landbouwontwikkelingsbank en namen daarbij
300 personen in gijzeling.
Ook de filialen van deze bank
in andere steden werden bezet evenals de stadhuizen en
twee
elektriciteitscentrales.
Washington liet reeds weten,
desnoods de militair-burgerlijke Junta die onlangs aan de
macht kwam, militair te willen
steunen.

Latijns-Amerika
in de branding
Het Castro-experiment heeft
niet zoals verwacht onmiddellijk effekt gehad op de sociaal-ekonomische en politieke evolutie in Latijns-Amerika. Maar nu blijkt er toch

schot in te komen nl. in de
Middenamerikaanse
republieken, waar nu San Salvador in het voetspoor treedt
van Nicaragua. Het scenario
verschilt wel een beetje. San

Salvador moet het blijkbaar
vooral van gijzeling hebben.
Zo hebben linkse elementen
de Panamese ambassade bezet. Maar ook de landbouwvakarbeiders laten zich niet

Van de grote l_atijnsamerikaanse
staten gaat er praktisch geen enkele vrijuit Argentinië, Brazilië en
Chili staan bekend om hun verdrukkende beleidsvoering. Een
werkelijk sociaal vooruitstrevend
bewind hebben slechts Argentinië
(onder Peron) en Chili gekend (onder de kristendemokraat Frei en
president Allende). Ook Peru kende een periode van voorrang voor
de sociale verheffing van de arbeidersbevolking. Zonderling genoeg
gebeurde zulks onder militaire leiding. Al gauw echter zetten Argentinië, Chili en Brazilië hun Peruaanse kollega's onder druk, het
«wat rustiger te doen».
De kleinere staten varen op enkele uitzonderingen na in het kielzog
van de groten, die hun laarzen vegen aan de mensenrechten. Foltering, moord, vervolging zijn er
schering en inslag. Uruguay geniet
de twijfelachtige eer de kampioen
te zijn van de wederrechtelijke
vrijheidsberoving, foltering en pesterijen. Uruguay wordt dus niet
voor niets het «koncentratiekamp»

van Latijns-Amerika genoemd.
Volgens een Amerikaans verslag
zit 1 op 400 Uruguayanen in de gevangenis, verbleven sinds 1978
bijna 1(M).000 inwoners in de gevangenis en onderhoudt het regime zoals in de meeste Zuidamenkaanse staten er een ordewacht
van 100.000 man op na. Ook al laat
president Aparicio Mendez de
twee konservatieve oppositiepartijen en de kristeo-demokraten
met rust ze zijn van geen tel En
de machthebbers zijn geenszins
van plan het roer om te gooien. Er
Is een nieuwe grondwet in de
maak, maar die zal niets wezenlijks
veranderen.
Een ander beschamend aspekt
van de Latijnsamerikaanse landen
IS de genocide op de Indianen.
Deze worden bijna stelselmatig
uitgeroeid of van hun verblijfplaatsen verder het oerwoud ingedreven waar ze vogelvrij zijn. Er worden klopjachten ingericht als voor
een jachtpartij bij ons: Indianen
zijn geen mensen zeggen de
grootgrondbezitters en ook vele
politie- en legereenheden, hoewel
ze precies belast zijn met de bescherming van de roodhuiden, nemen deel aan deze «jachtpartijen».
De «buit wordt dan netjes op een
rij tentoongesteld... De kerstening
van het Amerikaanse subkontinent is niet in staat de verkrachting van de mensenrechten en
barbaarse moordpartijen te beteugelen. Achter de met goud betreste generaalsuniformen, en gedeeltelijk ook bij de hogere klerus (ze
zijn gelukkig niet allen reaktionair)
gaapt de dood.

Van razende Roeland tot zalvend predikant...
- Zo kan men de gedaanteverwisseling van Franz Joseph Strauss, CDU-kandidaat voor tiet bondskanselierschap van de BRD, omschrijven. De struise Beierse politicus, thans nog
steeds CSU-leider en bovendien ook nog eerste minister van de deelstaat Beieren, was tot voor kort bekend en berucht om zijn
scherpe, verre van fijnzinnige uitspraken, evenals om
de woedende uitvallen tegen politieke tegenstrevers.
FJ. Strauss gold daardoor
als het prototype van de
machtswellusteling, die zich
zelf niet kan in toom houden,
wat nochtans een eerste
vereiste is voor een écht
staatsman. Zijn
razernij
deed zelfs sommigen denken aan de even beruchte
razernij-aanvallen en hysterische scheldpartijen van
Hitler.
Zonder ook maar een jota
aan zijn programma en aan
zijn visie op de binnen- en buitenlandse politiek te wijzigen,
heeft Strauss de verpakking
van zijn opvattingen veranderd. Hij vermijdt over cruciale tema's te spreken, dat laat
hij aan zijn akolieten over. Zij
mogen de traditioneel gespierde toespraken houden.
Daarmee hoopt Strauss zijn
klassieke kiezers te behou-
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den, terwijl hij zelf door zijn
gematigdheid, ja zelfs door
op kousevoeten te lopen,
hoopt een doorbraak te be-

werken naar de onbeslisten,
de ontgoochelden en naar de
ontevredenen, maar vooral
ook diegenen, die in allereer-

ste instantie van «en partij en
een partijleiding «een deftig
gedrag» eisen. Met deze gedaanteverandering
spekur
leert Strauss dus feitelijk op
een opening naar rechts, naar
de burgeriijke kiezers, die
wensen dat de Bondsrepubliek vooral demokratisch en
ordentelijk zal zijn. En die
geen avonturen verlangen.
Vandaar vage taal over Afghanistan (als hij dit onderwerp ook aansnijdt), geen
Kassandra-houding
tegenover de krisis, geen eigen recepten. Over de boycot van
de Olympische Spelen te
Moskou blijft hij eveneens in
het vage (waardoor hij meteen zijn vroegere rivaal en
nog huidige CDU-voorzitter
Kohl, in de kou laat staan).
Een eerste test naar de beoordeling van deze taktiek
zullen de verkiezingen in
Noordrijn-Westfalen zijn. Een
overwinning van de CDU zou
tevens niet alleen plaatselijk
belangnjk zijn maar ook op
het vlak van de Bondsrepubliek: het volstaat dat NRW
vijf CDU-ers naar de Bondsraad (Senaat) kan sturen, opdat de CDU daardoor over
een tweederde meerderheid
zou kunnen beschikken en aldus een Soc. Liberale regering stelselmatig de voet zou
kunnen dwarszetten. Vandaar dat de kiesstrijd in
Noordrijn-Westfalen in het te-

ken van de na*:ionale politiek
staat en niet in het teken van
specifieke problemen van de
deelstaat zelf. De strijd wordt
met de dag harder, ook ai
wees een recente opiniepeiling uit dat de CDU geleidelijk
vooruit gaat Maar ze blijft
met haar 37 % achter de
SPD (43) en de FPD (6) nog
ver van de volstrekte meerderheid, nl. 12 punten. De
CDU wijst er evenwel op, dat
deze peiling vóór de Russische inval in Afghanistan
werd gehouden. Thans zouden — steeds volgens de
CDU — de verhoudingen anders kunnen liggen, gezien de
anti-russische
gevoelens
door de agressie in Afghanistan aangescherpt worden, bij
een bevolking die als de dood
is voor de Russen. Ten tweede: er is de bedreigde positie
van SPD-bondgenoot de
FPD (lib.), die slechts 6 % behaalt en die quasi-zeker stemmen aan de Groenen (Partij
van de milieubeveiliging) zal
verliezen. En dat voor een
partij, die elke stem broodnodig heeft De vraag is dan ook
of kanselier Schmidt zijn beperkt optreden in deze kiesstrijd zal handhaven, terwijl
de CDU-tenoren het land afrotsen...
Nu maar afwachten of Dusseldorf
werkelijk
voor
Strauss de brug naar het kanselierschap zal slaan
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Een u i t g a v e
van de
Vlaams-nationale
Studiedienst

Noord-Limburg als testgebied

Beter openbaar vervoer
om leefmilieu te redden
BREE — Als eerste Limburgse gemeente die liaar openbaar vervoer
in het l<ader van het ommeland onder het vergrootglas nam, publiceerde het gemeentebestuur van Bree een studie over het openbaar
vervoer in en om deze stad.
En januari 1978 zag deze studie, door verlceersdeskundige Luk De
Jong opgesteld, het l i c h t
Daarin stond o.m. te lezen: «De spoorlijn Hasselt-Genk en de baanvakken As-Maaseik en As-Maasmechelen
kunnen maar ten volle gevalorizeerd worden, wanneer zij aaneengekoppeld
worden. Wij advizeren dus dat een grondige studie zou ingezet worden naar het nut en
de kosten van een spoorlijn Genk-As.» (BIz. 51)
Die pilootstudie van de gemeente Bree heeft toen een stroom van
kommentaar losgemaakt over een probleem dat voorheen nauwelijks
aandacht had gekregen van de beleidsverantwoordelijken van dit gew e s t Een duidelijk «antwoord» kwam van de N M B S , direktie Exploitatie die met een studie «De relatie Hasselt-Genk-MaasmechelenMaaseik» voor de pinnen kwam.
Naar aanleiding van deze studie gaf VU-kamerlid Jaak Gabriels, tevens burgemeester van Bree, op een perskonferentie enkele bedenkingen ten beste.
Daar ons leefmilieu meer is dan
vogeltjes, water en lucht meenden wij er goed aan te doen aan
deze kommentaar over het openbaar vervoer op deze leefmilieubladzijde de nodige aandacht te
besteden. Jaak Gabriels stelt
met genoegen vast dat zijn «lange-termijn-visie» bij de N M B S
een grote waardering b e k o m t
Voor alle duidelijkheid toch even
samenvatten waar het in het vorig onderzoek precies om te
doen was.
Het openbaar vervoer in NoordLimburg werd als een kwantitatief
onvoldoende en kwalitatief slecht
verzorgd systeem bevonden, in
los verband georganizeerd en met
slechts lokale gebruiksmogelijkheden.
Een bevolkingsgroep variërend
van 25 tot 50 % van de bevolking
IS niet (of bijwijlen niet) in de gelegenheid eigen gemotorizeerd vervoer te gebruiken. In zover deze
groep dan verplaatsingen op wat
langere afstand wenst te ondernemen is zij aangewezen op het
door de gemeenschap georganizeerd vervoer. De niet-autobezlttende bevolkingsgroep is de eerste bestaansreden van het openbaar vervoer.
W a a r o m (beter)
openbaar vervoer?
Om de leefomgeving, het landbouw- en groenbestand in en om
Bree te beveiligen door de autoverkeersruimte niet boven een bepaald peil te laten uitgroeien; dit
kan indien een aantal verplaatsingen met gemeenschappelijk vervoer gedaan worden.
De veiligheid van het verkeer kan
verbeterd worden door minder
auto- en meer openbaar vervoerverplaatsingen.
De energiebalans van het land kan
verlicht worden door op de ietwat
zwaardere verkeersverbindingen
een méér dan minimale rol aan het
openbaar vervoer toe te kennen.
Het openbaar vervoer moet daartoe tot een instrument van grote
kwaliteit geherwaardeerd worden.
Dit kan gebeuren door de lange afstandsfunktie in het Noordlimburgse streekvervoer in te bouwen onder de vorm van spKJordiensten, en hieraan een op zich
gekoördineerd streekvervoersysteem harmonieus vast te koppelen.
Het NMBS-onderzoek
Dat de NMBS nu dit onderzoek

moest leveren, is te wijten aan het
ontbreken van de zorg voor het eigen Ofjenbaar vervoer in Limburg
voor 1977. Indien de beleidsverantwoordelijken toen reeds enige
aandacht voor de openbaar vervoer-gebruiker
zouden
gehad
hebben, dan zou het station van
Genk nooit als doodlopend station
gebouwd zijn.
(Het vrijhouden van ruimte voor latere ontwikkelingen behoort ook
al niet tot de Belgische geplogenheden). Het jongste NMBS-dokument daarover: «De regio NoordLimburg lijkt een tijdlang een uitsluitende auto^erichtheid
nagestreefd te hebtjen. en 'het openbaar ven/oer C.J moet van nul
opgebouwd voorden: (biz. 7)

Jaak

Gabnëls

Buskosten
Het NMBS-rapport stelt dat de
trein een surplus van service zou
geven, en weinig invloed zou hebben op de (lokale) busdiensten.
Deze stelling is wat «forfaitair»:
volgens het rapport-Gabriëls van
1978 (p. 52) zouden in de spits 7,
en in het daluur 3 bussen minder
nodig zijn door invoering van de
treindienst Dit is een besparing
van 13,5 miljoen fr. per jaar die de
batenzijde van het projekt verhoogt De N M V B (Nat Maatschappij van Buurtspoorwegen)
derft hierdoor wel ontvangsten,
maar die werden via de modelsplitberekening wel al in de kostenzijde opgenomen. Volgens Gabriëls
moeten de aldus «bespaarde»
bussen ingezet worden ter verbetering van het overige streekver-

voer, met name de lijnen rond
Bree. Zodoende zou de investering in spoorvervoer vruchten afwerpen voor Bree en gehieel
Noord-Limburg.

Weekpendel
Een element dat in de studie van
de N M B S niet is terug te vinden is
de weekpendel. Dit element is inderdaad niet af te lekien uit de statistieken van het NIS (Nat Instituut
voor Statistiek). Maar het is wel
belangrijk in de vergelijking tussen
trein en bus op de lijnen van
Noord-Limburg. Momenteel moeten extra-bussen ingezet worden
(tot 4 voor één rit) richting Leuven,
die de weekpendelaars dan nog in
onkomfortabele voorwaarden verplaatsen. Ook op sommige Ijuslijnen (8, 9 en 11) zijn de vervoervoorwaarden 's vrijdags en 's
maandags slecht Alleen de trein is
in staat tegelijk 100 a 3(X) pendelaars snel en komfortabel op te
vangen.
Eerste evaluatie
De NMBS-studie gaat uit van een
volledige dienstverlening wat zeer
positief is.
De berekening van de kosten en
baten werd met voorzrchtigheki
gennaakt Dit is wijs, maar men
moet k)ij de lïeoordeling dan voor
ogen houden dat de baten waarschijnlijk hoger zullen zijn en de
kosten geringer kunnen zijn onrv
dat een anderssoortige dienstregeling met meer reizigers voor
Maaseik besparing in de streekbussektor betekent
De instelling van een goede treindienst zou in de beste formule c a
4.400 verplaatsingen p)er dag interesseren, en een aanzienlijk aantal
autoverkeersbewegingen uitschakelen (in de beste formule 108.378
reizigerskikHTieter per auto per
werkdag minder).
Ten slotte moet men er zk:h voor
hoeden de fout met het d o o d b pend station te Genk nog eens
over te doen in Maasmechelen.
Het is namelijk denkbaar, Maasmechelen en Maaseik met één en
dezelfde trein te bedienen indien
een tracé kan gevonden worden
van Maasmechelen tot Rotem, bij
voort>eeld langs de linkerkanaaloever; de spoorweg moet dan in
ene ingraving Maasmechelen passeren.
Jaak Gabriëls daarover:
«Het is nfHjgelijk dat deze formule
op geldige bezwaren stuit, maar
wij zijn fwt aan de volgende generatie verplk:ht de
mogelijkheden
volledig te onderzoeken zoals de
NMBS dat met de andere formules heeft gedaan. Een MER (milieueffekt-rapport) is de aangewezen
metode om een technische studie
in dit verband te vervolledigen.'
Tot daar deze bedenkingen bij de
NMBS-studie. Bij de eerste kijk
nogal streekgebónden, bij nader
toezien echter een gegeven dat
mischien valabel is voor andere
gewesten in Vlaanderen. Wij denken aan de Antwerpse Kempen,
de Westhoek, het Pajottenland,
kortom die stukken Vlaanderen in
de «schaduw» van Brussel..
Wie meer informatie wenst over het
probleem van het treinverkeer Hasselt-Maasland nemt best kontakt op
met Itamerlid-burgemeester Jaak Gabriëls, Siemensstraat 28 te 3600 Bree
(tel. 011-46.10.01 - 011-46.29.2U

;^e«=t
* Onlangs heeft de Europese
Kommissie een rapport uitgebracht over de toestand van de
landbouw in de Gemeenschap in
1979. Het rapport geeft een aantal opmerkelijke aspekten van de
Europese
landbouwstruktuur.
Het aantal iandbouwtjedrijven
neemt steeds nneer af, hoewel in
sommige gevallen minder hard
dan in de afgek>pen jaren. In de
meeste lidstaten zijn het de kleine boerenbedrijven die wegvallen. Tussen 1970 en 1975 ging
het vooral om de bedrijven van
20 hektare of minder.
* Ook neemt het belang van de
landbouw voor onze gehele ekonomie af. In 1978 vertegenwoordigde de landbouw 4,4 %
van de totale ekonomische bedrijvigheid (uitgedrukt in bruto
nationaal produkt) en 8 % van de
totale werkgelegenheid Cm 1973
respektlevelijk 5,2 9 en 9,2 %).
De grootste landbouwljedrijven
bevinden zich in het Verenigd
Koninkrijk en de meeste veeteelttjedrijven in Denemarken,
België en in sommige streken
van Duitsland, Franknjk en Italiè.
Tussen 1970 en 1975 is het aantal landbouwbedrijven in de Gemeenschap afgenomen met 2 %
per jaar. 64 % van de landbouwbedrijven is echter nog steeds
kleiner dan 10 hektare en deze
64 % t>eslaat slechts 14 % van
de totale bruikbare landbouwgronden. Slechts 6 % van de
landbouwt>edrijven is groter dan
50 hektare, maar deze 6 %
neemt 41 % van de totale landtxxiwgronden in beslag.

^ Op 1 maart 1980 organizeert
het Komitee Westbrabant zijn
Vierde Leefmilieuberaad. Deze
keer wordt gepoogd een «Balans van de gewestplanning in
Westbrabant» op te maken. Zowel heden als toekomst van de
streek zullen in dit vert>and worden besproken.
De studiedag gaat door i.s.m. de
raad voor het leefmilieu te Brussel en de Stichting Lod. De Raet
150 fr. voor de dag en de dokumentatiemap, 300 fr. met middagmaal. Meer inlichtingen bij Frans
Loosvelt (02-767.30.93) of Steven Roosen (02-241.88.33).
* Op het programma: Onmacht van het gewestplan ten
opzichte van vokJongen feiten
door het Aktiekomitee Pajottenland. De bescherming van het
groen In natuurget>ieden, door
de Werkgroep Terzenne. Hollewegen en waardevol landschap,
door het Groenkomitee Kortenberg. Hoogbouw en gewestplanning, door de Werkgroep
Leefmilieu, Gnmbergen. Voort-

schrijdende verstedelijking te
Zellik, door de Werkgroep ecotogie en leefmilieu. Groot-Asse.
Ons k)t nog steeds door Brussel
t>epaald, door de Raad voor het
Leefmilieu te Brussel. Gewestplanning (t>eleKl, toekomsO voor
Westt)rat)ant Vrije tribune en
slotkonklusies.
•* Lezers vroegen ons het volledige en juiste adres van Natuur
2000. Hier gaat het; Natuur 2000,
Vlaamse Jeugdbond voor natuurstudie en milieubehoud, Bervoetsstraat 33 te 2000 Antwerpen (031-3126.04) of Tania Mahler, Bnalmontlei 52 te 2000 Antwerpen.
* De rekening van de Europese invoer van ruwe olie in 1979
viel weer eens tegen. Als gevolg
van de pnjsverhogingen van de
OPEC steeg de pnjs van de ruwe
olie in 1979 met 109 % ten opzichte van dezelfde periode in
1978 Sparen, en nog eens sparen lijkt de enige txxjdschap!
* Een landschap kan slechts
gaaf gehouden worden door de
zorg van alle bewoners en van
alle bezoekers. Het Westvlaamse Heuvelland is een van de weinige nog vrij gave landschappen
In Vlaanderen. Wie er woont en
werkt wie er op bezoek komt
draagt daarom een eigen verantwoordelijkheid, leder kan rond
zijn eigen huis of erf een bijdrage
leveren. Dit wordt op eenvoudige
wijze uitgelegd in een klein Ixsekje dat het landschapswerk binnen het Opbouwwerk Heuvelland zopas liet verschijnen. Het
groeide uit kontakten tussen de
werkgroep Natuur- en Leefmilieu
en de Landelijke Gilde van Westouter. Het kreeg als titel «Bomen
voor Boeren - Boeren voor Bomen», kost 20 fr. Het is te krijgen
in het Streekhuis Malegijs te
Kemmel of door storting van
30 fr. (verzending inbegrefjen)
op rekening 738-3061378-80 van
Malegijs te Kemmel.

• Te Ekeren werkt de aktiegroep AGE (Aktiegroep Groen
Ekeren). De plaatselijke VUJO is
daar zeer aktief. VUJO bewees
dat reeds door zijn aktie «Doen voor groen» in de Lodewijck Arv
dersonstraat Zowel binnen als
buiten de gemeenteraad nam zij
stelling tegen de verkaveling Puiboek (Raadslid H. Bellens stemde tegen).
Nu zaterdag wil de groep op
wandeling. 23 fet)ruari om 14u.
aan het kerkhof van Ekerea
Meer inlichtingen bij VUJO-sekretariaat, Oorderseweg 136 te
2070 Ekeren
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Schellebelle. Een van de vele stations tussen Gent en Brussel waar
dagelijks honderden pendelaars
naar een van beide steden optrekken Zoals zovele van deze stations IS dat van Schellebelle ietwat
verouderd, maar geen mens
klaagt daarover. Waarom zou hij?
De grijze regelmaat van trein-op
en trein-af is zo depnmerend dat
geen pendelaar nog oog heeft
voor een versleten station.
Toch weet iedereen sinds jaren
dat naast de spoorwegrails een
scherpgestelde tijdbom te tikken
ligt. een vulstation van zeer ontvlambare gassen.
Reeds jaren praat men over het
mogelijke gevaar maar de gewaarschuwde NMBS heeft daar geen
boodschap aan.
Dagelijks hollen te Schellebelle
zo'n 250 tremen voorbij en ondanks de herhaalde ongunstige
adviezen van de brandweerkorp)sen van Wichelen en Wetteren
doet men alsof er geen vuiltje aan
de lucht is.
Een Koninklijk Besluit van 21 oktober 1968 verbiedt het installeren
van zon opslagplaatsen naast de
spoorlijnen, maar hier — net zoals
in zovele andere stations — vindt
de NMBS geen reden om in te grijpen.
Waarom zou ze? Gasfirma's zijn
goede klanten en dus de nutteloze
strook tussen rails en huizen maar
verhuurd aan de meest biedende.
Er waren nochtans genoeg tekenen aan de wand, reeds eerder
werden lekken in de vaste gas-
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tanks gesignaleerd. In 1979 niet
minder dan drie.
Een of andere dag zou het gebeuren.
En het gebeurde, die laatste
woensdag van mei van verleden
jaar...
Vanuit de Hollandse Randstad
vertrekken
dagelijks
slierten
spoorketelwagons met propaan
en andere gassen naar kleine
overslagstations.
Een van deze leveranciers is Convoy-Contigas van de Algemene
Petroleummaatschappij B.V. uit
Amsterdam.
Schellebelle is voor Contigas een
speldeprik op de kaart van Benelux maar toch even een rekensom.
Op 30 mei — de zwarte woensdag van Schellebelle — bevonden
er zich op deze speldepnk twee
tanks van telkens 60.000 I., één
van 52.000 I. en twee vaste tanks
van 220.000 en van 110.000 liter.
De koncentratie van zoveel ontvlambaar goed in de onmiddellijke
buurt van zware elektnsche leidingen IS schrikwekkend. De inplanting van zon installaties voor aftak
van zwaar ontplofbare stoffen is
ronduit schandalig levensgevaarlijk.
Open en bloot
Op slechts een paar meter van de
treinstellen loopt een niet afgeschermde asfaltweg, open voor
het verkeer, voor de voetgangers
en voor (spelende) kinderen.
Het personen- en goederenverkeer op de overdrukke spoorlijn

21 FEBRUARI 1980

lYMWrcH^PPU
En nu?
De getroffen bevolking weet met
wat beginnen Iedereen gaat bij iedereen te rade. Tot de rechtbank
van Dendermonde zich met de
zaak bemoeit Er wordt een team
van deskundigen samengesteld
dat op 2 juli ter plaatse komt. De
40 getroffenen worden samen in
de wachtzaal van het station van
Schellebelle om 9 u 's morgens
samengebracht. Daar
worden
voor de eerste maal de feiten vrijmoedig besproken
De deskundigen zullen de materiele schade vaststellen en aan de
verschillende partijen een voorstel
tot vergoeding formuleren, vervolgens zullen ZIJ hun bevindingen
aan de rechtbank voorleggen die
dan een uitspraak moet doen
De vaststellingen zijn uitgebreidverschroeide aarde overal, Vietnambomen op de vele kwekenjen,
huisgevels met barsten..
Resultaat. 9 miljoen B. fr. aan schadevergoeding
Naast de bewoners moeten zich
ook de NMBS, de Nederlandse
Spoorwegen en de Amsterdamse
Petroleummaatschappij met het
rapport en de schadevergoeding
akkoord verklaren. De deskundigen hebben daar blijkbaar geen
moeite mee Vandaag verklaren
99 % van al de partijen zich eens
met het voorstel.
Maar daarmee is het menselijk
leed niet geheeld.
Een wetsdokter heeft ondertussen de lichamelijke ongemakken
in cijfers uitgerekend en stelt een
bedrag van 4 miljoen B. fr. voor.
Maar daar is ook de N M B S die
zware schade leed aan eigendommen: trein, sp)oren, elektrische leidingen, enz. De raming voor de
N M B S loopt naar de 6 miljoen
B fr...
Inderdaad beste lezer, de onschuldige onvoorzichtigheid in de speldepnk Schellebelle zal z o n 20 miljoen B. fr. kosten...

Brussel-Gent ontrolt zich op nauwelijks tien meter van deze overslagplaats-tijdbom.
In een straal van vijfhonderd meter staan vele v»/oningen en liggen
uitgestrekte gronden die door
tuinders en landbouwers zeer intensief bewerkt worden.
Er is dus wel altijd iemand in de
buurt..
De werkzaamheden van dergelijke vulstations leveren bestendig
gevaar op. Z o toopt het leidingstelsel open en bloot naast de asfaltweg, slechts door een muur van
betonnen platen afgeschermd.
Bij het kleinste lek denken w e
maar aan het slordig afsluiten van
de toe- en afvoer, is ontploffingsgevaar reëel. Ovengens mag
men niet vergeten dat de elektrische leidingen van de treinen zich
op slechts enkele meters daar
vandaan bevinden zodat er steeds
vonken van die leidingen uit de
stroomafnemer op het treindak
kunnen vrijkomen wanneer treinen stoppen of vertrekken. En wie
zag nooit vlammen uit oververhitte
treinwielen sjjatten?
Bij zo'n vonkenvorming ligt een
ontploffing zo voor de hand. Dat
deed zich voor te Schellebelle en
wel met zo'n kracht dat de bodem
van de tank naar een voorbijrijdende trein geslingerd werd...
D e warme paddestoel
De rapporten van de deskundigen
zijn eensluidend: vonken van de
elektrische leidingen hebben het
ontsnapte gas doen ontploffen.
De tankwagen werd uit de rij geslingerd en zo'n zestig meter verder in de derde wagon van de
trein Brussel-Gent gekatapulteerd.
Het losgerukte frontdeel drong ter
hoogte van een deur binnen en
verwondde dne personen vrij ernstig Het gas ontvlamde in een
reusachtige paddestoel die een
vuurbol werd en door de wind
werd weggedreven.
Gelukkig hadden op het ogenblik
van de feiten de meeste reizigers
de trein reeds verlaten, deze was
trouwens gezien het gevorderde
uur met druk bezet. Zo'n 35 mensen bevonden zich nog in de trein.
Sommigen van hen maakten' het
gebeuren van nabij mee.
Uit de persberichten van die dagen lezen w e het volgende«Zo snel als ik kon ben ik uit de
trein gelopen. Ik moest wel door
een ware vlammenzee rennen.
Daardoor werd ik in het aangezicht, aan de benen en aan mijn
rechterarm gewond. (Rita Deroker uit Wetteren)
• Ik was net naar buiten aan het
Jdjken toen ik een harde klap
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Dringende maatregelen
Rampen zoals deze van Schellebelle zullen zich blijven voordoen
zolang de Belgische slordigheid
blijft verder kankeren.
In 1974 waarschuwde een journalist van «Het Nieuwsblad» de overheid voor een mogelijke ramp te
Schellebelle. Hij maakte toen enkele bedenkingen bij de lekkende
vaste tanks in het overslagstation.

hoorde en plots een felle hitte
voelde. Toen kon ik door het venster kruipen. O p dat ogenblik zag
ik de machinist brandend naar
mij toelopen. Hij riep: Help mij,
help mij!» (Emilienne Snel uit MeiIe).
«Het is ongelooflijk hoe wij hier
levend aan ontsnapten». (Freddy
De Moor).
Hoe verliep het verder?
Metalen voorwerpen werden wild
weggeslingerd, markeringspalen
werden ver naast de rails teruggevonden, andere wagons werden
doorheen de ruwe kiezels verder
geduwd, stukken van de seinen lagen her en der verspreid, de brandende wolk dreef als een lopend
vuur vooruit en verschroeide alles
op zijn weg, tot vijfhonderd meter
ver. De beplantingen, de twee tennissende jongens, de tuinier op
zijn veld, mets ontkwam aan de
verschroeiende kracht van de
warme paddestoel.
De wind blies rond die tijd uit het
Westen, vanuit Schellebelle naar
Wetteren toe Als hij vanuit Wetteren (oosten) had geblazen ware
de ramp fataal geweest. Dan zou
de brandwolk de woningen, gelegen rechtover de ingang van het
station, geteisterd hebben.

Men kan zich tevens afvragen wat
er zou gebeurd zijn indien de wind
heviger zou gewaaid hebben. Dan
zou de vuurbol een grotere snelheid ontwikkeld hebben. Het verbranden van de gassen zou natuurlijk evenlang geduurd hebben
maar de afgelegde weg had misschien wel het dubbele kunnen
zijn. Een steviger wind geeft dat
de horizontale kracht dubbel is,
met alle fatale gevolgen vandien...
Maar laten wij bij de feiten blijven.
De vuurbol dreef verder en verder
en verschroeide canadatoppen
die op 400 m. van het station verwijderd staan.

«Een lekkende gastank en een
treinpassagier die een brandende sigaret weggooit lijken niet
ondenkbaar en de gevolgen ervan zijn niet te overzien».
Maar deze en andere waarschuwingen mochten niet baten.
Wie regelmatig in kleine stations
rondkijkt ontdekt wel een of ander
slechtverzorgd vulstation van gas.
Daarom enkele voorstellen om
een erger Schellebelle te voorkomen:
* De loskaaien zouden alteen
mogen opgericht worden in een
strook waar geen woningen staan
en waarbij de omgeving en de toegang volledig zijn afgesloten voor
het verkeer of voor «niet-bevoegden».
* Het opendraaien van gaskranen zou moeten gebeuren in een
afgesloten ruimte die enkel voor

mensen toegankelijk is die weten
welke gevaren gasprodukten inhouden (Al te vaak kunnen b v .
kinderen vrij in de omgeving van
gasstations spelen zonder dat iemand hen opmerkt)
ir Bewerkingen met gas mogen
met gebeuren op plaatsen waar
elektrische leidingen vonken kunnen vnjmaken.
* Een aangepaste signalizatie
die op het mogelijk gevaar wijst
moet aangebracht worden.
• Overpompen en andere gevaarlijke bewerkingen dienen te
gebeuren in een uitgegraven ruimte zodat de tanks zich onder het
niveau van het normaal maaiveld
bevinden. Deze situering geeft
een mogelijkheid tot beveiliging bij
ontploffingen. Wanneer uitgravingen (bv. door stijgend grondwater) niet mogelijk zijn moet een talud opgeworpen worden zoal^
reeds gebruikelijk om geluidshinder te voorkomen.
Deze en nog andere (uit te werken) voorzorgsmaatregelen zouden bij wet dienen te worden nagevolgd
Verder is het onduldbaar dat een
getroffen bevolking zich haast
weerloos voelt tegen het noodlot
en afhankelijk is van de edelmoedigheid en good-will van deskundigen.
In een tijd dat milieurampen het
nieuws meer en meer gaan beheersen zouden mekamsmen van
veiligheid, bescherming en verhaal
moeten ontworpen worden die automatisch in werking treden als
dat nodig is.
Want hoe goedbedoeld en deskundig de zopas klaargekomen
rapporten ook mogen zijn, zij veranderen mets aan de slordigheid
van diensten als de Belgische
Spoorwegen en doorgaans te
lichtzinnig handelende gasverkopers.
Niet tevergeefs?
De «zwarte woensdag» van Schellebelle IS echter niet tevergeefs
geweest
Wegens werken aan de spoorlijn
Brussel-Gent diende de gasoverslag van Schellebelle tegen eind
1979 op te kramen. Het gebeurde
heeft de afbouw bespoedigd, de
gasfirma hoepelt op..
Maar er is een ander probleem.
België telt vele Schellebelles die
misschien nog gevaarlijker zijn. En
tot zolang daar geen ernstige
komaf mee gemaakt wordt blijft
een gewettigde angst rond de stations hangen Maar wat is daartegen te doen? Het werk van de
deskundigen stopt na het indienen
van de rapporten Konklusies mogen ZIJ met trekken Maar wie dan
wel? Naar goede Belgische gewoonte zit «Schellebelle» reeds
veilig en wel als het zoveelste faitdivers uit het Koninkrijk in een
dossier te slapen. Men maakt het
de getroffenen ook niet gemakkelijk om zich te verdedigen: hun enige uitweg is vadertje staat zelf
voor de rechtbank te slepen, en
wie begint daar aan?
De aan de gang zijnde aftxxjw van
het gasstation te Schellebelle is
echter reeds een eerste resultaat
maar de strijd moet verder Hopelijk is ons alarmbericht een positieve bijdrage daartoe!
Maurits Van Liedekerlte
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Met belangstelling en sterk bewogen keken wij woensdag (13
febr. - BRT 2) naar de aangrijpende Britse film Een bewogen
liefde (The Raging Moon). En met evenveel belangstelling keken wij uit naar het eropvolgende debat over gehandicapten,
hun problemen en de problemen van diegenen die met hen
(moeten) leven en werken. Willy Courteaux is een goeie gespreksleider maar van dit onderwerp had hij duidelijk niet voldoende kennis om het gezwets van het «geleerde» panel in
goede banen te leiden. O, het beloofde, dat panel. Allemaal geleerde mensen die met het gehandicaptenprobleem zozeer begaan waren, er waren zelfs «geslaagde» gehandicapten bi).
Maar waar was de «gewone» gehandicapte? Waar was de slager, vader van een gehandicapt kind, die zijn zorgenkind niet
naar huis kan halen, want de klanten willen geen gehandicapten
in de zaak, meneer. Waar was de landbouwer, vader van zes
kinderen van wie èén gehandicapt, eveneens zijn zorgenkind,
maar dat op de boerderij m de weg loopt en toch met alle zorgen en liefde omringd wordt zodat het bij de andere kinderen
afgunst w e k t Nijdig draaide mijn vrouw, zelf 12 jaar aktief (aan
de basis) in de gehandicaptenzorg, de knop o m -

De grabbelton
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Vrijdag — Tienerklanken (BRT 1) is gewijd aan het
veelvuldige maar toch ondefinieerbare fenorrteen
«Weglopen van huis». Wie loopt weg"? W a a r o m ' Ekiz
Wat de planning betreft i v m de Hitchcockretrospekfieve moeten vy/ij vaststellen dat de BRT er hoogst eigenaardige pnna p e s op nahoudt m b t uitzenddag, uur en zender Nu plotseling
wordt de retrospektieve voortgezet op vrijdagavond én op BRT 1
De totale chaos Dat betekent natuurlijk niet dat deze film Familiekomplot (Family Plot) minder interessant zou zijn Helemaal met
Het IS net zoals die vele andere Hitchcockfilms een merkwaardige thnller, gebaseerd op een vnj ongineel scenario

«

Zaterdag — Het namiddagprogramma op BRT wordt
gevuld met de bekende avonturenfilm The Sea Hawk
OJW/W -1940) van Michael Curtiz Een film die opnieuw
in de belangstelling komt via de laatste publikaties over
het avontuurlijke leven van de hoofdrolspeler Errol Flynn (Met
o a Brenda Marshall, Claudine Rains, Donald Crisp) De Kollega's
is aan de 11 de af levenng toe en wie de moed nog op kan brengen
om naar die miskleun te kijken, bewonder ik om zijn geduld, terwijl
ik toch aan zijn intellektueel peil twijfel In de Amerikaanse reeks
dokumentaires over topsporters, prezenteert BRT vandaag de aflevering over Juan Manuel Fangio, de Argentijnse autorenner
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Vrijdag
22 FEBRUARI

2200 Nieuws - 2225 The Eddie
Capra Mystenes (fJ - 2315 Sociale en sociologische problemen
(dokJ - 2345 Nieuws - 2350
Damdemonstratie — 025 Games
(film)

LUX.

1400 Schooltelevisie - 1800 De
Kwieken (f) 1830 Open
School 1900 Toestand 80
(Weglopen van huis) — 1945
Nieuws — 2015 Familiekomplot
(triller) - 2210 Paul De Vree (portret)

2000 L'homme le plus dangereux
du monde (spionagefilm) — 21 40
Nieuws uit de filmwereld — 221211
Posto (film)

BRT 2

ITV

2015 Gier en geur van bloemen
(f) — 2040 Jo Lemaire en Flouze
in koncert (show) — 21 15 Dag
aan dag (kulturele aktualiteiten) —
21 45 Jeugd - Geloof - Kerk (onderzoek)

NED. 1
16 30 Olynnpische Winterspelen
(schaatsen skien) — 1830 Sesamstraat — 1845 Paspoort —
1855 Nieuws - 1859 Het zal je
kind maar wezen (f) — 19 35 Op
volle toeren (show) — 20 30 Onze
ouwe (f) — 2135 Nieuws —
21 55 Een oude viezenk (tv-film) —
22 25 Olympische Winterspelen
(ijshockey) — 2250 Nieuws —
22 55 Olympische Winterspelen
(ijshockey)

NED. 2
1855 Nieuws - 1859 Matt en
Jenny (f) — 1925 Volksdansfestival (reportage) — 2000 Nieuws
— 2027 Kwistig met muziek
(spelshow) — 21 45 Geheim kommando (f) — 22 35 Hier en nu —
2325 Vandaag de dag (reportage) — 2340 Nieuws

1845 Nieuws en regionaal magazine — 2000 De Muppet Show 2030 Play your Cards Right (spel
en show) — 21 30 Fully Licensed
for Singing and Dancing (show) —
2200 Cnsis? The Energy Question
(reportage)

Zaterdag
23 FEBRUARI
BRT 1
140 Open school - 1600 The
Sea Hawk (avonturenfilm) —
1800 Fred Basset (fJ - 1805 Disneyland - 1850 Boeket - 1945
Nieuws — 2010 De Kollega's —
20 55 Terioops - 21 40 Sloane (fJ
— 22 30 De beste< SportheMen uit
de hele werekl (autopikmt Fangio)

RTB 2

NEP. 2

19 55 Vendredi-sports - 21 00 La
legende Irlandaise (fJ

Maandag — KRO (Ned 1) heeft een gevuld en interessant avondprogramma er is de ( z w / w ) jeugdreeks
over de avonturen van Ivanhoe (met Roger Moore),
dan volgt Daar vraag je me wat, een populair-wetenschappelijk magazine waann de vragen van kijkers worden behandeld door deskundigen Voor een briefkaart op de eerste
rang is een geslaagde en suksesvolle formule filmkwis en filminformatie in een programma Alle zegen komt van boven (Bless
me father) is een Bntse lichtvoetige versie van «Dagboek van een
herdershond», een reeks die het echter duidelijk niet doet in Engeland en waarop waarschijnlijk geen volgseries meer zullen komen

ARD1

1525 Olympische Winterspelen
— 1825 Teieac (ruvntevaarO —
1855 Nieuwa — 1&59 Barbapapa
- 1906 Pinokkn (fJ - 1927 Leven en overleven' — 20(K)
Nieuwa — 2027 Lieve Jane (fJ —
2052 NietB van de hand (TV-epeO
-2220Voetbal'80 - 2 2 5 0 A c h ter het nieuwa — 2320 Simon
Carmggelt leest voor — 2335
Nieuwa — 23.40 Olympnche W n terapelen.

Dinsdag — Wie op deze dag op BRT 2 een Hitchcockfilm verwacht komt dus bedrogen uit In de reeks Filmtribune brengt BRT 2 de Hongaarse film Net zoals
thuis, over een man die, gedreven door nostalgie, na enkele jaren in de Verenigde Staten te hebben verbleven, terugkeert naar zijn vaderland Hongarije, maar daar met meer aardt Hij
ontmoet in zijn geboortedorpje een klein meisje Tussen hen ontbloeit een zeldzame vnendschap De Nederlandse pers en de politie liggen nogal overhoop met elkaar De oorzaak ervan zou, volgens een politiefunktionans, een gevolg zijn van tendentieuze berichten over de politie of tenminste dan toch slordige weergave
van d i feiten NCRV wijdt er een diskussie aan (Ned 1)

D. 3
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Woensdag — Wij hebben al eerder ondervonden dat
Pierre Ratteau een veelzijdig talent is BRT 1 brengt een
TV-film van hem Mijn mooie bioskoop Met Bert Andre, Rita Wouters, Marleen Edeling, Herman Coertjens
e a En hoe kan het anders, deze TV-f ilm speelt in het wereldje van
de filmfreaks En eindelijk komen de voetballiefhebbers nog eens
aan hun trekken een samenvatting van de vriendschappelijke
wedstnjd België —Luxemburg (BRT 1-RTBF 2) Diagnose. Kinderloos (Ned 1) is een indnngende film over een echtpaar dat vol
verwachting uitkijkt naar de geboorte van het eerste kindje Het
gaat echter fout Het kindje is dood En van de dokter krijgen de
diep-ongelukkige echtgenoten te horen dat de vrouw geen kinderen meer mag krijgen Deze probleemfilm wordt gevolgd door een
uitgebreide reportage over de vrouwenbeweging Dolle Mina en
de invloed ervan op de vrouwenemancipatie sinds de start van
hun al bes in 1970

^ ^
^ H
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Donderdag — O p BRT 1 loopt de reeks over het leven
van ex-generaal en ex-president van de VS, Dwight D
Eisenhower (Ike - 2de afdJ en na Panorama volgt de
3de aflevenng van Edelman, bedelman, schutter, spion,
een ondergekoelde spionagereeks naar het beroemde boek van
John Le Carre (Met o a Alec Guinness) O p Ned 1 staat de n a v
de aankondiging van het aftreden van koningin Juliana eerder
weggevallen Amenkaanse TV-film 't Is maar een verhaal (The
Storyteller) op het programma De film gaat over een suksesvolle
auteur van TV-spelen, die zekere dag gekonfronteerd wordt met
een tragische gebeurtenis die een gevolg zou zijn van de uitzending van zijn TV-film
GHH
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RTB 1

8 05 Schooltelevisie - 16 20 Kommunistisch China (dokj — 1915
Regionaal magazine — 2000
Nieuws — 2015 Der Wildeste unter Tausend (westem)

ZDF
10 00 Nieuws - 2015 GrossstadtDschungel Singapur (reportage)
— 1 15 Dr Jekyil und mr Hyde
(musical)
755 Tele-Gymnastik — 1945
Journal 3 - 2 0 0 0 Nieuws —
2015 Kultur und Wissenschaft (Lasers) — 21 00 Momente - 21 15
Gott und die Welt - 2250 Paul
Delvaux (reportage)

LUX.
1200 La bonne franquette —
2000 Sauve qui peut (film) 21 00 Le pont sur lElbe (oorlogsfilm)

TF 1
1455 Mauro le Gitan (tv-film) —
19 20 Gewestelijke aktualiteiten —
19 44 Les beaux joueurs (spel) —
2000 Nieuws - 2030 Un jour j ai
rencontre la verite (toneel) —

A 2
1850 Des chiffres et des lettres
(spel) — 1945 Ontspanningsprogramma - 2000 Nieuws - 2040
Petit dejeuner compns (f) —2140
Apostrophes — 2255 Nieuws —
2302 Olympische Spelen (ijshockey)

FR. 3
20 00 Les jeux de 20 heures (spel)
— 20 30 Le nouveau vendredi (reportage) — 21 30 Quelques larmes dans I ocean (vanete) —
2225 Nieuws - 2235 Maritiem
magazine

BBC 1
16 55 Kinderprogramma s — 1840
Nieuws — 1855 Regionale magazines — 1920 Nationwide —
2055 Popshow voor tieners. —
21 30 Francis Durtjndge (fJ —

BBC 1
1030 Multi-coloured Swap Show
— 1315 Sportnamiddag — 1840
Nieuws — 18 55 Wonder Woman
(f) — 1945 Wensen van de kijkers — 2020 All creatures, great
and small (f) - 21 10 Little and
Large (nieuwe komische reeks) —
21 45 Dallas (fJ - 2235 Nieuws

BBC 2
1835 Cancer in China, populairwetenschappelijk magazine —
20 20 Nieuws - 21 10 Each dawn I
die (film) - 2235 Trouble with
Gregory (tv-spel) — 2355 Take
the nrK>ney and run (film)

ITV
1805 Nieuws — 1830 Happy
Days (fJ — 1900 De avonturen
van Dick Turpin (fJ - 1930 Charlie's Angels Terror on skis (f J —
2115 The Faits Brown Chat show
— 2300 Stanley Baxter on Television — 0 00 Regionaal nieuws —
005 Assassin (film)

NEP. 1

17 50 Les Mohicans de Paris (fJ —
1815 Zigzag — 18 30 Seniorama
— 19 00 Point de mire — 1915Antenne-soir — 1930 Nieuvi« —
1955 A suivre — 21 25 Tendres
chasseurs (film) — 23 20 Nieuws

«

1030 Anna Boleyn (Dui
me film) — 13 40 Antoni
schilder uit Barcelona (p<
1440 Nieuws — 1830
magazine — 1900 Nu
1915 Bonner persjjektive
Mit der Brucke ubei
(show)

1840 Harold Lloyd (stomme film)
— 1900 Oude Chinese verhalen
(f J — 20 30 Het plattelandsleven in
Engeland (f) - 21 00 Robert Lowell (portret van een dichter) —
2200 Biljarten en golf - 2315
Jazz — 23 45 Shakespeare in perspective (dokJ — 010 Nieuws —

Zondag — Jaarmarktfeest in Brollezele dn de reeks
«Een avondje uit» - BRT) is een bewerking van een
jeugdwerk van Goethe «Jahrmarktfest zu Runderweilern» en gaat over de volkse opvoenng van het bijbeldrama «Esther» tijdens de jaarmarkt van Brollezele (Een produktie van het Meir-Teater, Antwerpen) De avond staat blijkbaar in
het teken van de eigen Vlaamse produktie na het toneelstuk
volgt de 2de aflevenng van een uitgebreid programma rond het
Vlaamse lied: Lied van mijn land.

6

ZPF

BBC 2

BRT 1

1532 L.awaaipapegaai (voor kleuters) — 1545 Sprookjes uit verre
landen (Chma) - 1600 Wat je
zegt ben je zelf - 1630 Sturf es
in — 1800 Nieuvi». — 1825 Olympische Winterselen — 20.05 De
Willem Rus Show 2137
Nieuws. - 21 55 Olympische Wmterqaelen — 2230 De ARes s Anders Show — 23.40 Nieuwa

^m
^ Ê
^LJ

FR. 3
2000 Les jeux de 20 heures (spel)
— 20 30 La coupe du diable (film)
- 21 50 Nieuws - 2210 Champ
centre champ

RTB
1830 The American Bandstand's
25th anniversary (show) — 1910
Waalse aktuaiiteiten. — 1930
Nieuwa — 20(X) Le jardm extraordinaire — 2025 B Dorado
(westerrO — 22.30 Jumping. —

APR 1
21 55 Kreishauptstadt Berim a<abareO - 2305 Nieuwa — 2345
Nieuwa — 23 50 Cosa Nostra Erzfeind des FBI (film)

ZPF
17 05 Nieuwa — 1710 Lènderspiegel (info) — 1800 Das Haus am
Eaton Race (fJ — 1900 Nieuws
- 2015 Musik ist Taimpf (TVwenskoncerO — 21 55 Nieuws —
2200 Duell in Diabk} (westem) —
2340 Nieuwa

ADR 3
1915 Sport im Westen - 1955
Journal 3 — 2 0 0 0 Nieuws —
2015 Rerrot Lunaire (balleü

FR. 1

1900 Rockpalast - 19
im Westen — 19 55 Jou
2000 Nieuws - 2 0 1 5 C
auf unserer Erde (dokJ
Auslandsstudio — 21 ^
treff

TF 1

1540 Le signe de justic
1630 Olympische Win
— 1800 Commissaire M
ce judiciaire (f) — 192'
maux du monde (dokJ
Nieuws — 20 30 Touchi
Gnsbi (gangsterfilm) —
grands mysteres de la
(dokJ - 2300 Nieuws

A 2

1745LesMuppets — 18
ne-moi un mouton — 18
2 - 2 0 0 0 Nieuws - 2(
pische Winterspelen —
(reportages) — 2210 O
Winterspelen — 2335 I

FR 3

1715 Jules Cesar (teater
Spécial Dom-Tom — 20
sounre au comics Palace
Des chercheurs'' Pour
21 25 Nieuws - 21 40 I
FR 3 - 2 2 3 5 B e n H u r O
film)

LUX
BRT
900 Voor boer en tuinder — 1000
Euchanstievienng vanuit Veume
— 11 00 Konfrontate (detsat) —
12.00 Nieuws voor gehoorgestoorden — 1430 Ofien school —
1500 Sesamstraat — 1525 Koncert voor t>raadpan en orkest —
1635 Circus — 1700 VeWlopen
kampioenschappen
veldlofjen
voor fleren in Waregem — 17 40
Sportuitslagen — 1745 Toerisme
•80 - 1830 Fred Basset (fJ 1835 CSefieimen van de zee (dokJ
— 1925 Veerie Dupont en Ludo
Bauwens (dok over textielskulpturen en muziekinstrumenten bouwen) — 1945 Nieuwa — 2000
Sportweekend — 2030 Jaarmarktfeest in Brollezele (teater) —
2210 bed van mijn land (koren en
sohsten) - 2235 Nieuws

NEP. 1
1830 Teieac (Energie) - 1900
Nieuwa — 19 05 Alleen op de wereW (fJ — 1930 Ontmoetingen
Remco &»npert (schnjver) en W
van Malsen (schrider) - 2010
Hier Panjs (Jan Brusse) - 2020
Columbo (fJ - 21 30 AVRO's laat
show — 2230 Olympische Winterspelen— 2 3 ^ N i e u w a ^ ^

NEP. 2
1530 Nieuwa — 1535 Love Boat
(fJ — 1625 De Rode Salon (kunstrubnek) — 1705 Sprekershoek
- 1720 Cinevisie - 1745 Klem
(Info) — 17 55 Olympische Winterspelen — 1830 Sesamstraat —
1845 Olympische Winterspelen
- 2030 Humanistisch Vertjond
- 2035 Nieuws - 20 40 Politieke
tribune - 21 10 Amenca 2Night
(praatshow) — 21 45 Uit de volksmond (retro) — 22 30 En dan nu
muziek! — Extra — 2310 Nieuws

RTB

A 2

1200 Faire le point (debat) —
1300 Nieuws — 1305 Concertissimo (Wolfgang Amadeus Mozart)
— 1500 Visa pour le monde —
17 50 La belle époque (vanete) —
1815 Chantez Francais (chansons) — 2035 Les Belle Annees
(show) — 21 55 Amour delice et
contrebasse (tv-film) - 2235 Uitslag van de schifting songfestival
— 2240 Nieuws

1835 Wedstrijd voor amateur-kineasten — 1927 Des chiffres et
des lettres (spel) — 1945 Top
Club - 20 00 Nieuws - 20 40 Petit dejeuner compns (fJ — 21 40
Intemeiges (mini-spel-zonder-grenzen) — 22 40 Olympische Winterspelen — 2310 Le signe du cheval
(dokJ — 2335 Nieuws

2000 Nieuws — 2015 Taunusrauch (tv-film) — 2150 Energie
sparen - machen zie mit — 21 55
Nieuws — 22 00 Ludvmg van Beethoven (koncerO — 2240 Geweld
op het kleine scherm — 2325
Nieuws

1809 Trente millions d'amis —
1840 Magazine Auto-Moto 1 —
1910 Verbruikersinstituut - 19 20
Gewestelijke aktualiteiten — 1944
Les inconnus de 19 h 45 (spel) —
2000 Nieuws — 20 30 Numero Un
(vanete) — 21 35 Anna Karenine
(fJ - 2230 Tele-Foot I

ARP 3

ARP 1

17 30 Le voleur du roi (i
degenfilm) — 1900 N
19 02 Aktualiteitenmagi
1930 Autoscopie - 20
5-0 (fJ - 21 00 La Failli

BBC 1

2310 Nieuws en weerb
23 20 Controversialists (<
— 2355 Inside Japan

BBC 2

1815 Rugby speoal
Nieuws — 1940Financi<
misch magazine — 201
bluff (spel) - 2050 r
(film) - 21 45 Nieuws
Wide world of entertaii
22 40 Post expressionist
(kunsttentoonstelling)
Spint of Asia (dokJ - 2
house (tv-spel)

ITV

1520 Baileys Bird Outp
pire (fJ - 1545 Voetb
Engeland - 1645 Sc
Guys & Dolls (show) —
gionaal nieuws — 20
Fortunes (familiekwis)
The Spoils of War A V
Life (f) - 21 45 Pig in t
(fJ - 2215 Murder
fnends (fJ - 2325 N
2320 South Bank shov
Love Boat (f)

Maanda

25 FEBRI
BRT 1

14 00 Schooltelevisie
Fred Basset (f) - 180
— 1830 Open School
Kijk uiti - 2015 Dubt
(kwis) - 21 00 De ont
route (f) - 21 50 Wikl.
gen - 22 30 Nieuws

NEP. 1

18 00 Olympische winte
1830 Sesamstraat —
weg — 18 55 Nieuws avonturen van Ivanho
1925 Daar vraag je rr
2000 Voor een bnefkj
eerste rang (filmkwis)
Alle zegen komt van
21 35 Nieuws - 21 55
beter (alternatieve gen

NEP. 2

1855 Nieuws - 18!
Snuggles (tekenfilm)
Avro'stoppop —2000
2027 Een ruiter njdt vo<

21 FEBRUARI 1980
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Boleyn (Duitse stom13 40 Antoni Tèpies de
3arcelona (portreO —
« — 1830 Vakantie- 1900 Nieuws —
r perspektiven — 2 30
Jrucke ubern Teich

)alast - 1945 Sport
— 1955 Journal 3 —
s — 2015 Das Leben
Erde (dokJ - 21 00
idio — 2145 Kolner

jne de justice (fJ —
ipische Winterspelen
mmissaire Moulin poii(f) - 1925 Les anionde (dokJ - 2000
20 30 Touchez pas au
(Sterfilm) — 22 00 Les
iteres de la musique
300 Nieuws

21 20 Televizier magazine — 22 00
Music gallery — 2305 Nieuws

2302 Teleac (Mikroprocessors II)
— 2337 Nieuws

RTB 1

RTB 1

1845 Lundi-sports
1930
Nieuws — 2000 Delit d amour
(film) — 2215 Nieuws

1915 Waalse aktualiteit - 1930
Nieuws — 20 00 Les visiteurs (SFf J — 20 55 Sous les paves la plage (reportage) — 2155 Yehudi
Menuhin (portreü —22 45 Nieuws

RTB 2
19 55 Wallonië immediate —2025
Portret Frangois Reyard — 20 40
Jose Berckmans (portreO — 21 25
De Koninklijke Knng van Mandolinespelers van Malmedy (portreO
— 2150 Carnaval d enfants —

RTB 2
1955 Un grand seigneur (sketchfilm) — 21 25 Internationaal dansgala te Brussel — 2200 Nieuws
— 2220 Voetbal (België —Luxemburg)

ARP 1

APR 1

1840 Jakhalzen (dok) - 1915
Streeknieuws — 19 45 De «Packard 12-cilinders» (dok) - 2000
Nieuws — 22 30 Tagesthemen —
2300 Die Abrechnung (tnller) —
045 Nieuws

1915 Hier und Heute - 1945 Autos De «Delhaye 175 Coupe de
Ville- (dok) - 2000 Nieuws 2015 Starker als die Sonne (TVspel) - 21 50 ARD-Sport Extra

ZDF

ZPF

1930 Disco '80 (hits en gags) —
21 20 Molière (tv-film) - 2220 Organtransplantationen - Spender
gesucht — 2335 Nieuws
1900 Polen (reportage) — 1945
Journal 3 - 2 0 0 0 Nieuws 2015 Nog vier jaar en dan 1984 —
21 45 Start in der Dammerung —

1710 Een diamantexpeditie naar
Sibene (f) - 1820 Vlucht 823
New York-Miami (dok) - 1900
Nieuws — 1930 Weisses Haus
Hintereingang (fJ - 2015 ZDF
Magazin — 21 00 Heute-Journal
— 2120 Die Stressen von San
Francisco (fJ — 2210 Knstenen
en boedisten (dokJ - 2240 Manja (teater) - 0020 Nieuws

TF 1

APR 3

1425 La béte humaine (film) —
19 44 Les beaux joueurs (spel) —
2000 Nieuws — 2030 Mondwest
(science-fictionfilm)
—
2300
Nieuws

19 00 Bedreigde zee-adelaars
(dokJ - 19 45 Journal 3 - 2000
Nieuws — 2015 Anruf Erwunscht
— 2245 Umleitung (tnller) —

ARP 3
uppets — 1815 Dessilouton — 18 55 Stade
slieuws — 2030 Olymerspelen — 21 20 Voir
) — 2210 Olympische
n — 2335 Nieuws
3esar Cteater) — 1945
fi-Tom — 2000Rireet
omics Palace - 2030
leurs' Pour q u i ' —
IS — 21 40 L invite de
35 Ben Hur (spektakel-

leur du roi (mantel-en— 1900 Nieuws —
laliteitenmagazine —
copie — 2000 Hawaii
>1 00 La Faille (thnller)

/s en weerbericht —
sversialists (diskussie)
side Japan (dok) —

>y spaoal — 1910
19 40 Finanaeel-ekonozine - 2015 Call my
— 2050 Marooned
I 45 Nieuws - 21 50
of entertainment —
ixpressiomst exhibition
instelling) — 2255
a (dokJ - 2355 Rayael)

s Bird Outpost of Em1545 Voetbal in Zuid- 1645 Sounds of
Is (show) - 1755 Rejws — 2015 Family
amiliekwis) — 2045
of War A Vocation in
21 45 Pig in the middle
15 Murder between
- 2325 Nieuws 1 Bank show — 030
Cf)

andag

A 2
2000 Nieuws - 2035 Aktualiteitenmagazine — 21 40 Le temps
des cathedrales (dokj — 22.35
Spektakelmagazine
—
2325
Nieuws

FR. 3
20 00 Les jeux de 20 heures (speO
— 2030 Les patates (film) —
2205 Nieuws

LUX.
1945 Entre chiens et chats (dokJ
— 1955 Aujourd'hui en bref —
2000 Les annees fantastiques
(film)

BBC 1
— 2015 Blake's Seven (SF-fJ 2200 Nieuwa - 2225 The S p r d
Staircase (film) — 005 Filmmagazine — 035 Nieuwa

BBC 2
15 30 Roads to conflict (het konfUd
in het Midden Oosten) - 1600
Over geldverkeer — 1950 Hoi>
dendressuur — 2015 Nieuwa —
202 Rockmagazine — 21 10 Evening with Anthony Nevirfyn (show)
— 2200 Yes minister (nieuwe 7delige reeks)

ITV
14 30 About Bntain (dokJ - 15 30
Woman of the year (film) — 1715
Filmmagazine — 1745 Jukes of
Piccadilly (thnller) — 1900 Regionaal magazine — 20 00 The Kenny
Everett Video show — 21 30 Aktualiteiten in beekl — 2200 The
Sandbaggers (f J —23 00 Nieuws

5 FEBRUARI

Slotmeditatie — 21 35 Nieuwa —
21 55 Den Haag vandaag. — 22.10
Pers - politie (reportage)

NEP. 2
18.55 Nieuws - 1859 Sinbad de
zeeman (fJ — 1925 De muppetahow — 2000 Nieuws - 2027
Buddenbrooks (fJ - 21 50 Brandpunt — 22.05 Dne hoog achter (fJ
— 2230 Heel de mens (reportage)

RTB 1
1400 Schooltelevni& — 1915
Waalse aktuaitait
1930
NMuwa - 19.55 Transit hotel (tvfkn) -2130HnloncusHennGulle«wn(ponrBO - 2230 Artehebdo - 2300 Nteuww.

ARP 1
— 1830 Gastronormache tnp naar
Dubrovnik (dokJ — 2000 Nieuwa
— 2015 Was bin ich''O-aadselspetletie) - 21 45 Delvecchio (fJ 2230 Tagesthemea - 2300 Barbuss m Köln (pop)

ZDF
1820 De geest van de ialam (dokJ
- 1900 Nieuwa - 1930 Oiabolo
(burleske) — 2120 Emigranten urt
Polen dne jaar n de Westdurtse
Bondsrepubfiek. — 22.00 Der Anderson-clan (gangsterfim)
—

ARP 2
1830Telekolleg1 - 1 9 0 0 D i o n n e
Warwick (show) — 1945 Journal
3 - 2000 Nieuwa - 2015 Landesspiegel

TF 1
1530 Marie C^ine- 69 jaar later
(dok) - 1920 Gewestelijke aktualiteit — 1944 Les beaux
joueurs (spel) — 2000 Nieuwa —
20 30 Madame Bovary (tv-film) —
2200 Nieuws

A2
ooltelevisie 1800
it(f) - 1805 Heidi (f J
)pen School - 1930
2015 Dubbel Dobbel
?1 00 De ontsnappings- 21 50 Wikken en we30 Nieuws
pische winterspelen —
mstraat — 1845 Kort55 Nieuws — 18 59 De
van Ivanhoe (f) —
vraag je me wat —
• een bnefkaart op de
g (filmkwis) - 2105
I komt van boven —
ws - 21 55 Wat heet
rnatieve geneeskunde)

iws - 1859 Doctor
(tekenfilm) 1905
)op - 20 00 Nieuws —
uiter njdt voorbij (fJ —

20 40 Les egoCits de I or (tv-film met
debaO - 2330 Nieuws

BRT 1
1400 Schooltelevisie 1800
Fred Basset (fJ - 1805 Sesamstraat (f) — 18 30 Open school 1900 Lachertjes (kortfilm) —
1905 Gastprogramma — 1945
Nieuws — 2010 De Gong-show
— 2045 Het verhaal van Waruthia
(dokJ - 21 35 Jij of wij (kwis) -

FR 3
2030 Le trésor secret de Tarzan
(film) — 21 50 Nieuws

LUX.
1945 Aujourdhui en bref - 2000
L'Homme qui valait trois milliards
(fJ — 21 00 L orchidee noire (film)

BRT 2

BBC 1

2010 Het geheime leven van de
dieren (dok J - 20 35 De kollega's
(f) - 21 20 Net zoals thuis (film)

2025 Rockford Files (fJ - 2200
Nieuws — 2225 Een moederloos
gezin (dokJ — 2315 Kunstrubnek
— O 05 Nieuws — O 07 Diskussieprogramma rond aktuele onderwerpen

NEP. 1
1830 Sesamstraat - 1845 Paspoort - 1855 Nieuv« - 1859
Avonturen op Denneheuvel (f J —
1905 EO kinderkrant - 1930
Kennen en kunnen (kwis) — 20 20
Leven zonder stress — 2050 Tijdsein (aktualitettenrubnek) — 21 24

21 FEBRUARI 1980

BBC 2
16 00 Film en propaganda in de jaren 30 (dok) - 1950 From the
ocean to the sky (dokJ - 2040
Nieuws — 20 55 Kultureel magazi-

— Mijn mooie bioskoop, tvfrim naar een scenario van Pierre Ptatteau in de regie van Peter Sinrtons. dat de overdreven
liefde voor bioskopen nogal uitdrukkelijk behandelt (Bert Andre als Robert) Woensdag 27
februari om 20 u 40 op BRT 1

1945 Entre chiens et chats (dokJ
— 1955 Aujourd'hui en bref —
2000 Hit-parade — 21 00 Les petroleuses (western)

NEP. 1
1530 Maja de Bij (fJ - 1555
KROs wereldcircus - 1640 De
Bons en Bram Show — 1800
Nieuws — 1830 Sesamstraat —
1845 Toenstische Tip — 1855
Nieuws — 1859 Van gewest tot
gewest — 19 50 Politieke partijen
Uitzending van de Partij Politieke
Radikalen — 2000 Diagnose kinderloos (dok) - 21 00 Ot en hoe
zit het nou met sien — 21 37
Nieuws — 21 55 Den Haag vandaag — 2210 Panoramiek —
2240 Studio Sport 2310
Nieuws

NEP 2
1855 Nieuws - 1859 Kon Hesi
Baka (fJ - 1925 Kenmerk —
2000 Nieuws - 2027 Socutera
— 2032 Countdown (pop) —
21 10 MOOI Nederland (dokJ —
21 35 From here to eternity (f J —
22 25 De Koerden (reportage) —

RTB 2
1955 Risquons tout (kwis) —
2105 Koncert — 2200 Nieuvire

ARP 1
- 2000 Nieuws - 2015 Die
Femseh Diskussion (debat) —
21 15 Verstehen sie Spass' (Verborgen camera) — 21 45 Cafe in
Takt (show) - 2230 Tagesthemen - 2330 Gustav Mahler
(chansons) — 2355 Nieuws

ZPF

1945 Journal 3 — 2 0 0 0 Nieuws
— 2015 Die Bk)nde Sundenn
(film)

LUX.

BRT 2

1930 Nieuws — 1955 Zonnehuizen (reportage) — 2015 Borsalino
& Co (film) — 21 55 Le carrousel
aux images — 2240 Nieuws

ARP 2

15.00 Afternoon plus (middagmagaanei - 15.45 W M Ahwx»
(thrifer) 16.45 TTwee little
worids Oc¥«s) - 1715 Pop Gospel - ia45Nieuwa - 1900Regionaal meuwa — 21 00 Fear of God
(thnller) - 21 30 Leave it to CharlieOHjmor) - 2Z00 De geschiedenis van de Hollywood-film (dokJ —

2015 Die goeie ouwe tjd (show)
— 2055 Le partage de midi (TVspel)

RTB 1

A 2

ITV

1530 Open School - 1630 TipTop - 1815 Fred Basset (fJ 1820 Robm Hood (fJ - 1912 Lachertjes Otortfilms)
1917
Standpunten (Volksunie) — 1945
ISbeuwa — 2015 Mork en Mindy
(fJ — 2040 Mijn mooie bioskoop
(TV-füm) — 2145 Fundamenten
(De problematische psychotogie)
— 2235 Voetbal (België—Luxemburg) — 2320 Nieuws

1855 Nieuws - 1859 De TROS
Top 50 - 2000 Nieuws - 2027
De energiekwis — 20 40 Eenzaam
spel (thnllerf J - 21 35 Wie was er
vnj vanavond' (show) — 2230
Aktua TV - 2320 Soap (fJ 2350 Nieuws

2000 Nieuws — 2035 Palmares
80 (vanéte) — 21 50 Alain Decaux
raconte — 22 45 Nuit Feline (kortfilm) — 2305 Nieuws
20 00 Les jeux de 20 heures (spel)
— 2030 La proie pour I ombre
(fHm) - 2200 Nieuws

BRT 1

NEP 2

200 Nieuws - 20 30 Julien Fontanes magistral (f J — 22 00 Literair
programma — 2300 Nieuws

ne - 2125 Open»ig night (film)
- 030 The OW Grey Whistle Test
(inuza<aal magazine)

27 FEBRUARI

1830 Sesamstraat — 1845 Paspoort — 1855 Nieuws — 1858
Staaltje de lokomotief (f J - 1905
Kerkbuurt - 1930 Lucy en Mr
Mooney (fJ — 1955 Het is maar
een verhaal (tv-film) — 2135
Nieuws — 21 55 Den Haag vandaag - 2210 NOS Tnbune 2305 Nieuws

1820 Der Burgermeister (f) —
1900 Nieuws - 1930 Dalli-Dalli
(show) — 21 00 Heute-journal —
21 20 Die Bonner Runde — 22 20
Molière (tv-film) — 2315 Nieuws

TF 1

FR. 3

Woensdag

NEP. 1

BBC 1
1840 Nieuws — 1855 Regionale
magazines — 20 00 Pop and Rock
awarda — 20 50 The two Ronnies
(show) - 2200 Nieuwre - 2225
Open secret (nieuwe reeks) —
2255 Sportreportage — 2345
Parkinsons talk show

BBC 2
2045 Kunstrubnek - 21 30 The
Tempest (tv-spel van Shakespeare) - 2345 Aktualiteit - 030
Open door

ITV
1030 Schooltelevisie - 1300 De
avonturen van Rupert de beer
kleutersene — 1310 Rainbow kindermagazine — 1330 The Sullivans Bntse serie over een Australische familie tijdens de Tweede
Wereldoorlog — 14 00 Nieuws en
weerisencht — 1430 De invloed
van de moderne tijden op het landelijke Schotland (dokJ - 1500
Middagmagazine — 1645 Hobsons Choice (talkshow) — 1845
Nieuws en regionaal magazine —
20 00 This 13 your life (onverwachte
gasten en verrassingen) — 21 00
Secret Orchard (tv-film)

Donderdag
28 FEBRUARI
BRT 1
1400 Schooltelevisie 1800
Fred Basset (f) - 1805 Agenda
- 1835 Dick Turpin (f) - 1900
Lachertjes (kortfilms) — 1905
Sporttnbune — 1945 Nieuws —
2010 Ike (f) - 2055 Panorama
— 2145 Edelman b>edelman
schutter spion (fJ 2235
Nieuws

BRT 2
2010 Premiere — 21 00 De ijzeren
Gustav (f J - 22 00 Vliegende draken (dokJ

TF 1
2000 Nieuws — 2030 La fortune
des Rougon (f J - 21 25 Sociaalekonomisch magazine — 2230
Jean Frangois Revel direkteur van
-L Express- — 23(X) Nieuws

A 2
1945 Top Club (ontspanning) —
2000 Nieuws - 2035 Le Grand
Echiquier (vanete)
— 2315
Nieuws

FR 3
20 00 Les jeux de 20 heures (speO
- 2035 Le Voleur (film) - 2225
Nieuws

LUX
19 45 Entre chiens et chats (dokJ
— 1955 Aujourd'hui en bref —
2000 Voyage au fond des mers
(f) — 2100 L'Homme tranquille
(The quiet man) (film)

BBC 1
1653 Regionaal nieuws — 1840
Nieuws — 18 55 Regionale magazines — 1955 Milieubeheer tn de
toekomst (dokJ — 2020 Top of
the pops (show) — 2055 Lennie
& Jerry (nieuwe familiereeks) —
21 30 Sweet nothings (tv-spel) —
2200 Nieuws - 2225 Gift from
Nessus (tv-spel)

BBC 2
19 00 Ask a policeman (f J - 2015
Nieuws en weerkiencht — 21 00
De wereld van de antiek (dokJ —
21 30 Beroemde Bntse onderwijsinstellingen (dokJ — 2200 Mash
(f J - 2225 Germany and Hotocaust (Duitse reakties op Holocausü — 2315 The Cambndge
Folk Festival

ITV
16 45 Vedetten van vroeger vertellen - 1715 Project UFO (SF-fJ
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Tegenspeler tijd

# /

of
Ellen Warmond gebloemleesd
Zodra de dag als een dreigbrief
in mijn Itamer wordt gesciiovenK o u d klimaat van redenaars
zelfs de heetste gedachten
krijgen hier dorre zorgen en rimpels
getergd d o o r een gierige zon
b e r a d e n zij z i c h g r i m m i g o v e r d e d r o o g t e
alle s t e m m e n houden hun h o e d o p
dames en heren wij houden heden
een dodelijk forum over het d e c o r u m
e n het r a a d s e l s l u i p t w e g
beschaamd
als e e n k a l e n d e kater.

...Een eigenaardige keuze wellicht
als aanhef van de bespreking van
de centimeters-dikke verzameling
met bovenstaande titel. Ik maak er
een plagerijtje van voor ons allen:
politici en vergaderaars... maar het
is ook een anti-beeld van Ellen
Warmond Humoristische gedichten komen niet veel voor ins deze
bundel Romantische, zelf-kritische
en wereld-kritische daarentegen,
wel.
Deze dame, die dit jaar vijftig
wordt, publiceerde voor het eerst
toen ze 23 was. De bundel «Proeftuin» kreeg meteen de Reina-Prinsen-Geerlig-prijs.
Ook nadat je haar zelf-gebloemleesde verzameling uit haar elf
bundels (van '53 tot 74) helemaal
doorworsteld hebt krijg je nog de

De meeste gedichten zijn vrij kort,
maar bieden een hele gedachte.
En de vele gedichten na elkaar tekenen een menselijke evolutie
waar lijn in zit. Ik voel me een beetje indiskreet als ik poëzie wil vertalen in een gewoon verhaal. Toch
probeer ik het. Je zou E Warmond's groei kunnen vergelijken
met een opengeslagen boek. O p
de Imker bladzijde beschrijft ze de
ontdekking van zichzelf:
tegen tiet naamloze gemis
waarvan we doortrokken zijn
sinds mensentieugenis.

indruk dat die eerste publikatie
een verrassing was.
Ellen Warmond heet Pietemella
Cornelia Van Yperen. Z e is geboren in Rotterdam en is nu assistente van de hoofdkonservator van
het Nederlands letterkundig Museum te Den Haag. Niet alleen de
tijd is Ellens tegenspeler, maar
blijkbaar ook de ruimte. Z e is in
Vlaanderen niet zo kiekend. Ten
onrechte. Je zou ze bij de Vijftigers kunnen laten aanleunen. In
Nederland horen bij deze groep
o.m. Remco Campert, Vinkenoog,
H. Andreus, Lucebert en Rodenko
en in Vlaanderen Hugo Claus, Ben
Cami, Paul Snoek, enz. Z o heeft E.
Warmond aan beekjen een zeldzaam verdwaald rijm, variërend ritrr»e en stafrijm genoeg:

en de opbouw van haar wereld:
.„«de plattegrond van een denkbeeldig onderkomen», haar worsteling met angsten en drijfveren,
en met de tijd: «de dag is uit de tijd
gekanteld» of in «Etmaal»:
's Avonds
het lichaam losmaken
uit een kluwen langdradige draden
en slapen
's morgens
de draad weer opnemen
(gister is mist)
langzaam en eindeloos
geduldig beginnen te kruipen
door het oog van de volgende naald
en met de taal: vb. uit het gedicht
«Gerrit Achterberg»: «het sleutelwoord wordt toegangspoort».
Tussen de linker- en de rechter-

bladzijde verzinkt de naad van het
boek. Dat is de cyclus over de liefde In deze zin zit haar probleem.

In een besef van de onvolkomenheden met berusting en humor
aanvaard:

het woord begint waar jij ophoudt
en liefde is dwaalverwantschap.

Wat koop je voor poëzie ?
niets
poëzie.

Het kontakt met een partner was
(is?) wel een noodzakelijke schakel in haar leven, maar leidde poëtisch niet tot de grootste hoogtepunten. Wellicht IS een andere
mens niet te vatten in een vers.
«Het beste is niet te vertalen» zegt
ze zelf, en als ze het probeert is
het moeilijk of een beetje patetisch (zeer in tegenstelling tot de
rest van haar werk).
Een paar jaar later wordt ze —
een ervaring rijker — wakker op
de rechter bladzijde. Ze is dan 33
jaar oud en tiegint haar tweede
ontdekking van de taal als middel
tot zelf-ontplooiing. Ze ontpopt
zich met een zeldzame nieuwe
kracht:
Alleen in beweging is wijsheid
verwisselt de seizoenen tijd en
eeuwigheid
naar willekeur
tot waar de vreugde natuurlijk wordt
en dus omvatbaar
Haar volwassenheid uit zich in een
grotere betrokkenheid op de wereld en een sterker realisme:
zelf scheppend de plaats waar men is
overal thuis en telkens ontheemder.

Eenmaal de veertig voorbij wordt
ze echt goed. Ze wordt abstrakter,
bescheidener, komt dichter bij de
essentie;
vul in wat ik wegliet aan leegte.
Zelfkennis, kontradikties en pogingen tot samenvatting van haar ervaringen maken de tweede helft
van de verzameling zeer goed te
appreciëren, vb. Al doende leert
men laten of vallen en opstaan in
veel varianten.
Als je ergens dit Querido-boek
ziet liggen en er schiet een flits van
herkenning door je heen, zoek dan
even dit terug op:

Helder
Wacht wensloos af
beweeg niet adem
alleen aandachtig
denk helder en geduldig aan
gedachteloosheid
zie hoe de tijd vermagert tot
een zindelijk skelet
van werkelijkheid.
en wordt ook eens Ellen Warmond's «Tegenspeler Tijd».
Lieve Devijver

„Kinderarbeid van 1800 tot 1914
nu te Aalst
(september), Brussel (oktober)
en Oostende (november).
De tentoonstelling over kinderarbeid vertoont een duidelijke
struktuur, die eveneens in de rijk
geïllustreerde catalogus (op de
tentoonstelling verkrijgbaar tegen de prijs van 150 fr.) weer te
vinden is.
In een eerste sektie wordt de
schakel gelegd tussen kinderarbeid en industriële revolutie. De
toenemende industrializatie, en
de algemene heersende armoede dreven de kinderen als het
ware naar de machine. Andere
sekties behandelen de wetgeving tot de beperking van de
kinderarbeid, de omvang van de
kinderarbeid in België, de arbeidsomstandigheden, de levensomstandigheden.
Het
zwaartepunt van de tentoonstelling wordt echter gevormd door
de laatste sektie, waarin de belangrijkste
arbeidssektoren
waarin kinderen tewerkgesteld
werden, worden besproken.

De tentoonstelling «Kinderarbeid van omstreeks 1800 tot
1914» samengesteld door het
Museum voor Industriële Archeologie en Textiel te G e n t
lokte in september 7 9 reeds
méér dan 14.500 bezoekers.
Sindsdien werd ze er nogmaals
hernomen. Ze was reeds te be-
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zichtigen in Nederland, en in
Leuven. Van 29 februari tot 25
maart staat ze opgesteld te
A a l s t in het stedelijk museum
Oud Hospitaal aan de Oude Vismarkt Later op het jaar zal ze
nog te zien zijn in leper (april),
Hasselt (mei), Antwerpen (juni).
Delft (juli-augustus). Turnhout

De tentoonstelling «Kinderarbeid
van omstreeks 1800 tot 1914»
toont ook aan hoe foto's en prentkaarten niet enkel gebruikt kunnen worden om op een nostalgische wijze de goede oude tijd te
evoceren. Tentoonstelling en catalogus bewijzen het enorme belang van foto en prentkaart om
nog een idee te hebben van de
manier waarop onze voorouders

werkten. Zeer zelden worden Immers teksten gevonden zoals
deze van de Gentenaar Pol De
Witte, die zijn eerste werkdag
omstreeks 1850 beschrijft in de
weverij die In het 's Gravensteen
was ondergebracht
De nadruk ligt in de tentoonstelling echter niet op het wetenschappelijke, maar op het educatieve aspekt Voor scholen kunnen op aanvraag rondleidingen
worden gegeven voor groepen
leerlingen. De foto's en dokumenten werden zo tentoongesteld
dat ze voor de jeugd gemakkelijk
afleesbaar zijn. Speciaal voor de
leerlingen van scholen werden
drie geïllustreerde werkmappen
ontworpen, aangepast aan de
leeftijd van zes tot negen jaar

II

(met illustraties om te kleuren),
aan de leeftijd van negen tot
veertien, en van veertien tot achttien jaar (beide met Illustraties en
vragenlijst). De werkmapjes kunnen gratis aangevraagd worden
op de tentoonstelling. De leerkrachten kunnen bovendien gratis een beroep doen op de lessenkit over «kinderarbeid», voor
gebruik In klasverband. Deze omvat naast een diareeks met de nodige uitleg, een aantal geïllustreerde werkbladen, een aantal foto's
en een catalogus «Kinderarbeid
van omstreeks 1800 tot 1914».
Deze lessenkit kan aangevraagd
worden bij het Museum voor Industriële Archeologie en Textiel,
Abrahamstraat 13,9000 Gent (tel.
091-25.32.53).

In de stad van Daens
De tentoonstelling loopt van
29 februari 1= opening) tot
25 maart 1980 in het stedelijk museum Oud Hospitaal,
Oude Vismarkt 13 te 9300
A a l s t Openingsuren: maandag, donderdag en zaterdag:
van 14-17 u.; vrijdag gesloten; zondag: van 10.30-12.30
en van 14-18 u.
Rondleidingen in de voormiddag op aanvraag.

De tentoonstelling te Aalst
wordt ingeleid door Reinard
D'Haese, konservator van
het Daensmuseum en Archief van de Vlaamse Sociale strijd (Kapellestraat 1, te
Aalst). De h. René De Herdt
houdt een gelegenheidstoespraak, waarna de tentoonstelling Herman Roels (VUschepen
van
Onderwijs,
Kuituur en Toerisme) geopend w o r d t

21 FEBRUARI 1980
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Rock Rally '80
zoekt nieuw Vlaams talent
Het lijkt erop dat met een aanloop In 79 voor de tachtiger jaren de zwier er weer in zit en
de nieuwe generatie klaar
staat om het muzikale roer nog
maar eens over te nemen. Het
Rock Rally-initiatief van ondermeer de Beursschouwburg, op
zoek naar nieuw eigen talent is
geen slag in het water maar
een stimulans voor hen die nu
moeten starten. De laureaten
van de twee vorige rallys zoals
Once More en Smalle Wikke
hebben naam gemaakt in eigen
land maar waren blijkbaar niet
opgewassen om tegen buitenlands geweld op te tornen. En
er komt heel wat meer bij kijken dan lekkere muziek maken.
In deze tijden moet het nog
verkoopbaar zijn ook. De juiste
vorm vinden is dan ook dé
struikelblok, en ook hier Is het
geven en nemen. Niet minder
dan 207 inlandse groepen komen ditmaal aan de beurt tijdens een achttiendaagse veldtocht door Vlaanderen met telkens zowat acht groepen per
avond, die er dan het bieste uitkiest voor de finale die doorgaat op zaterdag 19 april e.k.
vanaf 17 u. in de Ancienne Belgique.
Raymond van het Groenewoud en ook pas nog Luk van
Kesse/ hebben aangetoond
dat zingen in het Nederlands
mogelijk en lonend kan zijn. Enkele groepen hebben hierop
reeds ingepikt Vorige zaterdag in de Brusselse Beurs ging
de eerste selektie door en
groepen als Humdrum, de Employees en Karo maakten een
vrij goede beurt, terwijl groep
Pribabeluba er om de dynamische inzet het meest bijval
kreeg. Maar de jury beslist en
pas halfweg april zullen de

gelukkigen worden bekend gemaakt om tijdens de finale tegen elkaar te worden uitgespeeld.

meeslepende countryrock waann
hij reeds zowat tien jaar evolueert
(WEA-ELK 52213).
Walter Verdin:
er is i e t s -

Jerry Lee Lewis komt

Morgen vrijdag (22 febrJ wordt
het kiezen tussen pioniersrock
van Jeny Lee Lewis die een enkel
koncert geeft en wel in de Liberg
Club te Genk en de legendarische
Byres-resten Floger Mc Guuin en
Ovis Hihnann + Gene Oark die
te Brussel in de Ancienne Belgique hun nieuwe elpee «City» komen voorstellen. Een plaat die een
verzameling is van recent weri< los
van elkaar door fiet drietal geschreven en gezongen, terwijl zij
elkaar begeleidden. De zweverige
stem van Mc Guinn blijft fret
meest aantrekken, titelsong en
nummers «One more chance* en
«Skate date» tillen de plaat omhoog (EMI-Capitol). Maar Jerry
Lee Lewis blijft eveneens de moeite waard, en zijn pas verschenen
elpee brengt swingende rock en

Achteraf beschouwd was het misschien beter geweest het singeltje
van Luk van Kesselvan kantjes te
wisselen Want hoewel «Eenzaamheid» op de zenders komt is het
de ommekant «Niet in een kooi»
die het op de fuiven en feestjes
doet, en omwille van de Beach
Boysachtige aanpak in de lijn van
de thans sterk in trek zijnde Ruth
McKenny en groep Music Line
met hun «Daddy's new car» is Bkantje «Niet in een kooi» de andere zijde van Luk.
Walter Verdin is in het Leuvense
een t)ekende naam. Hij ontwierp
ondermeer de twee hoezen voor
Big Bil en speelde ook een tijdje
met Kris de Bruyne samen, en probeerde met de Steve Turckson
Band vorige zomer een eerste singeltje. Het werd spijtig genoeg
geen aanrader en deze mislukking
leidde tot de ontbinding van de
groep. De overt)lijvers werken aan
een nieuwe formatie Trio de Janeiro, en Walter nam inmiddels een
paar nummers op samen met ondermeer
Verminnens gitarist
Jean-Marie Aerts en Raymonds
drummer Stoy Stoffelen. Resultaat is het singeltje «Er is iets». «Zin
om in de muur te kruipen» CPolydor) dat met de hedendaagse skarock in het achterhoofd en dus
weg van wat hij vroeger maakte
een geslaagde visitekaartje waarmaakt Lekker swingend, met
overladen en fijn ge-arrangeerd,
naar het model van de Britse Police en Madness Bij de Engelstalige
eigen produkties is vooral Sfewball met singeltje «Surrender» een
goeie poging die de jongens beloont voor hun blijvend doorzetten. (Op EMI-Payola), eveneens
ska-getint maar waar de hardrockinvloeden meer naar voren komen. Het antwoord is aan het publiek.

Sergius

waar Vlaamse
automobilisten
Thuis zijn...
pechverhelping ook
sNACHTS
Haagse akwarelllsten
te Brussel
De groep Haagse Akwarelllsten
werd op 5 januari 1955 opgencht
en viert dus haar vijfde lustrum.
Het initiatief ging uit van het aloude schilderkundige genootschap
Pulchri Studio O.I.V. Ronald Lindgreen, Herman Bogman en Han
Krug. Na een periode van hoge
bloei raakte het waterverfschilderij samen met de konkrete kunst in
de verdrukking. Men kan immers
moeilijk dit tere schilderen integreren in de agressiviteit van COBRA
en andere revolutionaire en agressieve richtingen. Het woord

«schoonheid» kreeg zelfs in die jaren een vieze bijsmaak of werd als
met ter zake beschouwd.
Ook deze tentoonstelling wijst uit
dat het grote formaat het akwarel
met ligt Het middelmatig formaat
past beter. De voomaamste exposant lijk ons Jan Burgerhout te
zijn, die een grootse visie aan een
verbluffende techniek paart die
een neiging zou kunnen hebben
de weg naar de gouache op te
gaan, doch die gelukkig tijdig remt
(RC)
Tot 9 maart in de Tinnen Pol. KB, Grote
Markt 19 Ie Brussel.

150 jaar Vlaamse Beweging
Postzegeltentoonstelling
met biezondere
dagtekeningstempel
Op zaterdag 29 en zondag 30
maart 1980 wordt te Slnt-Amandsberg in de Kring van de H. Hartparochie naast de kerk (100 m van
de Dendermondsesteenweg) een
postzegeltentoonstelling gehouden. Het merkwaardige aan deze
filateliemanlfestatie is dat een biezondere
dagtekeningstempel
n.a.v 150 jaar Vlaamse Beweging
wordt afgedrukt. De toegang tot
deze tweedaagse is gratis, telkens
vanaf lOtot 13 u 30en14tot17u
De andere Initiatieven van deze
rijkgevulde tweedaagse worden
later meegedeeld. Maar nu reeds
staat het vast dat op zondag 30
maart vanaf 14 u. een ballonwedstnjd voor de jeugd wordt gehouden.

21 FEBRUARI 1980

Een speciale omslag of luxekaart,
als herinnering aan dit initiatief,
wordt te koop aangeboden tegen
de prijs van 40 of 120 fr -f- 20 of
50 fr. portkosten aangetekende
zending.
Belangstellenden kunnen de omslag of de kaart eveneens toegezonden knjgen door storting op
K.B nr. 443-8585241-71 op naam
van A De Meyer, Gentstr. 50,
9110 St-Amandsberg. De uitgaven worden genummerd en zijn
van beperkte uitgave
Aan de heer V. Anciaux, zal worden gevraagd op de openingsdag,
de dokumenten te naamtekenen.

iBELGIE
1830-1980
Een vlot leesbare samenvatting
van 150 jaar historische achtergronden en feiten om te
begrijpen wat vandaag in
dit complexe land gebeurt!
Auteurs:
R. Dhondt en G. Hochepied

168 blz. - 220 illustraties
« Boek-van-de-Maand » prijs:

van 7 februari tot 8 maart.

3 6 5 ffr.
(zolang de voorraad strekt)
In de erkende boekhandel
Vereniging ter Bevordering van het Vlaamse Boekwezen, v z w - Antwerpen
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lOK zet zichzelf gevangen
Lord Killanin en zijn lOK (Internationaal Olympisch Komitee) lieten er
vorige week geen twijfel over bestaan: de Olympische Spelen zullen
eind juli begin augustus degelijk en
wel in Moskou doorgang vinden. De
Ierse Lord haalde in het Amerikaanse Lake Placid zijn slag thuis. De politieke inmenging werd luid veroordeeld. Zijdelings werd wel naar Afghanistan verwezen: 'Het lOKdringt
er bij het Russisch Olympisch Komitee op aan de hoogste autoriteiten in
zijn land duidelijk te maken welke
problemen zij voor veel nationale
Olympische komitees hebben geschapen.'
Eigenlijk is Lord Killanin een politieker van
het zuiverste water. De man heeft de
mond vol over de onverenigbaarheid van
sp)ort en politiek, maar zijn eigen lOK heeft
eigenlijk nooit wat anders dan p)olitiek bedreven. Of gebeurde de uitsluiting van
Zuid-Afrika en Rhodesië, het gestommel
met Taiwan (verbod om als Republiek China aan te treden), de aanvaarding van
twee Duitslanden en twee Korea's op
sportieve, lees Olympische, gronden?
Lord Killanin is de gevangene van zichzelf,
van de besluiten van zijn eigen lOK. O p 23

• WEER DISKUSSIE. - Dat een
spannende voetbalkompetitie volk
waarborgt bleek vorig weekend andermaal. 30.000 kijkers voor Club Brugge—Standard, 20.000 voor Be veren —
Anderlecht en 15.000 voor Charleroi —
Lokeren. Enkel RWDM — Beerschot
viel enigszins uit de toon: 10.000. De
desbetreffende problemen van de
Brusselse klub zijn evenwel genoegzaam gekend.
De absolute topper in Olympia bevestigde een paar al eerder duidelijk geworden «trends»: Club Brugge bezit
weer evenveel talent als de grote
kampioenenploeg van voor een paar
jaren maar mist de lef en de zelfzekerheid van toen; Standard groeit naar
een hoge top. Het heeft klasse en karakter in huis. Het kweekt lef en zelfzekerheid. In een televisie-interview op
de RTBF verklaarde de autoritaire
«boss> Roger Petit dat de opbloei van
Standard uitsluitend het werk is van de
trainer: Ernst Happel. Hij duldt geen
zwakheden, aanvaardt geen ekskuses,
eist altijd en overal de volle inzet gelooft in het offensief en schuwt zelden
risico's. Petit zegde het niet openlijk
maar liet het wel doorschemeren: zijn
klub staat aan het begin van een nieuwe grote periode. Na jarenlange kalvarie in de subtop maakt Sclessin zich
weer gereed voor enkele gouden jaren.
Dit betekent nog niet dat Standard dit
seizoen al kampioen wordt Al is het
niet onbelangrijk dat de Rouches in de
nog resterende tien westrijden zesmaal voor eigen volk mogen uitkomen.
Scherprechter in de titelstrijd wordt
wellicht Anderlecht De Brusselaars
spelen nog tegen de vier uitgesproken
titelkandidaten. Anderlecht zelf wordt
daar nog amper bijgerekend na de ontnuchterende 3—O-nederlaag op Beveren. De ploeg mist de ijver en de ambitie om buitenshuis geregeld een behoorlijk niveau te halen.

• NA VIJF JAAR. - AK Vorselaar organizerde vorige zondag het nationaal
veldloopkampioenschap voor dames.
Marleen Mols, al driemaal nationaal
kampioene, zou voor eigen volk een
vierde titel binnenhalen. Halfweg de
wedstrijd staakte de grote favoriete
evenwel de strijd: de morele druk was
haar te machtig. In haar plaats zegevierde de dertigjarige Magda Hands.
Deze Leuvense atlete werd voor vijf
jaar al eens nationaal kampioene. Zij
schakelde intussen over naar het. maratonlopen maar bleef toch behoorlijk
presteren in veldlopen. Dat Hands een
type is dat kan «afzien» was al eerder
geweten. Zij leeft voor haar hobby.
• WEER GEKLOPT. - Ruisbroek VC,
tot voor enkele weken de trotse leider
in de nationale volleybalkompetitie, beleeft moeilijke tijden. Nadat bij Maaseik een eerste nederiaag werd geleden
gingen de leiders ar nu ook onderdoor
bij Ibis Kortrijk, nog altijd regerend
kampioen. De Westvlamingen wonnen
in drie sets: 15—11, 1 6 - 1 4 en 15—12.
Ruisbroek wordt nu bedreigd (nog één
punt voorsprong) door drie ploegen:
Genk, Kruikenburg en Maaseik. Kortrijk volgt op twee punten. Normaliter
moet Ruisbroek tot het einde kunnen
standhouden. Ook al omdat geen achtervolger meer talent in huis heeft (tenzij misschien Kortrijk.) dan de Brabanders. Maar het staat nu wel vast dat de
volleybalkompetitie tot het einde spannend zal verlopen.
• OMNIUMKAMPIOEN. - Patrick
Sercu, die voortijdig de Antwerpse
zesdaagse verliet heeft zich in de
voorbije week krachtig hersteld. Te Milaan won hij aan de zijde van Beppe
Saronni zijn tweeënzeventigste zesdaagse. Zaterdag werd hij te Gent nog
maar eens Europees omniumkampioan.
Voor de Australiër Danny Clark, Roman Hermann, Michel Vaarten, Didi
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oktober 1974 begint het lOK een historische flater: het had de moeilijkheden die
de O.S. nu dreigen te versmachten, kunnen voorzien en moeten in overweging nemen wanneer het Rusland de organizatie
van de zomerspelen '80 toevertrouwde.
Die flater werd «toen» begaan. Maar het
bleef niet bij die ene misrekening. Waarom
zweeg en zwijgt het lOK wanneer Rusland
direktieven omtrent de O.S. uitvaardigde?
Vorig jaar al werden de om akkreditatie
verzoekende journalisten er op attent gemaakt dat zij in de Sovjetunie uitsluitend
«sportjournalistiek» zouden mogen bedrijven. Verder willen kijken dan de sport zal
onvermijdelijk moeilijkheden veroorzaken.
Dit impliceert dat niemand de Russische
volksmens zal mogen benaderen.
Daarmee is de kous echter nog niet af. De
door de Verenigde Staten geïnspireerde
boycotdreiging kreeg amper vorm of er
volgde een nieuw diktaat: landen die afwezig blijven zullen ook geen verslaggevers
mogen sturen.
Waarmee het hek eigenlijk helemaal van
de dam is. Van enige objektieve, afstandelijke verslaggeving zal geen sprake kunnen
of mogen zijn. Maar desondanks vertikken
Killanin en zijn lOK het te reageren. Zij, die
in het verleden tot de laatste dag voor aanvang van de Spelen dreigden met sancties
indien aan bepaalde eisen — de volledig
vrije verslaggeving behoort bij de basis-

Thurau, Svendsen en Burton. Deze opsomming van namen maakt evenwel
veel duidelijk: de wederopbloei van de

voorwaarden wanneer de Spelen worden
toegewezen... — niet werd voldaan, zwijgen als dood. Hun situatie is onbehaaglijk
omdat zij vastgepind zitten aan vroeger
genomen beslissingen. De Russen weten
dat en maken er gretig gebruik van. Zij zetten alles naar hun hand. Het sprookje dat
niet de Russen organizeren maar wel het
lOK in Rusland wordt door niemand ernstig genomen. Kan ook niet
Zodat er eigenlijk weinig of geen redenen
bestaan om enig begrip te koesteren voor
de nu overal wild om zich heen slaande
Olympische komitees. Zij distantiëren zich
van de politiek. Zij staan er boven. Het belet dezelfde mensen niet om, wanneer zij
afzonderlijk optreden in naam van hun
sportbond, van de overheid alle mogelijke
steun en faciliteiten te eisen. Dat is dan
géén politiek.
Inmiddels brandt in Lake Placid het Olympisch vuur. Alom hoort men klagen over de
feilen in de organizatie. Over de wurggreep van de commercializatie op het gebeuren. Het wordt almaar duidelijker en
het zijn blinden die het niet zien willen:
zelfs de kleinschalige winterspelen zijn
nog amper gesneden op mensenmaat.
Het zal in Moskou nog veel erger zijn, al
kan men er daar van op aan dat één zaak
feilloos zal verlopen- de sportieve organizatie. Maar het zal dan wellicht ook het enige zijn!

baansport is nog niet voor morgenEen Patrick Sercu ten spijt
• VERRASSEND. - Dat Kevin Keegan, de Europese voetballer van het
jaar, van klub zou veranderen was al
geruime tijd geweten. De kleine spelbepaler van Hamburger SV was, zo
heette het tuk op het grote geld. In
Spanje en Italië (waar de grenzen voor
vreemde voetballers nog altijd officieel
moeten geopend worden) stond men te
dringen op zijn gunsten. Er werd geschermd met miljoenen pesetas en lires. Het moest bijgevolg Barcelona,
Real Madrid of een Milanese klub (Inter of AC) worden. Tot vorige week het
grote nieuws wereldkundig werd gemaakt: Kevin Keegan ondertekende
een verbintenis voor een jaar met de
Engelse eersteklasser. Southampton.
Even dacht men aan een grap. Maar dat
was fout Keegan gaat wel degelijk met
de «Saints» voetballen.
Officieel omdat hij absoluut met Engeland naar de W.K in Spanje wil en
meent zich daarop het best in Engeland
zelf te kunnen voorbereiden. Kan zijn,
maar het klinkt toch enigszins ongeloofwaardig. Keegan speelde in de
voorbije maanden altijd uitstekend
wanneer hij voor Engeland aantrad. Het
Duitse voetbal drukte zijn ontwikkeling
als topvoetbalier geenszins. Integendeel.
Er moeten dus andere renenen tot deze
spectaculaire gang van zaken geleid
hebben: heimwee naar de eilanden,
heimwee naar de speciale sfeer van de
Engelse stadions of- de vele pounds
die Southampton uit een of andere geheime bron put? Dit laatste schijnt ons
niet onwaarschijnlijk. Gezien het om
een éénjaarskontrakt gaat en beide
partijen mogelijk willen uitproberen of
het allemaal de moeite wel loont- Of
Keegan meer volk lokt en of dat meer
volk genoeg geld opbrengt om Kevin
lang aan de Saints te binden-
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Dag van de streekpers

De Volksunie beschikt over een
imposante oplage van streekbla-'
den. De rol hiervan wordt al te dikwijls onderschat Zonder twijfel
kan gesteld dat de streekpers in
belangrijke mate de propagandistische onderbouw van de partij versterkt.
Toch zijn er nog afdelingen die niet
beschikken over een eigen uitgave, al dienen zich met het oog op
de gemeenteraadsverkiezingen
van 1982 een reeks nieuwe initiatieven aan.
Om nieuwe initiatieven aan te
moedigen en behulpzaam te zijn,
maar ook om het bestaande potentieel van streekWaden te valorizeren, werd het initiatief genomen
om een «Dag van de Streekpers»
In te richten.

a z a p u| c u a a u a A a 4jape>i u a | a d g
aqos|dujA|o a n U B A }ooAoq a-"

Geen akademische zitting, geen
eenrichtingsverkeer. Wél een onderling uitwisselen van nuttige tips
en praktische informatie, en een
peilen naar de konkrete behoeften
en verwachtingen to.v. het Algemeen Sekretariaat
Datum: zaterdag, 23 februari
1980.
Plaats: Mechels Miniatuur Teater,
Oude Brusselsestraat 10-12 te
Mechelen. Om iedereen voldoende aan bod te laten komen, zijn
twee zittingen gepland- 's voormiddags vanaf 10 u. tot 13 u. en
's namiddags vanaf 15 u. tot 18 u.
Zonder dat het een ijzeren wet
hoeft te zijn, zou het een gemakkehjke regeling zijn als de provincies Antwerpen en Limburg en het

ZO ZIET DE VU HET

Integraal federalisme
Integraal federalisme, zoals bedoeld
door het amendement dat op het kongres aanvaard werd, gaat uit van het
respekt voor het kleinschalige De
mens is geen vereenzaamd wezen in
de massa maar leeft in verschillende
levenskringen. Dus opwaardenng van
het gezin als pnmaire cel in de samenleving, van de wijk of buurtschap, van
de gemeente Cook deze die opgeslorpt
werd in een fusie), van het arbeidsmidden, van de eigen kleine streek, van
het Vlaamse vaderland in grotere volkerengemeenschappen
In politieke termen gesteld «Wat op
een lager niveau doelmatig kan gedaan worden, moet niet aan een hoger niveau worden toegewezen.»
Integraal federalisme is de tegenvoeter van unitanstisch staatscentralisme
Geen centralistisch-bureaukratisch bestuur op papier vanuit een kantoor
maar «te velde»
O m leefbaar te zijn vereist integraal federalisme de nodige politieke aanleg
van een bevolking kunnen luisteren
naar anderen, willen overleggen met
anderen, inspraak van een minderheid
aanvaarden Het is immers op het
kleinschalige vlak dat de overheersing
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van een meerderheidsgroep vooral
pijn doet Integraal federalisme veronderstelt dus aktief pluralisme Het dient
beschermd door algemeen gesanctioneerde regelingen die mogelijke
misbruiken van plaatselijke potentaten
onmogelijk maken
Het ware een misbruik van het integraal federalisme er de verzuiling uit af
te leiden, nl dat er een (uiteraard kleinschalige) katolieke boerenbond-geitenbond en een vrijzinnige geitenbond
op het dorp moeten bestaan, ieder met
eigen bok Ideologische opsplitsing
moet slechts bestaan als de burgers er
in geweten behoefte aan hebben
Het streven naar integraal federalisme moet dus gepaard gaan met de
opvoeding van ons volk t o t een samenhorige natie waar het algemeen
nationaal bewustzijn de kleinschaligheid begeleidt en zo nodig korrigeert
tegen partikularimse.
Z o toegepast is het integraal federalisme tevens de meest aangewezen
leerschool voor demokratische verantwoordelijkheid Het IS immers op het
kleinschalige vlak dat men zich het
meest direkt geëngageerd voelt

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

1.
2.
3
4.
5.
6.
7
8.
9.
10
11
12
13

15.
16
17
18.
Programma voormiddag en na- 19.
middag:
,
20.
— Ontvangst
21
- Belang van de streekpers.
22.
Politieke motivatie.
24
— Gesprek.
— Audio-visual «Onze streekpers». Gesprek over. de praktische en technische aspekten
van een streekblad. Bekroning 29
beste streekbladen.
— Aperitief.
— Bezoek tentoonstelling van
33
alle VU-streekbladen.
34
— Uitwisselen van ideeea

VUJO-standpunt
In «Knack» van 6 en 13 februan lazen
WIJ de neerslag van een boeiend gesprek dat twee redakteurs van dat
blad voerden met vertegenwoordigers
van de politieke jongerenorganizaties
Naar verluidt heeft een bepaalde uitspraak
vanwege
VUJO-voorzitter
Freddy Seghers voor enige ongerustheid gezorgd betreffende het standpunt van de VU-Jongeren ten aanzien
van het vrij onderwijs
Uit een gesprek dat het dagelijks bestuur van V U J O had met Freddy Seghers IS gebleken dat de VUJO-voorzitter zelf enigszins verrast is van de
harde klank van een bepaalde zinsnede, die geen weergave is van het
VUJO-standpunt inzake onderwijs O p
het jongste VUJO-kongres dat te Leuven plaatshad, werd inzake onderwijs
inderdaad gepleit voor de pluralistische gemeenschapsschool, die een
belangnjke bijdrage zou kunnen leveren om jonge mensen in een geest van
openheid en verdraagzaamheid te leren samenleven en die bijgevolg o p
langere termijn de ontzuiling van ons
onderwijsbestel zou bevorderen
Freddy Seghers heeft zich door het
open en vnjmoedig karakter van het
Knack-lunchgesprek laten verleiden
tot een abrupte uitspraak, die hij eigenlijk anders bedoelde dan ze op schnft
overkomt Zijn bedoeling was het de
toekomstdroom van een ontzuild onderwijsbeleid te schetsen, zoals ook
de VUjO-kongresteksten dat hebben
gedaan D e ongelukkige verwoording
ervan betreurt Freddy Seghers met
het dagelijks bestuur van V U J O
Het voltallig bestuur van V U J O
10 Dirk Goossens, sekretans

J A N C A U D R O N (Aalst)
.
.
Enk Vandewalle (Izegem)
J e f V i n c k x (Erps-Kwerp»s)
A n n y Lenaerts (Wilnjk)
Jan de Roover (Antwerpen)
Jozef Allaert (Kortnjk)
Guido Callaert ( O p w i j k )
Willy Serpieters ( O o s t e n d e )
W e d Sevenns-Baick (Zwijndrecht)
Rosa Lernaut-Martens (Geluwe)
W i l l i a m V a n d e c a u t e r ( H o f s t a d e O.-VIJ
Achiel Godens (Oostduinkerke)
Staf Dnesen (Herenthout)
Lieve Favoreel-Craynest (Lauwe)
Veerie Thijssens (Ekeren)

1.260
720
687
534 <
396
336
312
312
288
276
264
258
252
252
240

vu-Hoboken
Paul Cresens (Schaffen)
VU-Wommelgem
Wilfned Vandaele (Den Haan)
VU-Hoeilaart
Martin Covent (Melle)
VU-Noorderkempen
M LV Hecke-Thibaut (Berg)
J Balduck (Beveren-Waregem)
K Van Meenen (Heusden O -VD
Mare De Vriese (Assebroek)
VU-Borsbeek
VU-Brakel
VUBree
H Van Autgaerden (Bierbeek)
M Sergooris (St-Ulriks Kapelle)
R Haelterman (Denderwindeke)
VU-Londerzeel
VU-Hekelgem
VU-Veurne

150
144
144
132
132
132
132
132
12
120
120
120

216
192
174
168
156
36 Frans Beert (Gent)
....
Jozef Labaere (Kortrijk)
..
38 Willy De Saeger (Alsemberg)
Eddie Favoreel (Schaarbeek)
40 Willem Nollet (Hove)
Jos Truyen (As)
42 Lode Van Put (Heverlee)
43 J Verlinden (Boechouü
44 Jacques De Graeve (Ertvelde)
Edg Ballet (Hasselt)
Maurits Grelen (Kessel)
E Vanlangendonck(St-K-WavJ

114
108
108

vu-Geel
49 VU-Damme
50 Maunts Passchijn (Meise)

96
96
90
90
84
84
82
78
72
72
72
72

72
66
63

De winter (-ronde) is gedaan...

Roeselare-Tielt wint!
Het arrondissement Roeselare-Tielt is erin geslaagd het onklopbaar gewaande Aalst in deze winterronde te kloppen. Hartelijk proficiat!
Leuven sleept in extremis een mooie derde plaats uit de brand en redt daardoor de Brabantse e e r
St-Niklaas, de rode lantaarn uit de najaarsronde, deed het nu met een tiende
plaats een stuk beter Hun plaats wordt ingenomen door B r u s s e l De Limburgse arrondissementen geraken maar niet los uit de achtergrond en
het resultaat van Mechelen lijkt een weerspiegeling van het klubvoetbai aldaarMisschien mikken zij op de derde periodetitel. Vandaag begint immers.de
voorjaarsronde. Deze laatste ronde loopt tot 16 april.

Algemene rangschikking
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Aalst (1)
Oost-Veurne-Diksm (2)
Roeselare-Tielt (3)
Kortnjk (4)
Leuven (6)
leper (5)
Halle-Vilvoorde (7)
Antwerpen (8)
Turnhout (9)

1569
910
891
826
805
736
638
608
537

10
11
12
13
14
15
16
17
18

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

345
303
288
251
239
234
228
202
101

Eindrangschikking winterronde
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Roeselare-Tielt (2)
Aalst (1)
Leuven (5)
Kortrijk (3)
Turnhout (6)
leper (4)
Oudenaarde (7)
Oosf-Veurne-Diksm (8)
Antwerpen (9)

635
488
416
357
308
289
256
244
227

10
11
12
13
14
15
16
17
18

St-Niklaas (11)
Halle-Vilvoorde (10)
Hasselt (12)
Gent-EekIo (13)
Dendermonde (14)
Tongeren-Maaseik (15)
Brugge (17)
Mechelen (16)
Bnjssel (18)

226
203
167
156
125
92
55
47
23
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Wegwijs in de nieuwe
biblioteekregeling
Het nieuwe dekreet o p d e openbare biblioteken heeft ongetwijfeld ook
bij u v r a g e n d o e n o p r i j z e n
W a t m e t h e t p l u r a l i s m e in d e R a d e n v a n B e h e e r , d e p o l i t i e k e , i d e o l o g i s c h e en financiële implikaties van het nieuwe dekreet, het statuut van
de vrije biblioteken? Zal dit nieuwe dekreet een vernieuwing mogelijk
m a k e n of integendeel o o k hier de trend van bureaukratizering en
overheidsbemoeiing doortrekken?
O m u w e g w i j s t e m a k e n in h e t n i e u w e d e k r e e t n c h t d e V e r e n i g i n g v a n
V l a a m s e M a n d a t a r i s s e n e e n i n f o r m a t i e d a g in o v e r dit o n d e r w e r p Hiervoor hebben wij de medewerking gekregen van deskundige ambtenar e n v a n h e t m i n i s t e r i e v a n k u i t u u r e n v a n d e s t a d s b i b l i o t e e k v a n SintN i k l a a s Er w o r d t e e n d o k u m e n t a t i e m a p t e r p l a a t s e t e r b e s c h i k k i n g
gesteld
PROGRAMMA
Voormiddag
10 u Een toekomstgericht
biblioteekbeleid.
inleiding d o o r d e h. A n d r é
S t o o p , hoofdbibliotekaris Sint-Niklaas
1 0 u 4 5 Toelichting
bij het nieuwe biblioteekdekreet,
d o o r d e h. V a n
, l m p e , bestuursdirekteur o p e n b a r e biblioteken, ministerie Nederlandse
Kuituur.
Vragenronde.
Namiddag
1 4 u De kultuurpaktwetgeving
en zijn toepassing. T o e l i c h t i n g d o o r d e h.
H u g o Servaes, inspekteur nationale kultuurpaktkommissie e n d o o r d e h
Staf Vermeire, funktionans kultureel centrum Neeroeteren.
Vragenronde
D e d a g w o r d t a f g e r o n d nr»et e e n r o n d l e i d i n g in d e s t a d s b i b l i o t e e k
A f s p r a a k : S t a d s b i b l i o t e e k S i n t - N i k l a a s , H e n d r i k H e y m a n p l e i n 1 (nabij
G r o t e M a r k t ) . P a r k i n g v o o r het g e b o u w . H a l t e b u s s t a t i o n o p d e G r o t e
Markt
D a t u m : z a t e r d a g 1 maart 1980 v a n 10 t o t 16 u.
I n s c h r i j v i n g e n b i j W M , B a r r i k a d e n p l e i n 12 t e 1 0 0 0 B r u s s e l .

TAAL-AKTIE-KOMITEE

VOEREN VLAAR/IS
Op 9 maart wandelt T.A.K.
— voor de tewerkstelling van
V l a a m s e V o e r e n a a r s in e i g e n
streek
— voor het oprichten 'van een
middelgroot Vlaams bednjf
in
Voeren
— v o o r een onmiddellijke overhev e l i n g v a n alle o p e n b a r e v o o r z i e ningen v a n d e provincie Luik naar
de provincie Limburg
— v o o r d e onmiddellijke afschaff i n g v a n d e faciliteiten

— v o o r het onvoorwaardelijk terechtstaan van Happart en Grosjean
— tegen de «twee maten en t w e e
gewichten»-politek gevoerd door
de regenng, het gerecht en de gemeente Voeren
— tegen het d o o r Happart e n
Peeters voorgestelde
tweetalig
Voerstatuut w a t een uitbreiding
v a n d e faciliteiten v o o r Franstaligen betekent

9 MAART VLAAMSE
WANDELDAG VOEREN
Algemene verzameling: 11 uur
Grote Markt Bilzen
inschrijven vóór 6 maart
Busregeling en inlichtingen b i j :
Oost-VlaanderenVlaamse Ardennen, Gent, Jan Yoens, B o r l u u t s t r a a t
Gent, 8 u. 30 • tel. 091-22.6&96.
Waasland: Sint-Niklaas, Hotel Serwir, 9 ü. - tel. 031-77.09.11.
Antwerpen:
Berchem-kerk, 9 u. 30 tel. 031-57.7Z40.
Brussel:
KVS Arduinkaai, 9 u. 02-759.61.71.
Leuven: Oude Markt, 9 u. 15 - tel.
02-759.61.71.

Neteland:
Mechelen:
Grote Markt,
9 u. - tel. 031-80.13.45.
Lier: Grote Markt, 9 u. 15 - tel.
031-80.13.45.
Limburg: Bilzen, Grote Markt, 11 u. tel. 011-41.10.02.
Kempen:
Turnhout.
Grote Markt,
9 U . 3 0 - tel. 014-41.77.47.
Geel: Grote Markt, 10 u. - tel.
014-58.93.93.
Aarschot, kontakt opnemen met tel.
016-56.86.10.
West-VlaanderenBrugge,
Grote
Markt, 8 u. - tel 059-70.61.16.
Geraardsbergen:
kontakt opnemen
met tel 054-41.12.53.

GEEN
TWEETALIG
STATUUT

WIJ l O

Een kennismaking met Friesland
Net zo min als er Belgen bestaan, bestaan er Nederlanders. Men heeft
Hollanders, Limburgers, D r e n t e n , en Friezen.
Misschien zij het de Friezen die het meest hun eigen identiteit bewaard
hebben t o v . de anderen.
Vandaar dat het Vormingscentrum Lodewijk Dosfel deze kursus organizeert om een juister inzicht te krijgen wat Friesland eigenlijk Friesland m a a k t Dit zal getracht worden door middel van inleidingen,
groepsgesprekken, exkursies e d m. op het mooie en rustige eiland Terschelling.
Om iedereen de kans te geven mee te gaan bestaat de mogelijkheid tot
het bekomen van vrijstelling van stempelkontrole.
Programma
V r i j d a g 28 m a a r t
Aankomst vanaf 15 u en regelen van
practica en kennismaking met elkaar
en met de Fnese Volkshogeschool
's Avonds situatie van Friesland t o v
de rest van Nederland.

problemen 's Avonds panelgesprek
onder de titel 'VJat is de Fnese identiteit voor u ' » Is ze voldoende verzekerd of bedreigd''
M a a n d a g 31 maart
Voormiddag
voorbereiding
zwerftocht door Fnesland Namiddag en
avond
zwerftocht door Friesland
(Bolsward, Sneek, Leeuwarden)

Z a t e r d a g 29 maart
Voormiddag de eigenheid van de Friese taal Namiddag natuurexpk>ratie
van het eiland Terschelling, 's Avonds
de Fnese kuituur

Dinsdag 1 april
Tijd voor een evaluatie en in namiddag
terug naar Vlaanderen

Z o n d a g 30 maart
Voormiddag kennismaking nriet de
Fnese wadden ftora en natuur Namiddag de Fnese sociale en ekonomische

Practica
Waar"? De Fryske Folkshegheskoalle,
Batwij 71 te Hoorn CTerschelling) Tel
0031 6520-8954

Rouw
te Borgerhout

Wat meebrengen?
Lakens en sloop (eventueel daar te
huur), toilet en schnjfgerief, laarzen en
warme kleren

Te Borgertxxjt overleed op 17 februan
jl. mevrouw Louise Jongetnghs D e afgestorvene w e r d o p 30 januari 1884 te
A n t w e r p e n geboren en w a s d e weduw e van de heer Georges Lambrechts
M e v r o u w Lambrechts s de grootonoeder van Mark Cels-Decorte.
D e plechtige uitvaart heeft plaats vandaag donderdag 21 februari o m 10 a m
de kerk van St^Jan, St-Jansstraat te
Borgerhout
D e redaktie biedt aan de famiKes bhjken van innig medeleven tn de rouw

Openbaar Centrum voor
Maatschappelijk Welzijn
Ekeren
Bij het OCMW te Ekeren zijn
volgende betrekkingen vakant in vast dienstverband
voor de centrale administratie:
— één volti|dse betrekking
van MAATSCHAPPELUK
WERK(ST)ER voor het
rusthuis
— één voltijdse of twee halftijdse betrekkingen van
VERPLEEGASSISTENT(E)
Inlichtingen en voorwaarden
te bekomen op het sekretariaat van het OCMW, Veltwijcklaan 130.
Aanvragen met de nodige bewijsstukken te richten a a n de
heer voorzitter van het
OCMW vóór 25.3.1980. (Adv 42)

Openbaar Centrum
voor Maatschappelijk
Welzijn
van Borgerhout

Kursusbegeleiding
Herman Van Vlaardingen, Walter Luyten en de h Steensels (Fnese Volkshogeschool)
Deelnemersbijdrage
2 500 fr Gezien w e voor een beperkte
groep deze kursus organizeren doet u
er t)est aan zo vlug mogelijk een voorschot van 1 000 fr te storten op bankgironummer 068-0638900-85 van het

Verplaatsingsnoogelijkheden
Per trein (individueel) en per auto Wie
tijdig inschrijft kan de lijst der ingeschrevenen bekomen uit zijn streek
(met het oog op gezamenlijke verplaatsing)
De inschnjvingen moeten uiterlijk
12 maart 1980 gebeurd zijn

op

Vlaamse Bewegingbiblioteek
te Edegem
Door VU-Edegem is het initiatief genomen een biblioteek op te richten
Hoofdzakelijk boeken en naslagwerken over de Vlaamse Beweging vroeger en nu zullen bijeengebracht worden
Alle leden en belangstellenden die zich
willen informeren of een beter inzicht
krijgen in de Vlaamse problematiek
zullen aldus tegen kleine vergoeding, in
bruikleen over deze boeken kunnen
beschikken
Daar onze middelen, voornamelijk financiële, beperkt zijn wordt alle hulp
onder welke vorm dan ook in dank
aanvaard De organizatie is in handen
van Herman Dhondt en Tony Dunnck
Voor verdere inlichtingen Herman
Dhondt Bernard v Orieyplein 2. 2520
Edegem, tel 031-405435

Mimmïi
FEBRUARI
21 B O R N E M : Gespreksavond -Vlaamse ekonomie en de staatshervorming» door prof J Maton (RUG) O m 20 u in lokaal De Bron,
Kapelstraat 71
21 EDEGEM: Spreekbeurt «Wat betekent het weer voor ons''»,
door prof dr H Poppe In de kleine zaal van het Elzenhof Om
20 uur Innchting Kulturele Kring
22 BORGERHOUT. Maandelijkse VU-ledenvergadenng o m 20 u 30
in de zaal «Nieuwe Carnot» Gastspreker Hugo Schiltz «Mijn ervanngen als partijvoorzitter» Inkom gratis
22

23
23

23

23
23
23
24

25

(Adv.44)

Meer inlichtingen:
Te bekomen bij het Vormingscentrum
Ld Dosfel vzw en vragen naar Herman
Van Vlaardingen (stafmedewerker)

ANTWERPEN

OPENSTAANDE BETREKKING

Volgende betrekkingen zijn
vakant bij het OCMW van
Borgerhout
— gegradueerde
verple(e)g(st)er;
- bezigheidsterapeut(e)
Voorwaarden
Leeftijdsgrens minimum 18
jaar, maximum 40 jaar
Voor de betrekking van bezigheidsterapeut(e) zal een
bekwaamheidsproef afgenomen worden
Gelieve uw kandidatuur
vóór 7-3-1980 te richten aan
het OCMW van Borgerhout,
Luitenant Lippenslaan 57

V C L C , en dan bent u meteen ingeschreven (Duidelijk uw naam en adres
vermelden, eventueel ook telefoonnummer)

28
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RIJKEVORSEL: amnestie-avond Volksunie-Noorderkempen in
zaal De Wildeman, tegenover de kerk te Rijkevorsel om 20 u
Twee vlaamsnationale opvattingen
volksvertegenwoordiger
Joos Somers en Dnes Bogaert, voorzitter van de Vlaamsnationale auteurs)
EKEREN' VUJO-wandeling in de Puikhoek Vertrek om 14 u aan
het kerkhof van Ekeren
EDEGEM: Vertelnamiddag voor de kleintjes in het teken van karnaval Karhavalkledij is verwacht Gast is Mia Van Bueren O m
14 u 30 in de bovenzaal «Drie Eiken» Inrichting FVV Inkom gratis
ST.-KATELIJNE WAVER: 15e Vlaams dansfeest in de parochiale
feestzaal Elzestraat O m 21 u Orkest Georgia Brown Inkom
80 f r
ANTWERPEN-STAD. 12e galabal in Harmonie Kaarten 300 fr
KESSEL: Toneelavond ten voordele van Ziekenzorg in de parochiale zaal om 1 9 u 30 «De Mirakelmakers»
S C H I L D E - ' S - G R A V E N W E Z E L : VU-bal in het Dienstencentrum, Schoolstraat Om 20 u 30
SCHOTEN- VU-jaarhjks ledenfeest in Hotel Koningshof, Kapellei
(^meenteraadslid Manu Stockbroeckx geeft een korte toelichting over het nieuwe kadastraal inkomen O m 19 u
B O R N E M : Sociaal dienstbetoon door kamerlid Joos Somers van
1 9 u 30 tot 20 u In lokaal De Bron, Kapelstraat 71
BORGERHOUT: vraaggesprek van Hugo De Ridder (De Standaard) met Marcel De Brabanter, algemeen sekretans van het Algemeen Syndikaat der Geneesheren van België en van de Konfederatie der Belgische Geneesheren, over «De gezondheidszorg en de f inancienng daarvan- O m 20 u 30 in Restohof Ter Lo,
Noordersingel, Borgerhout O r g Kontaktklub Antwerpen
BORSBEEK- jaarlijks gezellig samenzijn vanaf 20 u 30 in zaal Riviera, Jozef Reusenslei 17 Pnjs 375 fr voor apentief, koud buffet
met allerlei, Limburgse vlaaien en kaasschotel Inschnjven bij één
der bestuursleden

MAART
EDEGEM: Blauwvoetfederatie Vnendenbal in zaal Eendracht,
Strijderstraat 45 Orkest The C ^ m o s Inkom 80 fr Aanvang om
20 u 30
KESSEL: groot VU-bal met de Rudy Ray-showband om 20 u in
de parochiezaal
S C H O T E N : Vlaams dansfeest «Leeuwenbal» om 20 u 30 in restaurant Schotenhof, Alf Servaislei 78 Inkom 80 fr
TONGERLO-WESTERLO: St-Maartensfonds «Nacht der Kameraadschap» O m 20 u in het Sportacentrum te Tongerio Orkest
Stonne Wauters Koor S M F Scheldekoor
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BRABANT
VLAAMSE
MUTUALITEIT
ANTWERPEN-TURNHOUT
afgekort: VLAMAT

Ziekenfonds erkend bij K.B. van 24 januari 1979
Belgisch Staatsblad van 17 februari 1979
Aangesloten bij eentalig Vlaams verbond

*

Vlaams-Nationaal en veilig; elk VU-lid of sympatizant uit Antwerpen-Turnhout sluit bij ons aan

*

geen risico's, geen wachttijd, geen kosten bij overkomst van huidig
ziekenfonds naar V L A M A T

•k zelfde voordelen als bij andere ziekenfondsen en heel wat aanvullende (raadpleeg ons sekretariaat of onze plaatselijke medewerker)

BESTENDIGE SEKRETARIATEN
Bisschopstraat 41, 2000 Antwerpen, 031/34.30.02
Turnhoutsebaan 15, 2400 Mol, 014/31.64.72
Raad van Beheer, van advies en kommissarissen: Hugo Coveliers, Hugo Draulans, Andre De Beul, Carlo Van Eisen, Frans Kuijpers, Clem De Ranter, Rosa Goelen, Walter Joris, Joris Roets, Staf Hereygers, Mare Gijsbrechts, Jan en Vannie Daems, Rik Bellefrold,
Staf Janssens, Jan Lenaerts.

Ten huize van
burgemeester J.B. Verloqy
In deze tijd van 150 jaar België bezinnen wij, Vlamingen, ons over
wat het lot van onze taal geweest
is in de zuidelijke Nederlanden. Als
Jan Frans Willems terecht geëerd
wordt als vader van de Vlaamse
Beweging, dan is er toch nog een
«voorloper» geweest, nl. de Kempense advokaat Jan Baptist Verlooy, die burgemeester van Brussel werd onder het Frans bewind.
In 1788, onder het Oostenrijks gezag, publiceerde hij een werk
«Verhandeling op d'onacht der
moederlyke tael in de Nederlanden».
In de zeer interessante TV-rubriek
«Ten huize van...», verzorgd door
wijlen Joos Florquin, kwamen ook
interviews voor met overleden
personen. Zo'n historisch interview betrof de bovengenoemde
Verlooy ten stadhuize van Brussel
op 25 mei 1795. De tekst van dit
vraaggesprek is nu onder het dub>bele nummer 253-254 van de
Vlaamse Toeristische Biblioteek,
met bovenstaande titel, uitgegeven.
Aan de hand van de vragen (van
Joos Florquin) en de antwoorden
van Veriooy komen we heel wat te
weten over de politiek- en taaitoestanden in onze gewesten,
meer bepaald te Brussel, op het
einde van de XVIIIde eeuw en

over de persoon van Jan-Baptist
Verlooy. Deze laatste gaf nog andere werken uit maar voor ons
Vlamingen is zijn «verhandeling»
toch wel het voornaamste. Joos
Florquin weet tot in de details door
te dringen door de antwoorden
die hij zijn ondervraagde in de
mond legt.
Deze brochure is zeer lezenswaard.

Losse nummers van de Vlaamse Toeristische Biblioteek zijn, zolang de
voorraad strelit, te koop in al de
VTB-boekhandels tegen 30 f r. per eksemplaar 160 fr. voor de dubbele
nummers, zoals het onderhavige).
Prijs te verhogen met 2 fr. als over de
post moet worden toegestuurd. Men
kan d a a r ook inschrijven op een
abonnement voor twaalf achtereenvolgende nummers tegen 300 f r., verzendingskosten inbegrepen. Zulk
abonnement kan op ieder ogenblik
ingaan.

Hoe Vlamingen thuis zijn
te St.-Pieters-Leeuw...
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FEBRUARI
21 BRUSSEL: VUB-campus oefenplein, info-avond -Van ooriogsindustne naar vredesproduktie» met Willy Kuijpers (C 107 - 20 u J.
22 LEUVEN: Voorlichtingsavond over de herziening van het kadastraal inkomen o.lv. kamerlid Willy Kuijpers. Dit tijdens de
arrondissementsraad in café Goudsbloem, Goudsbloemstraat
om 20 uur.
22 HALLE-VILVOORDE: verkiezing van een nieuw arrondissementeel komitee in Waltra Om 20 u. Kandidaturen indienen tot 20.2
23 KRAAINEM: Verkavelingsrondrit o.l.v. Vic Van Cutsem. Samenkomst om 14 uur aan het gemeentehuis.
23 KAPELLE-O/D-BOS: kinderfeest met poppenkast enz. Om 14 u.
in zaal St-Jozefskring Tevens kabaretavond.
23 TERNAT-WAMBEEK-LOMBEEK: 10de haantjeskermis vanaf
18 uur in feestzaal «Uilenspiegel», Kerkstraat 24 te Temat Prijs;
50 fr Ook op 24/2 vanaf 11 uur en op 25/2 vanaf 18 uur
23 LIEOEKERKE: FVV-spagetti-avond vanaf 18 u in Vlaamse Knng,
Stationsstraat 7.
23 HEIKANT-ROTSELAAR: Groot VU-bal in de parochiezaal. Om
20 u. met reuzetomtxsla. DJ Magie Machine
24 LENNIK: Winterwandeling onder leiding van Carios Van Coillie
Vertrek om 14 u. aan de kerk te Eizeringen.
24 KAMPENHOUT: Algemene ledenvergadering met etentje vanaf
18 u. in het Veilinghof te Kampenhout-Sas. Inschnjvingen bij bestuursleden 250 fr per menu 125 fr. voor kinderen.
25 BERTEM, LEEFDAAL, KORBEEK-DIJLE: uiteenzetting over -De
verfransing en haar omkeert>aarheid in de faciliteitengemeenten»
door Noël Beke, schepen van kuituur, grondbeleid en huisvesting
te St-Genesius-Rode. Om 20 u. 30 in lokaal -De Knepper- - De
Coige, Kruisstraat te Leefdaal. Vrije toegang.
25 LEUVEN: VOS-vergadering in kikaal Sint-Jan, Stationsplein.
Spreker: Herman Vandezande. Om 20 u. In hetzelfde lokaal
wordt elke zonag van 10 tot 12 u. zitting gehouden om de verschillende aanvraagformulieren voor oud-strijders 40-45 in te vullen.
27 BRUSSEL: info-avond aan de VUB door Toon Van Oversb-aeten
over «Vrijheidsstrijd in internationaal perspektief». Om 20 u,
C 107. Campus Oefenplein.
29 GRIMBERGEN: Info-cyclus «Het geld en de arbeid van de Vlamingen- door Maurits Van Haegendoren in het Kultureel Centrum SB om 19 u. 30 (L van GJ.
29 LENNIK: Jaariijks «mosselfeest 1980- vanaf 18 uur in de Verzekering tegen de grote dorst te Eizeringen. Ook op 1 en 3/3 vanaf
18 uur en op 2/3 vanaf 11 u. 30.
29 MOLENBEEK: VU-algemene ledenvergadering, tevens bestuursverkiezingen om 20 u. 15 in soclo-kulturele raad te Koekelberg,
Pantheonlaan 14. Voor inlichtingen: Rik Sellings, sekretans, Edm.
de Grimberghelaan 44 te 1080 Brussel, tel. 02-427.82.08.
MAART
1 KAMPENHOUT: Harde-tente-rock-fuif in zaal De Toekomst te
Nederokkerzeel om 20 u. met Fussphone.
1 MEISE: kaas- en wijnavond van VU-afdeling Meise-Wolverterrv
Oppem in de parochiezaal te Meise, Brusselsesteenweg.
1 DILBEEK: Lentemaal 1980 in Dilbeeks Studie- en Informatiecentrum vanaf 18 u. 30, Roelandsveldcentrum. Ook op 2 maart van
11 u. 30 tot 20 u.
2 VOSSEM CTervuren): filmavond over de taalgrensproblematiek
met de films van de Wim Maes-werkgroep over de VU-betoging
in Komen en de TAK-wandeling in de Voerstreek. In zaal Edelweiss, Vossemberg 13 te Vossem. Org. VUJO.
4 KORTENBERG: infomnatieavond over de kadastrale perekwatie.
Sprekers: een hoofdkontroleur bij het kadaster en kameriid Willy
Kuijpers. Om 20 u. in de parochiezaal te Kortenberg. Schriftelijke
vragen kunnen vooraf afgegeven worden bij Paul Vanden Dorpe,
raadslid. Leuvensesteenweg 423 te Kortenberg. Deze vragen zullen tijdens de informatieavond beantwoord worden
5 BRUSSEL: VUB info-avond -Een konfederaal model voor België- door prof J Maton Om 20 u., C 107. Campus Oefenplein.
6 KRAAINEM: info-avond «Zeeuws-Vlaanderen- door Walter Luyten in zaal Lijsteriaes om 20 u.
6 NEERUSE: gespreksavond met algemeen voorzitter Vik Anciaux
in de gemeentezaal om 20 u Onderwerp: -Kuituur en welzijnsbeleid- '
8 TREMELO-BAAL: jaariijks VU-bal om 20 u 30 in de parochiezaal
te Baal. Orkest: William and his iets

OCMW-Lennik
deelt mee
Het OCMW van Lennik deelt mee tot
de oprichting van de volgende diensten besloten te hebben
— een dienst -voor de bedeling van
warme maaltijden aan huis-;
— een «poetsdienst».
— een «dienst voor gezins- en bejaardenhulpHet OCMW hoopt hiermede te kunnen starten vanaf 1 april 1980 Verder
zal gedurende een penode van voorlopig zes maand, het nut van een «jundische dienst», een zogenaamde «wetswinkel», worden uitgetest

Oud papier ligt bij u
thuis in de weg?
Geen nood, verwittig of bezorg het
ons op een van de onderstaande
adressen:
— Alfons Noppen, Parkstraat 42 te
Kortenberg, tel. 75971.49;
— Hendnk De Greef, Witloofstraat 13
te Kortenberg;
— Lutgarde Royemans, Vangramberenstraat 5 te Erps-Kwerps. tel
75972 71

ML€nD€R

In de nacht van zaterdag 2 fetyuari op zondag 3 februari werd te St.Pieters-Leeuw een metalen bord met de tekst «Waar Vlamingen thuis
zijn» vernield, de steunijzers werden uit de muur gerukt.
Is dit het begin van de vernieuwde Franstalige akties te Sint-PietersLeeuw, zoals aangekondigd door het FDF?
Hierdoor wordt nog maar eens bewezen dat ook in Groot-Leeuw deze
aktie op haar plaats is en dat bepaalde frankofonen met kunnen verdragen dat de streek Vlaams is en dat ook wenst te blijven.

Meer inlichtingen bij OCMW-Lennik
(tel 02/5324145)

VU-Brussel dankt!
Op 25 januari had het arrondissementeel bal plaats, voor het eerst sedert
het bestaan van de Volksunie in het

hart van Brussel. De bestuursleden
van het arrondissement Brussel danken alle vnenden die ondanks het gure
weer uit Vlaanderen naar Brussel kwamen, en aldus medebouwden aan het
sukses van dit tweede arrondissementeel bal WIJ hopen deze vele sympatizanten volgend jaar opnieuw te mogen
begroeten, samen met nog meer vrienden
Mon Vandyck, voorzitter.

ZO^KëRCl^
GEZOCHT:
UITBATERS
(MAN + VROUW)
VOOR VLAAMS CAFE
+ LOKAAL
CENTRUM BRUSSEL
INWONING MOGELIJK
TEL 02-425.56.22 (na 18 u.)

WIJ
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FILMTHEATERS

studio
W E E K V A N 22 F E B R U A R I
T O T 28 F E B R U A R I 1980

TERVUREN
Zondag 15 u
PETES D R A G O N
Walt Disney

KT

Vrijdag, zaterdag 20 u 30
Zondag 18 u
K.NT
THE P A S S A G E
Anthony Quinn,
Malcolm McDowell
Zondag, maandag, dinsdag,
woensdag 20 u 30
KT
DOCTER J I V A G O
Een film van David Lean
met Geraldine Chaplin,
Julie Chustie, Tom Courtenay
NIVWF Donderdag 20 u 30
KNT
THE FEARLESS
VAMPIRE KILLERS
van Roman Polanski
met Sharon Tate
en Jack MacGrowan

TIENEN
Vn)dag, zaterdag 20 u ,
zondag 15 u en 19 u 30
KT
DE TWEE
MISSIONARISSEN
Film van Franco Rosi
met Terence Hill
en Bud Spencer
Vri)dag, zaterdag 22 u , zondag
17 u 30, maandag 20 u 30 KT
METEOR
Met Sean Connery,
Natalie W o o d en Karl Malden
Zondag 21 u 30, dinsdag,
woensdag 20 u 30
KNT
M E L O D Y IN LOVE
NIVWF Donderdag 20 u 30
KT
SIBERIADE
Met Andrei Mikhaltov
en Kontchalovsky

KURSAAL TURNHOUT
Vnjdag 20 u 30 zaterdag,
zondag en woensdag 15 u K T
W A T C H O U T WE'RE M A D
Met Terence Hill
en Bud Spencer
Zaterdag en zondag 17 u en
20 u 30 maandag en dinsdag
20 u 30, woensdag 17 u K N T
APOCALYPSE N O W
van Francis Coppola
met Marlon Brando,
Martin Sheen, Rotsert Duvall
NIVWF Woensdag 20 u 30
KT
SIBERIADE
Met Andrei Mikhaltov
en Kontchalovsky

„Wat met uw kadastraal inkomen?"

Goed gevolgde info-avond
te Keerbergen
De VU-afdeilng Keerbergen belegde
een Inlichtings- en debatavond over
dit aktuele onderwerp.
Volksvertegenwoordiger W. Kuijpers
tastte dit stilaan welbekende, beruchte, onderwerp af op zijn algemene politieke gevolgen. Specifiek kwam hier
naar voor dat de Vlaamse gemeenschap zoveel extra, direkt en mdirekt,
belastingen op de schouder krijgt gedrukt dat de oorspronkelijke zgn. eerlijke belasting mets meer of minder is
dan een zwaar grijpen in de beurs
van de Vlamingen.
De heer Vanderbiest, die als hoofdambtenaar het kadaster vertegenwoordigde, gaf de technische en administratieve toelichtingen en dit deed hij
op een sobere verhelderende manier
Eveneens stond hij voldoende lang stil
bij de punten inzake aftrokken procedureverminderingen,
indienen bezwaarschrift, vergelijkingspunten, enz
Hierna Kwamen de t)elangri|ke cijfers
los, ook via de heer Ratteus schepen
van financiën over de op het nieuwe
kadastrale inkomen te heffen t>elasting
te Keertjergen Volgens de schepen
bedoelt de gemeente Keerbergen een
«nul-operatie» in te voeren (totale belasting voor Keerbergen 15.48 % )
Dit werd reeds onmiddellijk door een
van de aanwezigen aangevallen en inderdaad de personenbelasting van

1 6 u 15 en 20 u 15
KNT
ANNIE HALL
van Woody Allen
met Woody Allen
en Diane Keaton
1 4 u , 1 8 ü 21 u 45
Premiere Belgie
Rote Grutze
WAS HEISSTN
HIER L I E B E
24 I,
Andrej Waida
PANNY Z ZWILKO
De jongedames van Wiiko

LEUVEN 2
14 u , ^ 8 u Tweede week
KT
D E P A R A ' S TE K O L W E Z I
Film van Raoul Coutano
20 u Tweede week
KT
R O C K Y (I
Sylvester Stallone
16 u 22 .J
KT
ROBIN A N D MARIAN
Film van Hicnaro Lester •
met Sean Conoery
en Audrey HeoDurn
24 u •
KNT
CHROMOSOOM 3
Met Oliver Reeo
en Samantna f q g a r

komst toch in een meer dagelijkse taal
op te stellen en aan de bevolking te bezorgen
Als algemene konklusie kan worden
vermeld dat de staat die mensen bestraft die. in de plaats van hun geld in
het buitenland te investeren op hun
zuur verdiende centjes belastingen betalen Die mensen die dan toch van de
overschot een woning laten bouwen
en hierdoor toch een stuk ekonomie
via de K M O s in stand houden, worden
clan nu nog eens een extra aderlating
via het nieuwe systeem van heffing op
de kadastrale inkomens toegediend
ZIJ knjgen vanwege de staat een extra
«dank u wel» via een forse zgn -gemiddelde» verhoging van hun belastingen direkte en indirekte. op hun schotel
Een inlichtingsavond die met de aanwezige personen (95) tot een soms
geëmotioneerde maar steeds geordend debat leidde
Voegen wij er ten slotte nog aan toe
dat de avond naast de reeds geciteerde mensen, bijgewoond werd door de
plaatselijke VU-mandatarissen en bestuursleden en doorging in eethuis
Greenwood

Vrijdag 22 februari a.s. worden
er vervroegde verkiezingen georganizeerd voor een arrondissementeel komitee
Deze
verkiezingen
grijpen
plaats tussen 20 en 22 u. in de
bovenzaal van de -Waltra», Arduinkaai Brussel.
Volgens de statuten zijn stemgerechtigd: alle VUJO-leden ( =
VU-leden tot en met 25 jaar), die
reeds in 1979 lid waren (breng
dus je lidmaatschapskaart van
1979 en van 1980 mee).
Dit bericht geldt als oproep.

Rouw te
Schaarbeek
O p 26 januan II overleed mevr Maria
Junen Zij was de echtgenote van de h
Frans Vanderborght uit Schaarbeek
De heer Vanderborght maakte de
moeilijke repressiejaren door maar dit
belette hem met vanaf het pnlle begin
van de Vlaams-nationale heropstanding na de Tweede Wereldoorlog, opnieuw aktief zijn steentje bij te dragen
Hi| kon daarbij steeds op de steun en
het begrip van zijn thans overleden
echtgenote rekenen Ook in het uiteraard voor de Vlamingen niet herbergzaam Schaartjeek bleven zij hun
Vlaams ideaal trouw
W I J betuigen langs deze weg onze oprechte deelneming aan de heer Vanderborght

Een goedkope vakantie in Ober-Österreich
Met eigen wagen

Milieu- en natuurraad
nodigt uit te Rillaar
De raad voor milieubeheer en natuurbehoud, met adviesbureau te Scherpenheuvel,
tel
013-771511
of
3357 31
doch met voornamelijk
werking over gans Vlaams-Brabant,
wil zich als a-politieke vereniging inzetten voor de bescherming van ons leefmilieu, de rechten van de mens, het Europa der volkeren, de goedheid jegens
de dieren en de bevordering van de
korrekte omgangstaal
Vooral de VU-leden van AarschotDiest nodigen wij langs deze weg persoonlijk uit tot onze DJ-dansavond met
optreden van Ann Christy en Jimmy
Frey Vnjdag 29 februan '80 - D e Viertap" (centrum, Riilaar, aanvang 21 u.
Stadskledij Inkom 50 fr
(medagedeeld)

Firma
VAN DOOREIM
Hout

LEUVEN 1

6 % wordt ook op het nieuwe kadastrale inkomstenbelasting geheven Gedurende het debat blijkt ook dat de
staat onrechtstreeks vele miljarden uit
deze totale operatie zal halen en ook
de gemeenten 6 % op deze totaal
meerinkomsten zullen heffen (dus zou
de gemeente Keerbergen om een totale «nul-operatie» te verrichten de nu
vastgestelde 804 opcentiemen nog
eens met 6 % dienen te verminderen)
Het debat dat ook verscheidene andere praktische zaken duidelijk stelde
eindigde met de gelegenheid tot persoonlijk onderhoud met de aanwezige
experten in het panel
Opmerkelijk was wel het feit dat buiten
de specifieke punten over het kadastraal inkomen ook de hiermede verbandhoudende sociale aspekten te berde kwamen De heer Schoeters. onafhankelijk landmeter-expert. betreurde
het wegvallen van de mogelijkheid tot
-Klem Beschnjf» wat voor vele arbeiders en bedienden een grote handicap
IS in hun mogelijkheden tot het verwerven van een eigen woonst
Verder werd ook het ambachtelijk jargon op de korrel genomen en werd er
gevraagd d e formulieren in de toe-

VUJO-HalleVilvoorde kiest

etemit
Bouwspecialiteiten
MARLIERl
Tel. 452.66.37
02/452.76.67

1700 A S S E
Thuisbestelling
Toonzalen

CorsicaVlaanderenavond
te Leuven
Jean-Pierre en Mieke Demarsin maakten een enig lichtbeeldenvemaal over
Cosica-land-en-volk Zij warer hiermede te gast voor de Leuvense yU-afdeling tn de eivolle zaal «De Goudbloem»
OD »/ri|dag 8 februan jl
Voorzitter Jos Ravoet leidde deze ledenavond in, senator Wim Jonssen
overliep de huidige stand var zaken in
de Vlaamse Beweging, kamerlid Willy
Kuijpers legde de Dana tussen Vlaanderen e r Corsica voor de 3de Europese voiksnogeschoolreis tweede neift
augustus 1980 (inschrjven Vormingscentrum L Dosfel Dienst Europese
V oikshoqescnoolreizen. Tribunestraat
M . 1000 Brussel)
Naast nformatie werd het een boeiend
vet Kennende Europa-avond dansluitend bi Maurits Coppieters' rekwisitoor 'n net Europees Parlement een
paar weken terug

K a m e r -f ontbijt v a n a f — ^
Half p e n s i o n v a n a f
V o l l e d i g p e n s i o n vanaf

<

1 5 0 fr.
2 7 5 fr.
3 5 0 fr.

V e r b l i j f in e e n v o u d i g e p e n s i o n s t o t in l u k s e hotels.
Een PRACHTIGE KLEURENBROSJURE met ± 200 prijzen voor pensions of hotels In Ober-Osterreich kan U kosteloos in één onzer kantoren bekomen.
Een vakantie hoeft niet DUUR te zijn.
Laat deze kans niet voorbijgaan.

Voor alle inlichtingen en inschrijvingen

VLAAMSE TOERISTENBOND
St.-Jakobsmarkt 45-47
2000 ANTWERPEN. Tel. 031-34.34.34.
Vergunning Kat A - nr. 1185.
Lidmaatschap vereist
Kantoren te Aalst, Bree, Brugge, Brussel. Deinze Genk. Gent, Hasselti Herentals leper Kortrijk Leuven. Lier,
Mechelen, Oostende. Roeselare. St-Niklaas. St-Trutden, Turnhout en Vilvoorde

Publi-mededeling

Galerij De Keizer te Ternat
feestelijk geopend
V r i j d a g 11 w e r d te T e r n a t o n der zeer grote belangstelling e e n n i e u w e m e u b e l zaak geopend
Onder
de
s y m p a t i e k e n a a m «Galerij
De Keizer» s t a r t d e p v b a
Van
Den
Brande-Kiesekoms een speciaalzaak van
het g o e d e zitmeubel
In exclusiviteit w o r d e n salons, k l e i n - m e u b e l e n , l u s t r e ne,
schilderijen
en
geschenkartikelen
aangeboden
N a a s t tal v a n v r i e n d e n , k e n nissen en ki]klustigen hadd e n e e n h e l e r e e k s politici e r
aan
gehouden
de
zaak,
waarvan
VUp r o v m c i e r a a d s l i d Staf Kies e k o m s z a a K v o e r d e r is, m e e
ie h e l p e n o p e n e n
WIJ citeren enkele n a m e n
R o g e r De W u l f
minister
v a n T e w e r k s t e l l i n g e n Arbeid Staf De D o n c k e r , b e stendig afgevaardigde van
d e o r o v i n c i e B r a b a n t , kam e r jd Jet' V a l k e n i e r s pro-

v i n c i e r a a d s l i d M a u n t s Panis, d e b u r g e m e e s t e r s e n tal
van schepenen raaasleaen
en OCMW-leden van fernat
en Lieüekerke
M i n i s t e r De W u l f w e e s o p
h e t b e l a n g v a n d e KMO's
voor o n z e tewerkstelling en
feliciteerde de o n d e r n e m e r s
m e t h u n «keizerlijke» z a a k ,
terwijl S t a t K i e s e k o m s n a m e n s de pvba voor de sympatiebetuigingen dankte en
e e n t o e l i c h t i n g g a f bij d e
p l a n n e n van de jonge onderneming
W I J vfertolken d e m e n i n g
van de aanwezigen
wann e e r we s c h r i j v e n d a t d e inwiiding een opperbeste start
mag genoemd woraen

M i n i s t e r De W u l f m h e t
m i d d e n met tinlts e n r e c h t s
van hem de beide zaakvoerd e r s Van den Branoe en
Staf K i e s e k c m s .

WIJ I t

Voor
meer
inlichtingen:
p v b a V a n Den B r a n d e - K i e sekoms
Ipubliciteitsblad
«Ster r e k l a a m » ) 053/66.97.73
te 1770 L i e d e k e r k e .
G a l e r i j De Keizer, Keizers t r a a t 2, «740 T e r n a t , 0 2 /
582.22.22.
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As: een telraam voor de CVP
Voor de tweede maal in dezelCde
maand (Joost mag weten waarom)
werden de Asserse raadsleden op 31
januari II naar het gemeentehuis geroepen om er een agenda met slechts
6 punten in de openbare en 4 in geheime zitting af te handelen
Als het waar is dat de kwaliteit van
een raadszitting bepaald wordt door
de schranderheid en de slagkracht
van de oppositie dan was het al vlug
duidelijk dat het volle pond op de
schouders van beide aanwezige V U raadsleden zou komen gezien de gedwongen afwezigheid van 4 oppositie-effektieven
Reeds bij de bespreking van het ver
slag van voorgaande zitting kreeg de
sportschejjen de volle lading van J
Truyen (VU) die met keiharde cijfers
aantoonde dat de berekening voor
toekenning van subsidies aan de
sportverenigingen volledig verkeerd
en ongunstig was voor de verenigingen HIJ bewees dat de schejaen de
subsidiesleutel verwrongen had en
vroeg dat enkel de ovengens bruikbare sleutel zonder verdere persoonlijke
korrekties zou toegepast worden
Naar aanleiding van een zwaar ver
keersongeval in de vooravond oor
deelde de VU-fraktie het vervolgens
nodig dat zonder uitstel over bijkomende verlichting van de Hoogstraat zou
gesproken worden De huidige verlich
ting die meermaals overgaat van goed
naar slecht houdt grote verkeerstech
nische gevaren in Dit logische en
vooral menselijke voorstel van de V U
vond bij de stemming over de «hoog
dringendheid» geen genade in de ogen
van de CVP-meerderheid
Nog voor de aanvang van het eerste
agendapunt lanceerde de V U haar
tweede aanvalsraket Nu was het V U
raadslid M Thijs die de voorzitter bij
ordemotie interpelleerde over de resultaten van zijn beloofde onderzoek
in de zaak van de woonwagenkoncentratie die zich ontwikkelt op het plein in
de buurt van het station
De voorzitter die mets ondernomen
had stelde formeel dat ze mogen blij
ven staan zolang ze willen gezien proces verbaal van de veldwachter in het

verleden toch mets uithaalde ds hij met
hoofd van de politie') en vond ook helemaal geen graten in de milieuverloe
dering die er rondom aan het groeien
IS ( mets gezien)
Het eerste eigenlijke agendapunt met
een de hoofdschotel handelde over
de «Herverkaveling Cockenll
2de
faze» Het gaat hier om een ruilverka
veling waarbij 129 eigenaars betrok
ken zijn om te komer tot uiteindelijk
153 bouwplaatsen
Uit de formule om te komen tot een
voorlopige ruilvoet van 1 38 kunnen
we reeds afleiden dat de gemiddelde
percelen een oppervlakte van 7 5 are
hebben en 750 000 fr moeten kosten
In zijn kommentaar betoonde Jos
Truyen dat het 10 jaar oude plan reeds
voorbijgestreefd is in zijn opvatting en
eerder ouderwets aandoet Volgens
het idee nl van op iedere vierkante meter een huis en helemaal met beant
woordde aan de huidige opvatting van
wonen in een omgeving waar voldoerv
de evenwicbt moet zijn tussen groen
gebouwen en rekreatie
HIJ voegde er echter aan toe dat zijn
pnncipiele bezwaren niet zouden beletten dat de VU-fraktie het plan de
ruilvoet en de machtigingen tot onder
handelen eenpang zou goedkeuren
om zeker geen rem te zijn voor het
verschaffen van bouwgelegenheid aan
de bevolking
Ook het volgende punt kreeg de unanieme goedkeunng Het gaat hier om
de nieuwe vnje gemengde fusieschool
gehuisvest in de gebouwen van de
vroegere jongensschool uit te rusten
met een sanitair lokaal aangepast voor
kleuters (720 000 f r )
Jos Truyen vroeg en verkreeg de af
zonderiijke stemming voor het 2de
deel van dit punt dat voorzag 4 lokalen
van hetzelfde complex af te werken
(516 000 frJ O p zijn vraag naar de gebruiksbestemming kregen w e te horen
dat ze moesten dienen voor de muziekschool de tekenkursus en voor de
mogelijke uitbreiding van de school
maar met ter beschikking zouden gesteld worden voor de verenigingen
Met punt 3 moest een «pro forma»plan
voor een ambachtelijke zone in de Co-

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

Heel normaal ook dat je dan eens wil
horen wat de KB voor je kan doen
De KB heeft voor belangnjke aankopen een vlotte lening tegen een aantrekkelijk tarief "Komfortlening" heet ze

(
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ckenll-wijk worden gestemd Hierbij het
J Truyen zeker stellen dat gezien de
eerder smalle stroken de geinteres
seerden ook meerdere van de 8 ka
vels konden bekomen
De ovenge 3 punten behandelden eer
der administratieve kwesties en kre
gen als dusdanig dan ook algemene
goedkeunng
In geheime zitting moest eerst de honorariumovereenkomst van het studie
bureau (waarom steeds hetzelfde')
voor aanleg van de nolenng op de wijk
Zevenhuizen
worden
besproken
waarbij onze V U leden tot hun grote
ergernis vaststelden dat de Fazanten
straat en de Nijverheidsstraat waren
uitgesloten
In de vonge zitting (pnnciepsbeslissing) waren deze straten op vraag van
M Thijs (VU) er immers bij genomen
Hier was duidelijk kwade wil in het spel
vanwege de meerderheid' ( van luister naar mijn woorden maar kijk met
naar mijn daden)
Konsekwent en prompt verliet de vol
ledige opjXisitie dan ook de zaal
K. Rondelez

LIMBURG
KflL^nDCR
FEBRUARI
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HERK-DE-STAD informatieavond over het kadastraal inkomen
Informant Frans Jansegers Om 20 u in zaal Area Grote M a r k t

22

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

22

HOESELT S t Maartenfonds Ledenvergadering met belangnjke
besprekingen Om 20 uur in cafe A B C Tongersesteenweg te
Hoeselt

29

L O M M E L Debatavond «Bewapening of ontwap)ening» met voor
de V U kamerlid Willy Kuijpers voor de C V P Van Spijbroeck
voor de BSP Tobback en voor de P V V Box Moderator Louis
Verbeeck Een inrichting van V U J O C V P jongeren BSP jongeren en PVV jongeren van Lommei Om 20 uur in buurthuis te Lut
lommei

MAART
8
10

SINT-TRUIDEN Lentebal in het kasteel te Ordingen om 20 u
GENK Vik Anciaux sprekt om 20 u in het parochiecentrum van
Bret-Gelieren voor VU-kanton Genk

VU-Sint-Truiden boordevol aktie
D e w e r k k r a c h t v a n h e t plaatselijk
b e s t u u r g e r a a k t blijkbaar m a a r
niet u i t g e p u t D e afdeling gaat inderdaad een bijzonder vruchtbaar
werkjaar t e g e m o e t
D e «vnj-uitjes» (lees m a a n d b l a den) blijven spioneren en h o u d e n
de kiezers konstant op de hoogte
v a n w a t b u r g e m e e s t e r J e f e n zijn
g e v o l g zoal b e k o k s t o v e n
Bestuursleden en sympatizanten
blijven o n s raadslid U r b a a n D n l jeux moreel steunen door hun
aanwezigheid op iedere gemeent e r a a d s z i t t i n g H e t s c h i j n t h e m telkens wel vleugels te geven, want
m e e r m a a l s h e e f t hij d e C V P e e n
f e r m e p e e r g e s t o o f d in haar e i g e n
slechtnekende keuken

N a a s t d e z e aktiviteiten p r o b e e r t
d e afdeling het kontakt m e t m e n sen van de partijtop levendig te
h o u d e n O o k hierin is zij s u k s e s v o l
g e w e e s t Z o heeft de Truienaar
e e n paar m a a n d e n g e l e d e n d e g e l e g e n h e i d g e h a d o m W i l l y Kuijf>ers
e n o n l a n g s V i c A n c i a u x in l e v e n d e n lijve t e l e r e n k e n n e n t i j d e n s
gespreksavonden Telkens kon
den w e rekenen op een honderdtal s y m p a t i z a n t e n N i e t z o s l e c h t
v o o r e e n partijtje als d e V o l k s u n i e
als m e n w e e t d a t d e t o e n m a l i g e
CVP-voorzitter Wilfned Martens
het destijds eens met een dertigtal
s l a p e r i g e a a n w e z i g e n m o e s t stellen
A l s o f dit alles n o g niet v o l s t o n d

heeft het bestuur o p d o n d e r d a g
2 0 m a a r t 1980 o m 8 u in h e t k u l t u reel c e n t r u m t e S t - T r u i d e n e e n g e s p r e k s a v o n d met H u g o Schiltz gepland
Tenslotte melden w e n o g alvorens het te v e r g e t e n dat er o p zat e r d a g 8 m a a r t 1980 b m 8 u in h e t
kasteel te Ordingen een lentebal
p l a a t s h e e f t Z i j die v o n g jaar in n o v e m b e r het herfstbal hebben meeg e m a a k t w e t e n d a t zij k u n n e n r e kenen op een voortreffelijke organizatie h a r t v e r s t e r k e n d e a m u s e m e n t e n e n a n d e r e pittige V l a a m s e
ingrediënten waarvan de W a l e n
en de arrogante Brusselse bourg e o i s i e n o g s t e e d s h e t r e c e p t niet
h e b b e n o n t d e k t Tot ziensi J P S

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

Hier volgen een paar voorbeelden Kijk
wat je kunt besparen
/^
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De Kredietbank is een vriendelijke
bank En alles gaat heel snel Zoals jonge mensen dat graag hebben
Het is een bank waar jonge mensen
thuis zijn

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

KREDIETBANK

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

WIJ
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OOST-VU\ANDEREN

lepel & vork

FEBRUARI
23

FRITUUR-EETHUIS
INGRIO

FEESTZALEN-SALONS
DE LANDSKNECHT

Olenseweg 4t Westerio
(Voortkapel) tel 014 213696
Vraag prijzen voor uw feestme
nus
Specialiteiten
Alle dagen verse mosselen

Aannemer van alle feesten
Ook verhuring van tafelgerief
Schilderstraat 33
2000 Antwerpen
Tel 031 37 4572

25

DE OUDE KRING

25

Cafe VU lokaal
27
Dorpsplein Heusden Limburg

29
29

Banketbakkerij
ANTWERPIA

CAFE-FRITUUR
DE SNOECK
Elie Van Laer^ Marcella Naes
sens
Lokaal Volksunie
Gontrode Heirweg 49
9230 Melle
Tel 091 300653

Geraardsbergsestraat 38
9300 AALST
Maurits GOSSYE
Tel 053 2 1 3 5 3 3

MAART
1

Dr Van De Perrelei 51
BORGERHOUT
Joost GOSSYE
Tel 031-365654
15

SPECIALIST VOOR
AL UW FEESTEN'
Feestzalen
HOF VAN ARAGON

Verzorgde keuken
demokratische prijzen
uitgelezen dienstbetoon

Aragonstraat 6 Lier
Tel 031-801508

Kesselsteenweg 38
2260 Niilen - Tel 031/818841

1

Maak ook eens kennis met de gezel
lige sfeer in

Industriële brood en banketbakkerij
en roomi|S

Cafe-restauranl
SCHUTTERSHOF

Wilfned BLANCQUAERT

Restaurant P a l m h o f
— tafelhouder —
Specialitett 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

Steeds welkom in

KREKELHOF

Dorpstraat 10
2922 R A M S D O N K
Tel 015 71 1549

Grote Kouter 47 UITBERGEN

drankhuis met sfeer
Brussetbaan 11 Gooik
Tel 054 334857
Uw tweede thuis'

LINDENHOVE

Algemene voeding bieren wij
nen likeuren Recfitstreeks in
voer Duitse en Franse wijnen

FEESTZAAL .EDELWEISS-

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

Vossemberg 13 1981 V O S S E M
tel 02-7674576

Tel 055-424107

Bellestraat 49
1970 HEKELGEM
Cafe restaurant speeltuin ter
ras
Woensdag en donderdag ge
stoten
Maandag dinsdag vrijdag vanaf
15u
Zaterdag en zondag vanaf s
middags Tel 053 66 87 40

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

IN DE OOIEVAAR
bij Jef Michiels

Alle feestelijkheden
Mogelijk
heid tot huren van bestekken

Feestzaal voor alle
gelegenheden

Hopmarkt 9
9300 Aalst Tel 053-775074

^THAI

L^

UW KOfFIEHUIS

SPECIALITEIT
van WAFELS
en IJSROOM

Het Koffiehuis der
Denderstreek

VU - Breugel-avond
te Gent
O p vrijdag 28 maart 1980 organizeert
de Gentse Volksunie afdeling Brugse
Poort een Breugel avond
Deze avond vangt aan om 20 u 30 en
gnjpt plaats in Huis Anna Fonteyne
plein 22 te 9000 Gent

Kattestraat 20, AALST

WIJNIMPORT HERMAN
Menenstraat 376 Wevelgem
Tel 056-412922
Bordeaux- en bourgognewijn

Voor slechts 50 fr kan iedereen eten
naar hartelust O p het menu staat ondermeer boerepastei braadworst gegrilleerde
Thuringerworst
Gents
hoofdvlees Alle dranken zijn verkrijg
baar aan zeer demokratische prijzen
Er zal gezorgd worden voor aangepas
te muziek

rechtstreeks van invoerder
Toegankelijk
vrijdag van 17 tot 20 u
zaterdag 10-13 uur

WIJ 14

DE PINTE VUJDal in zaal Sanderling om 20 u
GENTBRUGGE groot VU-bal in de gemeentelijke feestzaal.
Kerkstraat O m 20 u 30 met het orkest Thesla Inkom lOOfr
voorverkoop en 120 fr aan de ingang
LEDE VUJO-Krokus t-dansant in Den Bonten O s Molenstraat
met discobar L P 2000 Inkom 40 fr
KLUISBERGEN b)al van senator Germain De Rouck in zaal Apollo te Kluisbergen Deuren 21 u

Zottegem

Raadslid André Geens
verzet zich
tegen onrechtvaardig
reglement

Tel 091 675712

DE PUS
GEBROEDERS
Lambroeckstraat 89
9320 OUDEGEM
Tel 052-21 1606

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

DE PINTE Vlaams dansfeest om 20 u 30 in zaal «Blancatony»
Baron de Gieylaan 161 Disco Pallieter De opbrengst moet dienen om in De Pinte een 150 jaar Belgie-dag te organizeren Org
IJzerbedevaartkomitee V O S en de aangesloten verenigingen
ST-AMANDSBERG V U J O karnaval t-dansant al of met verkleed In zal Tijl Klinkkouterstraat 70 Inkom 60 fr
BELSELE voordracht door Daan Antheunis over «Leven met
kunst» aan de hand van dia s O m 20 u in het twvenzaaltje van fn
tuur Oud-Belsele Belsele-dorp Org Amedee Verbruggenkring
GENT gepreksavond over de «Islam» met als spreekster Huguette De Bleecker Om 20 u op het FVV-sekretanaat Bennesteeg 2
Organizatie Wij Vrouwen
GENT Vlaamsnationaal Jeugdverbond houdt een vierde kaasavond in de feestzaal Reynaert Reinaertstraat
EREMBODEGEM Spreekbeurt over «Kansen van de Vlamingen
n u ' » door Nelly Maes Om 20 uur in cafe Rembrandt Stationsstraat te Erembodegem-Centrum

Voor 15 maart kan er ingeschreven
worden bij alle bestuursleden van
Volksunie Brugse Poort of in Huis
Anna Fonteyneplein 22 te 9000 Gent
(MS)

De jongste Zottegemse gemeenteraad begon al ongewoon doordat Andre Geens (VU) opmerkingen had bij
het verslag van de vorige raad en
waarbi) hij wees op de overtredmg
van de bepalingen van het boswetboek door het kollege
Toen het algemeen reglement voor het
verhuren van de gemeentelijke lokalen
aan de orde kwam begonnen de moeilijkheden Andre Geens (VU) hienn bijgetreden door Roger Koolbrandt
(PVV) vroeg de verdaging omwille van
de gewijzigde teksten en tarieven t o v
hetgeen in de kommissie w e r d besproken
Toen de meerderheid van geen verdaging wou weten viel raadslid Geens
scherp uit tegen de meerderheid omwille van de tarieven voor de galenj en
de Ridderzaal van het Egmontkasteel
HIJ wees erop dat deze tarieven een
regelrechte aanslag betekenden op
het voortbestaan van de kulturele vereniging vzw «Anders» die sinds vijf
jaar op onbenspelijke wijze via de galerij jonge kunstenaars de kans geeft
de Zottegem te exposeren
Andre Geens wees erop dat tijdens de
vorige legislatuur door de toenmalige
schepen van Kuituur een duidelijke afspraak werd gemaakt met de vzw
«Anders» waarbij deze laatste de galerij kon gebruiken voor haar aktiviteiten
waarbij de vzw verder geen aanspraak
zou maken op subsidiering
Het eenzijdig verbreken van deze af
spraak door het gemeentebestuur
zonder enige vorm van voorafgaandelijk overleg heeft tot gevolg dat de vzw
«Anders» met in staat zal zijn haar ver
bintenissen na te komen t o v . d e reeds
gekontrakteerde kunstenaars voor
80 81 Het IS trouwens zeer de vraag
of er een vereniging in staat is 7 500 fr
te betalen per 5 dagen voor een met
commerciële tentoonstelling
Andre Geens vroeg het kollege dan
ook de vzw «Anders» tenminste tot
eind 80 toe te laten de galenj verder te
gebruiken tegen dezelfde voorwaar
den als voorheen
Niettegenstaande de juistheid van de
argumenten door Geens gebruikt wer
den het reglement en de tarieven
meerderheid tegen oppositie goedgekeurd
waarbij de
burgemeester
droogjes opmerkte dat het kollege de

taneven wel zou aanpassen indien zou
blijken dat ze onbillijk waren (sic O
Het stilzwijgen van de socialistische
schepen van Kuituur Stalpaert was
wel opvallend, te meer daar hij een
paar dagen voordien aan de bestuursleden van de vzw «Anders» had gezworen dat de galenj met zou opgenomen worden in het gemeentelijk reglement van inkonsekwentie gesproken i
D e verdere afhandeling van de dagorde verliep nmpelloos al stonden er nog
twee bijkomende punten op de dagorde van raadslid (jeens een over de
vuilniszakken en een tweede over de
jaarlijkse receptie van het gemeentepersoneel Hierbij viel het wel op dat
de interpellant van de burgemeester
gelijk kreeg
A.S

Komt Evergemse
bevolking
in opstand?
Het schepenkollege van de gemeente
Evergem oordeelde dat twee punten
die door de V U fraktie op een volgende gemeenteraad moesten besproken
worden nl de vienng van het 150-jang
bestaan van België en de vienng 150
jaar Vlaams verzet tegen de Belgische
staat op de agenda van de gemeenteraad met konden besproken worden
Het was volksvertegenwoordiger Paul
Van Grembergen — tevens fraktie
voorzitter — die deze punten op de
agenda wou geplaatst zien
Naar verluidt zou het schepenkollege
hierover het advies gevraagd hebben
van de goeverneur en ook deze zou
geoordeeld hebben dat dit met paste
Met volksvertegenwoordiger Paul Van
Grembergen werd door het schepenkollege op geen enkele wijze kontakt
genomen over de inhoud van deze
punten
Beide instanties oordeelden dat «de
bevolking in verzet zou komen tegen
deze agendapunten »
W I J hebben al dwazer dingen ge
hoord
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Buitengewone zitting van de Oostvlaamse provincieraad:

Pandinistische perikelen en
regeringsplannen over Ronse betwist
Op vrijdag 8 februari kwam de Oostvlaamse provincieraad bijeen in wat
een traditionele, lome zitting scheen
te zullen worden-, nochtans waren
aan deze zitting alweer ettelijke kranteartikels op voorhand gewijd, die
zonder uitzondering te maken hadden met de betwistingen rond het
Pand (oud-Karmelietenklooster in
het Patershol te Gent).
Het \Nas begonnen met een hoorzitting
voor bourtproblemen in de Zwarte
Zaal van de Akademie te Gent, waarbij
de bnef van minister De Backer over
de bestemming van het Pand o.m. aan
de orde was. Inderdaad had een indiskretie doen uitlekken dat begin november minister De Backer reeds zou het>
ben «geadvizeerd» in het bekende historische Gentse getx>uw een jeugdhotel op te richten, wat dan helemaal niet
In overeenstemming was met de gevraagde woonfunktie aklaar. Zoals jullie zich misschien herinneren wonen
vandaag-de-dag ettelijke jongeren en
een paar oudjes voor het ogenblik Illegaal in het gebouw aan de Vrouwebroerstraat en Ijveren zij reeds ongeveer een jaar voor het behoud van de
woonfunktie. Zij hebben zteh gegroepeerd In een zogenaamd «Pandlnistisch Bevrijdingsfront»
Na verloop van verschillende Interpellaties gedurende de vorige gewone
oktoberzlttijd beloofde de bestendige
deputatie een kommissie op te nchten,
waarin de onderscheiden provinciale
frakties zouden zetelen, alsmede een
aantal deskundigen. Het was dan ook
voor de provincieraadsleden een bittere verrassing een hele reeks adviezen,
gebeurtenissen en maatregelen te

moeten vernemen vla de pers en niet
langs de beloofde kommissie om.
Z o was het niet te verwonderen dat de
zitting van 8 februari deze keer druk
bijgewoond werd door een bepaaki
put>llek en de pers.
Huguette De Bleecker vertolkte de
ontgoocheling
van
verschillende
raadsleden in de onderscfiekJen frakties over het gebrek aan inspraak van
de leden van de raad; ze betreurde dat
alle Informatie langs de pers (wiens rol
het Is-J werd verstrekt en vond dat de
deputatie een kans tot modem beleid
via inspraak had gemist Z e wees tevens op het onvermogen van de deputatie in milieuproblemen en controversiële zaken met het t>etrokken publiek
tot een dialoog te komen. De betwistirv
gen rond «Het Leen» en nu rond het
Pand vormen hiervan een dukJelijke illustratie.
P W en KP stoten z c h bij de VU-aaala
wijze aan. De argumentatie van C V P
en BSP was biezonder zwak en het
antwoord van gedeputeerde Van
Steenberge verwees o.m. naar een beleidsoptie-ln-druk van de provincie, die
ter plaatse aan de raadsleden werd uitgedeeld. Uit plannen en kommentaar
van dit (mager) dokunnent leerden
pers en polltia dat het betwiste tweede Pandfiof met een aantal t)elendende parnden naar het stadsbestuur zou
gaan, in ruil voor de prachtige maar
bouvi/vallige Caermerkerk ernaast, zodat de problemen niet werden opgelost maar verplaatst en het provinciaal
bestuur een giftig cadeau aan het
Gentse stadsbestuur voorstelt Die ruü
was voor niemand een verrassing vermits ook dit nieuws enkele dagen ervoor In de pers was verscher>ea
Naast dit typische «Gentse» nieuws
kwam ook een motie over het voogdij-

schap van de staat over de stad Ronse
ter sprake Inderdaad had het Davldsfonds Oost-Vlaanderen een dringende
brief naar alle provinaeraadsleden van
Oost-Vlaanderen gestuurd om hen te
verzoeken namens de raad bIj de regering aan te dringen om de nationale
voogdij over Ronse af te schaffen (volgens het K.B. van 10 juli 1979, valt de
stad Ronse niet onder de voogdij van
de executieve voor de Nederlandse
Gemeenschap en het Vlaamse Gewest maar wel onder de voogdij van
het ministerie van Binnenlandse Zaken). Een motie van de KPer De Bruyne hieromtrent werd orKtntvankelijk
verklaard, waart)ij de VU-fraktie, bij
monde van fraktielekier
Herman
Burghgrave, de provincieraad voorstelde een brief naar de eerste minister te sturen, met hogergenoemde inhoud en waartMj een toegevoegde paragraaf: 'Daarbij aansluitend verzetten
ondergetekenden ach tegen de urvtaristische tendens die uit het behoud
van de nationale voogcSj over Ronse
bHjkt en (Se de rtoodzaketjke hervorming van de Belgische staat naar een
federalisme met twee, op noodlottige
wijze afremt'
Deze brief werd ter ondertekening
voorgelegd: de VU-raadsleden, drie
P W e r s en de ene KP'er ondertekenden het schrijven dat naar de eerste
minister werd verstuurd.
Vermeklen we tot stot dat Kris Versyck afscheid nam van de provincieraad waarvan hij ondervoorzitter was
en waarin hij vele jaren zetekie. Hij
diende ontslag in omwille van zijn drukke bezigheden als voorzitter van de
neutrale ziekenfondsen.
Mare Stals kwam als zijn opvolger opnieuw in de raad.
Huguelte De Bleecker

WEST-VUANDEREN
KflL€nD€R
FEBRUARI
22

OOSTDUINKERKE: Volksmuziekavond met Dirk Van Esbroeck
en Juan Masando (ex Rum). In «De Peerdenvisser». Organizatle:
VUJO-kern
23 D I K S M U I D E : Feest van de «Vlaamse vrienden van de Westhoek», om 19 u. 30 in het Vlaams Huls te DIksmuide.
23 KOEKELARE: VU-ledenfeest om 18 u, In zaal Zuudhove, Ichtegemstraat Gastspreker- kameHld Emiel Vansteenkiste en nationaal voorzitter Vic Anciaux.
23 HARELBEKE-BAVIKHOVE-HULSTE: VU-avondfeest om 20 u
in «De Zwaan» te Stasegem.
26 IZEGEM: O m 20 uur, stedelijk auditorium, Kruisstraat, det>atavond over het tema «Ekonomische perspektleven voor het nieuwe Vlaanderen, voor West-Vlaanderen in dat Vlaanderen van
morgen». Inleiders tot fiet debat: Guldo Van Gheluwe, sekretarlsgeneraal GERV, en Norbert Vanhove, dir-gen. van de G O M West-Vlaanderen. Panelleden: Geert Bourgeois (namens V U en
VSVK), Louis Bril (namens JEK), Robert Dewulf (namens V K W ) ,
Gustaaf Nyffels (namens BSP) en Roger Vandenberghe (namens ACV). Organizatle: V S V K (Vlaamse Studie- en Vormingskring).
28 lEPER: Dia-montage over de Voerstreek met vragen en diskussie. Om 20 uur In grote zaal «Gasthof 't Zweerd». Org.: Vlaamse
Vrouwenbeweging.
28 BRUGGE: vzw Trefpunt: prof. Jef Maton spreekt over «Het rood
van de klauwen». Om 20 u. 30 in het Breydelhof. Iedereen welkom.
28 ROESELARE: Rodenbachavond met film en voordracht in zaal
Damberd, Stationsplein. Om 20 u.: inlekling en kommentaar door
de heer Etienne Lefere. Organizatle: Vlaamse Vrouwen en V U Roeselare.
29 WAREGEM: Spreekbeurt door Hugo Schlltz om 19 u. 30 in zaal
Likket>aard, Pand te Waregem. Op uitnodiging van het arrondissementeel bestuur van Kortrijk. Onderwerp: «Vlaamse beweging,
nu».
29 BELLEGEM: vertoning van de film «En toch» over de heraanpassing van blind geworden volwassenen. Toegangsprijs kinderen:
20 fr., volw.: 50 fr. Volledig ten voordele van Ücht en Liefde, Brugse.
MAART
1

2
8

MIOOELKERKE: VU-bal om 21 u. In het volledig vernieuwde gemeentelijk casino te Middelkerke. Dansorkest: Roland Keereman
en zijn formatie. Inkom: 100fr.
GROOT-DAMME: groot familie- en ledenfeest In het VIssershuis
te Moerkerke om 15u. Gratis oliebollen en koffie.
MENEN, LAUWE. REKKEM: VU-bal In zaal Clun te Lauwe. Met
disco Will en Jo. Inkom: 60 fr.

Gemeenteraad Beselare

De twee maten en
twee gewichten van een
CVP-gemeentebestuur
Op de gemeenteraad te Zonnebeke,
donderdag 7 februari l.l. kwam vanwege de CVP-meerderheid de definitieve
beslissing inzake straatnamen opnieuw ter sprake. In een vorige gemeenteraad werd door onze VÜ-mandatanssen dr Leon Hoflack en Dirk
Cardoen reeds gewezen op het feit
dat het wijzigen van straatnamen een

Een zonnige tuin het
hele j a a r door!

heleboel kosten zou meebrengen voor
de bevolking, vooral voor de zelfstandigen. Dit werd van de hand gewezen.
Naar aanleiding van een verzoekschrift van de bewoners van de Molenstraat te Passendale (ook een deelgemeente van Groot-Zonnebeke) om
hun straatnaam te behouden en waaraan een gunstig gevolg werd gegeven
meenden wij terecht om ook een verzoek te mogen doen om de straatnaam Zonnebekestraat te Beselare te
behouden.
De petitie steunde op volgende feiten:
1. Besparing van zowel gemeentelijke- en pnvé-ultgaven.

HOBBYSERRES
•

Zeer sterke, degelijke
en
waterdichte
konstruktie.

•

Uitvoering
in
aluminium
met kitloze beglazing.

•

Zeer eenvoudige
montage
en niet het minste onderhoud.

m Vaste breedte van 2JB0 m en
variërend
in
lengte
tot
io.eo m.
Vraag ons vrijblijvend folder en
prijslijst'"

Serrebouw
DEFORCHE pvbft
Gentseheerweg 120
8700 IZEGEM
Tel. 051/30.37.01 (4 ü

2. Van overheidswege wordt aangestuurd op het behoud van het oud
postnummer. Daaruit volgt dat de bewoners dan in de Beselarestraat te
8682 Beselare zouden wonen.
Deze petitie werd ondertekend
door 74 bewoners van de Zonnebekestraat tegenover 57 bewoners van
de Molenstraat te Passendale. Dirk
Cardoen viel heftig uit tegen burgeleester Paul Priem: «Een datum heeft
bij u meer voorrang dan 74 mensen.
De C V P waar mensen belangrijk zouden zijn en hier houdt u er geen rekening mee»
Hij wees er ook op dat stad Kortrijk
een Kortrijkstraat heeft en dit geen enkele belemmenng vormt
Hier ziet u nogmaals hoe eigenaardig een CVP-gemeentebestuur redeneert Indien het voor Iedereen gelijk
was, dan zou men zich erbij neerieggen, maar hoe kan een gemeente goed
funktioneren als de ene bevoordeligd
wordt en men anderen aan de kant laat
liggen!
Stefan Hoflack

WIJ 1 6
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O o k het eerste Initiatief van d e Izegennse Vlaams-nationale V S V K w a s e e n voltreffer: o p 14 d e c e m b e r sprak
Prof. J e f M a t o n voor e e n volle bovenzaal in het Muzlekauditorium, zoals je op d e foto kan zien (achter d e
sprekerstafel, v.l.n.r.: N i k o Proesnnans, Jef M a t o n e n G e e r t Bourgeois).

Dinsdag 26 februari '80 te Izegem

Vlaanderens ekonomie ter sprake
(ev) De Vlaams-nationale kulturele
vereniging V S V K (Vlaamse Studie- en
Vormingskring) uit Izegem zorgt voor
een biezondere avond in het kader van
900 jaar Izegem.
Voor het tema «Ekonomische perspektleven voor het nieuwe Vlaanderen, voor West-Vlaanderen, In dat
Vlaanderen van morgen» fiebben twee
eminente inleiders hun medewerking
toegezegd Het zijn Guldo Van Gheluwe, sekretaris-generaal van de
GERV (Gewestelijke Ekonomische
Raad voor Vlaanderen) en Norbert
Vanhove, direkteur van de Westvlaamse G O M (Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij) Na die korte inleiding

volgt een diskussie met vijf panelleden,
waarbij de belangrijkste politieke en
sociale organizatles vertegenwoordigd
zijn
Geert Bourgeois, VU-fraktlelelder In
de Izegemse gemeenteraad en ondervoorzitter van de V S V K vertolkt het
vu-standpunt. Van BSP-zijde komt
Gustaaf Nyffels, volksvertegenwoordiger en gewezen burgemeester, aan
het woord. Louis Bnl, nijveraar en gewezen voorzitter van de JEK (Jonge
Ekonomische Kamer) Roeselare-Tielt
vertegenwoordigt de PVV. Aan kristen-demokratische zijde zijn het twee
vertegenwoordigers van sociale organizatles: de nijveraar Robert Dewulf

(namens het Verbond van Katolleke
Werkgevers) en de Izegemse gewestelijke sekretaris van het A C V en tevens arbeidsrechter, Roger Vanderv
berghe.
Er komt dus een brede waaier van opinies aan bod en de Vlaams-nationale
stem gaat hier ook weerklinken. Het
kan dus een boelend debat en konfrontatle worden. Hoeven we het nog
te zeggen dat we alle «WIJ»-lezers van
het Izegemse en van het arrondissement op deze avond verwachten?
Noteer beslist nu al het uur en het lokaal:
Stedelijk
Muzlekauditorium,
Kruisstraat Izegem, om 20 uur (dinsdag 26 februari).
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Aanbevolen huizen
PVBA VAN IMPE & Zonen
Steen- en marmerhouweni

ï)Qekhündel

Kerkstraat 23
2650 B O O M
Tel 031 8 8 0 1 6 0

Brilstraat 41
HAALTERT
Tel 053 2 1 2 2 4 8

Alle werken in marmer en natuursteen
Open haarden Grafzerken

Schoolgerief • Tekengerief Boekengenef • Tijdschriften Dagbladen

Alle bloemen en planten.

Verantwoord speelgoed!
S C H A L U I N 74 A A R S C H O T
Tel 016 5 6 9 3 3 4

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

KEUKENS - SANITAIR
VERWARMING

MATRASSEN PLATTEAU

VAN DER CRUYS

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

Assesteenweg 65 TERNAT
Tel 5 8 2 1 4 4 1
Toonzaal alle dagen open
van 9-19 u Zondag gesloten

Platteau Lievens Portugeesstraat 9
1780 Teralfene
Tel 053 6674 56

De prijsbreker
Open van 10 tot 19 u 30

WASSERIJ

BEDRIJFSKLEDIJ ST-PIETER
Kollegestraat 33 2400 M O L
014 3 1 1 3 7 6

Dames en heren, m uw belang
wendt u voor uw
SCHILDER-BEHANGWERKEN
en VLOERBEKLEDINGEN

BINNENHUISINRICHTING
STROOCA
Galerij "de Gapaert»
Molenstraat 45 9300 Aalst
Tel 053 7 0 3 2 1 9

Zonneluiken en atuminiumramen.
staalkonstruktie
IJzer-, koper-, aluminium- en inoxverwerkmg

Groenstraat 84, 2000 ANTWERPEN
Tel. 031-36.45.31.

Binnenstraat 32
9300 AALST
Tel 053 2 1 4 2 0 7

Zondag en maandag gesloten

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

Lederwaren-Parfumerie
VAN REETH
Antwerpsestraat 44
2640 NIEL
Tel 031 8 8 1 1 1 9

Kerkweg 8 1760 Roosdaal Strijtem
Tel 054 3 3 3 7 5 6

MEUBELEN MOENS
Markt 28
TERNAT
Tel 5 8 2 1 0 5 5
Specialist primitief sti|lmeubelen en modern

KUNSTGEBITTEN
HERSTELLINGEN

Tandheelkundig Laboratorium
VAN DER KLEUN
Chazallaan 83
1030 Brussel tSchaarbeek)

02 7340643
Na 18 u 4 2 5 4 6 4 2

LEON KESTELOOTVERMEYLEN
Begrafenissen - Krematies
Pannestraat 211
8480 VEURNE
Tel 058 3 1 1 9 0 9

Ledenhernieuwing
in OVD haast rond
O p d e d o o r «Brussel» v a s t g e s t e l d e
d a g w a r e n d e v o l g e n d e afdelingen
klaar m e t hun l e d e n h e m i e u w i n g A l v e nngem, Kortemark, D e Haan, Oostduinkerke, Koekelare, D e Panne. Veurne, Leffinge, O u d e n b u r g , O o s t e n d e Stad, Oostende-Manakerke, Oostende-Stene, Oostende-Raversijde, Oostende-Zandvoorde,
Middelkerke,
N i e u w p o o r t e n D i k s m u i d e A a n alle afdelingsbesturen o n z e hartelijke d a n k
Z i j n o p e n i g e l e d e n n a rond W e s t e n d e
e n B r e d e n e O o k is e r s c h o t g e k o m e n
in d e laatste O o s t e n d s e afdeling V u u r toren
Z o w e l in h e t k a n t o n V e u m e als in
O o s t e n d e blijft n o g weinig t e d o e n o m
volledig klaar t e zijn V e u m e s p a n t d e
kroon
O m n o g z o v e e l mogelijk afdelingster u g g a v e t e b e k o m e n v a n h e t nationaal
s e k r e t a n a a t is h e t nodig t e g e n 2 9 f e b r u a n klaar t e zijn En a a n g e z i e n w e in

Kleinlederwaren
reisartikelen handschoenen

ETN. BERT
Assesteenweg 117, TERNAT
Tel 02 5 8 2 1 3 1 2

VERDELER VOLKSWAGEN-AUDI

ZANHE R
wasautomaten, koelkasten, diepvriezers en verwarming
Zanker-center Gilbert Dezutter,
Wingenestraat 7, 9880 MariaAalter. Tel. 091-74.19.50.
Duitse topkwaliteit met goede
service Zeer lage pnjzen
LUKOS p.v.b.a.
Ringmappen - dokumenthouder pochetten - snelhechters - offettemappen
Fortstraat 27
2510 MORTSEL
Tel 031 4 9 3 5 0 7

e e n schrikkeljaar l e v e n h e b b e n die afdelingen e e n d a g m e e r d a n normaal
A a n het w e r vnendeni

Smeuraktie
te Oostende
V o o r e e n paar w e k e n w e r d e n enige
O o s t e n d s e jongeren aangehouden te
M e c h e l e n bij h e t overvallen v a n e e n
b o e k h a n d e l « D e r o d e mol» T e r plaatse
w o r d e n zij b e s c h o u w d als V M O O f zij
dit zijn of m e t W i m M a e s z o u e r beslist
niet fier o m zijn O n d e r v r a a g d d o o r d e
plaatselijke p e r s v o n d o n z e voorzitter
B e r t R u y s s c h a e r t d a t dergelijke g r o e p jes, die misbruik m a k e n v a n d e V l a a m s e b e w e g i n g ( e n zich gelukkig zelf v a n
d e V U distantieren) etterbuilen w a r e n
die m o e s t e n o p e n g e s n e d e n w o r d e n
P r o m p t k w a m het a n t w o o r d , uiteraard
met v e r n c h t d o o r d e g e n e n d i e g e v a n g e n zitten, h e t huis v a n o n z e voorzitter
w e r d beklad m e t «Etterbuil » W a r e n
het misschien die v a n M e c h e l e n die t e
Oostende het werkje opknapten''

J. Nagels

02-428.69.84

Stijlmeubelen -t- kleinmeubelen
— Industriële fotografie
— Mode/architektuur
— Huweli|ksreportages

Ed Claessenlaan 50 52
Tel 031 8 8 1 3 1 6
Meer
dan 3 000 m2
's Maandags gesloten

toonzalen.
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INTRAFORMEuropameubel

Geiegenheidsgr.nfiek. Huwelijk • Geboorte - Zelfklevende plakband en
etiketten. Houten drukletlers - Reklanie-kalenders.

Torhoutsteenweg 519
8400 O O S T E N D E
Tel 059 8 0 3 1 7 2

NV Relnigingswerken
PEETERMANS

FRANSSENS OPTIEK:

Onderhoud en restauratie
gebouwen

I

Silhouette
Marwitz
Rodenstock

Herentalsebaan 340
DeurneZ
Tel 2 1 0 8 9 6
Kerkstraat 44 Antwerpen
Tel 3 5 6 5 7 5

Selsaetenstraat 28
2220 Wommelgem
Tel 031 5 3 9 5 3 0 en 5 3 7 5 7 5

PVBA DE BISSCHOP

B + M
Bouwpromotoren en
daktimmerwerken

RICO-KLEDING
VERMEERSCH
Steenhouwersvest 52, Antwerpen.
Tel 031-31JSA3

De meest
warenzaak

gespecializeerde

gzer-

Voor Uw verlof aan zee
Moderne villa's, appartementen en studio's te huur
Vraag gratis katalogus met foto's.
West

üttoral

Leopold II laan 212
8458 OOSTOUINKERKE
Tel 058-51.26.29 (woensdag gesloten)

VERVOER-VERHUIZINGEN

W A S S E N V A N ALLE RUITEN

Aalsterse Glazenwasserij

VECOVEN Jozef

Gebr. ALLOO
Raphael en Willy

Haneveldlaan 47, 1850 Gnmbergen
Tel 02-2681402

T e l bureau 053-21.72.12

PVBA J. BORREMANS-COCK
A KINDEREN

lustrerie
vriese

baron ruzettelaan

Algemene Bouwondernemingen
Gentsestraat 238
9500 GERAARDSBERGEN
Tel 054 4 1 ^ 5 8 9

assebroek-brugge
tel, 050-357404

V o o r ieder onderhoud
en/of
aanleg van tuinen, snoeien van
fruitbomen,
diverse
bomen,
p l a n t e n , a f z a g e n v a n b o m e n -fverkoop
van
openhaardhout
aan zeer voordelige prijzen. Tel.
0 2 - 4 6 6 8 0 2 3 of 4 5 2 5 8 2 5

Meester Hunninckstraat 47
9472 DENDERLEEUW
Tel 053 6 6 8 9 73

OOSTOUINKERKE

Laadruimte van 30 lot 50 in3

de

- Tel 011-53.4349

Gentsestraat 35 9300 Aalst
Tel 053-219001

10 %vr.V.U. leden

mare

Leon Theodorstraat 36.
1090 Brussel

Sint Damiaanstraat 41
WOMMELGEM
Tel 031 5 3 7 0 3 9

K O S T U U M S - VESTONS BROEKEN - P A R O E S S U &
O O K NAAR MAAT

- handtassen
regenschermen

STUDIO
DANN

te Niel
Antwerpstraat 164 177

KLEDING LENDERS

Dames-, heren- en kinderkleding.

tot mannen van het vak

ADOLF CLAES EN ZONEN

Meubelmagazijnen
DE KLEINE WINST

alle moderne meubelen

TAVERNIER pvba

van het goede meubel

DROOGKUIS

BLOEMEN «ERIKA»

Wï| bouwen voor u sleutel op de deur

Zaadhandel

PVBA DE MOOR-LATEUR
PELGRIM 9
9258 S C H E L D E W I N D E K E
Alles voor land- en tuinbouw
Tel 0 9 1 - e Z 5 l 4 2 .

d

I KEUKENS I
DURASON-KEUKENS

FIRMA SONCK GEBR.
Anderenbroek 24
9480 Denderhoutem
Tel 053 2 1 9 3 2 5

Middenstanders, hier de aanbevolen ruimte
voor uw publicitaire boodschap.
Praat er eens over met onze advertentieman
Karel Severs (02-219.49.30 - 02-356.78.44).

Blezondere filmvertoning bij
vu-Zuid-Kortrijk
O p v n j d a g 2 9 f e b r u a n o m 2 0 uur in
zaal Chevalier, R a a t s t e B e l l e g e m
k o m t Licht e n Liefde, A l g e m e n e V e r eniging v o o r N e d e r l a n d s t a l i g e Blinden,
d e film «En toch» v e r t o n e n
D e film b e h a n d e l t h e t d r a m a v a n M o niek e e n j o n g e v r o u w , m o e d e r v a n
drie z o o n t j e s Bij h e t o n t s t o p p e n v a n
e e n vervuilde leiding krijgt M o n i e k e e n
bijtend p r o d u k t in d e o g e n e n w o r d t
blind D a n k zij ü c h t e n L i e f d e e n h e t revalidatiecentrum k u n n e n v o l w a s s e n e n
die d o o r e e n o n g e v a l , z i e k t e of e e n a n d e r e o o r z a a k blind w o r d e n , zich t e r u g
a a n p a s s e n a a n het dagelijks l e v e n
E e n e e r d e r o n g e w o n e film w a a n n M o niek vertelt o v e r haar b l i n d - w o r d e n

maar met e e n m o e d die aan het ongelooflijke g r e n s t zich t e r u g wist a a n t e
p a s s e n Z e wil v e r d e r l e v e n v o o r h a a r
e c h t g e n o o t e n haar k i n d e r e n , m a a r
o o k v o o r haarzelf Z e v e c h t o p elk m o m e n t v a n d e d a g , b a a n t zich e e n w e g
d o o r h e t revalidatiecentrum, h e t Braiile-lezen tot d e herscholing t o e
D e film eindigt m e t d e stille t n o m f v a n
e e n wilskrachtige m o e d e r die zich m e t
a f g e s c h r e v e n v o e l t m a a r o p n i e u w als
e e n v o l w a a r d i g gezinslid haar t a a k o p neemt

ders, p r o o s t v a n ü c h t e n L i e f d e die tMjn a 3 5 jaar e r v a n n g h e e f t m e t revalidatie v a n blind g e w o r d e n v o l w a s s e n e n
N a d e film volgt e e n getuigenis v a n
e e n of m e e r blinden die zelf d o o r ziekte of o n g e v a l blind w e r d e n , d a a r n a m o gelijkheid v r a g e n t e stellen D e t o e g a n g s p n j s b e d r a a g t 2 0 fr v o o r kinder e n e n 5 0 fr v o o r v o l w a s s e n e n Alle ink o m s t e n w o r d e n volledig a f g e s t a a n
a a n Licht e n L i e f d e W i j h o p e n o p e e n
tainjke o p k o m s t o o k v a n m e n s e n buit e n o n z e afdeling

D e b e e l d e n zijn g e m a a k t d o o r d e
V l a a m s e kineast Enk W e y m e e r s c h , d e
tekst bij d e b e e l d e n is v a n E H B r a n -

Dit IS e e n inibatief v a n V U Z u i d - K o r t n j k
( A a l b e k e , B e l l e g e m , K o o i g e m , Rollegem)
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„Niet Hagelandse Hanogevechten naar Cannes f f
KINEAST
ROB VAN EYCK:
Z I C H E M — De man heeft sinds
begin 7 0 de produktie van een
tiental films op zijn naam geschreven.
Een
opmerkelijke
prestatie. Maar dat wil geenszins
zeggen dat kineast Rob Van Eyck
een suksesrijk producent-regisseur zou zijn. Hij is gekend in de
Vlaamse filmwereld; dat wel. En
hij heeft her en der zijn goede
vrienden. Maar het zou niet de
eerste keer zijn dat een nieuwe
film hem door perscritici volkomen gekraakt wordt; dat zoveel
recensenten in zoveel mooie
woorden zeggen en schrijven:

die film van Rob Van Eyck trekt
gewoonweg op niksGeen nood geklaagd, de amateur-beroepskineast Van Eyck
heeft een nieuwe produktie op de
montagetafel liggen. In zijn studiovertrekken nog wel: met de
speelfilm «De Terugtocht». De
Zichemse kineast verwacht niet
dat meteen alom loftrompetten in
de Vlaamse filmwereld zullen
weerklinken, maar wel koestert
hij zekere verwachtingen om op
het filmfestival in Cannes belangstelling én buitenlandse kopers te vinden. Afwachten maar.

.Ut^<$ï^»^SSiSi£is&.

Aan de Zichemse markt is een heuse professionele filmstudio Ingericht in
een oud herenhuis. Je kijkt wel even op
bij het aanschouwen van de voorhanden zijnde apparatuur, wantzo'n studio
(met montagetafels voor klank en filmt>eelden, met aparte studio voor klankopnamen.) is goed voor een behoorlijke bedrijvigheid
van een
Vlaamse
KMO.
Niets daarvan, de studio-Van Eyck is
een eenmanszaak. Er wordt wel wat
gewerkt met een broodnodige familiale
hulp en een goede vriend, eigenaar van
een dancing in Scherpenheuvel
Maar
uiteindelijk is Zichem een filmstudio rijk
doordat Rob Van Eyck al zijn spaarcenten in dit filmbedrijf heeft gestoken, én
die van zijn vrouw.
Rob Van Eyck: «Ik heb het tot op
vandaag echt niet gemakkelijk gehad.
Ik ben verzot op filmprodukties, maar
deze bedrijvigheid is een echte geldwolf. Op het moment dat ik mijn tweede film realizeerde «Ontbijt voor
twee» (dat was in 71) was ik ook een
huis aan het bouwen. Toen de bouwvakkers het op een gegeven moment
lieten afweten bleek ook voor mijn
vrouw (die sinds 7 jaar werkte) dat al
haar spaarcenten niet in de bouwstenen maar in onze film staken! De weg
die ik gekozen heb is verduiveld veeleisend. Maar we bijten door.»
— In feite is u een amateur-kineast
die de bekoorlijke maar financieel gevaarlijke klip van de 35 mm-produkties
overschreden
heeft.
Rob Van Eyck: In elke behoorlijke
filmklub zijn er mensen die ervan dromen van 16 millimeter over te schakelen op 35 mm-films. De mogelijkheden
worden dan verlokkelijker in hun realizatie en afwerking. Maar die overschakeling kost een bom geld. Dat
doe je niet zpmaar. Vooral niet omdat
je dan bijna onvermijdelijk aangewezen bent op de goede diensten en gepeperde rekeningen van montagestudio's die je overwegend in Brussel
moet gaan zoeken.
Precies daarom ben ik een beetje
bij beetje, her en der, vooral op faillissementen, film- en studiomateriaal
bijeen gaan sprokkelen.
— U heeft nog ergens een ' vaste
baan'?
Rob Van Eyck: «Op mijn identiteitskaart staat nog dat ik bediende ben. Ik
mocht inderdaad werk vinden in een
bouwonderneming van mijn vader. Ik
heb ook wel nog een tijdje een dancing-klub opengehouden, maar het

nachtelijk ingezamelde geld is al lang
opgeslokt in enkele filmprodukties.
Ik leef van en voor de film, maar het
moet toegegeven worden dat dit filmoffer niet weinig financieel zwaar
weegt op mijn gezin. We rooien het
wel, en is het niet zo dat de aanhouder
wint?»
Op welke generieken is kineast-regisseur-produktieleider
Rob Van Eyck
reeds vermeld
geworden?
Sinds '69 draaiden we «Jeugd 70»
(een fiktie van 28 minuten in 16 mm),
«Ontbijt voor twee» (speelfilm van 84
minuten in 35 mm), «Berke en de
speelpop»
(35 mm),
«Kahoutek»
(35 mm), «Anno 2033» (16 mm), «Mirliton» (71 minuten in 16 mm), een dokumentaire film over Ernest Claes (26
minuten in 16 mm), en nu «De Terugtocht» (zowat 100 minuten in 16 mm)_
— Met zo'n tiental Vlaamse filmpjes
Is Rob Van Eyck toch nog niet ontdekt
als ster aan het filmflrmament
Rob Van Eyck: «Ik heb voldoening
in wat ik tot nog toe kon en mocht realizeren. Met «Mirliton» bijvoorbeeld,
geen gemakkelijke produktie zonder
dialogen, was ik op een Berlijn-festival. Maar het jammere hier bij ons is
en blijft dat je commerciële films dient
af te leveren om boter op de boterham te verdienen. Zelfs de betere studio's beoordelen filmprodukties op
het mogelijke kassukses. Zulks is te
begrijpen, maar kineasten zoals ik
moeten inmiddels dan maar op hun
eentje kultureel voortploegen. Mijn
eerste film «Jeugd «70» ging hier in
Zichem in première op een bal. Om
middernacht werden alle lichten gedoofd en werd de balzaal omgetoverd
in kinema. Nu paste het tema van de
film wel best op een bal; het ging in
hoofdzaak over een meisje dat voor
de eerste keer uitgaat en ontgoocheld
terug thuiskomt. Een aanwezig journalist kwam me aanmoedigende schouderklopjes geven, maar naderhand
heeft de perskritiek mij niet bijzonder
voortgeholpen. De film «Ontbijt voor
twee» bijvoorbeeld (die in première
voor de VW-Tienen ingeleid werd
door Hervé La Barthe) werd naderhand door de pers de grond ingeboord.»
— Het kan de Zichemse kineast allemaal weinig deren; hij blijft zijn eigen filmische w/eg opgaan?
Rob Van Eyck: 'Natuurlijk geef Ik
wel om kritieken. Maar ik ben niet het
type dat zich spoedig laat ontmoedi-

gen. Ik ging met 'Anno 2033' (de
mens na een atoomoorlog) naar het
festival van Padua, en ik kreeg er een
prijs voor de speelfilm.

zorgde, en toestemming gaf om ze te
verwerken in de speelfilm.
Het tegengestelde zou meteen een
financiële miskleun van anderhalf miljoen frank betekend hebben!
Want «De Terugtocht» handelt over
een jongeman die na zeven jaar internering terugkomt in zijn dorp en met
de vinger gewezen wordt als verkrachter en moordenaar van een
meisje. Met behulp van een Jongere
zuster van de vermoorde kan hij de
ware schuldige(n) ontdekken (hij is
het slachtoffer van een valse getuigenis), maar zowel de zuster als hijzelf
worden door de dorpsgemeenschap
figuurlijk en letterlijk vermoord.

'Het Naspel' werd vertoond op het
festival van Namen; deze film (76) behandelt een soort burgeroorlog tussen Vlamingen en Walen en het tema
werd in Vlaamse persartikelen verguisd als een 'debiele gedachte.»
'Ontbijt voor twee» heb ik in Cannes op straat te koop aangeboden om
te protesteren tegen de filmpolitiek in
België-'
— Wat grieft u precies?
Rob Van Eyck: «Elkeen meent natuurlijk dat hij beter verdient; beter
steun en beter waardering. Konkreet
stel ik bijvoorbeeld vast dat door
Ekonomische Zaken een langspeelfilm bedacht wordt met 13 frank per
100 frank geboekte ontvangst aan de
kassa's van de filmzalen. Waarom
moeten de korte speelfilms een gelijksoortige steun ontberen.?

Bij hanengevechten zitten de kampers ook in een gesloten kring, en
hoewel zij kunnen winnen betalen zij
niet zelden hun zege met hun leven.
Vandaar dat de hanepoot reeds symbolisch in de generiek van deze film
vertoond wordt.»
— 'De Terugtocht' wordt de doorbraak van Rob Van Eyck?
Rob Van Eyck: «Och, zo'n film zou
je prachtig kunnen realizeren met een
budget van 13 miljoen frank; met akteurs als Jan Decleir, Roger Van Hooi,
Willeke Van Ammelrooy- Maar mijn
voorstellen werden in Brussel afgeketst Wij hebben dan maar gedraaid
met het Koninklijk Vlaams Toneel van
Diest, met mensen van het RITS, met
Jaak Verbiest- met een budget van
1,3 miljoen frank. Als bij het opnamewerk een jachtgeweer van 65.000
frank om zeep gaat dan is dat geen
grapje voor ons. Ook niet als na de
opname van een achtervolgingsscène
mijn garagist met de faktuur van de
herstellingskosten op de proppen
komt Persoonlijk meen ik dat we
prachtige dingen gerealizeerd hebben, onder meer met de krachtige muzikale
ondersteuning.
Misschien
wordt deze nieuwe produktie op het
schap van de ander Zichemse produkties zonder veel omhaal bijgezet
Maar alleszins ga ik met de Hagelandse hanengevechten weldra naar Cannes.» (hds)

Als wij een filmpje uitbrengen dan
worden onze produkties bijzonder
kritisch bekeken door pers en andere
critici. Maar, beseft men wel met welke uitzonderlijk beperkte middelen dit
soort werk tot stand komt? Af en toe
worden schrijvers van behoorlijke
filmscenario's met aanmoedigende
prijzen bedacht, maar er wordt toch
zo bitter weinig gedaan om deze werken dan ook met goede produkties te
bekronen.
En als dan al zo'n 16 mm filmpje gerealizeerd wordt (bijvoorbeeld «Mirliton») dan moet je vaststellen dat de
critici dit werk pas twee jaar later ontdekken. Ik wil niemand ten kwade duiden; ik stel maar gewoonweg de feiten vast»
— Met uw jongste produktie die momenteel op de montagetafel ligt «De
Terugtocht', geraakte u dan toch in het
nieuws vooraleer de film in première
komt...
Rob Van Eyck: «Tja, de scène met
de hanengevechten, die overigens de
tematiek van de film op symbolische
wijze weergeeft, wekte inderdaad de
belangstelling van het Leuvens parket, zodanig dat uiteindelijk de filmbeelden over de hanengevechten (opgenomen in Kortrijk-Dutsel) door het
gerecht in beslag werden genomen.
Een goede twee weken geleden haalde mijn speelfilm een tweede keer het
nieuws toen de Leuvense onderzoeksrechter mij de filmsequenties
over de hanengevechten terugbe-
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