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sen in «korte stukjes» op te sturen
Daarbij moeten natuurlijk ook de
«straatlopers voor Vlaanderen» betrokken worden Want wie in de pionierstijd van de Volksunie nog elke
week met ons blad de straten heeft afgelopen heeft ook veel beleefd
De VU-jongeren van nu zouden op
hun manier dat werk kunnen voortzetten opdat over hen ook zou kunnen
gezegd worden wat Churchill zegde
over zijn piloten, die deelnamen aan de
«Battle of Bntain» 'Never so much
was owed by so many to so fewd wz «Nooit hadden zovelen zoveel te
danken aan zo weinigen»
JET, Vilvoorde

BANQUES

«LESSEN UIT
HET VERLEDEN.
In haar pioniersjaren verspreidde de
VU volkse, bevattelijke brochuurtjes,
waarvan een getiteld «Lessen uit het
verleden» nu zou mogen herdrukt en
verspreid worden
Aan de tienduizenden die denken dat
de traditionele partijen hun ook een
kans bieden om voor Vlaanderen
vruchtbaar werk te leven mag wel herhaald worden dat «ijveren in een dergelijke partij boter aan de galg is»
De prestaties van «flaminganten» bv in
de CVP zijn tijd- en krachtverspilling
ZIJ worden trouwens maar geduld als
lokvinken Ze snoepen Vlaamsgezinde
stemmen af van ons
Verroken bv heeft op zijn akbef geen
enkele verwezenlijking voor Vlaanderen Zelfs zijn,-interpellatie» die de val
veroorzaakte wan de regenng-VDB-De
Qercq was gewild De heme rond Leuven-Vlaams was zo heftig geworden
dat de CVP nog gauw een deel van de
verdiensten van deze algemene ojjwinding wilde behouden bij door haar
«flamingant» die ze anders nooit ernstig nemen, uitgelokte verkiezingen
In die «Lessen uit het verleden» zouden onze huidige kuituur- en stnjdverenigingen kunnen leren waar hun
prachtige taak ligt en aandachtige lezers-journalisten zouden tiegrijpen dat
het fout IS bij verkiezingen aan de lezers zonder meer mee te delen Kies
Vlaams of tenminste toch voor een
Vlaamsgezinde kandidaat
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Dat IS elke keer verkeerd uitgevallen
Men «kiest alleen Vlaams» als men
voor een radikale partij kiest die een
ernstige kans biedt
P, Antwerpen

SCHANDALIG
In de BRT-nieuwsbenchten van 13 u
op dinsdag 19 februan II werd er een
gesprek doorgegeven met de Belgische ambassadeur in Mexico in verband met de zachte bezetting door Indiaanse boeren van de Belgische ambassade Het trof me vooral dat de Vlamingen alweer in de kou bleven staan,
het gesprek van de ambassadeur met
de reporter verliep uitsluitend in de
Franse taal Is deze fjersoon ambassadeur van België of enkel van een eentalig Wallonië' Ik vraag me af hoe de
Franstaligen in dit land zouden reageren indien een ambassadeur van dit
land uitsluitend de Nederlandse taal
zou gebruiken Dan was er al lang revolutie
De VU moet deze zaken aanklagen, zij
moet het Belgisch diplomatenkorps —
haast uitsluitend uit een beperkte francofone kaste afkomstig — dat nog altijd neerbuigend op de Vlamingen
neerkijkt en de Nederlandse taal misprijst scherp van antwoord dienen i
LDP, Hove

FR. VAN CAUWELAERT
Ter gelegenheid van de 100ste geboortedatum van de gekende Vlaamse minimalist en uitvinder van de
«wordt njk» politiek Fr Van Cauwelaert wordt een postzegel uitgegeven
De CVP-voorzitter die trouwens een
hevig bewonderaar van de zogenaamde Vlaamse voorman is, heeft zelfs
een boek geschreven over de houding
van zijn illustere voorganger
Wat men in dit boek waarschijnlijk niet
zal vinden is de brandrede uitgesproken door die katolieke staatsman op
24 mei 1940 in ümoges (Franknjk) na
de wapenstilstand van het Belgische
leger Een wapenstilstand, die op 28
mei 1940 door koning Leopold III werd
aangenomen om het leven van honderd duizenden landgenoten te redden Toen sprak Fr Van Cauwelaert
over Leop>olcl III als «die verfoeilijke koning-verrader» Ja, met mensen als Fr
Van Cauwelaert als voortieeld kan
Vlaanderen nog lang op de vervulling
van de oude Vlaamse frontsoldatendroom «zelfbestuur» wachtea
F V H . Gent

KIND EN APARTHEID
Het liedje dat S D L uit Berendrecht
zingt («WU» van 14280) kennen
volksnationalisten die zich met zo verbonden voelen met het ondemokratsche Zuidafnkaans model wel stilaan
als je er met was, moet je erover zwijgen, de zwarte bevolking heeft het er
mateneel beter dan in de omliggende
landen (wat ik zelfs wil aanvaarden,
maar daar gaat het niet om O en als je
met akkoord gaat met de Zuidafnkaan-

se propaganda ben je kommumst of
op zijn minst nuttige idioot
Persoonlijk was ik nooit in dit land wat
nochtans geen hinder is om over de
gevolgde politiek een mening te heboen Er zijn in de wereldpers voldoende artikels verschenen en er werden
voldoende TV-reportages over uitgezonden om te kunnen besluiten dat in
Zuid-Afnka een blanke minderheid een
zwarte meerderheid onderdrukt en alles in het werk stelt om de meest elementaire vormen van zelfbeschikking
te weigeren Het verhaal van autonome thuislanden blijkt dan een doekje
voor het bloeden om ook een aantal
goedmenende mensen in Europa voor
hun apartheidskar te spannen de
thuislanden zijn hoegenaamd met autonoom (staan onder blanke voogdij),
buiten het feit dat ze gelegen zijn in de
minst interessante delen van het land
horen of hoorde het merendeel van
deze mensen daar helemaal met thuis,
het zijn delen, geen onafhankelijke staten, van Zuid-Afnka zonder werkelijke
autonomie of macht waar men de
kleurlingen bijeendreef om ze als
vreemdelingen te kunnen blijven minonzeren
Al het voorgaande betekent dan ook
voor mij het tegengestelde van wat
Hugo Schiltz omschreef als volksnationalisme een ideologie met de nadruk
op de etische beginselen waarbij ekonomische en financiële belangen ondergeschikt zijn En als Zuid-Afrika
meent een p>olitiek te moeten voeren
die indruist tegen deze beginselen voel
ik me zomin als volksnationalist als als
Vlaming geroepen dit te verdedigen of
te beschermen vooral als men weet
dat het louter gaat om ekonomische
belangen in dit rijk land
RV, Brasschaat

Helemaal akkoord met lezer J V M in
«WIJ» van 7 februari 80 De Generale
Bankmaatschappij biedt zich in OostVlaanderen liefst met een tweetalig uithangbord in de telefoongids aan Ook
onder de naam Soc Generale de Banque En dit met alleen in de zone Gent
maar ook in de zones Aalst en Ninove
Ook de ASLK gaat met helemaal vrij
uit men vindt ze ook terug onder de
benaming Caisse Generale met alleen
voor Ronse (wat misschien konform is
met de taalwetten) maar ook voor
Oudenaarde wat dan weer met klopt
met de taalwet Misschien kunnen andere «Wij»-lezers eens in de telefoongidsen voor West-Vlaanderen. Antwerpen Limburg of Vlaams-Brabant
nagaan hoe de Soc Generale zich
daar aandient en hoe ze dit doet in
Wallonië Besluit «Wij»-lezers en VUleden openen liefst een rekening bij
een bank met hoofdzetel in Vlaanderen
J V D St-Martens-Latem

EIGEN LOF
Als vele andere, worden de zittingen
van de Europese Eresenaat door akademisch vertoon gekenmerkt Beminnelijk door Walter Kunnens bednjvige
en familiale onthaalploeg ingesponnen,
maken de talrijke genodigden in de
marmeren zaal van de Antwerpse dierentuin het mee dat allerlei ijveraars-inhet-Europese-veld gehuldigd en vereremerkt worden Aan de beurt zijn
Eurojoernalist Henk Aben van Het Al-

gemeen Dagblad algemeen sekretaris
Luc Verbeke van het Komitee voor
Frans-Vlaanderen eerste en erevoorzitster Louise Weiss van het Europees
Parlement en onafhankelijk Labourlid
Ernest Wistrich fraktieleider van de
met-gebonden Europarlementairen
Vermoedelijk worden de federalistische opvattingen van de UEF-BVSE
(naar VS-mode') met door de eerste
spreker gediend Zijn hulde aan de nagedachtenis van Jean Monnet doorspekt eresenator Tindemans te zijnen
geneve vakkundig met het vaste citaat
van de eigen naam Duidelijk poogt hij
zijn binnenlands gezag op Europees niveau te hijsen tegen de achtergrond
van lichtelijk gemystifieerde ontmoetingen en pseudo-vertrouwelijke onderonsjes met de vader van de Europese ekonomie Zoveelste «image building»-prestatie van het elektronisch
brem uit de Tweekerkenstraat'
JK Lier

ZELF BEGINNEN
Met vei-bazing lees ik al enkele weken
in de «WIJ» een soort aankondiging onder de titel «Geef uw overjas een persoonlijk tintje»
Wat willen jullie dat de kleine man in
de straat een Leeuw of het VU-kenteken draagt als onze voormannen het
voorbeeld met geven Hoeveel mandatarissen van de VU hebben wij al gezien op TV met dergelijk kenteken'
Laat ze eens een voorbeeld nemen
aan sommige volksvertegenwoordigers van andere partijen
G D . Ingelmunster

BRKU

Wi| ontvangbn graag brieven van
onze lezere. als ze ondertekend zijn
Naamloze brieven gaan de scheurmand in. evenals scheld- en smaadbrieven Oe andere publiceren wij
naargelang er plaats beschikbaar is
Wi| behouden ons dan ook het recht
voor brieven in te korten en persklaar te maken zonder de essentie
van de inhoud te veranderen
De opinie vertolkt in een lezersbnef
IS niet noodzakelijk de onze
Oe redaktie

knack

VLAAMSE PLAKKERS
In de «Brusselse Post» van deze
maand stelt een lezer voor dat als hulde voor het werk van de «plakkers»
een «kongreszuil voor de onbekende
Vlaamse plakker» zou worden oisgericht
Aan deze eenvoudigen danken wij, zo
besluit dit stuk, het feit dat nu in Poppel
— en dat ligt aan de Nederlandse
grens — geen Frans meer wordt
gesproken op de gemeenteraadsvergadenngen
Het zou aan hen, die nu in een bijna
eentalig Vlaanderen het zoveel gemakkelijker hebben eens goed moeten uitgelegd worden dat zij hun komfort aan
de «plakkers en de straatlopers voor
Vlaanderen» te danken hebben
ZIJ waren geen IRA-mensen of ETA-rebellen, want zoiets pakt in Vlaanderen
nooit Maar als volksnabonalisten hadden ze voor hun volk meer over dan
jeugdige tafelspnngers of geleerde
scherpslijpers
Een kongreszuil voor -de onbekende
Vlaamse plakker zouden ze zelfs met
willen — dat geld kan voor andere zaken gebruikt worden' — maar een
«boek over de Vlaamse plakkers», zou
dat met mogelijk zijn'
Het zou kunnen beginnen met een oproep in «WIJ» om allen die «geplakt»
hebben uit te nodigen hun belevenis-

Het GeM van Geens
Minister Geens zoekt geld
Waar vindt hij dat, tenzij bij u?
Verhoging van het kadastraal inkomen,
nneer belastingen, meer BTW,
duurder openbaar vervoer,
rekordprijzen voor benzine en stookolie
Knack vraagt in een gesprek met de
minister of hij dat zelf nog
dragelijke lasten vindt

knack
MAGAZlNf

NU TE KOOP 35 FR

28 FEBRUARI 1980

1

/1KTU/1LIT€IT

Beslissende dagen
Het overlijden van Senaatsvoorzitter Robert
Vandekerckhove, van wie geweten is dat hij
de regeringsplannen geen warm h a r t toedroeg, heeft gezorgd voor enig politiële respijt. De godsvrede zal van korte duur zijn.
Eerste-minister Wilfried Martens wil én de
programmawet én de tweede faze van de
staatshervorming tegen Pasen door het parlement drukken.
De houding van de CVP is nog altijd een monument van dubbelzinnigheid. Ze zwalpt traditioneel nu al maanden tussen flamingantisch woordgekraam en platvloerse toegeeflijkheid. Het spektakel dat h a a r senatoren
de jongste weken vertoonden in de senaatskommissie voor de staatshervorming is
ronduit beschamend: amendementen werden fors ingediend m a a r gedwee teruggetrokken. Een CVP-senator heeft het zelfs bestaan, zich onsterfelijk belachelijk te maken
door te stemmen tegen een amendement dat
hij zelf had ingediend!
Als de voortekenen niet bedriegen, is er nog
meer onheil op komst. Verleden week verscheen in «Het Volk» een ongemeen fors artikel, waarbij de CVP de r a a d kreeg om op te
houden met h a a r spelletjes en m a a r eens
werk te maken van de regeringsplannen.
Het artikel ontleent zijn belang a a n het feit,
dat de hoogste ACV-leiding de gewoonte
heeft h a a r opvattingen te dikteren a a n de
editorialist van «Het Volk». Het ACV is welisw a a r niet de hele CVP, m a a r het scheelt niet
veel... Daarnaast begonnen geruchten te cir-
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culeren over de wijze waarop premier Martens de toestand wil deblokkeren: de belofte
dat de waarborgen voor de Brusselse Vlamingen het voorwerp zullen uitmaken van
een biezondere wet, te stemmen vóór 1982.
Tastbare, meetbare, onherstelbare toegevingen vandaag, in ruil voor een belofte op papier!
Wat deze dagen op het spel staat, moet nog
m a a r eens nuchter op een rijtje worden gezet. De tweede faze van de staatshervorming
komt praktisch uitsluitend de Walen en de
Franstalige Brusselaars tegemoet. Ze vervolledigt de drieledige gewestvorming, die door
de schuldige toegeeflijkheid van de drie traditionele Vlaamse partijen in de grondwet
van 1971 werd ingschreven. Ze laat de voor
Vlaanderen zo nadelige financiële regeling
ongemoeid. Behoudens de belofte van een
vodje papier wordt niet eens gesproken over
de waarborgen a a n de Brusselse Vlamingen.
De onbetrouwbaarheid van de twee Vlaamse
regeringspartijen is af te lezen uit de schijnheiligheid waarmee ze opereren. Er gaat
haast geen dag voorbij zonder dat de een of
andere van hun woordvoerders ergens a a n
Vlaams vlagvertoon gaat doen, en met name
verklaart dat het nu m a a r eens gedaan moet
zijn met de Brusselse arrogantie en dat Brussel geen volwaardig derde gewest mag worden.
Enige weerslag van dit Vlaams woordgek r a a m op de praktische politieke houding
van de CVP of de BSP is echter niet te be-

speuren. Niet in de Senaatskommissie die
zich bezighoudt met de staatshervorming.
En ook niet in de Kamerkommissie die zich
bezighoudt met de programmawet.
Wanneer de Vlaamse regeringspartijen beweren dat ze de koppeling tussen staatshervorming en programmawet verwerpen, doen
ze a a n beunhazerij en trekken ze de goegemeente op stopen. Want die koppeling is er,
in de teksten zelf. De pogrammawet steekt
boordevol drieledigheid. Het hoofdstuk dat
handelt over de ekonomische struktuurhervormingen schrijft de oprichting voor van
een dozijn officiële organismen, die straks
het hele financieel en ekonomisch leven zullen beheersen en die stuk voor stuk drieledig
zijn. Zo krijgt het gewest Brussel zelfs een
vinger in de pap bij de Kempense Koolmijnen!
Als dat allemaal tot stand komt thans, in de
weken van vandaag tot Pasen, dan worden
het voor Vlaanderen heel duidelijk vijgen n a
Pasen. Want vanaf het ogenblik dat de Walen en de Franstalige Brusselaars zullen bekomen hebben wat zij willen, mogen wat hen
betreft de boeken dicht. Ze zullen op geen enkel ogenblik aarzelen voor de allerlaatste
chantage, tot en met de regeringskrisis, ook
in deze sombere sociaal-ekonomische tijd.
En Vlaanderen zal blijven betalen, tot n a
Sint-Juttemis. Die komt, zoals men weet,
nooit
Er blijven de CVP en de BSP nog slechts luttele dagen om uit te maken a a n welke kant
zij staan.
tvo
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Ontslag
Herman Wagemans
Herman Wagemans heeft verleden week ontslag genomen als
VU-gemeenteraadslid te Antwerpen. Daarmee stelt hij een
punt achter meer dan een
kwarteeuw partijpolitieke bedrijvigheid. Dat hij de politieke
bedrijvigheid in de bredere
Vlaams-nationale zin van het
woord zou stopzetten, is wat
anders: hij zal stellig aktief blijven op de vele terreinen waarop hij zich sinds jaren beweegt
Herman Wagemans is na de
oorlog het eerste Vlaams-nationaal parlementslid geweest
Van 1954 tot 1958, toen hij vervangen werd door Frans van
der Eist heeft hij er moederziel
alleen voor gestaan in de Wetstraat Hij heeft dat mandaat
gedragen met meer plichtsgevoel dan ambitie en hij ruilde
het op ruiterlijke wijze voor een
rol in de provincieraad en de
gemeenteraad.
Hij is de eerste voorzitter geweest van het ANZ, was aktief
in VOS en tientallen andere
verenigingen. Als intellektueel
van formaat vindt hij het nooit
beneden zijn waardigheid, zijn
tijd te besteden aan het bonte
Vlaams-nationale verenigingsleven.
We zullen hem met genoegen
verder ontmoeten op Vlaamsnationale bijeenkomsten en we
zullen steeds met aandacht
luisteren naar de mooie, warme
st^m van deze man die iets te
zeggen heeft
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tiek fin-de-carrière. Waarbij zijn
zin voor publiciteit en zijn pas
verworven statuut van martelaar een steuntje zouden zijn.
Gol trappelt van ongeduld om
deze geruchtmakende man In
zijn PRL-gelederen te krijgen.

Eerst de familie

Operatie Close
De regering heeft generaalmajoor Close afgezet als voorzitter van het Permanent Defensiekomitee. De nogal luidruchtige militair die de publiciteit niet schuwt had het wat al
te bont gemaakt door in een
Navo-tijdschrift BSP-voorzitter
Van Miert de mantel uit te vegen als «instrument van de
Sovjetpropaganda».
Dat een hooggeplaatst militair
de zelfdiscipline niet kan opbrengen om de tegenstanders
van raketten in België niet te lijf
te gaan met scheldwoorden en
verdachtmakingen, is bedenkelijk.
Tenzij dat er achter Close's loslippigheid wat anders zou
schuilen. Hij is 56 jaar, net op
tijd om aan wat anders te denken. Bij voorbeeld aan een poli-

Onlangs werd de Gewestelijke
Investeringsmaatschappij voor
Vlaanderen opgericht; dit organisme is er thans aan toe, zichzelf te struktureren. Met de holletjes in deze kaas kunnen weer
een aantal politieke beschermelingen gelukkig
gemaakt
worden.
Voor de topfunktie in de GIMVambtenarij, een direkteur-gene-

.'Kindvriendelijk'

raal, wordt de naam vooropgezet van Gerard Van Acker,
thans kabinetslld bij minister
Claes en neef van wijlen Achiel
Van Acker.
Het is opmerkelijk wat voor een
kindvriendelijk beleid de socialistische voormannen altijd gevoerd hebben wanneer het er
op aan kwam, hun eigen kinderen en kindskinderen en neven
en nichten een steuntje in het
leven te bezorgen.

Voorzitter
Robert Orient
De Antwerpse zakenman Robert Orient heeft, voorlopig en
in afwachting van een definitief
besluit na enige weken bedenktijd, het voorzitterschap VTBVAB van Jozef van Overstraeten overgenomen.
Deze opvolging lag in de lijn
van de verwachtingen. Orient
heeft in VTB-VAB sinds jaren
een belangrijke rol gespeeld en
was trouwens ondervoorzitter.
Hij is altijd een overtuigd
Vlaamsgezinde geweest die in
zijn mecenaat ook menige
Vlaams-nationale
vereniging
heeft betrokken.
Van hem is bekend dat stevige
vriendschapsbanden hem verbinden met Leo Tindemans, met
wie hij een deel van zijn jeugd
in dezelfde scoutsgroep heeft
gesleten.
Hij zal er wel willen over waken
deze privacy ongeschonden te
bewaren naast het voorzitterschap van een onafhankelijke.

niet-partijpolitiek
gebonden,
strijdbare Vlaamse vereniging
die altijd een Vlaams-nationale
leiding heeft gehad.

Lindemans:
zelfverminking
CVP-senator Lindemans heeft
verleden week in de Senaatskommissie voor de staatshervorming gestemd tegen een
amendement dat er op gericht
was, In de Brusselse deelregering de pariteit voor de staatssekretarissen in te voeren.
Hijzelf had dat amendement
opgesteld en ingediend. Na een
oekaze van Wilfried Martens
en van zijn partijleiding trok hij
het terug. Frans Van der Eist
nam het over, diende het weer
in en dwong de kommissie tot
een stemming.
- en zo kwam het, dat CVP-senator Lindemans tegen CVPsenator Lindemans stemde.

If" w
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de week van Gej'
Zoals het goed-Nederlands
spreekwoord zegt: «De grote
dieven rijen te paarde, de kleine
hangen boven d'aarde.»
Opgedragen aan de CVP-excellenties, die met stalen tronie
blijven zetelen naast een der
hoofdverantwoordelijken voor
de Voer-onrust: minister van
Binnenlandse Zaken en Hapartvriend Gramme.

Twee maten
en gewichten
Er is in dit land werkelijk geen
enkel terrein meer dat niet getekend wordt door de tegenstelling tussen de gemeenschappen.
Terwijl de vrije radio's in Wallonië en Franstalig Brussel geen
stro in de weg gelegd wordt en
ze hun illegale aktiviteit in volle
openbaarheid kunnen verrichten, wordt iedere Vlaamse vrije
zender ongenadig door het parket opgejaagd, verzegeld en
monddood gemaakt

Gej*

Betogen op 20 april
Het Egmontkomitee houdt op
20 april een nationale betoging
te Gent en roept alle Vlamingen
op, er massaal aan deel te
nemen. De betoging wordt ingericht om de plannen van de
regering inzake de staatshervorming te bestrijden en te
dwarsbomen.
De Volksunie als dusdanig
neemt aan deze betoging niet
deel; het is immers een nietpartijgebonden initiatief dat
openstaat voor alle Vlamingen.
Ongetwijfeld zal echter het
gros van de betogers geleverd
worden door Vlaams-nationalisten en VU-leden of -sympatisanten.
Er is wel enige kritiek op het
feit dat de betoging te Gent gehouden wordt en dan nog pre-

cies op de dag van de opening
der Gentse Floraliön. Na Vilvoorde en Halle is Gent ineens
een héél grote stap van Brussel
wegEn als Martens zijn timing er
door kan jagen, zou 20 april wel
eens te laat kunnen wezen.

Scouts konsekwent
De nationale leiding van het
Vlaams Verband van Katolieke
Scouts en Meisjesgidsen heeft
laten weten, niet deel te nemen
aan de vieringen die gepland
zijn ter gelegenheid van het
150-jarig bestaan van België.
Ze is van mening dat er op dit
ogenblik voor de Vlamingen
geen enkele reden is om verheugd te zijn over 150 jaar België.

Tevens vindt zij het onverantwoord, dat voor deze gelegenheid een half miljard wordt uitgegeven. En dit terwijl vooral
de jeugdwerkloosheid steeds
toeneemt De scoutsleiding is
dan ook van oordeel dat dit
geld beter zou besteed worden
aan de iotsverbetering van de
minderbedeelden.
De WKS-leiding heeft tevens
kritiek op de aard van de manifestaties die nationaal gepland
zijn: ze noemt deze paternalistisch, elitair en getuigend van
weinig verbeeldingskracht

Voer-herrie
In de Voerstreek is er nog maar
eens herrie geweest: een aantal
Vlamingen, verdacht van het
gooien met een traangasgra-

De verschillende
De mortibus nihil nisi bene. Misschien deden we er beter aan, Robert
Vandekerckhove niet uit te luiden. Over te laten aan zijn politieke vrienden om het goede te schrijven,
dat van hem ongetwijfeld mag gezegd worden. En aan de rest het zwijgen toe te
doen.
De vraag die we ons stellen, is die van zijn verhouding tot het Vlaams-nationalisme. In
Lannoo's Encyclopedie van de Vlaamse Beweging schreef Manu Ruys dat 'hij zich
herhaaldelijk scherp kantte tegen het anti- Vlaamse beleid van bepaalde partijen, maar
ook de nadruk legde op de verschillen tussen CVP en Volksunie:
Ruys heeft die zin niet zó maar neergepend. Het is nogal wiedes dat CVP-politici de
nadruk leggen op het verschil tussen hun partij en de Volksunie. Dat Ruys het nodig
vond precies dit element te onderstrepen, wijst er op dat het kenmerkend was voor
de persoonlijke opvattingen van wijlen de
Senaatsvoorzitter
De paden van de politiek zijn zo grillig als die van het leven. Onze senator Rik Vandekerckhove is een halfbroer van Robert Vandekerckhove. Ze stammen uit een gezin,
waarin zeventien kinderen van twee moeders geboren werden. De katolieke Westvlaamse achtergrond in een midden van ondernemende zelfstandigen is voor beiden
dezelfde geweest Er is tussen hen een nogal belangrijk verschil in leeftijd: Robert
werd geboren in 1917, Rik in 1932. Dat is bijna de sprong tussen twee generaties. En
misschien heeft dit wel een belangrijke rol gespeeld in het feit, dat twee broers uiteindelijk zo'n verschillende wegen gingen.
Robert Vandekerckhove was nog kind in 1928 toen de Belgische bisschoppen het
Vlaams-nationalisme plechtig verdoemden. Zijn eerste bewuste humaniora-jaren in
West-Vlaanderen heeft hij beleefd toen, het AKVS het steeds moeilijker kreeg, na de
bisschoppelijke veroordeling, vooral nadat kanunnik Dubois in 1929 de JVKA — de
latere KSA — gelanceerd had als vechtmachine tegen de Vlaams-nationale studentenbonden.
In de eerste helft van de jaren dertig zou deze strijd tussen KSA en AKVS blijven
doorwoeden. Steeds meer ten nadele van het AKVS. Maar niet zonder dat de KSA
als het ware verplicht werd, mét de woordenschat ook een deel van de erfenis van
het AKVS — zij het dan ongewild — over te nemen. Rik Vandekerckhove lag toen in
de wieg.
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naat, werden aangehouden en
opgesloten.
De
zoveelste
Waalsgezinde kroegbaas die er
met het geweer op los ging,
wordt ongemoeid gelaten.
Geweld is nooit goed te praten,
van wie het ook komt Het is
echter een ongehoord schandaal dat iedere uiting van echt
of vermeend Vlaams geweld
ongenadig beteugeld en bestraft wordt, terwijl de Waalsgezinde hetze en terreur straffeloos hun gang kunnen blijven
gaan.
Daar komt nog bij dat de nieuwe golf van onrust in de Voerstreek het rechtstreekse gevolg is van een dwaze, hatelijke
en anti-Vlaamse 'K>verheidsmaatregel: het verbod van de
karnavalviering in de Vlaamse
Voerdorpen.

De wet is nochtans terzake precies dezelfde ten zuiden en ten
noorden van de taalgrens. Deze
wet bestempelt nog altijd — en
tot nader tegenbericht — de
aktiviteiten van de vrije zenders als illegaal. Men zou het
parket dan ook niet kwalijk kunnen nemen dat het optreedt indien dit optreden overal in het
land op dezelfde wijze zou gebeuren.
Maar terwijl de Vlaamse vrije
zenders opgejaagd wild zijn,
veroveren de francofonen de
eter.
En dat men liefst niet afkoma
met het smoesje van de scheiding der machten: het parket in
Wallonië en francofoon Brussel
wordt in zijn eenzijdige lankmoedigheid gesteund en bevestigd door de Franstalige politieke wereld.

wegen

In de tweede helft van de jaren dertig stond ergens tussen deze vervagende fronten
een vrij onaanzienlijke en hoofdzakelijk tot West-Vlaanderen beperkte studentengroep: het Jong-Volksche Front, een nieuwe en scherpere
anti-Vlaams-nationale
vechtmachine in het kielzog van de katolieke partij Haar ledental was nooit groot en
haar invloed moeilijk meetbaar Om haar Vlaams-nationale tegenstander zo scherp
mogelijk te bestrijden, bediende ze zich van diens woordenschat en bewoog zich op
diens terrein. De Jong-Volksche Fronters spraken over Dietsland en gingen met de
kalkploegen van Grammens mee of ze er bijhoorden. Maar ze vergaten nooit, dat hun
keuze elders lag en hun weg een andere zou zijn: hun werk was gericht op de neergang van het politiek Vlaams-nationalisme en de opgang van de katolieke partij
Niet alle Jong-Volksche Fronters zijn nadien op dezelfde weg gebleven. Edgar Van
Cauwelaert heeft een belangrijke rol gespeeld in de Vlaamse strijdverenigingen. Daniël Deconinck militeerde een tijd in de Volksunie, tot bij het avontuur met de Vlaamse
Demokreten.
Maar vooral de Westvlaamse CVP heeft onmiddellijk na de ooriog kunnen oogsten uit
het zaad dat in de jaren dertig was gezaaid. Berten De Clerck, Renaat Van Elslande en
Robert Vandekerckhove behoren tot de Jong-Volksche Fronters die in de CVP een
belangrijke rol spelen of speelden.
De lijn die Manu Ruys in de biografie van Robert Vandekerckhove onderkende, is
blijkbaar een konstante geweest in diens leven. Deze in de dagelijks omgang steeds
hoffelijke, vaak beminnelijke maar altijd koppig-rechtlijnige Westvlaming behoorde tot
de onverzettelijkste tegenstanders van de Volksunie. Het moet voor hem een groot
moment geweest zijn, toen hij iemand als Wilfried Martens kon onttrekken aan de
werfkracht van het Vlaams-nationalisme.
Hem weze de rust en de vrede, daar waar Geen Verschillen Meer

Zijn.
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Waar is de Vlaamse GIM goed voor?
•^%4m.VÊmam'

m'^mn^^K.y^

Deze week werd de Vlaamse G I M
geïnstalleerd; GIM staat voor
Gewestelijke Investeringsmaatschappij
en is een overheidsinstelling. Deze
gewestelijke GIM zal voortaan
opereren naast de N I M : Nationale
Investeringsmaatschappij.
En meteen zitten we midden het
politiek-ekonomisch jargon dat de
laatste jaren een enorme opgang heeft
gekend. Want behalve de G I M en de
N I M zijn we bij voorbeeld ook de
G O M en de D N B rijk: de Gewestelijke
Ontwikkelingsmaatschappijen en de
Dienst voor Nijverheidsbevordering.
Al deze overheidsdiensten werden in
het leven geroepen om de nijverheid in
dit land te bevorderen.
Ware het niet dat het ingrijpen van de
overheid in het industriële leven de jongste
jaren langs geen kanten geleid heeft tot
gezondmaking, we zouden ons moeten
verheugen bij de start van de Vlaamse Gewestelijke Investeringsmaatschappij, die
op het eerste gezicht een pre-federale instelling IS
Maar het zou allemaal veel te mooi zijn. Immers, terwijl de Waalse GIM (of beter
SRIW) vorig jaar startte en intussen 2 miljard kredieten toegewezen kreeg, blijkt de
Vlaamse GIM het vooralsnog te moeten
Stellen met 400 miljoen frank gemeenschapsgeld...
Dit betekent dat deze Waalse instelling vijf
keer (!) meer financiële middelen ter beschikking heeft (en inmiddels reeds voor
de helft heeft opgebruikt) terwijl de gelijksoortige Vlaamse instelling nog in het Antwerpse naar geschikte kantoren aan het
zoeken is...
Maar, het is allemaal nog veel erger (en
vooral uitzichtlozer) dan deze simpele
wanverhouding van GIM-kredieten.
Want, hoewel de oprichting van de Gewestelijke Investeringsmaatschappij reeds
een tijd geleden in het vooruitzicht werd
gesteld, dient in de gegeven ekonomische
situatie de vraag gesteld waarvoor dit zo-

Tihange
Zelfs de meest verwaten aanhanger van kerncentrales zal
nog altijd toegeven dat energie
uit atoomkracht een aantal levensbelangrijke
problemen
stelt inzake veiligheid, bescherming, ontoegankelijkheid van
kerncentrales en bewaking ervan.
In ons bloedeigen Koninkrijk
blijkt het echter mogelijk, dat
een sociaal konflikt uitgevochten wordt door vakbondsbezetting niet alleen van het terrein
of de omgeving van een centrale, maar van de kontrolekamer
zelve.
De nationale leidingen van de
vakbonden nemen doodgemoedereerd akte van dit «fait accompli», leggen er zich bij neer
en dekken het.

...Teken aan de wand
Terwijl er ernstig gediskuteerd
wordt over hoe een ramp moet
worden voorkomen als er een
vliegtuig op een kerncentrale
valt, als er een zot tot de kommandopanelen zou doordringen, als er barst komt in het
koelwatersysteem enzoverder,
blijkt de werkelijkheid de verbeelding te overtreffing: je
wandelt als staker doodgemoedereerd tot in het hart van de
kontrolekamer, je installeert je
rustig en je wacht op de minister die een praatje zal komen
slaan. En dit is geen science fiction.
Er is geen enkel land ter wereld
buiten België, waar een toestand zoals te Tihange zou mo-
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Alweer op drieledig spoor
veelste overheidsingrijpen op het industriële terrein wel goed is. Terwijl onderhand voldoende gewezen werd op het ondoorzichtige en dus weinig efficiënte middel van overheidssteun aan bedrijven en
sektoren in moeilijkheden, worden w e nu
gekonfronteerd met het feit dat er weinig
of geen geld meer over is om nog gezonde
bedrijven en sektoren met toekomstkansen een passende overheldsinjektie te geven.

gelijk zijn of geduld worden.
Hoezeer het algemeen belang
hier reeds is aangevreten door
het groepsbelang en de partikuliere egoïsmen, blijkt te Tihange met onheilspellende duidelijkheid.
Waarvoor hebben we eigenlijk
nog altijd een regering?

Hoge pensioenen
toch omlaag?
Sinds jaar en dag werd het
schandaal aangeklaagd van superhoge pensioenen voor hoge
ambtenaren in tegenstelling
met de hongerpensioenen voor
tienduizenden kleine lieden. In
1978 werd door de toenmalige
minister van Pensioenen Wyninckx voorgesteld, de hoge
pensioenen te beperken tot
70 "/o van de wedde van een sekretaris-generaal. Konkreet betekende
dit
als
maximum
110.000 fr. per maand (wat nog
schromelijk overdreven is). De
h. Wyninckx verdween toen de
nieuwe regering werd gevormd
en van zijn versoberingsplan in
pensioenen
dreigde
weeral
niets in huis te komen. Nu kondigt minister Califice aan, dat
de plannen van Wyninckx toch
zullen uitgevoerd worden. Men
zou beginnen per 1 januari
1883. Dit zou op het globale
pensioenbudget een besparing
van 3,5 miljard betekenen. Er
zou ook «iets» gedaan worden
tegen de kumulvan pensioenen
(er zijn hier profiteurs die drie
hoge pensioenen genieten!).
Waarom moet dit alles zo lang
duren? En waarom wordt piet

En toch lopen de promotoren van overheidsinvesteringen mekaar voor de voeten zoals nooit voorheen: de «handelsreizigers» van de NIM, de GIM, de SRIW, de
vijf Vlaamse GOM's, de Waalse SDR, de
nationale DNB...

Mistig
Daarbij vergeten we nog al die andere
commerciële jongens van bij voorbeeld de
Nationale Maatschappij voor Krediet aan

drastischer opgetreden? Het
huidige voornemen is inderdaad nog aan de zeer lage kant

Plaats vakant...
Toen enkele jaren geleden de
werkloosheidsstatistiek
een
enorme hoge vlucht begon te
nemen, en er geen hoopgevende perspektieven waren voor
een spoedige beterschap, werd
er op regeringsniveau gezocht
naar wondermiddelti.es. En die
werden gevonden. Men zou
werklozen omdopen in BTK-er
of aan een job helpen als tewerkgestelde werkloze.
Nu blijkt evenwel dat het stelsel van het Bijzonder Tijdelijk
Kader voor weinig meer goed
geweest is dan om een tijdlang
de statistieken van de werkloosheid in dit land te vertekenen.
Want de tewerkstelling in dit
kader biedt de betrokken werknemers weinig goede perspektieven, nu het blijkt dat de BTKprojekten ook en vooral bij openbare diensten in hoofdzaak
goed waren om tal van plaatsen
met vakante betrekkingen in
die periode niet op te vullen.
Waar kontraktueel behoorlijk
aangeworven personeelsleden
voor goede diensten zouden
kunnen zorgen, wordt nu g e - ,
jongleerd met werklozen.

de Nijverheid, de Société Générale en dies
meer, die toch ook met een flink pak gemeenschapsgeld werken.
Al die instellingen heten te werken aan een
vernieuwd industrieel Ijeleid of, dat is de
jongste motivatie, in het kader van de antikrislswet.
Maar in de praktijk moet toch maar immer
weer blijken dat uiteindelijk vooral geld gepompt wordt in zieke bedrijven, in zieke
Waalse ondernemingen op de eerste
plaats, die ondanks stevige miljoeneninjekties uiteindelijk toch nog ter ziele gaan Een
aantal ondernemingen waar de overheid
zelfs het beheer in handen nam ging zelfs
over kop nadat een bedenkelijk beheer de
reddingsoperatie
helemaal
hopeloos
maakte
Een instelling als de Vlaamse Gewestelijke
Investeringsmaatschappij, waarbij de sociale partners in het beheer betrokken zijn,
zou voor Vlaanderen een prachtig werkinstrument kunnen zijn. Maar, bij de huidige
mistige politiek-commerclele gang van zaken dreigt het een miskleun te worden. Alleen al omdat deze GIM niet de rol kan
spelen die van deze instelling Verwacht
zou mogen worden; de Vlaamse GIM
werkt in de schaduw van en met enorm
veel minder geldmiddelen dan de Nationale Investeringsmaatschappij.
Mocht de GIM uiteindelijk bijdragen tot de
tweeledige splitsing van de Nationale Investeringsmaatschappij, dan zou er (alleen
al beleidsmatig) een behoorlijke sanering
doorgevoerd worden.
Maar het tegendeel blijkt te geschieden:
na de Waalse en Vlaamse investenngsmaatschappljen wordt nu ook de oprichting van zo'n Brusselse Instelling in het
vooruitzicht gesteld: een prachtvoorbeeld
van de drieledige gewestvorming die zich
op ekonomisch en financieel vlak aan het
voltrekken is.
Intussen leggen de Vlaamse regeringspartijen nog immer forse verklaringen af over
de noodzaak van een tweeledige reglonallzering van dit land... (hds)

BTK-cijfers en wegwerking van
tewerkgestelde werklozen uit
de statistieken van de werkzoekenden kan verdoezeld worden
dat de psychologische kaap
van het halfmiljoen feitelijk
werklozen oversl:hreden
is.
Waar is dit trieste sociale spelletje goed voor?
Hoe weinig ernstig het probleem van de werkloosheid
door de regering wordt aangepakt kan toch maar blijken uit
het feit dat na één jaar vakature
nog immer geen nieuwe vaste
wervingssekretaris werd benoemd. Kandidaten zonder én
een blauwe én een gele én een
rode partijkaart hoeven zich
niet aan te melden.

Rijkswacht..

...voor vast
wervingssekretaris

In de Brusselse randgemeente
Zellik houden zich nu al enkele
weken een honderdtal zigeuners op die vanuit Skandinavië
komen en spoedig de tocht
naar Zuid-Frankrijk zullen aanvatten. Waar zigeuners zich
herhaaldelijk reeds bekloegen
over het onvriendelijk onthaal
dat hen bij de doortocht in ons
land te beurt viel, hadden deze
nomaden evenwel niet te klagen. Het Zelliks gemeentebestuur trof van de eerste dag een
regeling om het tijdelijk verblijf
van de zigeuners in de gemeente én voor de woonwagenbewoners én voor de Zellikenaren
zonder veel last mogelijk te maken.

Inmiddels kan natuurlijk officieel gesteld worden dat er in
ons land -slechts» 320.000 volledig werklozen zijn. M i d d e l s

De vijftig woonwagens werden
behoorlijk op een rijtje gezet
aan de Pontbeeklaan en het
Breugelpark, en tevens voor-

zien van elektriciteit en water.
De gemeentelijke politie houdt
een zigeunervriendelijk oogje
in het zeil.

Onderbemand?
Groot was dan ook de verwondering, bij de zigeuners én bij
het gemeentebestuur van Zellik
toen ruim een week geleden bij
het krieken der dagen een forse
rijkswachtmacht het zigeunerkamp met veel omhaal en vooral met veel bruut geweld kwam
binnenvallen.
Het motief van dit optreden
heette: routinekontrole van de
identiteitspapieren. Maar de
rijkswachters traden daarbij
hoegenaamd niet op als vrienden van de zigeuners. De gezinnen werden uit hun bed gehaald, hun woontenten werden
overhoop gehaald en het geheel nam allures van een razzia
aan, hoewel er nergens melding
werd gemaakt van een of ander
behoorlijk motief, zoals de traditionele
diefstalklacht.
Dit
rijkswachtbezoek geschiedde
niet één keer, maar bij herhaling. Bovendien bleek dat noch
de gemeente-overheid noch de
plaatselijke politie van dit optreden vooraf verwittigd waren,
laat staan dat ze er zouden om
gevraagd hebben.
Achteraf werd in het schepenkollege van Zellik de ergernis
niet onder stoelen of banken
gestoken.
Overigens blijft het rijkswachtkommando klagen over gebrek
aan
manschappen
om
de
broodnodige diensten te verzekeren-

n
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Hongeren.
Reeds 10 dagen zijn twee Baskische vluchtelingen in hongerstaking in de Joannes de Doperkerk (Begijnhofplein) Brussel. Opnieuw moeten Basken
als laatste middel het risico lopen hun gezondheid zwaar aan
te tasten voor elementarie
rechten. Voor wie de zaken van
nabij volgt weet dat opnieuw
een zyvare repressie het begrip
demokratie fel afgezwakt heeft.
Zelfs de gematigde PNV (Baskische nationalistische partij)
heeft onlangs haar 9 parlementairen teruggetrokken uit de
Cortes in Madrid. Ondertussen
speelt Frankrijk het spelletje
mee van de zogenaamde demokratie en neemt maatregelen tegen Basken die uit het Zuiden
zijn gevlucht.. Nochtans heeft
Frankrijk als politieke vluchtelingen opgenomen lieden uit de
Zwitserse Jura en het franstalige Quebec, hoewel daar de demokratie wel een aantal graden
hoger ligt dan in het Spanje,
waar internationale organismen
In ruime dossiers hebben bewezen dat er nog steeds naar
de oude metoden gefolterd
wordt.

voor gerechtigheid
Ook werd voor uitspraken op
meetings de parlementaire onschendbaarheid
opgeheven
van de in Vlaanderen gekende
radikale nationalist Telesforo
de Monzon. De echtgenoot van
de hier nog meer gekende Baskische zangeres Maite Idirin
mag Spanje niet meer binnen.
Reden: zijn
doktoraatstesis
over de geschiedenis van het
Baskenland waarmee hij gelauwerd werd aan de Parijse Sorbonne wordt als staatsgevaarlijk beschouwd in Spanje. Zo
zie je maar. «Wee de minderheden» blijft nog steeds gelden in
een hipokriet Europa dat be-

paalde volkeren niet erkend.
Het zou een schande zijn dat
een land als België, dat voldoende oog «zou moeten hebben» voor de speciale situatie
van een volk als de Basken, de
toestand van de hongerstakers
niet legallzeert. Of moet men
ook hier het Jacobijnse Frankrijk gehoorzamen?

Steinebrück...
Er is op 31 januari jl. in de kamer van Volksvertegenwoordigers enig gehakketak geweest
tussen de heer Evers (PRL),
burgemeester van Eupen, en de
heer Geens (CVP), minister van
Financien.
Inzet van hun onenigheid was
het nog op te richten tolkantoor
op de autoweg A 27 te Steinebrück.
Uit de uiteenzetting van de
heer Evers bleek dat het tolkantoor aldaar een Duitse aangelegenheid zal worden; wat hij zou
willen voorkomen en wat de minister van Financiën nogal gelaten over zich laat gaan.
Dit voorval leert ons:
De Duitsers van België zien uit
naar werk in eigen streek. Uiteraard is er niet veel, en niet zeer
verscheiden. Voor het behoud
van deze kleine volksgroep is
het van levensbelang dat ze
niet leegbloeden in uitwijking.
In de huidige politieke struktuur (geen Duits kiesdistrikt)
komt het weliswaar voor dat
een tot in het parlement geraakt
Duitstalig
politicus
opkomt
voor de stoffelijke belangen
van zijn streekgenoten. Hij zal
echter verzuimen of het niet
wagen (of er geen oog voor
hebben), zulk optreden in zijn
veel belangrijker volksnationaal verband te plaatsen.

.„verkeerde kant
De Belgische overheid, in dit
geval een Vlaming, bekreunt

zich weinig om het volksnationaal aspekt van de problemen
waarmee ze te maken krijgt. Het
IS al mooi als ze niet aan de verkeerde kant gaat staan, zelfs
wanneer het Vlamingen betreft.
Laat staan dat zij zou rekening
houden met de belangen van de
Duitse burgers.
De Duitse overheid, in dit geval
de Bondsrepubliek, trekt zich al
evenmin iets aan van het lot der
in België wonende Duitsers.
Wat maakt het voor de bevolking van een groot land als de
Bondsrepubliek uit, 200 of zelfs
meer arbeidsplaatsen niet te
«verliezen» maar «niet bij te
krijgen»? Op het gebied van de
tewerkstelling speelt dit nauwelijks mee. Voor Belgie's Duitse grensbevolking is dit echter
relatief belangrijk. Omwille van
de tewerkstelling zelf én omwille van hun handhaving als
volksgroep. De Bondsrepubliek had hen dit steuntje in de
rug best kunnen geven. Maar ze
vertikt het.

Lydia De Pauw
De Vlaamse Brusselaars moeten gewoonweg zichzelf zijn,
ongecomplexeerd als volwaardige Brusselaars handelen, en
vooral, overal aanwezig zijn.
«Deze en andere behartenswaardige
dingen
vertelde
staatssekretaris
Lydia
De
Pauw op een gelegenheidstoespraak over «de positie van de
Brusselse Vlamingen».
Moest de rode Leeuwin De
Pauw
echt
staatssekretaris
worden om tot zo'n konklusie te
komen? De Brusselse Vlamingen zullen haar ministeriële
woorden niet zonder gemengde
gevoelens akteren. Staan de
Vlamingen die in Brussel wonen niet voldoende op de bres?
Of zou het gewoonweg de taak
van een Vlaamse staatssekretaris kunnen zijn om precies die
Vlamingen de ondersteunende

sociale, kulturele en politieke
middelen te geven waar de
Vlaamse beweging reeds jarenlang uitzichtloos voor gestreden heeft_.

Hatry, alternatief
De PDG van de Belgische Petroleumfederatie,
professor
Paul Hatry, heeft dinsdagavond
betoogd dat het petroleumtijdperk nog bijlange niet ten einde
is. De man pleit natuurlijk voor
zijn winkel.
«Nieuwe technieken en het intens speuren naar bijkomende
voorraden maken dat de rol van
de fossiele brandstoffen nog
lang niet is uitgespeeld — in tegenstelling tot wat sommigen
wel eens beweren».
De ULB-prof ziet de petroleum
zeker tot het jaar 2.000 nog als
een wezenlijke basis-energiebron, en omdat hij geen einde
ontwaart aan de dolle prijzenspiraal pleitte hij voor de noodzaak van rationaler gebruik,
zegge en schrijve besparingen.
Maar hij stelde in hetzelfde betoog dat alternatieve energiemiddelen een goede kans.x>p
doorbraak hebben indien maar
stevig wetenschappelijk werk
gepresteerd wordt.
Zo hoort de politieke overheid
het ook eens van een ander.

«Vlaamse
deelregering»
Pers, radio en tv slaan ons om
de haverklap om de oren met
initiatieven, verklaringen, vergaderingen, beslissingen «van
de Vlaamse deelregering».
Zo dreigt de legende te ontstaan dat Vlaanderen werkelijk
beschikt over een deelregering.
En dat het met de autonomie
dus al een heel eind is gevorderd.
Het woord «deelregering» heeft
geen enkele andere dan de let-

terlijke betekenis het is een
deel van de nationale regering,
een ministerkomitee zoals er
een dozijn bestaan
De dames en heren van de
deelregering gaan af en toe
eens aan een andere tafel zitten, voeren te dier gelegenheid
zelfs eventjes een andere titel
en «spelen» regerinkje. Maar ze
zijn allemaal lid van de éne
nationale regering, uit wier handen zij ieder schijntje van gezag en centen moeten krijgen.

Uitverkoop
Iemand die het ook niet met
minder dan 100.000 fr. per
maand kan stellen is ex-regent
prins Karel. Nu door het besluit
van de Oostendse gemeenteraad van Oostende het domein
Raversijde niet meer verkoopbaar is, zou de prins de veiling
van een groot gedeelte van zijn
roerend bezit overwegen, vooral bestaand uit schilderijen van
beroemde meesters, Chinees
porselein en al wat in hogere
kringen moet bijdragen tot de
status van de happy few.
Daarmee
zou
prins
Karel
slechts het voorbeeld van zijn
broer, ex-koning Leopold volgen, die enkele jaren geleden
eveneens een gedeelte van zijn
roerend goed verkocht, w.o.
schenkingen van het publiek
(o.a. amateursportretten van
Belgische koningen, geschilderd door vlijtiger dan bekwame zondagsschilders). De Saksen-Koburgers zijn altijd gebrand geweest op geld en goed.
Vooral Leopold II blonk daarin
uit, doch zijn opvolgers bleken
niet minder happig op het «slijk
der aarde». De nakende uitverkoop van een bezit van een lid
van de koninklijke familie valt
samen met de 150ste verjaring
van België en met een regimekrisis zonder weerga. Is dat een
symptoon van een onomkeerbare scheiding''

150 maal neen!
De toen als aktivist naar
Nederland verbannen dichter
René De Clercq dichtte in 1930
bij honderd jaar België:
Komt nu het bovenst
onder
geschiedt het vreemde
wonder
dat Vlaanderen, fier
Vlaanderland
meeviert het eeuwfeest
zijner
schand
Moeten wij ook nu aan
halfwassen Vlamingen diezelfde
vraag weer stellen? Zo ver kan
een volk inderdaad afdwalen
van zijn eigen lotsbestemming,
dat het zijn eigen schande zou
gaan bejubelen. Vergoelijkend
kunnen wij zeggen dat ze er op
school (en ook op radio en tv)
zo weinig over vernamen dat
men hen nog steeds de oude
leugens kan wijsmaken. Moeten
wij het nog even op een rijtje
zetten?
In een door eeuwen rannpspioed
verachterd Vlaanderen heeft de
Nederlandse koning Willem, in
een grootscheepse politiek
zowel op geestelijk als mateneel
vlak, gepoogd de Vlaamse
achterstand ten opzichte van
Noord-Nederland in te halen Hij
stuitte hier op een weerstand
van konservatieve katolieken die
nog volledig onder de knoet
lagen van een reeks
bisschoppen uit Franknjk, hier
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benoemd onder Napoleon Een
van de meest tragische
voorbeelden is wel dat tegen de
taalwetpolitiek van Willem, die
bezig was op korte tijd
Vlaanderen van zijn Frans vernis
te ontdoen, bij ongeletterde
boeren handtekeningen werden
verzameld door onderpastoors
die deze landlieden heten
tekenen met een kruisje Willem
werd verdreven Vlaanderen viel
voor 100 jaar terug in een totaal
dienende rol. Levensgroot doemt

daar bastaard-Brussel voor ons
op, dat door de politiek van
Willem voorbestemd was om
een tweede Amsterdam of Den
Haag te worden in de Verenigde
Nederlanden
Geven wij eerherstel aan koning
Willem met de woorden die oudgoeverneur Roppe schreef in
het voorwoord van het boek
van dr De Jonghe De
taalpolitiek van Willem I Het
klinkt letterlijk zo 'Tussen de

staatshoofden die over onze
gewesten hebben geregeerd zijn
er weinigen die met zoveel
dagelijkse inspanning, met zoveel
persoonlijke inzet en met zoveel
zakenkennis hun regeringstaak
hebben ten uitvoer gebracht als
koning Willem dit heeft gedaan»
Kan men een mooier lof kri]gen?
Een Nederlandse vnend schrijft
in 1836 aan de vader van de
Vlaamse beweging. Jan Frans
Willems 'Wisten de Belgen, hoe

Brussel
tweede
worden
'Stomme
Portici'
anders

kon een
Amsterdam
maar de
vim
besliste er
over-

lief de wettige koning zijn
Vlaanderen en Brabant heeft
gehadi' Zelfs de Belgicist bij
uitstek Pirenne schrijft in zijn
geschiedenis van België 'Hij
was niet en wilde niet zijn de
koning van Holland, maar de
koning van de Nederlanden»
Zonder de muitenj van 1830 zou
het Vlaamse volk spoedig zijn
achterstand hebben ingehaald
en wellicht (zoals Van
Haegendoren het schrijft) vanaf
1860 even Nederlands geweest
zijn als de Noordbrabanders van
de streek van Breda of de
Nederlands-Limburgers, en even
weinig Hollands als zij
Het ware te schoon geweest
Het heeft met mogen zijn. Na
150 jaar kan de bezinning hierop
ons de kracht geven om verder
onze tocht te gaan Met de
vaste wil om de tirannie te
verdrijven die ons het hart
doorwondt
En dan wordt waar, wat
diezelfde Rene De Clercq
schreef in het slot van zijn
geciteerd gedicht
Rouw, rouw bedrijft de Vlaming
bij dit feest der beschaming
Maar in die rouw ligt reeds een
daad
Niet Vlaanderen' België vergaat'
Walter Luyten
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Vlaanderen
»ren in ruil voor
een adjunkt-generaal
unkt-generaal ?
Het overlijden van senaatsvoorzitter R Vandekerckhove heeft de
reeds vierkantig draaiende werkzaamheden van kamer en senaat
een week stil gelegd Dit oponthoud valt samen met de verklaringen van premier Martens, die nog
vóór Pasen komaf wil maken met
de versobenngswet en de tweede
faze van de staatshervorming
Tot wat dit kan leiden bleek maandagochtend uit het geharrewar
van tegenstrijdige berichten over
het al dan met plaatsvinden van de
CVP-top Per slot van rekening
werd de vergadering tot vandaag
verdaagd
Veel «nieuws» zal er met te rapen
zijn op de Tweekerkenstraat
Staatshervorming en versobenngswet zullen rustig hun gangetje kunnen verderzetten, en links
of rechts zal wel een doekje voor
het bloeden gevonden worden.
Heel wat faktoren wijzen in deze
richting het plotseling opduiken
van gnjzende eminenties zoals A
Cool en G Eyskens en de vermanende vingers in de ACW-pers
dat het nu eens eindelijk moet gedaan zijn met het communautair
welles-nietes spelletje

Stelselmatig
De senaat heef het wetsontwerp betreffende de financiering van de universitaire investeringen
goedgekeurd.
Ondanks het verzet van de Volksunie-fraktie, bij monde van senator G. De Rouck, blijft de 5050 verdeling tussen Vlaanderen
en Wallonië behouden. De verwijzing naar het talrijke protest
van de Vlaamse wetenschappelijke wereld, de
grotere
expansie van de Vlaamse universiteiten, het feit dat de
Vlaamse gemeenschap meer
dan 60 °/o van de Belgische bevolking vertegenwoordigt,- het
baatte allemaal niets. De achteruitstelling van Vlaanderen
zet zich stelselmatig verder.

Karnaval
Zowel In kamer als in senaat is
op initiatief van resp. J. Gabriels en W. Jorissen het verbod om karnaval te vieren in de
Voerstreek ter sprake gekomen. De heer Gramme, minister
van Binnenlandse Zaken, beriep zich op de gemeentelijke
autonomie om de laksheid van
de Limburgse goeverneur te
vergoelijken. Om de burgemeester van Voeren wit te wassen, diepte hij een dekreet op
van augustus 1790 dat aan de
gemeenteraden
bevoegheld
verleent inzake de handhaving
van openbare orde en r u s t

Veiligheid
In ons land is het gebruikelijk
dat de vakbonden zorg dragen
voor de uitbetaling van de
werkloosheidsuitkeringen. De
' vele overvallen, vooral op Limburgse A B W - k a n t o r e n , doen
volgens senator C. Van Eisen
talrijke vragen rijzen over veiligheid en verantwoordelijkheid. Op zijn bemerking dat de
uitbetaling beter zou geschieden met een overschrijving via
PRK of bank, antwoordde de
minister van Tewerkstelling en
Arbeid
bevestigend.
Sinds
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Dat laatste zal waarschijnlijk het
enige positieve resultaat zijn van
de CVP-bezinning Eindelijk zullen
w e het ware gelaat van deze partij
kunnen aanschouwen Tot nog toe
bleef dit verborgen achter een wazig net van dubbelzinnigheden en
schijnheiligheden, opgepoetst met

1974 bestaat trouwens deze
mogelijkheid. Maar de vakbon•den zullen niet al te snel afstand doen van hun rol als betaalorganlsme, omdat dit hen
een mogelijkheid biedt tot ledenwerving.

straffe verklaringen, showstukjesbeneden-alle-peil en een gepoker
met amendementen
In'alle duidelijkheid zal men kunnen vaststellen dat de versobenngswet Vlaanderen regelrecht in
de vangarmen van de ekonomische drieledigheid voert in een

hele reeks instellingen die haast
het ganse ekonomische leven bestrijken krijgt ook Brussel, naast
Vlaanderen en Wallonië, een voorbehouden beheerderszetel
In alle duidelijkheid zal men kunnen vaststellen dat de tweede
faze van de staatshervorming de
drieledige gewestvorming onom-i,
keerbaar en definitief installeert
met Brussel als gelijkwaardig gewest, zonder waarborgen voor de
Brusselse Vlamingen en met een
nadelige financiële regeling
In alle duidelijkheid zal men kunnen vaststellen dat alle rechtmatige Vlaamse eisen opgeborgen zitten in een parlementaire werkgroep, terwijl Walen en Franstalige
Brusselaars verwerven wat ze in
essentie nastreven
Uiteraard zal de CVP dit al te grof
gezichtsverlies trachten te verdoezelen met een reeks beloften
op lange termijn De kranten staan
bol van mogelijke beloften, zoals
bv de aanduiding van een Vlaams
adjunkt-griffier bij het Brussels gewest Zelfs zó duidelijk zal het
Vlaams gelaat van de CVP zijn
Vlaanderens toekomst in ruil voor
een partijpolitieke benoeming

Kofka
of Marx Brothers ?

Onsamenhangend
De voorgestelde landbouwprijzen van de Europese Kommissie voor de oogst 1980-81 hebben bij de landbouwers voor
heel wat deining en verontwaardiging gezorgd. In afwachting van de EEG-nachtzittingen,
heeft ook de senaat er een
avonddebat aan gewijd.
De kommissie stelt een verhoging van 2,4 "/o voor, wat volgens senator M. Capoen voor
België op een gemiddelde verhoging van minder dan 1 procent neerkomt Hierdoor wordt
het verschil van 30 procent met
de vergelijkbare inkomens uit
de arbeidssektor nog v e r g r o o t
De EEG voert daarenboven volgens de senator een onsamenhangend landbouwbeleid, dat
aan de essentiële doelstelling
voorbijschiet nL het verminderen van de landbouwoverschotten.

Afwachten
Kamerlid W. Kuijpers Interpelleerde de minister van Nationale Opvoeding over de wedderegeling voor het opvoedend
hulppersoneel. Reeds vier jaar
wordt deze kwestie in het parlement behandeld. Het blijft
evenwel bij veel beloven en
weinig geven.
Aan de onverantwoorde wedderegellng en de flagrante onderwaardering van deze beroepskategorie moet een einde
gesteld; een nauwkeurige taakomschrijving en mogelijkheden
tot bijscholing zijn dringend.
Het antwoord van minister Ramaekers klonk overtuigend en
bevredigend. W. Kujipers diende dan ook geen motie in. Afwachten nu maar!

Reeds langer dan een jaar wordt In het parlement het dossier van A Piraux heen en weer gesleept van parlementaire vraag naar interpellatie.
Veel aarde brengt dit allemaal blijkbaar niet aan de dijk.
Verleden week konfronteerden de Westvlamingen D. Claeys (CVP) en
£ Vansteenkisten de kersverse minister van PTT voor het eerst met
deze onverkwikkelijke zaak. Aanleiding was de aanstelling van de heer
Plraux tot geneesheer-direkteur bij de regie der posterijen.
Een aanstelling die, aldus het VU-kamerlld, zowat het midden houdt
tussen Kaf ka en een film van de Marx Brothers: uitgesloten uit zijn vakbond, geschorst door de minister met behoud van een meer dan begerenswaardige wedde, en dan geneesheer-direkteur zonder ook maar
eens een stetoskoop van ver of nabij aanschouwd te hebben.
Het dossier A. Plraux is evenwel slechts de top van de PTT-ijsberg. De
vakbondsdruk blijft in de sociale dienst even oppermachtig. Onverantwoorde en onwettige benoemingen zijn legio: * Partijkaarten en syndikalisme hebben de weg geplaveid naar een systeem dat enkele mensen
het recht van leven en dood gaf over duizenden ambtenaren en tevens
over reusachtige investeringen liet beslissen' De katastrofale gevolgen van deze investeringen zijn bekend.
Kortom, een schrijnende toestand voor de vele eerlijke en goed menende mensen die hun boterham In de PTT verdienen. Slechts schamper
kan men de algemene verloedering van het openbaar ambt waarnemen:
de opeenvolgende tariefverhogingen, de almaar slechter wordende
dienstverlening, de verpeste atmosfeer onder de ambtenaren hebben
hopelijk hun hoogtepunt bereikt
De vele aantijgingen en aanklachten liet nieuweling Baudson onberoerd. Ontwijkend en niets-zeggend ëntwoordde hij niets! Het uitvoerend beleid blijkt in dit land Immuun te zijn voor gefundeerde perscampagnes en parlementaire kontrole.

De
VU-senaatsfraktie
heeft
scherp gereageerd tegen de
publikatie van twee koninklijke
besluiten in het Staatsblad van
19 februari jl. Hierdoor worden
negen
ambtenaren-generaal
benoemd voor de vier ministeries van de Gemeenschappen
en de Gewesten: zes van de
Franse en drie van de Nederlandse taalrol.
Dit is onaanvaardbaar. De symmetrie van het Vlaamse parlement mag geen voorwendsel
zijn voor geldverspilling op de
rug van de Vlaamse belastingsbetaler. De VU-senatoren wijzen op de nefaste gevolgen van
de onvermijdelijke inflatie van
personeel in de ministeries van
de Franse Gemeenschap, het
Frans Gewest en het Brussels
Gewest
Het antwoord op de vraag naar
wat er na 31 december 1982 zal
gebeuren met deze ministeries.
Is duidelijk: de blijvende instelling van de drieledigheid.

Mankementen
De senaat behandelde het
wetsontwerp tot oprichting van
een instituut voor veterinaire
keuring. Aan de vinnige diskussle namen de senatoren R. Vandekerckhove,
O. Van Ooteghem, R. Vandezande en C. Van
Eisen deel. De Volksunie zal
zich bij de stemming over het
ontwerp onthouden, want al betekent het vanuit het oogpunt
van de volksgezondheid een
belangrijke stap v o o r u i t toch
zijn er heel wat mankementen.
Waarom heeft men een parastatale A opgericht? Hierdoor
ontsnapt de kontrole over het
beheer zowel aan de minister
als aan het parlement Waarom
heeft men het instituut nationaal opgevat? Meer dan 90 o/o
van de slachtingen gebeurt in
Vlaanderen en 65 °/o van de
keurders zijn Vlamingen. En
waarom heeft men geen volledig kumulatieverbod doorgevoerd? Willekeurige en politieke benoemingen zullen wederom welig tieren.

Drieledige
ekonomie
De kamerkommissie voor het
bedrijfsleven heeft het eerste
deel van de programmawet afgehandeld. De vele amendementen van kamerlid W. Desaeyere om de drieledige ekonomische
struktuurmaatregelen te doorbreken en een federalizering op basis van de
tweeledigheid te organizeren,
werden verworpen. Kortom,
met instemming van de CVP,
zullen Distngaz, het Nationaal
Komitee voor de Energie, het
Sekretariaat Sektorieel Overleg, het Kontrolekomitee voor
de Elektriciteit en het Gas, de
NV Kempische Steenkoolmijnen, onherroepelijk en definitief drieledig gestruktureerd
zijn.

Zonder inzicht
• Nooit heb Ik het inzicht gehad
de perskonferentie te doen
mislukken. De verdachte kon
evenwel noch in zijn woonplaats, noch In zijn tweede verblijfplaats aangetroffen worden,> aldus luidde het antwoord van minister Gramme op
een vraag van kamerlid A De
Beul in verband met de recente
aanhouding van een gewetensbezwaarde tijdens een perskonferentie.

WIJ 7

OI1Z€ W€R6LD

Terwijl imljoenen onder tafel gegeven werden...

Dezer dagen gingen wij ook wat grasduinen in de dokumenten
van de Europese Raadkamer. Deze instelling heeft tot opdracht een nauwkeurige kontrole uit te oefenen op het gebruik
van de financiële middelen van de Europese Gemeenschap.
Haar kontrole op het gebruik van de reisgelden en de luchttaxi's door de leden van de Kommissfe is U ondertussen wel bekend.

...sprak Coppieters
in naam van miljoenen
In het Europees Parlement krijgt Maurits Coppieters een steeds sterkere faam mee de bewogen woordvoerder te zijn van de miljoenen
burgers van wie de stem in dit halfrond niet aan bod kan komen. Zij
voor wie de toepassing van de meest elementaire mensenrechten
dode letter blijft, de nationale minderheden, de volkeren zonder staat.
Is het dan te verwonderen dat ook de vertegenwoordigers van een milieuvriendelijk Europa op hem beroep deden om hun vrees te vertolken voor steeds dreigender uitbouw van de uranium- en plutoniummaatschappij? Het debat over de kernenergie, centraal tema tijdens
de februarizitting te Straatsburg, heeft ons alvast geleerd dat de nucleaire lobby zich stevig heeft geïnstalleerd en dat er hooguit een 25tal Europarlementsleden bereid gevonden worden tegen deze stroorr
te willen ingaan. Op 4 1 0 Typisch voor de nnacht van de
kernlobby was reeds de stennming
over de resolutie met betrekking
tot het opglaan van het radloaktief
afval. De aanvankelijk strenge
voorzorgsmaatregelen die de parlementaire Milieukommissie had
voorgesteld, werden dermate geamendeerd dat er van de hele resolutie slechts een schim overbleef, zodat de Duitse verslaggeefster Beate Weber zich zelfs
ver^jlicht voelde haar kollega's op
te roepen tot een neen-stem!
Kwam dan het debat over de
Energiedoelstellingen voor 1990.
Hierbij pleitte de Europese Kommissie onomwonden voor een
vervijfvoudigde uitbouw van de
kernenergie die, ter voorziening
van de algemene energiebehoeften zou moeten stijgen van 3 %
tot 15 %, terwijl het aandeel van
de andere energiebronnen (zonne-energie, fotovolvaïsche cellen,
warmteoverdracht wind-, getijden- en golfslagenergie) nog verder zou moeten dalen van 4 %
naar 3 % !

In een fel opgemerkte tussenkomst trok Coppieters van leer tegen deze uitzichtloze energiepolitiek. Een VU-optreden trouwens
van uitzonderlijk belang. Hij was

hierbij immers niet enkel de «eenzame woordvoerder» van de
Volksunie, maar hij sprak vooral
ook, met het uitdrukkelijk mandaat
van de Italiaanse Partito Radicale,
de Democrazia Proletaria, de
PUDP, van «die Grünen» die in de
Duitse Bondsrepubliek 943.000
stemmen behaalden, van de Franse milieubeweging Europe Ecologie, van de Nederlandse Politieke
Partij Radikalen én ook van de
Vlaamse AGALEV. Al deze groepen die nl. ook aan de Europese
verkiezingen hebben meegedaan,
maar die ten dele vanwege de geldende kiesstelsels geen zetels in
het Parlement konden verwerven,
zijn tegen de kernenergie. Miljoe-

Wat moet men echter denken van
een staat waarin achtereenvolgens drie regeringshoofden, een
pas met overweldigende meerderheid verkozen president en een
minister van Buitenlandse Zaken
zich terechtgewezen zien wanneer ze over de mogelijkheid van
een vrijlating van de gijzelaars een
optimistische tussentoon lieten
horen? Wat moet men denken
van Khomeiny zelf, de halfgod met
absolute macht die op zijn beurt
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Uit één van de verslagen van deze eerbiedwaardige instelling
blijkt nu dat de «grote» Europese partijen in 1978 ter voorbereiding van hun veelkleurige Europese kiescampagnes zo maar
even broederlijk de som van 193.600.000 fr. onder elkaar verdeelden. Het is goed om weten wie wat heeft gesnoept van de
Europese koek:

L

De socialisten
57.112.000 fr.
de Europese Volkspartij
47.412.460 fr.
de Europese liberalen
32.331.200 fr.
de Gaullisten
20.502.240 fr.
de Britse Konservatieven
16.978.720 fr.
de kommunisten
19.263.200 fr.
Toch eigenaardig dat een Tindemans, een Van Miert en een
De Clercq, die het tijdens de verkiezingsslag van 10 juni 1979
steevast hadden over een doorzichtig Europa, ons deze «details» onthielden. Wellicht omdat ook centen belangrijk zijn?

nen mensen hebben trouwens
angst Het zijn geen zonderlinge
fanatici, vervolgde Coppieters,

WH in Ewopg

Iran en Afghanistan:
heerschappij van het absurde
De suspense om Iran en Aghanistan blijft aanhouden. Nu al
maandenlang is een zenuwslopend touwtjetrekken tussen Teheran en Washington bezig over
de al dan niet vrijlating van de 49
gegijzelde Amerikaanse diplomaten en diplomatiek personeel
in de door studenten bezette
Amerikaanse ambassade in de
Iraanse hoofdstad. Over de inbreuk op de diplomatieke regelen wordt niet eens meer gepraat
al is het optreden van Iran een
flagrante schending. Men schijnt
het op de lange duur ook normaal te vinden dat Iraanse «studenten» het in dit incident voor
het zeggen hebben. Gaat het hier
wel om studenten? Tot nog toe
heeft men de bezetters niet als
zodanig kunnen identificeren.

Wie betoalde Europese verldezingen?

een milderende houding schijnt
aan te nemen, maar die niet reageert wanneer de «studenten»
ook hem onrechtstreeks op de
vingers tikken, door te zeggen dat
er van een vrijlating geen sprake
is, zolang de sjah niet uitgeleverd
wordt?
Daaraan scheen men nochtans de
jongste weken geen primordiaal
belang meer te hechten en werd
ingestemd met de oprichting van
een internationale kommissie, die
een onderzoek zou instellen over
de schending van de mensenrechten door het sjah-regime. Men
kreeg in Teheran de indruk dat
ook de radikaalste Iranièrs inbonden. Maar onmiddellijk werd de
domper op dit hoopvol kaarspitje
geduwd, toen na aankomst van de
kommissie nog eens de nadruk
werd gelegd op de uitlevering van
de gewezen keizer. Vermits de
sjah niet meer in de USA verblijft
doch in Panama w o o n t met beperkte bewegingsvrijheid, is de regenng van Panama tot dusver de
enige staat die over deze uitlevering kan beslissen. Aanvankelijk
heette h e t dat er van een schending van het asielrecht geen sprake was, maar nu schijnt Panama
niet langer meer zo zelfzeker te
zijn en stuurde het zelfs een waarnemer naar Teheran, om er kontakt op te nemen met de UNO-

kommissie. Dit is een kafkajaanse
situatie. Het aanvaarden ervan
komt neer op de heerschappij van
het absurde, zoals nog een Becket
en een Orwell hebben voorspeld.
Een even absurde wending neemt
de Afghaanse krisis. Als men
Brezjnev moet geloven, zijn het eigenlijk Amerika, Pakistan en China
die Afghanistan zijn binnengevallen en heeft de Sovjetunie slechts
geantwoord aan een noodkreet
van Kaboel!
Nu is het wel zo, dat reeds lang
van vóór de krisis Russische advizeurs in Afghanistan het Afghaanse leger klaarstoomden voor een
moderne oorlogvoering. Omdat
de SU-zetbaas te Kaboel niet dynamisch genoeg was, werd hij vervangen door een jongere en een
«betere», die echter op zijn beurt
aan zware kritiek onderhevig is.
O p deze politieke achtergrond
ontwikkelde zich geleidelijk een
strijd tegen de islamitische rebellen van Afghanistan, naar wie heel
wat Afghaanse soldaten overgelopen zijn.
Misschien spelen de bloedige gevechten tussen Sovjetsoldaten en
rebellen Moskou in de kaart: de
Sovjetunie kan thans terecht verwijzen naar een echte opstand, die
er enkele maanden geleden niet
was, wat slechts een zeer zwakke
basis voor een ingrijpen leverde.

Het valt nu te bezien of de opstand de Sovjetunie niet boven
het hoofd groeit omdat inderdaad
de rebellen getraind en bewapend
worden door de reeds vernoemde
buurlanden (en ook door Amerika,
dat geld en wapens ter beschikking stelt). Amerika is trouwens
ook reeds begonnen met de militaire reorganizatie van Pakistan,
wat India met bange voorgevoelens gadeslaat Ook China modernizeert met Amenkaanse hulp, terwijl Iran eveneens hulp biedt er
wel voor zorgend dat dit niet
gebeurt met Amerikaanse steun.
Indien Uncle Sam er echter in
slaagt goede vriendjes met Teheran te worden dan zou dat de Russische aanwezigheid in Afghanistan op de helling zetten. De inval
in Afghanistan heeft de haviken in
het Westen de door Moskou zo
geduchte armslag gegeven. Meer
dan ooit wordt in de NATO aangedrongen op uitbreiding van de bewapening terwijl in Amerika In versneld tempo gewerkt wordt aan
een
Amerikaanse
interventiemacht (110.000 man). Een ander
gevolg van de Russische ingreep
is het uiteenspatten van het linkse
eenheidsfront in Frankrijk en het
afwijzen van het zg. Historisch
Kompromis tussen de Democrazia Christiana en de Italiaanse
kommunisten, die verder dan ooit
van een machtsdeling met de kristen-demokraten staan (en dus zeker niet het Sovjetoptreden in
dank aanvaarden). Het gevaar
schijnt nu wel geweken dat Westeuropese kommunisten inzage
zouden gekregen hebben in Top
Secret
defensie-aangelegenheden.

doch vrije burgers die menen redenen tot bezorgdheid te hebben.
Worden niet voortdurend kerncentrales gesloten? De mensen
zijn terecht bang, want geringe doses radio-aktieve stralingen treden
permanent naar buiten. Harrisburg
heeft ons geleerd dat in weerwil
van alle technische perfekties, de
kernenergie «onkontroleerbaar» is
en dat wij enkel bij toeval aan een
katastrofe zijn ontsnapt Hoe sterk
overigens de angst van de bevolking is, wordt vandaag treffend geïllustreerd in het Bretoense vissersdorpje Plogoff, waar de Franse centrale overheid zelfs beroep
moet doen op rijkswachtbrigades
met pantservoertuigen en de keuze van een vestigingsplaats voor
een nieuwe kerncentrale met
traangas moet verdedigen. Zoals
voordien reeds in talrijke andere
gevallen is geschied (Wyhl, Brokdorf, Grohnde, Malville, Le Pellerin... en andere).
Er is trouwens geen ernstige oplossing voor de opslag van afvalstoffen. Waarom dan ook niet eindelijk meer aandacht schenken
aan hernieuwbare energietechnieken om tot een haalbaar alternatief
te komen? Waarom weigert Europa een ernstige overheidssteun
aan een snellere ontwikkeling van
milieuvriendelijke
energiebronnen? Na een frontale aanval op
het politieke establishment dat
blijkbaar onder één hoedje speelt
met de nucleaire lobby, pleitte
Maurits Coppieters voor een stopzetting van een verdere uitbouw
van kerncentrales en verwees hij
naar Zweden en Denemarken die
nu reeds gekozen hebben voor
zo'n nucleair moratorium. Daarom
moet dit Parlement besloot Coppieters, deze kwestie als prioritair
beschouwen alvorens het te laat
is. Vooraleer de nucleaire maatschappij met haar steeds hoger
oplopende
kankercijfers, haar
wildgroei van kernwapens en haar
bestendige inbreuk op de vrijheden v^n de burger ons allen onherroepelijk in haar macht krijgt
Te vroeg gelijk?
Met een achttal amendementen
op de resolutle-Energledoelstellingen 1990 probeerde Coppieters
het Europees energiebeleid om te
bulgen In de richting van een moratorium, een aanmoediging van
alle beschikbare technieken voor
het gebruik van hernieuwde energiebronnen, een strengere beveillglngspolltlek rond de kerncentrales en hij pleitte ten slotte voor de
Invoering van een trimestrieel verslag over de verdere ontwikkeling
van het energiebeleid. Hooguit
een twintigtal Europarlementsleden wilden hem hienn volgen.
Blijkbaar heeft de V U weer e^ns
te vroeg gelijk.
Jaak VANDEMEULEBROUCKE
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Een uitgave
van de
Vlaams-nationale
Studiedienst

Stad Gent neemt
nieuwe kringloopinitiatieven
De stad Gent heeft bij het selektief ophalen van glas prachtige
resultaten bereikt.
De schepen van Leefmiieu en Afvalverwerking nam onlangs enkele nieuwe initiatieven die het
vermelden waard zijn.
Oude banden zullen opgehaald
worden, kroonkurkjes verzameld
en in de haven komt zich een bedrijf uit de Nederlandse Antillen
vestigen dat vervuilde olieën
verwerkt tot benzine, gas- of
stookolies.

Waarom wil het Stadsbestuur nu
die kleine metalen stoppen inzamelen? Vooreerst kan het metaal
zelf hersmolten worden. Een bedrijf uit het Antwerpse betaalt er
1.700 fr. per ton voor. Bovendien
veroorzaken de kroonkurken allerlei problemen bij de huisvuilverwerklng. Zoals men weet wordt in
Gent het huisvuil voor het grootste deel gekomposteerd. Wat rest,
wordt verbrand. De huisvuilverwerking kost nagenoeg 2.000 fr.
per ton. Kroonkurkjes komjxjste-

Senator De Rouclc
vraagt maatregelen
voor Denderoevers
In een parlementaire vraag tot de
minister van Openbare Werken
had senator Germain De Rouck
(VU) het over de oeverversterkingen langs de Dender. Hij verwierp
het versterken door middel van
tjeton, omdat zoiets landschappelijk niet verantwoord is en vroeg
de minister vanaf nu slechts
schanskorven te gebruiken. Verder eiste hij van de minister dat
zou gestopt worden met het selektief sproeien, omdat daardoor

Ongezonde kaart
Het ministerie van Volksgezondheid van het Gezin publiceerde onlangs een eerste
kaart van de biologische
kwaliteit van de waterlopen in België.
Daaruit blijkt dat, op een paar
uitzonderingen in West-Viaanderen en Limburg na, alle
Vlaamse waterlopen sterk verontreinigd zijn. Wallonië daarentegen kan nog van zuiver water spreken.
De uitgebreide studie met overzichtelijke onderverdelingen en
een duidelijke kaart is gratis te
-bekomen bij de dienst Pers en
Voorlichting van het ministerie
van Volksgezondheid en het
Gezin, Hertogstraat 81 te 1000
Brussel, tel. 02-513.33.10 02-513.72.00.
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de steeds zeldzamer wordende
planten vernietigd worden (vooral
de gele plomp en de breedbladige
wespenorchis).
In zijn antwoord vertelde minister
Mathot dat de oeververdediging
vaak afhangt van plaatselijke toestanden. Op de Dender wordt in
grote mate de klassieke damwand
(metaal of gewapend beton) gebruikt Dat zou degelijker werk
zijn. Toch, aldus de minister, zullen
te Ninove en de rechteroever in
het vak Geraardsbergen-Onkerzele-Grimminge schanskorven gebruikt worden. Maar dat is op de
hele loop van de Dender maar een
klein stukje oever...
Wat het chemisch sproeien l>etreft gaf de minister toe dat dit de
gebruikte metode is. De terreinen
zouden te uitgestrekt zijn, er zou
geen personeel genoeg zijn, en
het mechanisch afmaaien zou veel
duurder kosten dan de chemische
onkruidverdelging...
Toch zou de minister als dit. en als
dat., ernaar streven het mechanisch maaien te overwegen...
Mogen wij vragen waarom bloemen en planten door serieuze Koninklijke Besluiten beschermd
worden? Om ze daarna door officiële instanties te laten verdelgen?
Waar is de tijd dat Prudens van
Duyse schreef: 'Aan de Dender
groeien rozen/Meer dan Oosterse mij waard...'?

ren niet en smelten slechts een
klein beetje bij verbranding. Volgens voorzichtige ramingen komen er in Gent jaarlijks zo'n
180.000 kg van die stopjes in het
huisvuil terecht Mocht de stad
Gent erin slagen de kroonkurken
uit het huisvuil te verwijderen, dan
bespaart ze zich niet alleen de verwerkingskosten. Ze krijgt nog geld
Ixjvenop. Aldus spaart de Gentse
gemeenschap 3.700 fr. per ton
kroonkurkjes uit
Op vraag van de schepenen voor
Leefmilieu en Openbaar Onderwijs werken de stedelijke pedagogische diensten een hele lessencyclus over recyclage uit Die
lessenreeks brengt een achtergrondpakket en per trimester een
deelprojekt over metaal, glas, organisch afval, papier, oliën en vetten De kroonkurkjesaktie wil
daartoe een konkrete aanloop zijn.
Op 1 maart 1980 start ze in alle
scholen van het Stedelijk Onderwijs. Er komt een affiche en een
sticker Voor de jongere kinderen
IS een aantrekkelijke folder voorzien. De leerkrachten krijgen een
begeleidingsbrochure. Een hamster symbolizeert het motief van
de aktie. De leerlingen zullen worden gevraagd de kroonkurken
ofwwel dagelijks ofwel eens per
week mee te brengen naar schooi
De inzameling kan in de klas gebeuren. Per school komt er een
vuilnisbak, die kan iets meer dan
17 kg kroonkurkjes bevatten. Is
de emmer vol, dan giet men de
kroonkurkjes in de plastiek zak.
Die wordt opgeborgen tot de
dienst voor selektieve glasophaling hem weghaalt De stadsdienst
zal een statistiek van de opgehaalde volle emmers of plastiek zakken bijhouden, dat is belangrijk.
Naar gelang de hoeveelheid
kroonkurkjes die de leerlingen inzamelen, zullen aan de lagere
scholen nestkastjes voor vogels
worden uitgereikt De opbrengst
van de aktie gaat naar de dierenfarm van de stedelijke kindertxjerderij. Beslist een aktiviteit die in
heel wat grote gemeenten nagevolgd kan worden!

ir O p vraag van De Natuurlijke
Weg, vzw, heeft minister Urbain
(PTT) t>eloofd samen met de regie het herwinnen van telefoonboeken te onderzoeken Minister
Dhoore (Volksgezondheid) zal
het onderzoek stimuleren
Wie alvast zeer bezig is met het
probleem van recyclenng en
kringlooppapier is de Amsterdamse Vereniging van Milieudefensie. Daar verscheen een
boekje Kringlooppapier dat wij
ten zeerste kunnen aanraden
Hieruit enkele nuttige papierkenmerken

0^
1 Papier met dit kenmerk zit in
de knngloop en kan er in blijven
Het getal geeft aan hoe groot het
percentage hergebruikt papier is
CIn sommige gevallen wordt het
vignet ook op nieuw papier gezet
om duidelijk te maken dat het papier in de kringloop kan worden
opgenomen Hiervoor zou dus eigenlijk vignet 3 moeten worden
gebruikO.

2. Papier met dit kenmerk zit in
de knngloop, maar is voor verdere knngloop ongeschikt Het getal geeft aan hoe groot het percentage herget)ruikt p>apier is.

%ü
3 Papier met dit kenmerk t>estaat
uit nieuwe grondstof, maar is geschikt om In de knngloop te worden opgenomen.

Kringloop olie
De groep T. & T. International Inc.
in Aruba (Ned. Antillen), heeft met
het stadsbestuur van Gent een
princiepsovereenkomst gesloten
voor de vestiging van een nieuw
bedrijf in het havengebied.
Het gaat om een recyclagebedrijf
waar vervuilde oliën uit raffinaderijen en dergelijke zullen verwerkt
worden tot benzine, gasolie of
stookolie.
Voorlopig wordt een terrein van
drie hektaren voorzien, gelegen
aan het Noorddok, waar T. & T. Int
Inc. een eigen bedrijf zou oprichten. De verwerkingskapaciteit is
vooralsnog gepland op 250000
ton per jaar, dat in grote mate per
schip zal aan- en afgevoerd worden.
Bij ons weten is dit het eerste bedrijf van die aard dat in West-Europa van de grond komt Het bedrijf
zal ± 15 arbeiders te werk stellen.
Wie over deze projekten meer informatie wenst neemt kontakt op
met schepen van Leefmilieu en Afvalverwerking G. Temmerman,
Stedelijk Afvalverwerkingsbedrijf,
Ottergemsesttwg Zuid 705 te
9000 Gent (091-22.78.98).

%

^

4 Papier met dit kenmerk bestaat
uit nieuwe grondstof en kan niet
in de knngloop worden opgenomen
Kringloop kan besteld tNj Vereniging voor Milieudefensie, 2de
Weteringsplantsoen 9, postbus
20050 te 10(X) HB Amstredam en
gaat zeer diep In op alle problemen die wat te maken hebt>en
met ontinkten, onttx>ssing, produktietx)ssen en water- en luchtverontreiniging

* Zaterdag en zondag a.s. gaat
te Waregem een milieudag door.
Het programma van zaterdag.
14 u korte voordrachtenreeks
over de noodzaak en het belang
van milieuverenigingen, over milieu-infocentra, over gewestplannen, 16 u de werkgroepen rond
waterverontreiniging, alternatieve energie, afval en knngloop,
ruimtelijke ordening, 20 u milieuT-dansant in zaal De Hoop te Waregem De dag gaat door in het
kultuurcentrum «De Schakel- te
Waregem
Zondag 2 maart om 15 u start
een natuurtocht
Vertrekpunt
aan de ingang van het Amerikaans kerkhof Deze-tniLeudag is
een organizatie van Klikkerwerkgroep Leefmilieu.
* De werkgroep Klikker geeft
een Klikkerkrant uit die maandelijks verschijnt Kontakt kan Qp^
genomen worden met Geert Demuynck, Schaagstraat 51 te 8670
Anzegem en met Ludo Vercautere. Hoogmolenstraat 21 te 8790
Waregem
* De kommerciele apocalyps
van de Antwerpse Lieven Gevaert-fabrieken wordt door PDG
André Leysen in hoofdzaak, zoniet uitsluitend, toegeschreven
aan de enorme stijging van het
belangnjkste basisprodukt van
Gevaert het zilver w e r d in een
mum van tijd zeven keer duurder
BIJ deze gelegenheid deed hij
een beroep tot de verbruikers
om het herwinnen van zilver mee
in de hand te werken, en om
zulks te bereiken w e r d een
grootscheepse publiciteitscampagne aangekondigd
* Dat IS natuurlijk een prachtig
initiatief, maar alweer moet blijken dat zulks geschiedt op een
moment dat het in feite al lang te
laat IS Nog niet zo lang geleden
w e r d er nog gelachen met de
«groene jongens- die veruit als
enigen pleitten voor recyclage
van gebruikte grondstoffen. En
vandaag munt de staatsoverheid
nog immer uit door het verzuim
om enorme investenngsinspanningen te doen In wetenschappelijke projekten voor recyclage
•k Voortaan zullen de milieubewegingen in Vlaanderen, mits te
voldoen aan een aantal voorwaarden, in aanmerking kunnen
komen voor subsidienng
D e overheidsgelden die daarvoor uitgetrokken worden, zijn
echter uiterst kang Z e zullen in
ieder geval totaal onvoldoende
zijn om de milieukiewegingen ernstige professionele armslag te
geven Wat de ene hand g e e f t
neemt de andere trouwens weg.
De Bond Beter Leefmilieu moet
het thans stellen met minder financiële hulp dan vroeger
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De macht
van een flinke zwerm wespen

MECHELEN — Het Mechels Miniatuur-teater bleek
vorige zaterdag overduidelijk té klein om de
uitgevers en redakteurs van de VU-streekpers die
kwamen opdagen in één zitting op te vangen.
Gelukkig was er een voor- en een namiddagsessie
voorzien, want anders zou de studie- en
konfrontatiedag wegens gebrek aan plaatsen een
miskleun geworden zijn. De vrij ernstige bedoening
werd zowel in voor- als namiddag beeldrijk
opgesmukt met een prachtig animerende
audiovisuele diamontage die gedurende twee uren
debat zeer diepgaand op het realistisch bot van de
streekpersmogelijkheden werd ontleed, en
naderhand met een glaasje-bij-de-hand ook nog
informeel druk werd besproken.
Op dit laatste informele luik van de VU-persdag
mochten we trouwens het aangename aan het
nuttige paren: tussen de regionale WIJ-redakteurs
onderling werden niet weinig positieve en
negatieve ervaringen gewisseld en zowel naar de
nationale WIJ-redaktie als naar het algemeen VUsekretariaat werden bemoedigende maar ook
veeleisende knipoogjes gegeven.
We zagen «al die knotsgekke VU-kerels» bij
mekaar; zowat 200 WIJ-mannen en -vrouwen
troepten samen in het Mechels teater waarmee ze
meteen ongewild het machtige Vlaamsnationaal
wespennest vormden.

W I J It/2

De dag van de VU-streekpers in
Mechelen is (vorige zaterdag) een
belangwekkend sukses geworden.
Al die knotsgekke kerels van de
WlJ-penodieken bij mekaar zien:
het is tegelijkertijd een unieke en
verrassende gebeurtenis.
Immers, na zoveel gesprekken ervaar je dat in Vlaanderen, in onze
kleine Vlaamse staat-in-wording
uiteindelijk ononderbroken (haast
24 uur op 24) her en der gewerkt
wordt aan de publikatie van een of
ander VU-perlodlek. In feite zijn
het allemaal (wij allemaal) knotsgekke kerels — en hoe moeten
we de vrouwelijke trekpaarden
noemen? — die samen de grootste persmacht van de VU uitmaken.

600.000 exemplarenHet kan al bij al een eenzame politieke bezigheid lijken: artikels in
mekaar boksen na het middernachtuur, foto's clicheren, teksten
van de drukker verbeteren, WIJnummers plooien en verzendingsklaar maken, adressenfiches bijwerken om de lastige verhuizers
bij te benen...
Het uitgeven van een VU-streekblad is bij nader Inzien hoegenaamd geen eenzame bezigheid!
Het is een inmlst)aar werk in de
bedrijvigheid van een respektabel
Vlaams persbedrijf.
De totale oplage van de VUstreekpers bedraagt Immers meer
dan eoio.OOO exemplaren. Zo'n aan-

zienlijke afzet boekt geen enkel
ander persbedrijf in Vlaanderen!
De VU-persmedia — zo blijkt voldoende na de persdag in Mechelen — zijn in feite nog machtiger
dan een wespennest. Immers, welke uitgever zou het ooit in Vlaanderen kunnen klaarspelen om niet
minder dan 106 regionale edities in
stand te houden?..

31 streekkranten
gelauwerd
De Vlaamsnationale (regionale)
pers IS een onvermoeibaar dagaan-dag-werk (en het nachtwerk!)
dat blijkens de Mechelse ervaringen van vorig weekend een kwalitatieve bijscholing nog immer kan

verdragen, maar dat in wezen uiteindelijk in geen andere politieke
groepenng een behoorlijke gelijkenis vindt.
Het pionierswerk van die knotsgekke kerels van de regionale VUpers is onvervangbaar. Bijscholing
graag. Maar zeker met om akademlsche of andere onpraktische
perswenken te verorberen. De
31 VU-streekkranten die vorig
weekend met een nationaal pluimpje bedacht werden kunnen volgend jaar zonder uitzondering
door de 70 andere WIJ-regionale
edities van het erepodium verdrongen worden.
Want, in geen andere Vlaamse
perssektor Is de konkurrentie zo
hard als in de VU-media. De VUstreekpers is een flinke zwerm
wespen.
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Die knotsgekke
kerels
Het suksesrijke pionierswerk
van zoveel avontuurlijke piloten
in hun vliegende kratten heeft
als gevolg dat vandaag
honderdduizenden mensen dag
en nacht voortdurend in de
aardse luchtwegen op weg zijn
van en naar verafgelegen
kontinenten.
VU-gemeenteraadslid Kris Van
Esbroeck (van en te Mechelen),
tevens bedrijvig
redaktiesekretaris van het VUstreekblad, en kaderlid bij de
Nederlandse Kultuurraad
bedacht bij zijn inleiding tot de
«Dag van de Streekpers» een
prachtige beeldrijke verwijzing
naar de film «Those
magnificent flying men in their
boxing machines-». «Al die
knotsgekke kerels, in hun
vliegende kratten.»

Kris Van Esbroeck: 'Net zoals die
luchtvaartpioniers destijds elk hun
krat in de lucht hiekien met beperkte middelen, is er ook vendaag nog immer en haast 24 uur
op 24 een man of vrouw in Vlaanderen bedrijvig om de VU-streekpers op een behoorlijke hoogte te
tillen.

Het doel van de 'Dag van de VUstreekpers» was drieledig:
— Allereerst hebben de deelnemers alvast zonder uitzondering
en visueel ervaren dat zij niet alleen en ook niet geïsoleerd werken aan de verspreiding van de
Vlaams-nationale gedachte;
— Bovendien dringt inmiddels
wel degelijk in alle Vlaamse VUkernen het besef door dat de
streekpers het t>elangrijkste medium van de Vlaams-nationalisten
is. Immers, op radio en televisie
komt onze politieke visie nauwelijks en alleszins veel te weinig aan
bod. Het is onderhand geweten
dat de zogeheten gastprogramma's een tteperkte kijkdichtheid
hebtjen. Over de gesmoorde VUstem in de dagÜadpers hoeven
we nauwelijks nog konkrete toelichting te geven. En het nationaal
vu-weekblad WIJ blijft - propagandistisch bekenen — uiteindelijk een 'erg groot uitgebreid VUledenblad';
— Uiteindelijk is het broodnodig
om de armslag en de invloed van
de VU-streekpers kwantitatief en
kwalitatief te verstevigen.
Die 106 streekbladen vormen
maand na maand het beeki van de
VU in Vlaanderen: ze zijn het belangsrijkste en op termijn alleszins
invhedrijkste medium van de VU'.

Straatlopers
«De VU-streekpers is een flinke zwerm wespen. In 106 steden en dorpen in Vlaanderen
wordt een VU-streekblad uitgegeven. De totale oplage van de
VU-streekpers bedraagt meer
dan 600.000 eksemplaren. Hetzij één blad per drie-en-half gezinnen.
De meeste van deze bladen
verschijnen ongeveer 4 keer
per jaar; een minderheid brengt
het tot een een behoorlijke frekwentie van 10 keer per jaar.»

voor konkrete mensen. Bij alles
wat je doet moet je er voortdurend op bedacht zijn, voor wie
je schrijft Je moet in de huid
van de lezer kruipen.
Alleen maar schrijven over dingen waarvan je zelf boordevol
bent, is verkeerd. Je moet
schrijven over het dagelijks leven zoals het in jouw buurt reilt
en zeilt Een wielerwedstrijd bij
voorbeeld- Het plaatselijk onderwijs, en de gemeentepolitiek terzake-»

Kwaliteit

Acht goede kansen

«Wij leven in een tijd van intense kommunikatie. De mensen
zijn verwend door de hoge
kwaliteit van de dag- en weekbladpers, de gratis reklame, of
de radio en de televisie. Om
niet weggespoeld te worden
door deze gesofistikeerde en
professionele vormen van kommunikatie is het een noodzaak
bedacht te zijn op de kwaliteitsverbetering van de VU-streekpers.»

Een tor_
«Verkiezingscampagnes
zijn
luidruchtige en peperdure aangelegenheden. Hun resultaat is
echter twijfelachtig.
De permanente aanwezigheid
van een (zelfs) bescheiden
streekpers werkt bestendiger
en kan zodoende een tegengewicht vormen.
Het gaat hem niet om de grote
kracht van de kleine dingen.
Een tor, dat kleine beestje, kan
in verhouding méér gewicht
torsen dan een olifant-»

Wielerwedstrijd
«Je geeft geen streekblad uit
voor je eigen plezier. Je schrijft
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«106 levende streekperstitels
vragen (we bedoelen eisen)
evenveel geregelde redaktieraden. Je geeft alleen een blad uit
als je iets aan je mensen te zeggen hebt Een redaktieraad met
vier aanwezigen is echt een minimum. Zij waarborgen u alvast
vier en misschien zelfs acht
verschillende onderwerpen.

Dat maakt acht goede kansen
om lezers te treffen. En zulks is
uiteindelijk toch je bedoeling.
Vergeet vooral de bijhorende illustraties (tekeningen?) niet En
wees verdomd toch ludiek—»

100 kernen
«De verdeling huis-aan-huis
van je tijdschrift maakt de post
arm en de privé-verdeler rijk. En
beiden werken al even anders
dan efficiënt Straatlopers zijn
ons kapitaal; verdeel toch zelf
huis-aan-huis als dit enigszins
kan. Militeren. En zulks echt
niet zomaar om geld te sparen
of een beetje goede resultaten
te boeken, maar ook en vooral
om je gehele VU- en WIJ-ploeg
erbij te betrekken. Als je één
streekblad bekijkt dan zie je
slechts één streepje water.
Maar je moet weten dat je helemaal niet alleen bent Het werk
van u en van meer dan 100 andere redaktie-kernen vormt uiteindelijk
een
onstuitbare
stroom die de einders van
Vlaanderen vult met wat wij,
VU-militanten, uiteindelijk samen willen bereiken.»

31 bekroningen
Onder voorzitterschap van
algemeen
VU-sekretaris
Willy De Saeger heeft een
jury 31 streekbladen (op een
totaal van 106) bekroond
met een speciale vermelding en een kunstwerk. De
jury bestond uit zeven man
die de VU-streekpers reeds
geruime tijd kennen, er
meestal plaatselijk zelf aktief betrokken bij zijn, en
vooral elk een deelaspekt
van de perstechniek vanuit
hun professionele ervaring
deskundig konden wikken
en wegen:
Zo werden ruim dertig prijzen toegekend aan VUstreekbladen op basis van
sterke en originele troeven
wat betreft de hoofding (titels), de vormgeving van de
eerste peigina, de algehele
vormgeving, de illustraties,
het gebruik van een steunkleur, de verscheidenheid
van de artikels, de originafiteit
van titels op artikels, de stnjdbaarheid van de periodieken,
de degelijke streeksplegel, en
de veruitwendiging van het
partijbeeld. De bedoeling van
deze prijzenslag was geenszins «de allerbeste» aan te
duiden. Gezien de kleurrijke
waaier van de VU-streekpers
is zulks trouwens onbegonnen werk.
Wél was het de jury er om te
doen bij elke laureaat VU-uitgever de pluspunten te vermelden en extra in de verf te
zetten om andere VU-penodieken te inspireren.
Op de dag van de VU-streekpers werd hoegenaamd geen
top-30 met of zonder deur-

waardersexploot opgesteld.
Een kompetitiesfeer hoeft er
in dit VU-wespennest hoegenaamd niet te zijn.
De laureaten op een rijtje gezet (niet alfabetisch, en ook
niet regk}naal of propagandistisch bevoorrechO:
• Wij in de Vlaamse Ardennen (Oudenaarde);
• Open Oog CKsprijkeLembeke);
• Langs Mot en Winge
CTieK-Winge);
• Votksunienieuws Herenthout;

•

De Voorpost (Borsbeek);

• De Omroeper (Mechelen);
• Echo (Aalter)
• Horen, zien en spreken
(Destelbergen);
• BrarKipunt-Standpunt
(Wilsete);
• WU in Eekb;
• Nieuw Mijlen;
• WU in Drongen en Afsnee;
• Dossier (HoeÜaart);
• Flapuit (Waasmunster);
• Infokrant Groot-Bierbeek;
• Vrij Asse;
• WIJ in Herent;
• Groot-Asse;
• WU in Brugge;

•

Nieuw Dilbeek;

• Schuurpapier (RoosdaaD;
• De Klodde (Zele);
• Op de kop CTielt);
• Aktie (Liedekerke);
• Kesteriaeek (Beersel-AIsemberg);
• KUK (Zaventem);
• De Weergalm (Merelbeke);
• WU in Izegem;
• Ja, maar (Denderleeuw).

W I J 13/3

Mijn hart bonsde van vreugde bij de bijdrage (weer eens ad
rem) van Jan van Rompaey in de Terloops-uitzending van zaterdag 23 febr., waarin hij een overzicht gaf van het taalgebruik bij
reklameflitsen in de grote Brusselse filmzalen. Zo zien (en horen) wij het graag: namen noemen. En wij moeten die namen
onthouden. Wegblijven: Brouwerij Bosteels uit het Oostvlaamse Buggenhout met de limonade Gini (weet je nog wel: Beste
Bieren Bosteels); Lee Europe; A//7ffsfc; Brouwerij HaachHof was
het Haecht?); drankengroothandel Fourcroy; Martini;
Citroen;
Coca-Cola enz. Schandalig en zielig was de houding van de
Belgische Spoorwegen en de Hoge Raad voor
Verkeersveiligheid. Toevallig twee maatschappijen die een afspiegeling zijn
van ons staatsbestel en met ons geld werken (en verliezen maken)! Lamentabel was het gezwets van hun woordvoerders. En
hoed af voor de kordate taal van Miele. En Miele iS g o e d ! Wij
met z'n allen moeten er wat aan doen. Kopen bij diegenen die
ons en onze kuituur respekteren. Wegblijven uit die filmzalen
die dat niet doen. En niet kopen bij die handelaars die ons met
de nek bekijken. Dankjewel Jan!
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Vrijdag
29 FEBRUARI

1

BRT 1
1400 Schooltelevisie. - 18.00 De
Kwieken (.il - 18.20 Klein, klein
kleutertje. — 18.35 Open school.
— 19.05 KTRC-mensbeeld (derde
leeftijd) - 19.45 Nieuws. - 2015
l-<et dode punt — 21.45 Premléremagazine. — 22.35 Nieuws.

strijd in Wisconsin (reportage). —
20.25 Nieuws — 20 35 Dr Lawrence. — 21 35 Biljarten (reportage)
- 22 25 Golf (reportage) - 23.15
The Cellarmen (dokJ

ITV
13.00 A handful of songs (liedjes).
— 13.30 Achter de schermen van
de tv (reportage) — 1615 The
Spoils of War (f) - 1845 Nieuws
en regionaal magazine. — 2000
The Muppet Show Mark Hamill. —
22.30 Fully Licensed for Singing
and Dancing (humor) — 23.00
Nieuws

BRT 2

De grabbelton

«

Vrijdag — BRT 1 verwent de filmliefhebber bij het begin
van het weekeind: Het dode punt (Point blank) is een
kwaliteitsthriller van John Boorman (1967) naar de roman «The Hunter» van Richard Stark. Met ca.: Lee Marvin, Angie Dickinson, Keenan Wynn. Een misdaadorganizatie opereert met sukses vanuit de zwaarbewaakte gevangenis Alcatraz.
Twee belangrijke tussenpersonen proberen elkaar uit te schakelen... In Première-magazine zit het portret van twee Franse filmmonumenten: Philippe Noiret en Roger Vadim. In de biografische
reeks Wat 'n leven (BRT 2) wordt onze atletiekkampioen Gaston
Roelants grondig geportretteerd. De betere Nederlandse minizender IKON (Ned. 1) brengt de eerste aflevering van een reeks
over (kern)energie, energiebeleid, ekonomie en overvloed. De
reeks heeft de veelzeggende titel Een jaar na Harrisburg.
^ ^
Zaterdag — Wielrennen! BRT en RTBF brengen uitge^ H
breide reportages over de openingswedstrijd van het
^ ^
wielseizoen: De Omloop van Het Volk, een wedstnjd
die in Vlaanderen altijd al tot de verbeelding heeft gesproken. - De Vara (Ned. 2) brengt een nieuw vervolg op de suksesvoile kinderreeksen «Pipo_» Ditmaal speelt de reeks in het Tamelijk Wilde Westen. - Je ne sais rien, mals je dirai tout (RTBF) is
een Franse komische film van Pierre Richard (1973), met Pierre
Richard zelf en Bernard Blier. De 33-jarige Pierre zou dolgraag sociaal werker worden, maar de familie die van generatie op generatie carrière maakt in de militaire en de kerkelijke wereld, wil dat
Pierre de familietraditie voortzet...
Zondag — O p Ned. 1 komt de geliefde zanger Peter
Alexander uitgebreid aan de beurt: een muzikale tocht
door Wenen, met Peter als gids! - In het koldermagazine
van RTBF Zygomaticorama, zitten telkens weer enkele
fragmenten die de moeite waard zijn. Vooral dan de Britse bijdrage. - Een plaag voor onze kinderen is een Amerikaanse dokumentaire over angstaanjagend gevaarlijke chemische stoffen die
in lucht water enz. verspreid raken (Ned. 2 - VPRO).

«
«

Maandag — Tienerklanken (BRT) heeft als onderwerp:
Kan je bestaan van muziek? Maken jongelui Grote
Kunst? De Duitse kinderreeks Nieuws uit Uhlenbusch
•brengt op een begrijfselijke manier, in een goed scenario
verwerkte problemen waarmee alle kinderen dagelijks worden
gekonfronteerd (Ned. 1). - William en Mary (Ned. 1) is nog zo'n
pareltje uit de reeks «De onvoorstelbare wereld van Roald Dahl»,
over een dominerende wetenschapsman die het zodanig aan
boord heeft gelegd dat hij zelfs nog na zijn dood zijn vrouw in de
greep houdt De Avro (Ned. 2) brengt een show met 's werelds
beroemdste waaghalzen. Een show om met open mond van verbazing naar te kijken.

2015 De Muppets - 2040 Gaston Roelants (dokJ. - 21.40 Dag
aan dag Ckulturele aktualiteit in
Vlaanderen). - 22.10 Koncert

NEP. 2
18.55 Nieuws. - 18.59 Matt en
Jenny (fJ. - 19.25 Clout (muziekspecial). - 20.00 Nieuws. - 2027
Geheim kommando (fJ. — 21.20
Showroom. — 22.20 Hier en nu. —
23.00 Vandaag de dag. - 2320
Nieuws.

RTB 1
19.30 Nieuws. — 19.55 A suivre
(reportages). — 22.50 Nieuws.

RTB 2
19.55 Vendredi-sports. - 21.00 La
légende Iriandaise (fJ. — 22.00
Nieuws.

PI
20.00 Nieuws. — 20.15 Fahrt ins
Abenteuer (film). - 2140 De
tweede kuituur (dokJ. - 22.30 Tagesthemen. — 23.00 Des Spinnenmörder. — 0.30 Nieuws.

ZPF
1820 Dick und Doof (Laurel en
Hardy). - 19.00 Nieuws. - 1930
Auslandsjournal. — 20.15 Maigret
(fJ. — 21.44 Ein himmliches Vergnügen (kortfilm). - 22.00 HeuteJoumal. — 23.00 Sport am Freitag.
— 23.30 Die Vergessenen (film).
— 0.45 Nieuws.

P 3
21.15 Werklozen die zichzelf behelpen (dokJ. — 21.45 Argemisse. —
22.00 Die Bauem (f J. - 22.50 Kultur und Wissenschaft — 23.25
Nieuws.

^m
Dinsdag — In HItrIng (BRT 1) zitten enkele klinkende
^ Ê
namen: Kris De Bruyne, Burt Blanca, Stevie Wonder.
W J
Verover de aarde (BRT 1) gaat over het wetenschap^^^
pelijk onderzoek over lawines. - De naam Carel Willink
is welbekend in kunstminnende milieus. T.g.v. de 80ste verjaardag
van deze magisch-realistische schilder brengt NOS (Ned. 1) een
portret van Willink als mens en als schilder. - ledere schilder
droomt er wel van om een vrouw als Raquel Welch eens als model te mogen hebben. En wie zou al niet kontent zijn met een
vuchtige ontmoeting met deze goddelijke schepping? De Muppets, die hebben geluk! Raquel Welch is hun gast op Ned. 2!

TF 1

Woensdag — Er wordt Europees gevoetbald: de heenwedstrijden in de kwartfinales om de drie Europese Bekers. Celtic Glasgow —Real Madrid wordt een toper in
het hele voetbalgebeuren. BRT 1, RTB 2 en andere zenders nemen die buitenkans. - That Hamilton woman ( z w / w )
(BRT 2) is een Britse historische film van Alexander Korda (1941),
met Vivien Leigh en Laurence Olivier. Emma Hart, eens de aantrekkelijke echtgenote van Lord Hamilton, de Britse ambassadeur
in Napels, werd de minnares van de beroemde kapitein Horatio
Nelson. In de gevangenis van Calais, waar zij voor diefstal werd
opgesloten, vertelt zij hoe het allemaal zo ver is gekomen... - Kleur
bekennen (Coming out) (Ned. 1), een Britse tv-film, handelt over
homofilie. Een suksesvolle auteur van nogal stoere en rauwe detectiveverhalen, komt tot het inzicht dat het onzinnig is om zijn
ware geaardheid verborgen te houden. Hij bekent kleur. Dat betekent een ware bevrijding voor hem.

20.00 Les jeux de 20 heures (spel).
— 20.30 Le nouveau vendredi. —
21.30 Georges Coulonges, de Lacanau a Babylone... ou les chemins
de Zadig (variété). — 2225
Nieuws. — 22.40 Mantiem magazi-

«

^m
Donderdag — Het lot van Jean Noël (BRT 2) Is een
^m
schrijnende gedramatizeerde dokumentaire over een
^
J
jonge gedetineerde die uit wanhoop zelfmoord pleegde
^•^
(echt gebeurd op 2 dec. 1974 in Fleury-Mérogis, Frankrijk). - In Ik slik, slikt u ook? (Ned. 1) gaat het - hoe kan het anders — over het overmatige gebruik van geneesmiddelen. - Een
gelukkige hand (Ned. 2) speelt in een bejaardentehuis en gaat
over de mensen die er terechtgekomen zijn en over wat zij daar
doen (prachtige vertolkingen van Guus Hermus en Mary Dresselhuys). - In Die Wildente (ARD) schetst Hendrik Ibsen een nog
steeds aktueel konflikt: de moeilijkheden rond twee verschillende
levenshoudingen.
GHH
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20.30 Fagades (tv-film). - 22.13
Pleins feux. - 23.00 Nieuwa

A 2
19.45 Top club (ontspanning). —
20.00 Nieuws. — 20.35 Petit dejeuner compns (fJ. - 21.35 Apostrophes. - 2255 Nieuws. - 23.02
Back Street (film).

FR. 3

RTB

12.30 Les pieds sur terre Veiligheid in de landbouw — 14.50 Le
mal bleu (tv-fllm) - 2000 Les jeux
de 20 heures (spel) - 20 30 Frank
Jordan (tv-film). - 2200 Nieuws

1200 Faire le point
1300Nieuws - 1500
monde (kwis) — 16!
olympiques, reflet c
(film) - 19.30 Nieuv
Zygmaticorama (variè
Louis en Rejane (tv-fil

BBC 1
— 13.15 Sportnamiddag. — 18.50
Wonder woman (f.). — 1905
Nieuws. - 19.35 Jim'11 fix it (wensen van kijkers) — 22.05 Little and
large (humor) - 21 40 Dallas (f)
- 22.50 Sportreportages - 23 40
Parkinson's talk show

BBC 2

Zaterdag
1 MAART

NEP. 1
18.59 't Spant erom (kinderspelshow). — 20.00 Hoe bestaat het
(humor). 20.40 Achter het
nieuws internationaal. — 21.37
Nieuws. — 21 35 Een jaar na Harrisburg (dokJ. - 22.25 George en
Mildred (f.). - 22.50 Wat voor
weer zou het zijn in Den Haag? —
23.55 Nieuws.

F3

1610 The lion and the horse (film).
— 20.10 Brother Orchid (film). —
1.00 Nieuws - 1.05 Battle of the
sexes (film)

ITV
BRT
14.00 Open school. - 15.00 Wielrennen Gent—Gent — 16.45 Dag
aan dag. — 17.15 Wie is de sterkste (gezinsfilm). — 18.05 Gedeon
(f) — 18.10 Europese kampioenschappen zaalatletiek (reportage).
— 18.55 Dit leuke land (regionaal
nieuws). - 19.45 Nieuws. — 20.10
De dokter heeft het druk (fJ —
20 35 Zo maar een keertje een andere show — 21 35 De cowboy
van de weg (w.e.-film). — 23.10
Nieuws

NEP. 1
1325 WK schaatsen. - 15.30
Nieuws. — 15.32 De zeeën en de
mens (dokJ. - 16.25 Ren je rot
(kinderprogramma). — 17.10 Erik,
of het kleine insektenboek (fJ —
17.30 Tros Penalty Bokaal. - 18.00
Nieuws voor gehoorgestoorden.
— 18.30 Sesamstraat — 18.55
Nieuws. — 18.59 Alleen op de wereld (fJ. — 19.25 Avro's sportpanorama. — 20.00 Avro's Wie-KentKwis. — 21.05 Doe-de-dance
(dansles). - 21.35 Nieuws. —
21 55 That old feeling... (show). —
22.25 Avro's sportpanorama —
22.45 Nieuws.

NEP. 2
18.59 Pipo in West best (fJ. —
19.25 Leven en overleven (dokJ.
- 20.00 Nieuws. - 2027 Lieve
Jane (fJ. - 20.52 Sonja's Goed
Nieuws-show. — 21.55 Achter het
nieuws — 2225 De Onedin Lijn.
(fJ. - 23.15 Voetbal '80. - 23.50
Nieuws.

RTB
18.30 Follies (variété). - 1910
Waalse gewestelijke aktualiteiten.
— 19.30 Nieuws. — 19.55 Le jardin
extraordinaire (dokO. — 20.25 Je
sais rien, mals je dirai tout (film) —
21.45 Risquons tout (spel) - 22.45
Nieuws.

PI
14.55 Der Millionar (film). - 18.05
Duitse voetbalkompetitie. — 19 22
Sonne, Wein und harte Nüsse (f.).
- 20.00 Nieuws. - 2015 Auf los
geht's los (spel). - 22.05 Das
Maedchen und der Kommissar
(film) - 2355 Nieuws

18.05 Nieuws. - 19.30 White Flag
(film). - 21.15 The Faith Brown
Chat show. — 22.45 Nieuws. —
23.00 Sterke verhalen (fJ. - 23.30
Regionaal nieuws. — 23.35 Soft
beds, hard battles (film).

P 1

17.45 Die Schlacht i
Heroïsche luchtgevec
— 18.30 Nieuws. Sportschau (voetbal!
Weltspiegel - 20.00
20.15 Portugal na de a
(dok.). - 21.05 Fluch

ZPF

1700 Nieuws. - 17(
Reportage. - 1900
19.10 Bonner Persi
19.30 Die Welt in dei
(Het dorp). - 2000
Geschiciiten (Vijf v
21.00 Nieuws. - 21.1

P 3

19.00 Rockpalast —
im Westen - 1955
20.00 Nieuws. - 20
dieren (dok.). - 21;
studio. - 21 45 Tall
Amerikaanse
und«

LUX.
BRT
10.00 Protestantse eredienst —
11.00 Konfrontatle (debaO. —
12.00 Nieuws voor gehoorgestoorden. — 14,30 Voor boer en tuinder.
— 15.00 Sesamstraat — 1525 Europese kampioenschappen zaalatletiek (reportage) — 17.10 Sportuitslagen. — 17.15 Sammy's sujjertrul (jeugdfilm). — 18.30 Gedeon
(fJ. — 18.35 Van pool tot evenaar
(kwis). - 19.45 Nieuws. - 20.00
Sportweekend. — 20.30 Paradijsvogels (f). — 21.15 De geschiedenis van de soldaat (kompositie van
Igor StravInskI). — 2225 Nieuws.

NEP. 1
19.00 Nieuws. — 19.05 Bassie en
Adriaan (fJ. - 19.30 Baby's van de
wildernis (dokJ. - 19.55 Peter Alexanders Wiener CSeschichten. —
20.35 Simonskoop (fllmmagazine).
— 21.00 Onze ouwe (fJ. - 22.00
Aktua plus. - 22.30 Kunstig Otlassiek). — 23.20 Nieuws.

NEP. 2
15.30 Nieuws. - 15.35 Lassie (fJ
— 16.00 Eskimo's, mensen van het
hoge noorden (dok J. — 16.25 Cantate domino. — 17.05 Studio Sport
1. — 17.50 Alfred Brendel speelt
— 17.55 Alarm in de Karpaten (reportage). — 18.40 Sesamstraat —
18.55 Oogst in beeld. - 19.20 Studio Sport II. - 20.15 Sprekershoek. — 20.30 Humanistisch verbond - 2035 Nieuws. - 20.40
Op hun pik getrapt (Koot en Bie).
— 21.50 Een plaag voor onze kinderen (reportage).

17.30 Le secret du cf
(avonturenfilm). — 1
- 19.02 Tele-Lux-hel
Bienvenue a bord (fJ
liette des esprits (filr

TF 1

14.15 Les rendez-vo
che (vanété). — 15.4
justice (fJ.-19.25 ü
monde (dok J. - 20 (
20.30 Trois milliards
seur (film). - 22.00 F

A 2
20.00 Nieuws. - 20
bour (film), - 22,05_
dat (interview) — 'i

FR. 3

17.50 Bajazet Toneel
ne. — 20.30 Des chei
qui? (reportage). —
— 21,40 L'lnvitè de
Crespin), - 22,35 Le
de (stomme film)

BBC 1

17,30 Atletiek (repon
The history of Mr.
reeks), - 18,55 Nie
Toeristisch magazine
controversialists (d
0,05 Leven In Japar

— Het dode punt
Ier over een zwar
zich wil wreken o
en zijn spitsbroei
verraden hebben.
Vrijdag 29 februai
op BRT 1,

ZPF
1900 Nieuws - 1930 Roek-Pop.
— 2015 Mona und Marilyn (tvfllm) — 21 50 Nieuws. - 21.55
Das aktuelle Sport-Studlo. - 23.10
Der Kommissar (fJ. 00.10
Nieuws.

P3
LUX.
19.45 Entre chiens et chats (dok.).
— 19.55 Aujourd'hui en bref —
20.00 Sauve qui peut (f). - 21 00
Alfred le Grand, vainqueur des Vikings (film). - 22.55 Horoskoop.
— 22.57 Programma-overzicht

BBC 1
21.20 Francis Durbndge (thriller)
— 21 50 Points of view (tv-kritiek).
- 2200 Nieuws. - 2225 The Eddie Capra Mysteries Detektivereeks met Vincent Baggetta. —
2315 Newswatch - 23 40 Parkinson's talk show — 2350 Festival
of Welsh mixed voices. — 0.25 The
teahouse of the August Moon
(film).

BBC 2
15.15 Paardenrennen in Haydock
en Newbury — 19.45 Skiloopwed-

2125 Schulerrevolte (tv-spel) —
2310 Kunstgeschichten (Sneeuwwitje).

LUX.
1955 Aujourd'hui en bref - 2000
Le mort qui tue (f J. - 21.40 Cinéselection - 22.12 Mean streets
(thriller). 23.45 Programmaoverzicht

F1
2000 Nieuws. — 20.30 Numero un
(vanété). — 21 30 Anna Karenina
(f) - 22.30 Tele-foot 1. - 23.30
Nieuws

A2
2000 Nieuws - 2035 Petit dejeuner compns (f) - 21 35 Interneiges (mini-spel-zonder-grenzen) —
2235 Het koninknjk Zanskar (reportage) — 2330 Nieuws.

28 FEBRUARI 1980
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re Ie point (debaO. —
aws. — 15.00 Visa pour Ie
cwis) — 16.55 Les jeux
3S, reflet de l'histoire
19.30 Nieuws. - 19.55
orama (variété). — 21.10
Rejane (tv-film).

5 Schlacht um England.
B luchtgevechten ( d o k j .
Nieuws. — 18.33 Die
au (voetbal). 19.20
je! — 20.00 Nieuws. —
tugal na de anjerrevolutie
21.05 Fluch des Südens

suws. - 17.02 Die Sportje. — 19.00 Nieuws. —
onner Perspektiven. —
5 Welt, in der wir wohnen
p). — 20.00 Wochenenditen (Vijf verhalen). —
ïuws. — 21.15 Molière. —

BBC 2

BBC 1

A2

19.40 Financieel-ekonomisch magazine. — 20.15 Call my bluff: spelprogramma. — 20.45 Spirit of Asia
(dokJ. — 21.45 Nieuws en weerbericht. — 21.50 James Gal way
show. — 22.40 G.P. van Zuid-Afrika (reportage).

14.00 Middagmagazine. — 16.53
Regionaal nieuws. — 19.45 Sportreportages. — 22.25 The pursuit of
happiness (film). — 23.55 Filmrubnek.

20.00 Nieuws. — 20.40 L'Europe du
XXe siècle (debat in EuroparlemenO — 23.30 Nieuws.

BBC 2

ITV

15.30 Roads to conflict (Midden
Oosten-reportage) — 19.50 Training dogs. — 20.25 Rockmagazine.
— 21.10 Marti Gaine show. —

20.00 Les jeux de 20 heures (spel)
— 20.30 Fort Bravo (western) —

12.30 Strange Sanctuary (natuurserie). — 13.00 Aktualiteitenmagazine. — 14.00 Dark Island (f). 15.45 Voetbal in Zuid-Engeland. —
16.45 Sounds of... Vince Hill
(show). — 21.45 Pig in the middle
( f j . — 22.15 Jonathan Hart Junior
(fj. 23.30 The South Bank
Show.

Maandag
MAART

ITV
14.30 About Britain. Summer Rose
(dokJ. - 15.30 Stolen Hours (film).
— 17.15 Filmmagazine. — 17.56
Jukes of Piccadilly (thriller). —
19.00 Regionaal magazine — 20.00
The Kenny Everett Viedo Show. —
21.00 Rushton's Illustrated (show)

Dinsdag
MAART

BRT
)ckpalast. - 19.45 Sport
en. — 19.55 Journal 3. —
euws. — 20.15 De zoogdok.). — 21.00 Auslands- 21.45 Tally Brown. De
anse
underground-star,

secret du chevalier d'Eon
enfilm). - 19.00 Nieuws.
Tele-Lux-hebdo. - 20.00
j e a bord ( f l - 21.00Jus esprits (film).

is rendez-vous du dimaniété). — 15.40 Le eigne de
J. — 19.25 Les animaux du
dokJ. — 20.00 Nieuws. —
'ois milliards sans ascenn). - 2200 Pierrot (ballet).

leuws. - 20.35 Pearl Harm). - 22.05 President Sasrview). — 23.00 Nieuws.

ijazet Toneelstuk van Raci).30 Des chercheurs? Pour
portage). — 21.25 Nieuws.
) L'invitè de Fr. 3 (Régine
). — 22.35 La grande paraTime film).

tietiek (reportage). — 18.30
tory of Mr. Polly (nieuwe
- 18.55 Nieuws. - 19.05
sch magazine. — 23.00 The
ersialists (diskussie). —
ven in Japan (dokJ.

d o d e punt, k e i h a r d e trllsr e e n z w a r e j o n g e n d i e
II w r e k e n o p zijn v r o u w
1 s p i t s b r o e d e r d i e henn
en hebben.
3 2 9 f e b r u a r i o m 2 0 u. 15
T 1

18.00 Gedeon (f). - 18.05 Heidi (f).
- 18.30 Open School. - 19.00
Doe mee. - 19.30 Kijk uit! (over
CB'ers). - 19.45 Nieuws. - 20.15
Micro-Macro. - 20.50 Ontsnappingsroute (f). — 21.40 Niemandminder-dan-jezelf-show.

NED. 1
10.00 Schooltelevisie. — 18.55Barbapiapa (O. — 19.05 Nieuwtjes uit
Uhlenbusch (f). - 19.35 De witte
zeehond (dokJ. - 20.00 Koning
klant
(konsumentenruriek).
—
20.40 De natuur en de mens (dokJ.
- 21.37 Nieuws. - 21.55 Achter
het nieuws. — 22.25 De onvoorstelbare wereld van Roald Dahl
(griezelverhaal). — 22.55 Nieuws.

NED. 2
18.55 Nieuws. 18.59 Doctor
Snuggles (f). — 19.05 Avro's Toppop. 20.20 Nieuws. - 2027 Waaghalzen (dokJ. - 21.20 Televizier
magazine. — 22.00 Een ruiter rijdt
voorbij, (f).

RTB 1
18.30 Literaire uitzending. — 18.45
Lundi-sports. — 19.15 Waalse aktualiteiten, uit Brussel. — 19.30
Nieuws. — 20.00 La maison de
campagne (film). - 21.20 Debat
n.a.v. de film. - 23.00 Nieuws.

RTB 2
19.55 W-magazine. - 20.50 D e Gilles (reportage). — 22.00 Nieuws.
— 22.20 Lundi-sports.

D 1
20.00 Nieuws - 20.15 Rot und
Schwarz — 21.10 Der weisse Elephant (reportage). — 21.45 Spass
beiseite, Herbert kommt! (f). —
22.30 Tagesthemen. - 23.00 Lastentrager (film). — 00.35 Nieuws.

ZDF
19.00 Nieuws. — 19.30 Die Pyramide (kwis). — 20.15 Irgendwo
möchte ich zuhause sein. — 21.00
Heute-Journal. — 21.20 Der Boxer
(tv-film). - 23.40 Nieuws.

D 3
20.15 Nachbarn (reportage). Het
Duits-rechts-radikalisme (reportage). — 23.50 Nieuws.

LUX.
— 19.55 Aujourd'hui en bref. —
20.00 La malle de Hambourg (O. —
21.00 Pain, amour et fantaisie (film).

TF 1
14.25 Les aventures de Marco
Polo (film). - 16.10 Variété (Jacques Qouai). — 17.25 Variété (Miche Jonasz). — 17.30 Regards sur
les musées de France. — 20.00
Nieuws. — 20.30 Divorce a l'ltalienne (film). — 22.00 Spécial cinéma
Italien
(reportage).

A2
20.00 Nieuws. - 20.35 Question
de temps (aktualiteitenmagazine).
— 22.40 Le temps des cathédrales
(dok.).

FR 3
20.00 Les jeux de 20 heures (spel).
— 20.30 Les bons vivants (sketchfilm). — 21.55 Nieuws.

28 FEBRUARI 1980

BRT 1
18.30 Open school. - 19.00 Lachertjes (kortfilm) - 19.05 Gastp)rogramma (Het
Humanistisch
Vertjond) — 19.45 Nieuws. —
20.10 Hitring (show). - 21.05 Verover de aarde. Lawines. — 21.55 Jij
of wij (kwis) - 22.20 Nieuws.

F3

BBC 1
16.20 Magazine van zender Wales.
— 16.53 Regionaal nieuws. —
21.30 Sweet nothings (tv-film). —
1.07 Weerbencht.

BBC 2
15.30 Dilemmas (filosofie en moderne moraal). — 16.00 Film en
propaganda in de jaren dertig
(dokJ. - 20.30 Nieuws. - 21.00
Kunstrubriek. 21.30 Boekennieuws. — 23.45 Aktualiteiten. —

ITV
15.00 Middagmagazine. — 15.45
WiWe Alliance (fJ. - 16.45 Three
little words (kwis). — 18.45 Nieuws
en regionaal magazine. — 20.00
Emmerdale Famn (f J. - 22.00 Geschiedenis van de Hollywood-film
(dokJ. - 23.00 Nieuws. - 23.30
The Brinsworth Awards. — 0.30
Regkxiaal nieuws.

Woensdag
MAART

BRT 2
20.10 Allemaal beestjes (dokJ —
20.40 Paradijsvogels (fJ - 2125
The kind of Marvin Gardens (film).

NED. 1
— 19.30 Het ontstaan van de werekl (dokJ — 20.09 Groot koorkonc e r t - 21.00 Tijdsein. - 2124 Ten
slotte (slotmeditatie) 21.35
Nieuws. — 21.55 Den Haag vandaag. — 22.10 De schone schijn
(dok. over kunst)

NED. 2
18.55 Nieuws. — 18.59 Sinbad de
zeeman (fJ - 1925 De Muppetshow. - 20.00 Nieuwa - 2027
Buddenbrooks (fJ - 21.30 Brandp u n t — 22.15 Drie hoog achter (f J
— 22.40 Geen blanke priesters
meer (dokJ

RTB 1
19.15 Antenne-soir Waalse aktualiteiten, uit Henegouwen. — 19.30
Nieuws. - 19.55 Charter 2020 (fJ
— 21.30 Gesprek met Davignon.

RTB 2
19.55 Formule 2 (variété) - 21.15
Le monde du cinéma. — 21.47
That's Hollywood (dokJ - 22.00
Nieuws. 2220 Videographie.

D 1
20.00 Nieuws. — 20.15 Rattenkueche (show) - 21.00 Aktualiteitenrubnek. — 21.45 Die spezialisten
(f.) - 22.30 Tagesthemen. - 23.00
Dick Cavett und Werner Höfe
(talkshow) — 23.45 Nieuws.

ZDF
19.00 Nieuws. — 19.30 Ich will nicht
mehr (tv-film) - 21.00 Heute-journal. — 22.05 Unordnung und frühes leid (film) - 2325 Nieuws.

D 3

BRT 1
15.30 Open School. - 1630 TipTop. - 18.15 Gedeon Of). - 1820
Oscar, het konijn (f). - 1830 Robin Hood (O. - 19.17 Standpunten
(CVP). - 19.45 Nieuvire. - 20.15
Stap voor stap (Animatiefilm). —
2025 Voetbal: Celtic G l a s g o w Real Madrid (reportage). - 22.10
Persona (Susan Sontag: portreO.
— 22.55 Nieuws.

BRT 2
20.15 That Hamilton Woman (film).

NED. 1
15.30 Kijken met een camera
(dokJ. — 16.00 C ^ t a i n Caveman
(f). 16.10 O i i f f y Kids (f). 16.30 Barbapapa (f). - 16.35 Emily
en de tweeling (tekenfilmpje). —
16.50 Boudewijn en Pieteniel in de
winter (poppenfilm). — 16.58 In de
dierentuin (0. — 17.03 De film van
ome Willem. — 18.30 Sesamstraat
— 18.45 Toeristische tips. - 1855
Nieuws. — 18.59 Van gewest tot
g e w e s t — 19.50 Politieke partijen.
— 20.00 Kleur bekennen CTV-speO.
— 21.10 Alfred Brendel speelt piano (Schubert). - 21.37 Nieuws. 21.55 Den Haag vandaag. - 22.10
Panoramiek. - 22.40 Studto s p o r t
— 2325 Nieuws.

NED. 2
1855 Nieuw». - 18.59 Kon Hesi
Baka (f). — 19.25 Kenmerit —
20.00 Nieuws. - 20.32 Veronica
totaal. — 22.11 A man called Sloane (f). — 22.55 Veronica's agenda
— 23.02 Teleac (over chi(w). —
23.37 Nieuws.

19.30 Nieuws. - 20.00 Les visiteurs (SF-f). - 20.55 TVF Magazine. — 21.50 L'homme de la musique. — 22.40 Nieuws.

LUX.

RTB 2

F1
20.00 Nieuws. - 20.30 Des magiciens (show) — 21.45 Clés pour
demain (wetenschappelijk magazine) — 22.50 Les musiciens du soir
(jazz) — 23.00 Nieuws.

PRECISIA
kleuren-tv
PROGRAMMA'S
DIREKT
TE KIEZEN

20.00 Nieuws. 22.05
schwarze Spiegel (film).

Der

LUX.
19.45 Entre chiens et chats (dokJ.
— 19.55 Aujourd'hui en bref. —
20.00 Hitparade. - 21.00 La justice de Simon, l'lndien (tv-film).

TF 1
20.00 Nieuws. - 20.30 La plume
(tv-speO. — 22.08 Literair programma — 23.03 Nieuvi».

22.15 Nieuws. - 2230 Arts-hetxk)
— 23.00 Einde van de uitzending.

D 1
16.15 Geluidloze jagers (dokJ. —
20.00 Nieuws. — 20.15 Jugendweihe (tv-film).

ZDF
17.40 Die Drehscheibe. - 18.20
Bilder, die die Welt bewegten (reportage). — 19.00 Nieuws. —
19.30 Geweld in het stadion (dok.).
- 21.00 Heute-journal. - 21.20
Drie Engel für Chariie (f J. - 22.40
Die beiden Freundinnen (dok.). —
0.30 Nieuws.

D 3
19.00 Mont Blanc: der weisse Berg
(reportage) — 19 45 Journal 3. —

NED. 2
18.59 De Hulk (f). - 20.00 Nieuws.
— 20.27 Een gelukkige hand (teater). - 22.10 Aktua tv. - 23.00
Soap (f.) - 22.30 Nieuws.

RTB 1
17.50 Les mohicans de Paris (f J —
1915 Waalse aktualiteiten uit Namen. - 19.30 Nieuws. — 19.55
Zonnehuizen (reportage). — 2015
La femme a sa fenétre (film). —
2200 Le carrousel aux images. —
22.45 Nieuws.

RTB 2
19.15 Overname RTB 1 (tot 19.55).
- 19.55 Koncert (piano). - 20.30
La bayardére (balleO. 22.00
Nieuws.

Fl

20.35 Mi-fugue. mi-raison (vanété).
— 22.30 Magazine medical.

12.15 Rèponse a t o u t Spelprogramma. - 20.00 Nieuws. - 20.30
La fortune des Rougon (fJ. —
21.28 Aktualiteitenmagazine. —
22.40 Le solitaire (politiefilm).

FR 3

A2

20.00 Les jeux de 20 heures (spel).
— 20.30 D'amour et d'eau fraiche
(film). - 21.55 Nieuws.

20.35 Le jardinier d'Argenteuil
(film). - 22.00 Courte echelle pour
grand écran. — 2250 Nieuws

A2

BBC 1
14.00 Middagmagazine. — 18.55
Regionale magazines. — 19.50
War Wagon (film). - 2225 Risiko's
in het tjeroep (reportage). — 22.55
Sportreportages. — 23.45 Parkinson's talk show.

BBC 2
19.35 Bowling. - 21.10 Kunstrubriek. — 23.30 Sportreportages.

ITV
15.00 Middagmagazine. — 16.45
Hobson's Choice (talkshow). —
18.45 Nieuws en regionaal magazine. - 21.00 The Benny Hill Show.
— 22.00 Friends in Space (tv-speO.
- 23.00 Nieuvire. - 23.30 Voetbalreportage.
— 0.40
Regionaal
nieuwa
— 0.45 Country
&
westemmuziek.

Donderdag

RTB 1

19.00 Stevie Wonder (show) —
19.45 Journal 3. - 20.00 Nieuws.
— 22.00 Wuppertal (reportage).

— 19.55 Aujourd'hui en bref. —
20.00 L'homme qui valait trois milliards (f.) 21.00 Voulez-vous
danser avec moi? (politiefilm).

— Een v r o u w a a n h e t v e n s t e r ,
r o m a n t i s c h , d r a m a m e t h e t verw a r d e (XJJitieke klimaat v a n h e t
vooroorlogse
Griekenland
toen generaal Metaxas een
g r e e p naar d e m a c h t w a a g d e .
Donderdag
6
maart
om
2 0 u . 15 o p R T B 1.

BRT 1

FR. 3
20.00 Les jeux de 20 heures (speD.
— 2030 Le samourai (film). —
22.10 Nieuws.

D 1
8.05 Schooltelevisie. - 21.00 Alles
Oder nichts (kwis). — 21.45 Ingrid
Caven (portreO. - 23.00 Die Wildente (tv-film). — 00.45 Nieuws.

ZDF
18.20 Der Bürgermeister (fJ. —
19.00 Nieuws. - 19.30 Schwabinger Bazar (show). - 20.30 Tegtmeiers Reisen (dok). — 21 00 Heute-Joumal. — 2205 Molière (tvfilm). - 23.35 Nieuws.

D 3
7.55 Tele-Gymnastik
19.45
Journal 3. 20.00 Nieuws. —
20.15 Das Fotomodell (film). —
23.35 Nieuws.

LUX.
19 45 entre chins et chats (dokJ. —
19.55 Aujourd'hui en bref. - 20.00
Starsky et Hutch (f J - 21 00 Roeco et ses frères (film)

14 00 Schooltelevisie. - 18.00 Gedeon (fJ. 18.05 Agenda. —
18.35 Dick Turpin ( f l - 1900 Lachertjes (kortfilm). - 19.05 Sporttribune. — 19.45 Nieuws. — 20.10
Ike (f.) 20.55 Panorama.
21.45 Edelman, Bedelman, Schutter, Spion. (f). - 22.25 Nieuws.

BBC 1

BRT 2

19.00 The magie of Dartmoore
W o o d (dokJ - 19.30 Bowling. 2015 Nieuws. — 20.25 Weekoverzicht — 21.00 Gevaneerd magazine — 2225 Man alive (dokJ —
2315 Cambndge Folk Festival. —
23.40 Cartoon Two.

20.10 Premiere — 21.00 De ijzeren
Gustav ( f ) - 22.00 Het lot van
Jean N o e l ' (dokJ.

NED. 1
1855 Nieuws. — 1859 Alleen op
de wereld (f.). - 1925 Doe-dedance (dansles). - 19.50 Ik slik.,
slikt u o o k ' (dok over geneesmiddelen). — 20 30 Jonge mensen op
het koncertpodium.
—
21.37
Nieuws. — 21 55 Den Haag (pariemenü — 2210 Jean-Paul Sartre
over zichzelf (dokJ. 0005
Nieuws.

14.(X) Middagmagazine — 19.55
Milieubeheer in de toekomst (dokJ.
20.20 Popshow. 22.00
Nieuws. - 2225 Kate the good
neighbour (tv-spel)

BBC 2

ITV
16.45 Vedetten van vroeger vertellen. — 18.45 Nieuws en regionaal
magazine. — 19.30 Kwis tussen
universitaire teams. — 2000 Emmerdale Farm (f J - 20.30 The Jim
Davidson Show — 21.00 Fear of
God (thnllersene). - 22.00 Chief
of Detectives (f J — 23.00 Nieuws.
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Nacht van de Poëzie:
waarom de laatste?
Een lees- en luistermaraton van 21 u. 's avonds tot 9 u. in de
ochtend: 45 dichters uit noord en zuid, muziltanten en attrakties en een 5.000-tal blijkbaar tevreden toeschouwers. Daarenboven een sfeer die bewees dat de /Vac/)f zichzelf niet zomaar
overleefd had, wat we oorspronkelijk vreesden. Integendeel,
wij vonden de derde Nacht wel niet de plezantste, maar toch
veruit de best geslaagde. Waarom moet hij dan de laatste zijn?
Omdat Guido Lauwaert het zegt. Dat is natuurlijk een goede reden. Toch hopen we dat de roodharige akteur, organizator en
fantast op z'n woorden zal terugkomen- wat in een of andere
versie ook wel zal gebeuren.
Poëzie komt over_
De derde Nacht onderscheidde
zich alleszins positief van de vorige door zijn vlotte organizatie, z'n
gesmeerd verloop en een plusminus gerespekteerde uurrooster.
De kordate en stijlvolle prezentatie van regisseur Frangois Beukelaars zal daar wel niet vreemd aan
geweest zijn. Hoe werd de poëzie
nu door zon Nacht gediend? Het
lichtvoetige genre van poëzie nu
door het natuurlijk uitstekend tijdens zo'n show, evenals de klassieke monumenten a la Claus
Maar verrassend was het evenwel
dat ook naar meer intimistische
dichters vrij aandachtig geluisterd
werd, zonder veel misbaar van
een toch vaak op de proef gesteld,
deze maal erg braaf publiek. En,
wat het belangrijkste is, de poëzie
kwam over... getuige daarvan de
vele, gepaste tussenapplausjes
Natuurlijk, sommige dichters gingen de mist in: enkele waren blijkbaar niet in staat een zaal als Vorst
Nationaal te trotseren, andere
hadden last met de installatie, en
weer andere brachten gewoon
ronduit slechte gedichten. Maar
voor een dichter met goed werk
een tieetje leestalent en een minimum aan presence was het pu-

bliek aandachtig en behoorlijk mile
met zijn waardering.
Nu is poëzie per definitie geen
massamedium en evenmin geschikt om in een koncerthal voor
enkele duizenden gelezen te worden. Poëzie moet in stilte, in intimiteit gesavoureerd worden. En hoe
verklaart men 5.000 aanwezigen,
daar waar van een doorsnee bundel doorgaans niet eens 1.000 eksemplaren verkocht worden?
Deze twee bedenkingen stellen
natuurlijk de wezenlijke funktie
van zo'n Nacht in vraag. De Nacht
van de Poézie is inderdaad een tegenstrijdigheid in zichzelf... maar
dan een tegenstrijdigheid die ook
zichzelf opgeheven heeft. Want
het kontakt tussen publiek en poëzie was er onmiskenbaar., en het
zal ons voor de rest een zorg zijn
hoe jongeren of literaire leken tot
een kennismaking met de fXJëzie
en haar makers gebracht worden.

Selektie.
Natuurlijk zaten er ook aan deze
Nacht een flink aantal schoonheidsfoutjes. Allereerst is de
Nacht als geheel te lang, zowel
voor het publiek als voor de dichters. Wie na 5 u. 's ochtends aan
de beurt komt, is meteen al gehandicapt Afgezien de mogelijkheid

Remco Campert en Eddy Van Vliet in de onderhuidse wandelgangen van Vorst-Nationaal (fcto a Dauphin)
om in verschillende zalen tegelijk
te werken (in een groot kultureel
centrum b.vJ, is hieraan alleen te
verhelpen door het aantal dichters
en groepen te t)eperken. Maar ja,
de selektie stelde nu al problemen
en de verbittering onder de nietuitgenodigden is groot (lees er het
recentste nummer van de Poëziekrant maar eens op na). Soms is
die ontevredenheid gegrond, een
aantal optredenden waren beslist
ondermaats, terwijl minder geringe talenten in de kou bleven. Guido Lauwaert is nu eenmaal een eigenzinnige jongen met sterk subjektieve voorkeuren (en dat is natuurlijk zijn goede recht). Ook hebben de ego-trip shows, die enkele
Noordnederlandse dichters als
overjarige erfenissen uit het hap»pening-tijdperk brachten, niets

met poëzie te maken (hoe begeesterend maar kompleet inhoudloos
de act van Simon Vinkenoog ook
was). Akkoord, bij wijze van retro
één van die seances, maar geen
vier. De dichter die na zo'n geëxalteerde woordenkramerij aan boó
komt is op voorhand verpletterd.
Ook in de attrakties mag flink het
mes. John Massis, dat was in zijn
stoere, ongekunstelde naïviteit
poëzie op zk;h. Maar van de Antwerp Follies, de Heer bespare
ons... Een pseudo-travestietenshow kan best leuk of zelfs ontroerend zijn, maar om tot een goede burleske te komen is er evenveel talent nodig als om iets ernstigs te presteren. Antwerp Follies
heeft geen greintje talent of humor, alleen maar inspiratietoze vulgariteit

UNDA RONSTADT: MAD LOVE
Dat ook country-zangeres Linda
Ronstadt oren en ogen wijdopen
zette voor de suksesvolle klanken
met een trauma blijven rondk>pen die uit het oude Albion komen
omtrent de oorlog... ondanks de hoeft geen betoog meer. En zij
heeft niet enkel ingepikt op het ritzon die schijnt
misch werk van een Nick Lowe of
Op de singelmarkt komen deze de stijl van Dave Edmonds (die
keer vooral de Engelstalige pro- tussen haakjes zopas de ijzersterdukties aan txxJ met vooreerst de ke singel «Queen of hearts»
Veterans (op IBC) die met hun (WEA) uitbracht), maar koos voor
waardig «there ain't no age for haar nieuwste album «Mad love»
rock and roll» voor Shiva een vrij niet minder dan drie nummers van
sterke produktie waarmaakten die Elvis Costello. Na de ritmische tidan weer bij nader beluisteren die telsong, gepend door Mark Golingrediënten inhoudt van (de bij denbergkomt «Party girl» als eeronze zuiderburen) suksesvolle ste aan de beurt En Linda heeft de
groep Telex. Synthesisers en elek- stem en het talent om er haar pertronische snufjes spelen ook hier
de belangrijkste rol en het ska-disco stijltje die er modieus is opgeplakt heeft naar onze smaak weinig met rock en roll te maken. Ommekant is veel mooier maar is
kwalitatief een fchkantje.

Robert Long blijft trappen naar
De plaat die deze week onze aandacht verdient is ongetwijfeld de
nieuwe floöert Long, die met
«Homo sapiens» (op Ariola) een
geslaagde terugkeer maakt na zowat twee jaar rondtoeren! Zonder
bijster veel radiosteun. Long slaagde echter omdat hij kan rekenen

op een kleine maar trouwe schare
van fans die er telkens weer zijn
waar hij zich vertoont Een lekkere
luisterplaat pikant en romantisch,
met weer eens schoppen tegen
wat hij konservatief en ouwerwets
tjestempelt Dat je stank voor
dank krijgt, en dat nog mensen

Eerste
poëzieteiefoonlijn
De dichtersgroep Dimensie
heeft zopas een poëzie-telefoonlijn in gebruik genomen.
Wie vanuit Vlaanderen 03134.25.42 belt hoort het gedicht van de week voordragen. Een origineel initiatief
dat ongetwijfeld de literaire
uitwisseling tussen Noord
en Zuid zeker zal bevorderen want de lijn is ook vanuit
Nederland te bereiken. De
groep Dimensie heeft als
voornaamste doel de literaire grenzen tussen Vlaanderen en Nederland uit te wissen. Een prachtig initiatief!
Tevens verscheen een temanummer van Dimensie
over de dichter Rutger Kopland (4de jaargang, nummer
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2, januari 1980). Hierin is Anton Korteweg in gesprek
met Tom van Deel en leverden Ad Zuiderent, Wim Hazeu, Lionel Deflo, Lucette M.
Oostenbroek, Armand Van
Assche, Peter Hoefnagels,
Kees Helsloot en Jan Biezen bijdragen over Rutger
Kopland. Bert De Haar onderzoekt de overeenkomsten tussen het werk van
Gerrit Kouwenaar en Rutger
Kopland, terwijl Kopland
zelf bijdragen leverde over
Tom van Deel, Gerrit Kouwenaar en Hans Lodeizen.
Adres: Stichting Dichtersgroep Dimensie, Rotterdamstraat 82 te 2000 Antwerpen.

Groep Machiavel uit Anderlecht is
in de inlandse pop na de Pebbles
en Wallace Collection wellicht de
derde en goeie keer geweest en
ook internationaal komt er stilaan
doorbraak. De «court Jester» blijft
nog steeds hunfc)esteelpee maar
ook van «Urban games» gingen al
tienduizenden over de toonbank.
Uit deze plaat werd het singeltje
«Over the hill» getrokken, en behalve de niet overtuigende uitspraak van de zanger is dit eenvoudige nummertje uit hun «symfonische pop» tjest te pruimen.
Geen hitsingel maar een voorproefje waard, om dan een der
vier elpees te protjeren.

Robert Long

Een ander pluspunt van de Nacht
was alleszins ook de ongedwongen, kollegiale sfeer achter de
coulissen waar de dichters, uitgevers, muzikanten en een hele
sliert fans en groepies een best
prettig half etmaal beleefden, al
dan niet flink met bier besproeid.
Daar heeft het publiek niets aan,
kan men opmerken. Dat is natuurlijk niet helemaal waar, want na het
middernachtelijke uur verslapt de
Ijzeren vuist van de organizatie
aanzienlijk en kan men zich kwasi
ongestoord achter het podium begeven. We liepen er zowaar Vic
Anciaux tegen het lijf. Moet u dus
ook maar doen. Tijdens de volgende Nacht dan._ hopelijk.
Nic van Bruggen

soonlijke stempel op te drukken
en deze ballade gevoelvol te laten
overkomen. Maar dan wordt het
weer swingen geblazen op de uptempotonen van haar nieuwe singel «How do I make you», waarmee ze resoluut verder afwijkt van
wat ze tot nog toe bracht Een stijl
die ze aankan en die hij ook ligt
Verrast tjen je dan plots deze herwerking van «1 can't let go» te horen. Een nummertje van de sterk
onderschatte maar weer naar boven gehaalde Chip Taylor, die eerder met «Angel of the morning»
een wereldtopper haalde. Ook
Teddy Randazzo was een bekend
songschrijver halfweg de zestiger
jaren, en van hem brengt ze het
mooie «Hurt so bad», dat in vergelijking met de overige nummers en
als afsluiter van de voorkant als
het zwakste overkomt Stijlgenoot
Neil Young krijgt op de ommekant
een eerste coverkans met het stille «Look out for my love», waarin
Young echter al te herkenbaar
blijft Op de achterkant herpakt
Linda zich en sluit met «Cost of
love» en «Justice», eveneens twee
nummers van Goldenberg, weer
bij de country aan alsof zij zich
schuldig voelt zich te veel te hebben vergaloppeerd. Maar Elvis
Costello waakt en is er voor de
twee laatste bij: met het pittige
«Girls talk», dat Nick Lowe echter
talentvol eerder op de hitladders
bracht en met het afsluitende «Talking in the dark» wordt veel goedgemaakt en is «mad love» een elpee die wellicht voor haar een muzikaal keerpunt betekent Een aanrader alvast I
Sergius
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Patrick Conrad:
II

Slachtvee" is Vlaams

voor de Fransen
de moraal flink op z'n kop gezet
De hoofdpersoon lijkt heel de film
door een goede, opstandige kerel,
maar op het einde blijkt hij weer
tot zijn ware leven teruggekomen,
een perfekte smeerlap te zijn. Ik
meen dat dit meer met de werkeZelf had «WIJ» aanvankelijk ook
lijkheid van zijn milieu overeenwat last met de vorm, met een
stemt dan met de algemeen gehulvoortdurende dualiteit met de diadigde, maar daarom nog niet toelogen ook. Conrad daarover: «//c
leefde moraal. Ik heb mij hier trousprak al van die dubbele bodems.
wens een binnenpretje gegund,
Zo is de film beslist ernstig en
maatschappijkritisch, maar tegelijk het publiek identificeert zich heel
de film door met een jongeman die
hoef je hem niet helemaal au sérieux te nemen. Het verhaal is heel uiteindelijk een schoft blijkt Op
heel veel punten wordt de buriesnormaal en tegelijk burled. Ik wiske ver doorgetrokken. Maar de
sel voortdurend van graad, zodat
burleske kan ook volle ernst zijn.
de kijker zich vragen blijft stellen:
wat is gemeend en wat niet, wat is Meen nochtans niet dat ik een realistische film heb willen maken.
waar Ook in de personages zie je
Zoiets bestaat niet, hoe kan je nu
die dualiteit De beide hoofdpersonen zijn normaal, maar al de ande- de realiteit tot twee dimensies
komprimeren?'
re zijn typische, dik in de verf gezette filmclichés. De mannelijke
Toekomst
hoofdfiguur komt in een wereld terecht met daarin de meest rudiBuiten in «WIJ» werd «Slachtvee»
mentaire archetypes. Ik heb gehier dus geen goed artikel waard
tracht om alzo de nachtmerriegeacht nu komt de film in circulaachtige tocht van de hoofdfiguur
tie. Hoe zal hij door het publiek
te aksentueren. Ja, en dan de dia- ontvangen worden?
logen. Die werden nochtans geConrad: 'Natuuriijk stel ik me die
schreven door auteur Georges
Geen Vlaamse clichés
vraag ook wel Maar het antwoord
We vertellen Patrick dat we er de Adé voor het Nederlands, en door is onvoorspelbaar Ik heb 4 jaar
aan de prent gewerkt, de opnaVlaamse bladen op nagelezen Jean-Claude Carrière, de scenamen kostten 34 draaidagen, daarhebben: overal ronduit slechte kri- rist van Bunuel nog wel, voor het
na nog 4 weken beeldmontage en
tieken. De rijzige, bebaarde kine- frans. Voor een heel deel is de
film opgevat als een soort van fo2 maanden klankafwerking. In het
ast blijft er onbewogen bij, schoktoroman, de dialogen zijn dat in die totaal heeft de film 18 miljoen geschoudert even en begint dan
kost En het is mijn eerste speeltoch een nogal geëmotioneerd be- scènes ook, op het randje van de
film, dus dan verhoop je wat Zetoog: «Ja, de franstalige en buiten- kitsch, op het randje van het akteerbare. Ons publiek heeft daar
ker gaat hij ook naar Parijs, ook —
landse pers was daarentegen wél
buiten kompetitie weliswaar —
positief. Dat lijkt me een normaal blijkbaar moeite mee, en als ik filnaar het Festival van Cannes, ververschijnsel Slachtvee' is een misch niet duidelijk genoeg'ben
heel andere film dan men hier ge- geweest, zal de fout wel bij mij lig- der naar de filmmarkt van Beriijn,
naar het Festival van Locarno
wend is, enerzijds naar inhoud, gen.'
voor debuutfilms, naar een gelijkmaar vooral naar de vorm. Die is
aardig festival in Los Angeles.'
Latijnser, kaleidoskopisch van We vertellen die kineast dat ook
Dat wordt dus afwachten. Niettestruktuur, boordevol dubbele bo- ons niet alles meteen even duidemin raden wij onze lezers aan
dems, vermeldingen en knip- lijk was. Het breed getekende hudeze bevreemdende Vlaamse film
oogjes. Hij is naar onze stereotie- welijksfeest op het einde van de
(waarin ook Frans gesproken
pe filmtraditie géén kulturele film film, was dat nu echt of gedroomd.
en géén Vlaamse film. Ik kan daar P.C: "Ik bedoelde het echt, maar ik wordt) te gaan bekijken. Het harde
wel inkomen. Maar het gekke is geef toe dat er een dubbele inter- of milde oordeel laten we graag
aan u over.
dat de Fransen hem wel als een ty- pretatie mogelijk i& Wel heb ik hier

Patrick Conrad (1945) is
vooral bekend als dichter,
minder als graficus, maar nagenoeg niet als kineast Voor
dit steeds verrassende, veelzijdige talent ligt zijn ware
roeping nochtans in de filmkunst. Nadat wij vroeger twee
korte films van hem zagen,
werd onlangs op het Brusselse Filmfestival en tijdens het
Gentse Filmgebeuren zijn
eerste langspeelfilm «Slachtvee» in première getoond. De
meningen waren verdeeld,
maar zelden genuanceerd.
Men hield van «Slachtvee», of
men was er radikaal tegen. In
de loop van volgende maand
zal de film in de voornaamste
Vlaamse steden in omloop
komen. «Wij» vond dit een
goede reden om eens met de
omstreden kineast een praatje op te zetten.

pisch Vlaams produkt zien, op een
eerder exotische manier dan, met
verwijzingen naar het surrealisme,
naar barokheid, naar fantasmagie,
Jean Ray b.v.»

Een «Slachtvee-opname in de oude vleeshallen van Schaarbeek, met van links naar rechts regisseur Patrick
Conrad, hoofdvertolker Herman Gillis en de Braziliaanse cameraman Gilberto Azevedo
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waar Vlaamse
automobilisten
uis zijn
Tliui
pechverhelping ook
sNACHTS

Arcadische verhalen
uit het noorden,
{cursiefjes
uit het zuiden
het leven gegrepen mensen en
Bataafsche Arcadia van Willem
toestanden vormen voor de vervan Toorn (geboren te Amsterteller een onuitputtelijke inspiratiedam in 1935) bevat vier korte verbron Soms kankatunzeert hij de
halen en verscheen in eerste druk
aktualiteit zoals in «Het Vaderin 1974. Nu is deze verhalenbunland» waann Vlaamse en Waalse
del te koop als een nogal dunne
troepen slaags raken en president
«Salamander», in tamelijk groot
Motjutu twee bataljons paracomlettertype gedrukt Dikker uitgemando's naar hier stuurt om de
vallen en in kleiner — gewoon —
orde te herstellen.
lettertype is de bundel kursiefjes
Jan Van Bossuyt
van de Vlaamse radioman Jos
Ghysen (geboren in 1926) Het is
— Willem van Toorn -Bataafsche Arcanog niet morgen is de titel ervan. dia-, 1979. Em. Querido's Uitgeverij B.V..
Amsterdam
(-Salamander- 486). 112 biz.,
Beide schrijvers hanteren een
6,20 gulden
«ekonomisch» woordgebruik be— Jos Ghysen •Het is nog niet morgen',
knopt en sekuur schetsen ze een
1979, Uitgeverii Heideland NV., Hasselt.
situatie waarin menselijke relaties
119 blz., 160 fr
veeleer gesuggeree-'d dan verklaard worden
De vier verhalen van Willem van
Toorn spelen zich onderscheidenlijk af in een jeugdkamp, een huiskamer, een stil ziekenhuis en het
Tsjechoslovaakse landschap Ze
eindigen alle vier op een droeve
noot, het idyllische is slechts
schijn, de personages worstelen
van meet af aan met problemen en
hun leed is ronduit schrijnend te
noemen gebroken liefde, ziekte,
kennismaking met wrange nasmaak, zijn ingrediënten waarvan
de auteur graag gebruik maakt.
Toch zijn de verhalen aandoenlijk
mooi verteld.
Zesendertig kursiefjes bevat de
bundel van Jos Ghysen Weemoedige humor is troef in zijn karakterschetsen en dialogen Al die dingen die tot het verleden behoren,
nieuwerwets gedoe dat heel normaal wordt gevonden, banale
voorvalletjes die alle aandacht knjgen, toevallige ontmoetingen tussen oude kennissen, en andere uit
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Lake Placid: VS tuigen Rusland af
De 13de Olympische Winterspelen behoren tot het verleden. Maar zij zullen
nog vaak in herinnering worden gebracht. Omdat te Lake Placid, waar de organizatorische verwarring menselijkheid
afstraalde, drie uitzonderlijke kampioenen hun merkteken in het gebeuren
brandden. Eric Heiden, Ingemark Stenmark en Hanni Wenzel schreven geschiedenis. En alsof het allemaal niet genoeg was leverde de jonge Amerikaanse
ijshockeyploeg (gemiddeld éénentwintig) de stunt van de Spelen af: zij won
goud na met een 4—3-overwinning tegen

de in twaalf jaar ongeslagen Russen (wereldkampioenschappen 1968) het Amerikaanse volk (dat het glimmend ijs blijkbaar voor Afghaanse grond aanzag) in
alle staten van vervoering te hebben gebracht. Een jubelende vice-president
Mondale inkluis.
Monument
De overheersende figuur van de Spelen
was ongetwijfeld de 21-jarige Amerikaanse snelschaatser Ene Heiden. Deze dokterszoon, die op zijn beurt medicijnen zal
gaan studeren In... Oslo (een kombinatie

van Ijs, geld en wetenschap), won alle snelschaatsproeven. de 500,1000,1500, 5000
en 10.000 meter. Een monumentale prestatie die in de snelschaatsgeschiedenis nooit
eerder werd verwezenlijkt, zelfs niet benaderd' Helden, een unieke kombinatie van
lenigheid, kracht, uithoudingsvermogen en
Intelligentie, popularizeerde in negen dagen tijd een In zijn land nagenoeg onbekende sport
De Amerikaanse snelschaatssport (twee
kunstijsbanen en 4000 aktieve beoefenaren) wordt gestut door een dame. Diane
Holum, de trainster van de Heidens (zus
Beth won brons op de 3000 meter) en van
Leah Muller-Poulos (zilver op de 500 en
1000 meter voor vrouwen)
ZIJ bewijst ook dat echte kampioenen door
de natuur (de koppeling van talent en wilskracht) en met door een systeem worden
voortgebracht. Zoniet zouden de Russen
met hun half miljoen schaatsers en 1202
geregistreerde ijsbanen meer dan éénmaal goud, éénmaal zilver en tweemaal
brons moeten gewonnen hebben.
Het was trouwens opvallend dat de Oosteuropeanen In de populaire skiproeven
(de Alpijnse nummers en het schanssprlngen) zwaar werden afgetuigd. Ingemar
Stenmark, de Zweedse slalomkoning, won
net als Hanni Wenzel (een Duitse die zich
voor vier jaar tot Liechtensteinse liet naturalizeren om aan de O S In Innsbruck te
mogen deelnemen — ze haalde toen zilver
In de slalom) twee gouden plakken. Zij
brachten de bevestiging van hun al eerder
gedemonstreerd meesterschap. Wenzel

• DE BESTE VAN VIER. - De heenwedstrijden in de kwartfinales van de
Beker van België lokten volle stadions
Zaterdagavond zagen wij Anderlecht—
Standard Zondag trokken we naar Beveren—Club Brugge Een vergelijking
tussen beide wedstrijden gaat met op In
het Brusselse Astndpark spelde Standard één uur lang de les Met onwaarschijnlijk veel lef, met een gedegen
veldbezetting en met een bijwijlen ongnjpbare Willy Wellens groeide Standard twDven zijn tegenstander uit De
Rouches schenen zowaar meer spelers
op het veld en individueel ook meer talent in huis te hebben. Er t>estaat geen
twijfel over dit Standard is momenteel
de t>este ploeg van het land. Ook Club
Brugge kan daar mets aan veranderen.
Want alhoewel de Westvlamingen in Beveren een even uitstekende uitgangspositie voor de terugmatch veroverden als
Standard in Brussel (1 — 1) was er toch
een veelzeggend «verschil» merkbaar.
Club Brugge voetbalde met al zijn talent
als een bange wezel Het speelde erg
behoudend en t>edotte de betalende
toeschouwer En voor die laatste nemen
wij het altijd op Han Gnjzenhout mocht
dan nog gelijk hebben toen hij achteraf
stelde dat zijn ploeg gespeeld had zoals
Beveren dat op verplaatsing meestal
doet zijn zienswijze (en hij is heus de
enige trainer met) getuigt enkel van diepe minachting voor de ware belangen
van de voetbalsport
De uitslagen van de heenwedstrijden
wijzen anders al duidelijk tn de richting
van de halve finale: daann moeten we
normaal Standard, Club Brugge, Thor
Waterschei en KV Kortrijk terug vinden
• VLAK VOOR DE START. - Zaterdag begint het Belgisch wielerseizoen.
Met de klassieke Omloop Het Volk Naar
aanleiding van de seizoenopening ging
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Luc Van Loon ('s lands beste wielerjournalist) van «Het Belang van ÜmkKirg»
praten met Willy Vannitsen. Eén van de
onsterfelijken uit onze jeugdjaren. De lezer weet het wij hebbien de neiging
vraagtekens te plaatsen achter de uitslag van vele wielerwedstnjden. Eigenlijk
zijn WIJ nog enkel geïnteresseerd In de
klassiekers en., de Tour De rest..??? En
wat zegl Willy Vannitsen nu? «Ik verkocht één van de eerste klassiekers die
ik reed voor 40.000 frank. Een relatief
klem bedrag in vergelijking met wat er nu
soms verhandeld wordt Met betrekking
tot een Belgische klassieker hoorde ik
onlangs nog gewagen van 300 000 frank.
Maar dat terzijde»
Waarmee de laatste wielersprookjes
voor ons uit de wereld geholpen zijn. Wij
hoopten anders maar vreesden des te
meer ook in de klassiekers wordt gesjacherd, wordt gekocht en verkocht En
met sinds gisteren
• VOORSPELLING. - Vonge week
ontmoetten wij een Belgisch sportleider
Een man die zich vooral beweegt in de
internationale basketbalmiddens. Hij vertoeft ook op tijd en stond in Amenka
Zijn voorspelling omtrent de afkxjp van
de Olympische Zomerspelen- «Ze gaan
door. In Moskou en met de Amerikanen.
Kijk maar uit De Russen infiltreren hun
mannetjes in alle Afghaanse organizaties Daarna trekken zij hun leger (tijdelijk) terug. Carter tnomfeert in volle verkiezingsstrijd De Amenkanen mogen
naar Moskou Moeten naar Moskou
want de Amerikaanse televisie sloot een
bindend miljardenkontrakt met de Russische organizator. Dat geld weegt door
Na afloop van de Spelen is het niet uitgesloten dat de Russen opnieuw Afghanistan binnen trekken Maar Carter zal er
dan zoveel misbaar met meer over maken Ook het militair-industneel complex
zal intussen zijn zin hebben gehad..»

Wij geven de voorspelling voor wat ze
waard is.
• KLEIN EN DAPPER. - Kereltje Usmont IS te Waregem voor de tweede
keer Belgisch vekjloopkampioen geworden. Tegen de verwachtingen in eindigde hij voor de ongenaakbaar gewaande
Leon Schotz Kareltje die op en rond de
sintelbanen zo ongeveer alles heeft
meegemaakt (Europees maratonkampioen en twee Olympische medailles)
was diep gelukkig met zijn onverhoopte
tnomf Na afloop sprak hij heldere en wijze taal. «Ik ben een atleet van een sterke
generatie Puttemans, Polleunis, Schots
en ikzelf, wij zijn toch geen kleine jongens. Maar wij hebkjen iets bereikt dank
zij....„ Gaston Roelants Hij was heer en
meester toen wij poogden door te breken. Gaston was ijzeren discipline en
wilskracht Een geweldig voortieeld Wij
kxjuwden onze suksessen op de eigenschappen die hij zo njkelijk demonstreerde. Het IS de vraag of de nieuwe
lichting (met o.a. De Vogel en De Pauw)
dat ook zal kunnen »

miste van een niets de hoogste triomf: in
de afdaling won zij zilver achter de Oostenrijkse Annemane Moser-Próll De beroemde Oostenrijkse school won ook
goud bij de afdaling voor heren {Leonard
Stock) en op de 70-meter schans (.Toni Innauer). O p de 90-meter schans was de Fin
Jouko Tourmaenen de beste.
Delirium tremens
De prestaties van Eric Helden weekten bij
het Amerikaanse publiek gevoelens los die
In eikaars verlengde lagen: aanvankelijke
verwondering (voorheen stelden Amerikaanse sportjournalisten dat snelschaatsen even meeslepend was als... kijken naar
groeiend gras) werd bewondering om uiteindelijk over te slaan in begeestenng.
Die begeestering was echter niets in vergelijking met de kollektieve hysterie, de delirium tremens, die gevolg was van de stelle opgang van het Amerikaanse ijhockeyteam. Het gebeuren dient gesitueerd te
worden.
De Amenkanen wonnen voor het laatst tegen de Russen in... 1960. Tijdens de OS in
Sqauw Valley. Amerika haalde toen goud.
Sindsdien regeerden de stijf getramde
Russen het ijshockeywereld je. Eén keer
nog werden zij gevloerd: in 1968, toen de
Tsjechen de wereldtitel van de Sovjets afhandig maakten. Die Tsjechische triomf
beroerde gans de wereld. Hij werd behaald vlak nadat de legers van het Warschau-pakt Tsjechoslovakije waren binnengevallen. De Tsjechische triomf symbollzeerde verzet
Het was nu niet anders. De jonge Amerikaanse ploeg, hoofdzakelijk bestaande uit
spelers die niet goed genoeg bevonden
werden voor een profkontrakt werd klaar
gestoomd in zes maanden. Onder leiding
van coach Brooks werden In 159 dagen 61
wedstnjden gespeeld. (42 overwinningen,
zestien gelijke spelen, 3 nederlagen). Eén
der laatste oefenmatchen zette de Amerikanen tegenover de Russen. Uitslag
3 — 10. Voor de Russen natuurlijk.
Men achtte Amerika net goed voor een
zesde, misschien een vijfde plaats in het
Olympisch tornooi. Het verliep anders.
Konditle en mentaliteit lieten de Amerikanen in de eerste wedstrijden toe uit verio-,
ren posities terug te komen. Tegen o.m.
West-Duitsland en Zweden. In laatstgenoemde match stonden de Amerikanen
2—1 achter met nog 27 sekonden te gaan.
Brooks wisselde zijn doelman voor een
veldspeler. Ongehoorde lef. Maar in de
slotsekonden werd het 2—2. Een goal die
achteraf Olympisch goud waard was.
De voorlaatste wedstrijd zou beslissen.
Amerika—Rusland.
Politieke gevoelens
werden andermaal naar het sportveld geprojekteerd. De Russen kwamen telkens
voor, de Amerikanen keerden steeds terug. In de laatste periode scoorden de
Amerikanen tweemaal. 4—3.8.500 hysterische toeschouwers volgden staande de
slotminuten. Het stadion was een pandemonium. De ongetwijfeld meer getalenteerde Russen gingen ten onder. Het goud
wenkte. De laatste wedstrijd verliep volgens scenario. De Finnen geraakten 2—1
voor. In de laatste periode scoorden de op
hol geslagen Amerikanen driemaal. 4—2
winst en goud.
Zingende, dansende, wenende Amerikanen. Vice-president Mondale juichte mee.
Carter verstuurde direkt een uitnodiging.
Hij wilde absoluut zo snel mogelijk lunchen
met de ganse ploeg.
Eric Heiden werd er zowaar bij vergeten.
Maar de fllozofische hardrijder zal wel niet
verbaasd geweest zijn. Hij zegde het al
vroeger: «Ze zijn geïnteresseerd in big-money-sportS".
En in de Verenigde Staten en Canada is
ijshockey big-money. Dat zullen de gebuisde profs van het zegevierende team nu
spoedig ondervinden.
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Informatiedag voor
alle geïnteresseerden
in het Vlaamse
biblioteekwezen

Wegwijs in de nieuwe
biblioteekregeling

Zaterdag
1 maart
te St.-Niklaas
Het nieuwe dekreet op de openbare biWioteken heeft ongetwijf e l d o o k bij u v r a g e n d o e n o p n j zen.
W a t m e t h e t p l u r a l i s m e In d e Rad e n v a n B e h e e r , d e politieke, i d e o l o g i s c h e e n f i n a n c i ë l e Impllkaties
v a n h e t n i e u w e d e k r e e t h e t statuut van d e vrije biblioteken? Zal
dit n i e u w e d e k r e e t e e n v e r n i e u wing mogelijk maken of integend e e l o o k hier d e t r e n d v a n b u r e a u kratizenng en overheidsbemoeiing d o o r t r e k k e n ?
O m u w 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 richt d e V e r e n i ging van Vlaamse Mandatanssen
e e n i n f o r m a t i e d a g in o v e r dit o n derwerp. Hiervoor hebben wij de
medewerking gekregen van desk u n d i g e a m b t e n a r e n v a n h e t ministerie 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 Sint-Niklaas.
Er w o r d t e e n d o k u m e n t a t i e m a p
ter plaatse ter beschikking gesteld.
PROGRAMMA
Voormiddag
10 u.- Een toekomstgericht
biblioteekbeleid, inleiding d o o r d e h A n d r e S t o o p , h o o f d b i b l i o t e k a r i s SintNiklaas.
10 u. 4 5 : Toelichting bij het
nieuwe
biblioteekdekreet
d o o r d e h. V a n
Impe, bestuursdirekteur o p e n b a r e
biblioteken, ministene Nederlandse Kuituur
Vragenronde.
Namiddag
14 u.. De kulturwetgeving
en zijn
toepassing
Toelichting d o o r d e h
H u g o Servaes, inspekteur nationale k u l t u u r p a k t k o m m i s s i e e n d o o r
d e h Staf Vermeire, funktionaris
kultureel c e n t r u m Neeroeteren.
Vragenronde
D e dag wordt afgerond met een
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 Stadsbiblioteek Sint-Niklaas, 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 h e t
g e b o u w Halte busstation o p de
Grote Markt
D a t u m zaterdag 1 maart 1980 van
10 t o t 16 u.
I n s c h r i j v i n g e n bij V V M , B a r n k a d e n p l e i n 12 t e 1000 B r u s s e l .
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zo ZIET DE VU HET

Onze bron:
liet voiksnationaiisme
In «WIJ» van 14 februan j I publiceerde
ik onder deze titel een eerste artikel in
een reeks tot bespreking van de jongste kongres-resoluties
Naar aanleiding van dit artikel ontving ik enkele bneven en wens er hierbij op te reageren
In een bnefje wordt betoogd dat de
"afstamming- (er werd «ras- geschreven) niet vermeld werd als element
van de erfgemeenschap die een volk
IS

ZIJ die de afstamming beklemtonen
moeten ook inzien dat de erfbiologische faktor de jongste tijden onvoldoende wetenschappelijk bestudeerd
werd vanwege het misbruik dat het nazisme er van maakte
O p dit kruispunt van West-Europa is
de gemeenschappelijke afstamming
overigens geen hoofdzaak voor ons
Verre van mij hierbij te veronderstellen
dat zij die de faktor afstamming willen
beklemtonen «racisten» zijn die voorhouden dat er «Uebermenschen» en
«Untermensen» zouden bestaan

Men wijst erop dat er in mijn artikel op
aangedrongen wordt dat een volk als
streefgemeenschap
solidair moet samenleven Men besluit daaruit dat het
solidansmedus een essentieel aspekt moet zijn van ons nationalisme
Zoals alle-ismen kan men met solidarisme verschillende zaken betogen
Een autontair solidansme dat zou dienen om de verzuchtingen van de kleine Vlaamse man te doven is onVlaams en on-diets Vanaf de opstanden van «het gemeyn» tegen de Leliaarts en de geuzen-volksopstand tegen Philips II IS ons volk demokratisch
gencht
O K als men onder solidarisme verstaat de solidariteit als natie boven de
lobbies van achtenswaardige en minder achtenswaardige groepsbelangen
(cfr dr Wijnen) en boven partikulanstische dorpspolitiek
In een paar brieven protesteert
men
tegen mijn stelling dat wij pas na 1830
een erkenbaar volk zouden geworden
zijn

WEDER-WOORD
Onze partijraad van 8 maart as zal
een eerste reeks van wijzigingen
aan de VU-statuten behandelen
Meer bepaald gaat het over de
verkiezing en de taak van de
afdelingsbesturen. Uiteraard sluit
hierbij aan de verkiezing en de taak
van de overkoepelende organen die
het gevolg zijn van de
samenvoeging van gemeenten
Het ligt voor de hand dat de arr
besturen de huidige
afdelingsbesturen zo nauw als
mogelijk bij deze operatie betrekken
Ook zal er de aandacht moeten op
gevestigd dat in het najaar 1980
opnieuw verkiezingen voor de
besturen van de afdelingen moeten
uitgeschreven, déze verkiezingen en
de taakverdeling die erop volgt zal
rK>rmaal plaatsvinden op basis van
de gewijzigde statuten
Als w e even pogen de moeilijkheden
op een njtje te zetten waarmee de
huidige afdehngswerking is
gekonfronteerd dan moet de
aanpassing van de statuten uitgaan
van de bekommernis om de armslag,
verantwoordelijkheid en de
werkingsmogelijkheden van een
goed afd bestuur zoveel als
mogelijk te bevorderen
Z o wordt er nogal eens geklaagd
over het gebrek aan doorstroming
van top naar basis Het is duidelijk

Er zijn inderdaad sporen van een politiek Vlaams of Diets k)ewustzijn te vermelden van in de Middeleeuwen maar
het nationaal bewustzijn, het volk-zijn
in de huidige zin, is een kind van de gedachtenstromingen einde 18de, begin
19de eeuw Het was vanuit deze algemeen Europese stroming dat er tegen
onze achterstelling door de Franse
staat België gereageerd w e r d door de
Vlamingen en zij langzaamaan zich als
«volk» manifesteerden Kras gezegd
Vlaanderen is een onecht kind van vader België die moeder Vlaanderen verkracht heeft Vlaanderen vergat daarbij nooit zijn aanhongheid tot de Nederlandse Stam
Een lezer vindt tiet overdreven dat tiet
'nationaal t>ewustzijn' nu in alle lagen
van de txvolking zou doordrongen zijn
en WIJ' nu ons als natie opstellen Hij
doet opmerken dat de Vlaams-nationalisten toch een kleine minderfieid zijn
ZIJ die zich nationalisten noemen zijn
inderdaad een minderheid — vooral
omdat het woord «nationalisme» zo
vaak misbruikt wordt als staatsnationalisme Waar vroeger de flaminganten
kwasi uitsluitend tot de kleine burgenj
behoorden, valt het met te ontkennen
dat nu ook de Vlaamse arbeiders beginnen te beseffen dat zij in hun belangen benadeeld worden en dat er een
Vlaamse hogere burgenj Vlaams-nationaal reageert Dat daarbij de woorden «natie» en «nationaal» met gebruikt
worden is spijtig maar met de hoofdzaak

dat de «voeding» van de basis alleen
via een behoorlijk werkend afd
bestuur kan get>euren en dat het
afd bestuur daarbij beroep moet
kunnen doen, met alleen op de inzet
en kreativiteit van zijn leden, maar
ook op direkte en kontroleerbare
kontakten, zowel met het nat
sekretanaat als met het arr bestuur
Andere moeilijkheid, en niet de
genngste, is de wisselwerking tussen
gekozenen (gemeente, O C M W ,
beheersorganen) en
bestuursorganen Niet zelden is
hierbij gesproken over de «muur van
mandatanssen» Voor zoveel deze
muur bestaat is het noodzaak hem
zo vlug als mogelijk te slopen Ons
inziens is elke VU-gekozene op het
niveau van zijn/haar werking
minstens evenzeer medeverantwoordelijk als een
bestuurslid. De «advizerende rol»
van een (gemeentelijk) gekozene ten
aanzien van het (afdJbestuur kan
dan ook slechts uitgelegd worden
als «niet-stemgerechtigd» wat toch
wat anders is dan «metstemhebbend-1 Of. anders
uitgedrukt de bekommernis van de
gekozene voor de organizatorlsche
noden van zijn/haar afdeling is een
onafscheidelijk deel van zijn/haar
opdracht
Guido Van In

Een jonge lezer struikelt erover dat
•de Vlaamse staatsvorming het doelwit IS dat alle andere in de schaduw
stelt' en zegt dat de jongeren niet willen Ijveren voor een Vlaamse staat
voor ZIJ weten welke er de maatschappij-ordening zal van zijn
O p te merken dat de Volksunie met alleen stnjdt voor deze Staat Vlaanderen De Kongresrescduties zijn toch
duidelijk waar de V U als rechtvaardigheidspartij, als verdraagzame-pluralistische partij, als pacifistische partij e d
wordt bevestigd In onze snel veranderende maatschappij en in het kader
van een algemeen kongres ware het
ondoenbaar en vermetel geweest
deze stellingen technisch uit te werken Het zou zeker verkeerd zijn de
stnjd voor Vlaamse zelfstandigheid op
te schorten tot wanneer het hybnede
België deze idealen verwezenlijkt In
een demokratisch zelfstandig Vlaanderen zullen er mogen er en moeten er
desaangaande
meningsverschillen
kunnen bestaan Dus met alleen Vlaanderen eerst maar tevens eerst Vlaanderen.
Te hennneren aan de Gnekse guemllastrijders tegen de Turken begin vonge
eeuwi
Aan de Engelse diplomaten die informeerden welk het regime zou zijn van
een onafhankelijk Gnekenland antwoordden ZIJ «Wij moeten eerst onze
onafhankelijkheid bevechten en dan
zullen wij dat zelf onder mekaar uitmakenM. Van Haegendoren

WIJ
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Gemeenteraad Antwerpen

ANTWERPEN

Metropool heeft ook
zijn Olympisch probleem
Sinds mei 1974 bezit Antwerpen het Olympisch zwembad - W e z e n b e r g - Maar
daar is het dan ook zowat bij gebleven. Nauwelijks een jaar later interpelleerde
de VU-fraktie reeds over allerlei vastgestelde tekortkomingen. Tegelvoegen
vielen in gruis; aan- en afvoerroosters dienden uitgebroken en vervangen; muren rond de stortbaden brokkelden af; de stortbaden zelf waren regelmatig
buiten gebruik; de springplank kon om veiligheidsredenen nooit gebruikt worden. De klap op de vuurpijl kwam echter in de nacht van 31 januari op 1 februari, toen stortte zowat 300 m2 zoldering in het water van de zwemkom.
Voor een instelling die uiteindelijk zoToen zegde de ahepen voor Openbawat 215 miljoen heeft gekost en dus
re Werken reeds dat het zeer moeilijk
amper 6 jaar jong is, is dit een echt
zou zijn om verhaal uit te oefenen op
olympisch palmares Eens te meer, en
de aannemer, omdat deze met ondervoor de zoveelste maal, diende ons
aannemers gewerkt had, die dan weer
raadslid Gerd De Rijck, een tussenzouden moeten verantwoordelijk gekomst te houden, tot merkbaar ongesteld worden Dit onderzoek is nog
noegen van de verantwoordelijke
steeds aan de gang Voor een, paar
schepene
weken nog greep op het stadhuis de
De interpellant hield voor dat, na haar
aanbesteding plaats voor het uitvoetussenkomst van 2 juli 1979, een krant
ren van afbraakwerken en het inbouschreef 'Wezenberg
is een puinwen van nieuwe kleedkamers en storthoop', een ander persartikel luidde
baden Het laagste bod bedroeg onge"Reeds voor de opening was Wezenveer 1 700000 fr En al vlug, bleek dus,
berg een zorgenkind, een leek zou
dat dit niet de laatste zware uitgave
kunnen denken dat dit bad ontworpen,
zou zijn aan het Wezenberg-bad
gebouwd en onderhouden wordt door
een stel knoeiers'

OPENBAAR
CENTRUM VOOR
MAATSCHAPPELIJK
WELZIJN VAN
ANTWERPEN
Plaatsen van laborant(e)scheikunde
De bediening van laborant(e)
wordt open verklaard in de
specialiteit scheikunde.
Huidige bruto-aanvangswedde 34.502 fr of 34.961 fr. per
maand, naargelang de kandidaten gerechtigd zijn op
standplaatsvergoeding of op
haardtoelage.
Een bijzondere reglementering op de standplaatsverplichting is van toepassing.
De kandidaten moeten een
getuigschrift van goed zedelijk gedrag, dienstig voor
openbaar bestuur inleveren;
de mannelijke kandidaten tevens een militieattest.
Leeftijdsvoorwaardende
leeftijd van 18 jaar bereiken
uiterlijk op 31 121980, de leeftijd van 40 jaar met overschreden hebben op 17.3.1980.
Toepassing der wetten van
3.8.1919, 27.5.1947 en 27.7.1961.
Diplomavereisten. Al'^f Bldiploma van laborant(e). De
kandidaten in het bezit van
een diploma dat met in het
Nederlands is opgesteld zullen voorafgaandelijk dienen
onderworpen aan een taaiproef voor het Vast Wervingssekretariaat.
De kandidaten zullen onderworpen worden aan een vergelijkend eksamen. Een werfreserve zal aangelegd worden met een duurtijd van
3 jaar.
De laboranten kunnen gehouden zijn tot onregelmatige diensturen
Inschrijvingsformulier, volledige voorwaarden en eksam e n p r o g r a m m a te bekomen
op de 7de Afdeling/Personeelszaken van het Openb a a r Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Antwerpen, Lange Gasthuisstraat 39, Antwerpen (tel.
32.98.35 - 31 09.70).
Inschrijvingsrecht. 120 fr.
De aanvragen dienen toegekomen te zijn op het sekretariaat, Lange Gasthuisstraat
33, Antwerpen, uiterlijk op
17.3 1980.
(Adv. 47)

WIJ l O

Herman
Wagemans
zegt vaarwel
aan de raad
De stadssekretaris kondigde
het ontslag aan van VU-raadslid
Herman Wagemans Deze Vlaming uit één stuk zetelde zowat
15 jaar in de raad. Een biezonder drukke advokaten-praktijk
verhinderde hem al geruime tijd
de zittingen volledig bij te wonen.
De heer Wagemans blijft nochtans In de V U aktief. Vanzelfsprekend komen wij nog uitgebreid terug op de rijk gevulde
loopbaan van deze Vlaams-nationalist in hart en nieren.
Hij was het trouwens die als
eerste
VU-vertegenwoordiger
in het Belgische parlement zetelde en wel van 1954 tot 1958.

De laatste extra plons, van de zoldenng, in het grote bad gebeurde in de
nacht van 31 januan, toen het complex
gesloten was Niemand durft zich
voorstellen, inöien de instorting zich tijdens de zwemuren had voorgedaan.
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welke rampzalige gevolgen dit wel zou
gehad hebben Een raadslid opperde
zelfs dat wel eens iemand van de schepenbanken naar de beklaagdenbank
zou kunnen verhuizen
Een reeks bedenkingen en vragen
wierpen zich dan ook op
• Is de stad bij machte om bij de
bouw van dergelijke complexen de
werken voldoende te volgen en te kontroleren'
• In hoeverre zullen de diensten hun
verantwoordelijkheden dragen''
• De zoldering werd geplaatst door
een firma die een brevet heeft op de
gebruikte metode Nu blijkt dat zowel
te Herk-de-Stad als te St-LambrechtsWoluwe vóór 31 januan een zweminrichting diende gesloten, omwille van
een ingestorte sierzoldenng.
• Waarom heeft de stad met onmiddellijk gereageerd door de Wezenberg
te sluiten, en een onderzoek te laten instellen naar de toestand waarin de
sierzoldenng zich b e v o n d '

Wat nu?
Er IS reeds een expertise geweest,
maar deze bleek onvoldoende
Er komen nog bijkomende onderzoekingen
Tot dan mag er absoluut mets gedaan
worden aan het bad
Voor wanneer de herstellingswerken'
Door w i e ' Hoelang zullen ze d u r e n '
En wat IS de raming van de kosten,
door wie zullen deze gedragen worden'
Oök deze voor de maanden dat het
bad gesloten blijft En wat gebeurt er
met het personeel dat te werk gesteld
IS in de instelling?
Toen Gerd De Rijck naar de ravage
ging kijken, zag zij iedereen, als was
men aan een grote schoonmaak toe,
druk doende in de onbeschadigde lokalen Dat was dan ook het enige positieve punt in deze wel bedroevende
zaak De zwemlustigen zijn natuurlijk
bij dat alles de peer
Te meer daar Antwerpen al niet veel
zaaks te bieden heeft op gebied van
zwemgelegenheid En zeggen dat de
stad voor omzeggens een pnkje, het
Astridbad — weliswaar een oud bad
— had kunnen kopen, maar dat met
zowat 10 miljoen opsmukkosten zeer
veel dienst had kunnen bewijzen
De stad heeft zich indertijd eveneens
het zwembad aan de Lange Gasthuisstraat laten afsnoepen
Maar deze beide baden had de stad
toen met nodig, omdat ze het prestigieuse en moderne olympisch zwembad Wezenberg bezit.
„„.
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BORGERHOUT: vraaggesprek van Hugo D e 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 financiering daarvan» O m 20 u. 30 in Restohof Ter Lo,
Noordersingel, Borgerhout Org Kontaktklub Antwerpen
BORSBEEK jaarlijks gezellig samenzijn vanaf 20 u 30 in zaal Riviera, Jozef Reusenslei 17 Prijs 375 fr voor aperitief, koud buffet
met allerlei, Limburgse vlaaien en kaasschotel Inschrijven bij één
der bestuursleden
W O M M E L G E M : Herbergspelen in «Den Klauwaert, Dasstraat
23 Om 20 u Iedereen welkom Organizatie VUJO.

MAART
1

EDEGEM: Blauwvoetfederatie Vnendenbal in zaal Eendracht,
Strijderstraat 45 Orkest The Cosmos Inkom 80 fr Aanvang om
20 u 30
1
AARTSELAAR: Jaarlijks VU-bal met bar in Griekse sfeer en orkest «The Golden Bis Band» in Gemeentelijke Feestzaal, G Gezellestraat O m 21 u Inkom lOOfr
4
MECHELEN: Debatavond over «De Voerstreek» om 20 u in de
konferentiezaal van de Stadsfeestzaal op de Botermarkt Organizatie vzw Berthouderskring.
6. W O M M E L G E M : Gespreksavond over kadastrale inkomens om
20 u 15 in Den Klauwaert Sprekers Henn Vanden Weghe en
Jef Van Haesbroeck Inkom gratis
7
EKEREN: VUJO-Betonfuif om 20 u in zaal Zilverheem, Kapelsesteenweg 871 Toegangsprijs 39 fr
7
KAPELLEN: Spreekbeurt door André De Beul over de «Programmawet en de hedendaagse politiek» om 20 u. in café Les
Sports
7
HERENTHOUT: Wijnavond in zaal De K a t O r g . FVV.
8
8
8

9.

14.
14

15.

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 SchekJekoor
W O M M E L G E M : V U J O wandelt in Voeren met TAK Vervoer
per autocar. Verzamelen om 9 u aan de Klauwaert Kosten
120 fr Vertrek om 9 u 30
W O M M E L G E M : Kaasavond met wijn om 20 u. in Den Klauwaert
Eten en dnnken. 150fr per persoon
ZWIJNDRECHT: Alg. ledenvergadenng in zaal Vrede St-Maarten. Hugo Schiltz spreekt over de politieke aktualiteit Oktaaf
Meyntjens over de gemeenteraadswerking. Een film over amnestie rondt de vergadering af Begin om 20 u.
KAPELLEN: Bruegelavond in zaal St-Vincent Leugenberg. Inschrijven 225 fr. bij Flor Van Dessel, tel 64.62.66.

VAKANTIEREIS
Dame met eigen wagen zoekt
gezellige dame 45 a 60 jaar voor
zomervakantie in Spanje of Italië. Periode en land nog te bespreken. Kosten: elk 50 % . Tel.
057-20.19,10.
(Adv. 38)

TAAL-AKTIE-KOMITEE

VOEREN VLAAMS
Op 9 maart wandelt TAK.
— voor de tewerkstelling van
Vlaannse V o e r e n a a r s in e i g e n
streek
— voor het oprichten van een
nriiddelgroot V l a a m s b e d r i j f
in
Voeren
— v o o r e e n onnniddelhjke o v e r h e v e l i n g v a n alle o p e n b a r e v o o r z i e -

n i n g e n v a n d e p r o v i n c i e Luik n a a r
de provincie Limburg
— voor 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»-politiek g e v o e r d d o o r
d e regering, het gerecht en de gemeente Voeren
— tegen het door Happart en
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 bij:
Oost-VlaanderenVlaamse Ardennen, G e n t Jan Yoens. Borluutstraat,
Gent, 8 u. 30 - tel. 091-22.68.96.
Waasland: Sint-Niklaas, Hotel Serwir, 9 u. - tet 031-77.09.11.
Antwerpen
Berchem-kerk, 9 u. 30 tel 031-57 72 4 0

Brussel:
KVS
02-759.61.71

Arduinkaai, 9

u. -

Kempen:
Turnhout:
Grote
9 u . 30 - tet 014-4177.47.

Markt,

Leuven Oude M a r k t 9 u. 15 - tet
02-759.61.71

Geel: Grote Markt,
014-58.93.93.

Neteland
Mechelen:
Grote
9 u . - tet 031-80.13.45.

Markt,

Aarschot: kontakt opnemen met tel.
016-56.86.10

9 u. 15 - tel.

West-Vlaanderen
Brugge,
Grote
M a r k t 8 u - tet 059-70.61.16.

Lier. Grote M a r k t
031-8013.45.

Limburg. Bilzen, Grote M a r k t 11 u. tet 011-41.10.02.
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Geraardsbergen
kontakt
met tet 054-41.12.53

u.

tel.

opnemen

OPENBAAR
CENTRUM VOOR
MAATSCHAPPELIJK
WELZIJN VAN
ANTWERPEN
Plaatsen van
BEJAARDENHELP(ST)ER
worden open verklaard.
Huidige
aanvangswedde:
27.795 fr. of 28.712 fr. bruto per
maand, naargelang de kandidaten gerechtigd zijn op
standplaatsvergoeding
of
haardgeld.
Leeftijdsvoorwaarden:
de
leeftijd van 21 jaar bereikt
hebben en de leeftijd van
40 jaar niet overschreden
hebben op 24.3.1980. Toepassing der wetten van 3.8.1919,
27.5.1947 en 27.7.1961 op de
prioriteiten.
De kandidaten moeten in het
bezit zijn van het brevet van
bejaardenhelp(st)er.
De kandidaten moeten een
getuigschrift van goed zedelijk gedrag, dienstig voor
openbaar bestuur, inleveren;
de mannelijke kandidaten tevens een militieattest.
Een bijzondere reglementering op de standplaatsverplichting is van toepassing
Inschrijvingsformulier
en
volledige voorwaarden te bekomen op de 7de Afdeling/
Personeelszaken,
Lange
Gasthuisstraat 39, Antwerpen.
Inschrijvingsrecht- 120 fr
De aanvragen dienen toegekomen te zijn op het Sekretanaat, Lange (Gasthuisstraat
33, Antwerpen, uiterlijk op
24 maart 1980
lAd". 48'
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WIJ IM D€ l/aK9UMI€
Gemeenteraad Wilrijk

Het vuur is eruit!
Wanneer men er als insider een paar
maanden laat overgaan alvorens nog
eens een gemeenteraad te volgen
staat men versteld over de sfeer
waarin te Wilrijk de maandelijkse
agenda wordt afgewerkt Toegegeven, het had vorige donderdag allemaal niet zoveel om het lijf, maar de
vraag is wel of men zich met het
voorgenomen «huwelijk» in 1982
voor ogen, nog wel ergens kan of wil
over druk maken De malaise is inderdaad groot en dat waarschijnlijk
met enkel te W i l r i j k Programma erbij nemen
De VU-fraktie beperkte zich bij dit alles
tot vragen stellen een aktiviteit die
door de meerderheid van de oppositie
venwacht w o r d t De vraag is echter of
er dan geen programma meer bestaat,
waaruit punten op de agenda kunnen
geplaatst worden Wanneer men bv
de Bist betreedt valt het op dat er van
dit nochtans interessante plein nog altijd niets meer dan een grote parking
overblijft En dat alle programmes (en
vooral dat van de PVV) ten spijt
Er IS natuurlijk wel de Cal maanden
oude O aansporing van volksvertegenwoordiger Andre De Beul om Wilrijk
vooral op het administratieve vlak aangepast uit te bouwen om de «schok»
van de samensmelting met Antwerpen
(begin 1983) zo goed mogelijk op te
vangen Dat is vanzelfsprekend vooral
de verantwoordelijkheid van het zittend gemeentebestuur maar iets herinnert ons aan enkele pagina's uit een
niet onaardige VU-brochure waarin
over dat punt wel wat zinnige dingen
werden verteld Waarom die er bij een
volgende weinig gestoffeerde agenda
eens met bijhalen'
Iets d o e n v o o r f i e t s e r s
Er 18 te Wilnjk net als op veel andere
plaatsen heel wat te doen rond de ver-

keersveiligheid Wanneer een of ander
punt dat daarmee te maken heeft op
de agenda verschijnt schiet iedereen
meestal los over zelf vastgestelde mistoestanden Z o ook vorige donderdag
De nieuwe burgemeester (en dito
schepen van Openbare werken) gaan
dan Ijverig zitten nota nemen maar alles bij elkaar verandert dat met veel
aan de bestaande toestand Hooguit
wordt hier of daar een bordje bijgeplaatst of een lijn bij geschilderd Waarom dnngt de fraktie met aan op een
globaal verkeerpslan en waarom
neemt de oppositie nog altijd vrede
met de geheimzinnige en achter gesloten deuren vergaderende «verkeerskommissie»'
Andre De Beul vestigde er van zijn
kant de aandacht op dat de minister
van Openbare Werken op 20 2 in het
parlement een mededeling heeft gedaan omtrent een beschikbaar krediet
van 600 miljoen voor de aanleg van
fietspaden Enige voorwaarden er
vlug bij zijn en de grond waarop z o n
fietspad dient aangelegd in eigendom
hebben
Juul Cautreels was met erg te spreken
over het «oplappen» van de Vredelaan
Volgens hem was na het beëindigen
van de expressweg, een vernieuwd
wegdek beloofd in deze straat Juul
werd bijgevallen door Hugo Jacobs,
die aandacht vroeg voor een aantal
straten in het centrum die eveneens
aan herstelling of een nieuw wegdek
toe zijn

over enige uitbreiding van de zone dn
het kader van BP 30) deed hij geen uitspraken

VU-voorstel in uitwerking

Ingevolge de aanpassing aan de kadastrale perekwatie werd het aantal
opcentiemen op de onroerende voorheffing verlaagd van 1 450 naar 1 284
De aanslagvoet voor de belasting op
de tijdelijk van onroerende voorheffing
vrijgestelde nieuwe gebouwen wordt
daardoor van 43 50 naar 16 05 % teruggebracht

Deurne zal Brusselse faciliteitengemeente steunen

Tom Verhoeven ten stotte had kritiek
op een onverwachte (maar wel te
voorziene') kost van 1 277739 fr voor
het droogstoken van de schouw van
het pomp- en zuivenngsstation op de
Struisbeek Van een gespecializeerd
bureau als dat wat de werken geleid
heeft mocht verwacht worden dat het
daarmee bij de prijsstelling zou hebben rekening gehouden
(wd)

Gemeente
Borgerhout
Vorming van een wervingsreserve voor
— Verplegerister), voltijds &
deeltijds
— Kinderverzorgerister),
voltijds & deeltijds
Inlichtingen Sekretane gemeentehuis, tel 369900
Aanvragen aangetekend toezenden aan het Kollege van
Burgemeester en Schepenen,
Moorkensplein 1, Borgerhout, vóór 31 maart 1980
(Adv. 46)

O p 14 februan jongstleden betuigde
de gemeenteraad van Deume unaniem zijn instemming met de intentieverklanng die VU-raadslid Jan De
Landtsheer haar voorlegde
De gemeenteraad van Deurns zegt
zijn algemene steun toe aan de aktie
voor het tjehoud van het Nederlandstalig karakter van de zes Brusselse
randgemeenten die integraal deel uitmaken van het Vlaamse grondgebied
Een kommissie samengesteld uit afgevaardigden van alle frakties van de gemeenteraad, zal bepalen welke van de
zes randgebieden voor een biezondere steun in aanmerking komt en zal in
overleg met de Vlaamse betrokken instanties van de bepaalde randgemeente, konkrete vormen van steun onderzoeken voor het beoogde doel

GROOT-GENT
— Een
industneel
ingenieur
landbouw zoekt een passende
betrekking
— Een 25-jange licentiate lichamelijke opvoeding zoekt fjassende betrekking in het Gentse
Zich wenden O Van Ooteghem
senator Oud-Stnjdersstraat 29
9219 Gentbrugge (tel 091307287)
(N 165)

Alhoewel BSP-burgemeester Dequeecker toch even zijn typische inbreng
moest leveren (we citeren «Het is hun
eigen f o u t - en «Wat hebben wij met
die van Brussel te maken'^') kon ons
raadslid toch bekomen dat
eerste
schepen Mangelschots (BSP) aan de
gemeenteraad van Deume
voorsteUe
het VU-plan tot uitvoenng te brengen

VU-Borsbeek
op kursustoer
O p initiatief van de VU-Borsbeek ncht
het Dosfelinsötuut een kursus in met
als gegeven «Spreken in het openbaar» en -Doelmatig vergaderen»
Deze kursus richt zich tot mensen die
t>ereid zijn te werken aan zichzelf in relatie met anderen M e n zal vooral inspelen op de interessepunten van de
kursisten en een syllabus is ter beschikking
Praktisch
Raats Jeugdhuis Sloep, A V Putlei,
Borsbeek. Data 25 maart 1-8-15 apnl
om 20 u Pnjs 300 fr Begeleiding
Mark De Jaeger Inschrijvingen bij de
VU-bestuursleden Borsbeek, Sekretaris de Robianostraat 59 tel 21 3230

Sportcomplex Krijgslaan nog
niet v o o r m o r g e n
In vervanging van de aan de UIA afgestane sportakkommodatie op Fort 6
moet men zich aan de Krijgslaan nog
met direkt aan enig alternatief verwachten Sportschepen Wittock stelde wel gerust omtrent een mogelijke
verdubbeling van de Krijgslaan, waardoor de bestaande voetbalterreinen in
gevaar zouden kunnen komen, maar

Vormingscentrum Ld. Dosfel organizeert

Een kennismaking
met Friesland
Progranftma
Vrijdag 28 maart
Aankomst vanaf 15 u en regelen van
practica en kennismaking met elkaar
en met de Fnese Volkshogeschool
's Avonds situatie van Fnesland t o v
de rest van Nederland

er best aan zo vlug mogelijk een voorschot van 1 000 fr te storten op bankgironummer 068-0638900-85 van het
V C L C en dan bent u meteen ingeschreven (Duidelijk uw naam en adres
vermelden eventueel ook telefoonnummer)

Zaterdag 29 maart
Voormiddag de eigenheid van de Fnese taal Namiddag natuurexploratie
van het eiland Terschelling 's Avonds
de Fnese kuituur

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

Z o n d a g 30 maart
Voormiddag kennismaking met de
Friese wadden flora en natuur Namiddag de Friese sociale en ekonomische
problemen 's Avonds panelgesprek
onder de titel «Wat is de Friese identiteit voor u*?» Is ze voldoende verzekerd of b e d r e i g d '

Verplaatsingsmogelijkheden
Per trein (individueel) en per auto Wie
tijdig inschrijft kan de lijst der ingeschrevenen bekomen uit zijn streek
(met het oog op gezamenlijke verplaatsing)

M a a n d a g 31 maart
Voormiddag
voorbereiding
zwerftocht door Fnesland Namiddag en
avond
zwerftocht door Fnesland
(Bolsward, Sneek, Leeuwarden)
Dinsdag 1 april
Tijd voor een evaluatie en in namiddag
terug naar Vlaanderen

De inschrijvingen moeten uiterlijk
12 maart 1980 gebeurd zijn

op

Vlaamse Bewegingbiblioteek
te Edegem

Practica
Waar'' De Fryske Folkshegheskoalle,
Batwij 71 te Hoorn (Terschelling) Tel
00316520-8954

Door VU-Edegem is het initiatief genomen een biblioteek op te nchten

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

Hoofdzakelijk boeken en naslagwer
ken over de Vlaamse Beweging vroeger en nu zullen bijeengebracht worden

Kursusbegeleiding
Herman Van Vlaardingen, Walter Luyten en de h Steensels (Fnese Volkshogeschool)
Deelnemersbijdrage
2500 fr Gezien w e voor een beperkte
groep deze kursus organizeren doet u

28 FEBRUARI 1980

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 Orleyplein 2 2520
Edegem tel 031-405435
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FILMTHEATEKSI LCUVeil W Ü

studio
W E E K V A N 29 F E B R U A R I
T O T 6 M A A R T 1980

TERVUREN
Zondag 15 u
KT
T r e a s u r e of M a t a c u m b a
van Walt Disney
Vnjdag, zaterdag 20 u 30
Zondag 18 u
T h e Pink Panther
strikes again
van Blake Edwards
met Peter Sellers

KT

Zondag, maandag, dinsdag
woensdag 20 u 30
KNT
The M i s s o u r i b r e a k s
van Arthur Penn
NIVWF
Donderdag 20 u 30
KNT
North bij northwest
van Hitchcock
met Cary Grant

TIENEN
Zondag 15 u
KT
Kuifje en de z o n n e t e m p e l
van Herge
Vnjdag zaterdag 20 u
KT
Zondag 19 u 30 Tweede week
Meteor
met Sean Connery
en Natalie W o o d
Vrijdag, zaterdag 22 u
KNT
Zondag 17 u
Maandag 20 u 30
Escape from Alcatraz
van Don Siegel
met Clint Eastwood
Zondag 21 u 30
KNT
Dinsdag, woensdag 20 u 30
D e drilboormaniak
NJVWF
Donderdag 20 u 30
KNT
T h e f e a r l e s s v a m p i r e killers
van Roman Polanski
met Sharon Tate

KURSAAL TURNHOUT
Zaterdag, zondag, woensdag
15u
KT
Pete's d r a g o n
van Walt Disney
Vnjdag 2 0 u 30
KT
Zaterdag, zondag, woensdag
18u
Première voor België
S c h e p s e l s van K o l o s
met George Mader
Zaterdag, zondag, maandag,
dinsdag 20 u 30
KNT
A p o c a l y p s e now
van Francis Ford Coppola
NIVWF
Woensdag 20 u 30
KNT
The f e a r l e s s v a m p i r e killers
van Roman Polanski

LEUVEN 1
14u,16u,18u,20u,22u,24u
KT
Premiere Belgie
Niet op maandag om 20 u
Kramer versus Kramer
van Robert Benton
met Dustin Hoffman
en Meryl Streep

LEUVEN 2
1 7 u 15
KNT
Tweede week
W a s heisst 'n hier Llebe?
Rote Grutze
19u30
KNT
Tweede week
A n n i e Hall
Van en met Woody Allen
met Diane Keaton
21 u 15
KT
Premiere Belgie
Kramer versus Kramer
van Roksert Benton
met Dustin Hoffman
en Meryl Streep
14u,23u
KT
De klompenboom
van Ermanno Olmi
Gouden Palm Cannes 1978
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BRABANT

Wezembeek-Oppem
daadwerkelijk steunen
O p initiatief van dr Eugene Van Itterbeek CVU-raadslid) ontving de stad
Leuven op 16 februan II een afvaardiging van de faciliteitengemeente Wezembeek-Oppem, om de solidariteit
met de Vlaams-Brabantse gemeenten
nog eens te bevestigen Burgemeester
Vansina herhaalde het standpunt van
de Leuvense raad op 21 januari jl
waarbij werd gesteld dat Leuven de
aktie van de Vlamingen uit de randgemeenten steunt Met dit doel moet een
kulturele uitwisseling met Wezembeek-Oppem georganizeerd worden
Initiatiefnemer VU-raadslid Van Itterbeek, werd als verslaggever van de bijeenkomst aangeduid Dè resolutie
werd gesteund door de frakties van de
C V P B S P V U en PVV De vergadenng besprak ook de wijze van verspreiding van dit besluit langs pers, adviesraden kontaktkommissie, uitwisseling door de scholen, een inventaris-

lijst van verenigingen en hun aktiviteiten, opnchting van een Vlaams
kontaktblad te Wezembeek-Oppem,
de matenele infrastruktuur, tijdstip van
uitvoering, uitwisseling tussen biblioteken en diskoteken, geleide bezoeken
aan Leuven en Wezemt)eek-Oppem,
inschakeling van de Leuvense kulturele infrastruktuur, tentoonstellingen, relatie Leuven-Mechelen O p het vlak
van de politieke en aanverwante problemen werd het vraagstuk van de
verbindingen aangesneden de verhouding tussen de Brusselse randgemeenten en Vlaams-Brabant, uitwisseling van adressen van uitgeschreven
Leuvense inwoners, het inrichten vSn
een politieke voorlichtingsavond over
de Brusselse randgemeenten, en de
solidariteitsverklaring in de Leuvense
raad op 3 maart a s Er werd tot slot
aangedrongen opdat het met bij een algemene solidariteitsverklaring zou blijven

Vlaams „Schuurke" te Brussel open!
In het hart van Brussel opent de
«Broecksele» (vzw)-Vlaamse sociale
en kulturele knng een nieuw Vlaams
lokaal Het huist noemt '(Schuurke en
ligt op de Oude Graanmarkt nr 25 in
de buurt van de Beurs
Nu vrijdag 29 februan om 20 u gaan

de deuren open en U tsent van harte
welkom Wat biedt 't S c h u u r k e ' Een
gezellige gelagzaal, vergaderruimte
van verenigingen, voor tentoonstellingen U kunt er een hartig hapje krijgen
en natuurlijk een gezellige smakelijke
pinti

Herdenkingskomitee
15 jaar Vlaamse
beweging
richt zich tot
gemeentebesturen

waarvan de statuten in het Staatsblad
verschijnen

De twaalf hierna genoemde Vlamingen, beheerders van het -Herdenkingskomitee 150 Jaar Vlaamse Beweging», Paul Daels, Andre De Medts,
Clem de Ridder, Hendnk Fayat, Alois
Gerio, Lodewijk Ropp)e, Michiel van de
Kerckhove, Maurits van Haegendoren,
Jozef van Overstraeten, Adnaan Verhulst Rene Victor en Francine Dieltiens, organizeerden zich als v,zw

ZIJ vergaderen om de veertien dagen
en hebbien zich o m gewend tot alle
Vlaamse gemeentebesturen met een
drievoudig verzoek
— in dit jaar alles te bevorderen en te
steunen wat de herdenking van de
Vlaamse Beweging betreft,
— dit vooral te doen in verband met de
elf-julivienng,
— de v,zw zo mogelijk financieel te
steunen op>dat ze o m te Brussel in het
najaar, op biezonder plechtige wijze
haar doel zou nastreven
Een vijftigtal vooraanstaande, met partijgebonden Vlamingen, uit alle richtingen, traden toe als beschermkomitee
Jozef Van Overstraeten,
voorzitter van het komitee

TE K O O P

Gevraagd te Aalst technisch tekenaar diploma A l of A2 Telefoneren naar volksvertegenwoordiger Jan Caudron - Aalst, tel
053/704064
Bellen
tussen
8 u 30 en 9 u
(N 174)

TE KOOP
Boekenpakket voor 400 fr (verzendingskosten
inbegrepen),
omvattend 1 Het feest van de
haat
(kollaboratie,
rep)ressie,
Nemrod, 1966), 2 Brussel, stad
zonder gezicht Uorissen, 1967),
3 Het tweede aktivisme (Jorissen. 1963), 4 Voor een breed
Vlaams front Vlaams-nationaal
getuigenis
(Coppieters-Brauns,
1965), 5 Universitaire expansie
voor of tegen Vlaanderen (Coppieters, 1967), 6 Sociaal-ekonomisch Ontwikkelingsplan 19661976 (VU, 1967), 7 Witboek van
de Volksunie over Zwartberg
(1966), 8 Kongresrede (Van der
Eist, 1963), 9 Volksunie Fundament en Taak (Van der Eist,
1967)
Twintig pakketten ter t>eschikking Opbrengst gaat naar V U kas Uitsluitend bestellen door
storting
op
rek
nr
068-0630400-24 van VolksunieKortrijk te Kortrijk
(N 175)

Een
projektiedoek
formaat
1,30 m hoog x 1,80 m breed
(Royal Gray) alsook een lens
(Voigtlander Braunschweig Apolanthar 1/45/21 c m 1J200 bladen
papier 28/29 c m geschikt om albums van te maken Pnjs overeen te komen
Zich wenden, Gelijkheidsstraat 2
te 3200 Kessel-Lo of telefonisch
afspraak maken tel 016-252758
(café D e Knng, Jozef RerrestraaO
Nie9
21 j Jonge man, ongeh Dipl bakkenj. zoekt pass betrekking Bezit
njbewijs «B» Liefst als autogeleider of bakkenj Schr of tel naar
de h P Van Grembergen, E Hullebroeckstraat 14, 9068 Ertvelde
Tel 091-446790
(N170)
Meisje (17 jaar) met diploma's
Nederlandse, Franse, Engelse en
Duitse daktylografie en lagere
handelsafdeling zoekt passend
werk Kontaktvia senator M Capoen. Canadalaan 1 te 8902 Zillebeke (057-204885)
(N173)
Dame 36 j zoekt pass betrekk
kenn vn snit -I- naad Ervanng
als verkoopster, zr betrb
+
werkzm Schrijven of tel Paul
Van Gremt)ergen, E Hullebroekstraat 14,9068 Ertvelde, tel 0 9 1 /
4 4 6 7 9 0 (Niee)
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LEUVEN Debatavond over «De orde van geneeskunde, een
trojaans paard vol syndikalisten» O m 20 u in De Valk, Tiensestraat Sprekers L Beckers ( S K Wijnen) Vic Anciaux (VUvoorzitter), M Renaer (etische Kommissie Orde van Geneesheren), M De Brabanter (of vervanger), J De Maeseneer (anti-stakingskomitee) Ivo Nuyens moderator

29

GRIMBERGEN. Info-cyclus «Het geld en de arbeid van de Vlamingen» door Maunts Van Haegendoren in het Kultureel Centrum SB om 19 u 30 (L van G )
LENNIK: Jaarlijks «mosselfeest 1980» vanaf 18 uur in de'Verzekering tegen de grote dorst te Eizenngen Ook op 1 en 3/3 vanaf
18 uur en op 2/3 vanaf 11 u 30
MOLENBEEK VU-algemene ledenvergadering, tevens bestuursverkiezingen om 20 u 15 in socio-kulturele raad te Koekelberg,
Pantheonlaan 14 Voor inlichtingen Rik Bellings, sekretaris, Edm
de Grimberghelaan 44 te 1080 Brussel, tel 02-427 8208
BRUSSEL' Opening van Vlaamse Sociale en Kulturele Kring
vzw Broecksele «'t Schuurke» om 20 u Een gezellige gelagzaal,
een hartig hapje, vergaderzaal voor verenigingen, tentoonstellingen, bar, huiskoncerten

29

29

29

iMAART
1

VLEZENBEEK. Vervaet-leeuwefuif in zaal Elysée om 20 u met
Discobar Mrs Vanderbilt Inkom 60 fr
1 KAMPENHOUT. Harde-lente-rock-fuif in zaal De Toekomst te
Nederokkerzeel om 20 u met Fussphone
1 DILBEEK: Lentemaal 1980 in Dilt)eeks Studie- en Informatiecentrum vanaf 18 u 30, Roelandsveldcentrum Ook op 2 maart van
11 u 30 tot 20 u
2 V O S S E M (Tervuren)- 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 V U J O
2 VLEZENBEEK. VI werkgroep De Vrede, «Wat met de landbouw
in onze streek'» Om 20 u in zaal «De Vrede», Postweg 195
Spreker Wies De Troch, landbouwkonsulent van provincie Brabant Toegang gratis
4 KORTENBERG- informatieavond over de kadastrale perekwatie
Sprekers een hoofdkontroleur bij het kadaster en kamerlid Willy
Kuijpers O m 20 u in de parochiezaal te Kortenberg Schriftelijke
vragen kunnen vooraf afgegeven worden bij Paul Vanden Dorjse,
raadslid. Leuvensesteenweg 423 te Kortenberg Deze vragen zullen tijdens de informatieavond beantwoord worden
5 BRUSSEL: V U B info-avond «Een konfederaal model voor België» door prof J Maton O m 20 u, C 107 Campus Oefenplein
6 KRAAINEM. info-avond «Zeeuws-Vlaanderen» door Walter Luyten in zaal Lijsterbes om 20 u
6

7

NEERIJSE. gespreksavond met algemeen voorzitter Vik Anciaux
in de gemeentezaal om 20 u Onderwerp «Kuituur en welzijnsbeleid»
STROMBEEK-BEVER: Tweede deel informatiecyclus over fiskaal en ekonomisch federalisme met als spreker Jef Maton o I v
Mark De Jaeghere, stafmedewerker V C L Dosfel vzw Om
19 u 30 in Kultureel Centrum van Strombeek-Bever (Gnmbergen) Inkom gratis

8

TREMELO-BAAL: jaarlijks VU-bal om 20 u 30 in de parochiezaal
te Baal Orkest William and his jets

8

MEISE; kaas- en wijnavond van VU-afdeling Meise-WolvertemOppem in de parochiezaal te Meise, Brusselsesteenweg

8

TIENEN: VU-bal in zaal Schuttershof om 21 u

8

ST.-MARTENS-BODEGEM: Grote Bakschieting en Teerlingenw o r p voor pensen, saucissen en panklare haantjes In het cafe
De Flink, bij Armand en Fientje Lievens Ten voordele van het sociaal dienstbetoon van «Volksbelangen- St-Martens-Bodegem
Begin om 18 u Ook op 9 maart

9

ST.-KWINTENS-LENNIK: Jaarmis ter nagedachtenis van Staf

12

De Clerck om 11 u 15 in de dekanale kerk
ZAVENTEM Algemene ledenvergadering voor VUJO-Land van
Zaventem om 20 u in C C Zaventem

r OOSTENDE

= \

DOVER/FOLKE&TONE
naax Dover en terug + l bterfles Whisky of Gin Deze uitzonderlijke
gelegenheid die U tevens toelaat aldaar een paar uurtjes aan «Sightseeing» en/of
shopping te doen, wordt U geboden door de Seaiink Zeevaarthjnen

VAN 10 JANUARI 1980 TOT 10 MAART 1980
BEKOMT U BIJ AANKOOP VAN:
EEN KURTH DEKEN 2 PERS. EEN REISBILJ E T VOOR ENGELAND G R A T I S
E E N LUXE-BEDSPREI 2 PERS. EEN REISBILJET VOOR ENGELAND G R A T I S
EEN 4 STERREN MATRAS 2 PERS. TWEE
REIZEN GRATIS!!!

Uitzonderlijke aanbieding!
GALOENBERG, 52
9290 BERLARE
Op 200 m van de Rijkuchool
Besteklwnsl KURTH (dag «n nacht)
Tel 052-42 34 00

fl^!ft-"""

TRASSINI

FABRIEK OPEN ALLE DAGEN VAN t TOT 12 EN VAN 14
TOT 19 UUR
ZATEROAO VAN 9 TOT 14 UUR ZONDAQ GESLOTEN

J
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Een voorbeeld uit Genk

LIMBURG

Perekwatie van belastingsjacht
De kloof tussen arm en rijk wordt almaar groter. Dauwparels voor Iedereen en de andere parels nog steeds
voor de zwijnen
Wie zijn duiten opgebonjourd heeft
kan nog gedag gaan zeggen bij het
O C M W maar de naarstige spaarder
en alzo verzamelaar van wat onroerend goed, die kan zijn aarde achter
de nagels weghalen en voorts betalen. Maar meer als vroeger door de
perekwatie, of de fameuze nul-operatie die al minimum 7 miljard opbrengt.

om verder van de personenbelasting
nog maar te zwijgen.
Wie mag zijn liefste centen ter afscheid kussen? Welke lieden?
• Deze \Naar de herschatting van
hun eigendom — meestal nieuvi/ gebouv\^de of recente huizen — boven
het gemiddelde uitvalt
• Alle eigenaars die sociale woningen betrekken en waarvan het kadastraal inkomen boven de 30 000 fr
komt

Voorbeeld:
Vroeger k i l l O O O f r
Oude belasting l l O O O f r x 6 8 , 7 % =
Vermindenng bescheiden woning 25 % =

Nieuw k i 3 6 0 0 0 f r
7557fr
1 889 fr
Te betalen
5 668 fr
Nieuwe belasting 36 000 fr x 25,34 % (procent voor Genk) =
9122fr
Vermindenng bescheiden woning
O fr
Te betalen
9122 fr
Verhoging 9122 - 5668 = 3 4 5 4 f r of 60.93 %

• De toekomstige eigenaars van bescheiden woningen moeten er rekening mee houden dat het maximum
van het kadastraal inkomen bepaald
wordt op 20 000 fr, hetgeen neerkomt
op een huurwaarde van 33 333 fr per
jaar, hetzij maandelijks 2 778 fr, waarmee wellicht alleen krotwoningen kunnen bedoeld zijn Aan kapitaalsinvestenng tegen 7 % bruto opbrengst vertegenwoordigt dit een huis met een
waarde van 476185 fr Wat voor een
huis is d a t '
• Binnen 5 jaar zijn de eigenaars van
een bescheiden woning met kadastraal inkomen tussen 20000 en
30 000 fr ook de sigaar, want dan
houdt hun voorrecht op
• De eigenaars die een lopende hypoteek hebben waarvan de intresten
lager zijn dan het kadastraal inkomen
Voorbeeld:
Oud k i 1 5 0 0 0 f r - nieuw 5 4 0 0 0 f r
— hypotecaire intresten 20 000 fr Gemiddelde % van de personenbelasting
•= 30 % bij voorbeeld
Oud regime:
Door samenvoeging met de bednjfsin-

FEBRUARI

Deze bedenkingen ademen fiessimisme uit terwijl er uiteraard ook herschattingen zijn die tijdelijk belastingverminderingen
zullen
opleveren
Maar zullen na 1980 de opcentiemen
met verhoogd w o r d e n ' En de huurwetgeving? Weer 5 % en de index der
prijzen 10 % '
Alleszins zal de perekwatie, of de ongebreidelde belastinghonger, het bouwen verder afremmen
Vroeger kon men met een pree een
huis realizeren Toen moest men er
met twee voor werken en nu worden
dne inkomsten aangeraden Of moet
het geld nu ook buiten de vakantie in
het buitenland verblijven'
Z e doen maar
H. Olaerts,
VU-gemeenteraadslid
te Genk

29

L O M M E L Debatavond «Bewapening of ontwaf)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 innchting van VUJO, CVP-jongeren, BSP-jongeren en PVV-jongeren van Lommei Om 20 uur in buurthuis te Lutlommel

MAART
5

8
10
15

TESSENDERLO: FVV-aktiviteit Klusjes optassen in huis O m
20 u in zaal Belvedere, Eersels 137 vtos Herekens legt zeer bevattelijk uit hoe w e defekten aan elektnciteit gas, verwarming en
sanitair moeten herstellen
S t - T R U I D E N : VU-lentebal in het Kasteel van Ordingen op de
Vliegveldlaan in Brustem-St-Truiden
GENK: Vik Anciaux sprekt om 20 u in het parochiecentrum van
Bret-Gelieren voor VU-kanton Genk
GENK: Jaarlijks Halfvastenbal van VUJO-kanton Genk in dancing -Albe» CTermien) Aanvang om 20 u 30 Prijzen voor de t>est
verkleden Iedereen welkom

Flor Haesevoets in de bloemen!

komsten wordt een teruggave verkregen van de onroerende voorheffing
van 25 % ten belope van maximaal het
ki. of de intresten = 15000 x 25 %
= 3 750 f r
Nieuw regime:
Maximaal worden nu de intresten vnjgesteld = 20 000 f r
Teruggave van de onroerende voorheffing 20000 X 1 2 , 5 % = 2 5 0 0 f r
Verschil meer te betalen 3750 —
2500 = 1 2 5 0 f r
De bewoners van gemeenten met een
sterke industnele of landbouwstruktuur zullen allemaal meer mogen betalen
Vermits de gemeentebesturen moeten besluiten voor het jaar 1980 tot
een zogezegde nul-operatie ligt het
voor de hand dat de beperking van ^ t
herschatte k i inzake outillenng tot
maximum 1,3 x het oude k i de opcentiemes van de gemeenten op de totale
pnve-eigendommen hoger zullen uitvallen
Tot slot kan men ook stellen dat de
huuropbrengsten ook slap kunnen
worden

Voorbeeld:
Appartement, kostprijs 2 400 000 fr K i
Huurwaarde 8 0 0 0 f r x 12 =
Onderhoudskosten
Onroerende voorheffing

36000fr
96000fr

- 20000fr
- 9122 fr
Netto
66878fr
Rendement 2,8 %

VU-As: beleid van
uit de minderheid
Als slot van de openbare zitting van
31.01 werden 6 bijkomende VU-punten behandeld. Onze afdeling wil
hiermee bewijzen dat men vanuit elke
positie kan en moet proberen het beleid mee te helpen bepalen.
• Goedkeuring opmaken van een dossier per
aanvraag voor bouwplaatsen op de verkavelingen
«Ter Heide» (12) en «Cockerill» (34) ter informatie
van de geïnteresseerde kopers en ter inzage van
de gemeenteraadsleden die zich aldus terdege
kunnen op de hoogte stellen
De Asserse VU fraktie ziet dit als een belangrijk
element in het voeren van een ernstig grondbeleid
In zijn repliek zei de schepen dat dit vanzelfsprekend was alhoevxel wij de indruk hebben dat zij bij
de uitvoering van deze beslissing er een eigen interpretatie zullen aan geven
• Goedkeuring verandering van de naam Cockerill in bv verkaveling "Heiderbos- De naam
Cockenll is enerzijds verouderd voor een nieuwe
wijk en heeft bovendien een pejoratieve weerklank in de streek Een wijknaam aangepast aan de
natuurlijke eigenheid van het gebied en in overeenstemming met de plaatsaanduidingen op het kadaster en in de volksmond zou geleidelijk moeten
worden ingevoerd
De meerderheid verwierp het voorstel
•

Goedkeunng plaatsing van 8 aanplakborden
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in de verschillende wijken Om de bevolking ruimer
te informeren over gemeentelijke berichten, aktiviteiten en mededelingen van de verenigingen
De bespreking van dit punt gaf ons een duidelijk in
zicht hoe de meerderheid tot een «demokratische» beslissing komt Na een beetje gepalaver
tussen voorzitter en de eerste schepen (de ovengen zaten er bij voor spek en bonen) amendeer
den zij het VU-voorstel tot hoofdzakelijk het
opkalefateren van de 3 bestaande borden Volgens
ons duidelijk de weerspiegeling van hun echte me
ning overbodig, er zijn er genoeg, enz_
• Goedkeunng om de begraafplaatsen kostprijs
As en Niel gelijk te stellen op het laagste bedrag
Nog daterend van voor de fusie was er hienn een
discriminerend verschil Hier werd het principe
aanvaard

• Goedkeuring voorlopig herstellen van de
oude pastorie van Niel om ze tegen het indringen
van verdere slagregen te vrijwaren en dit in afwachting dat ze een erkende officiële bescher
ming krijgt (Stokpaardje van de VU-fraktie tegen
de visie van de CVP inj
De «neen-stem illustreert de CVP-hoop op een
spoedige algehele verkrotting al was het officiële
schrijven in handen van J Truyen waarin stond dat
het dossier klaar was om ter goedkeuring aan de
bevoegde instantie te worden voorgelegd een duidelijke doorn in 't CVP-oog (Waar gaat het naartoe

Tijdens het jongste lentebal van de afdeling Hasselt werd Flor Haesevoets
samen met zijn echtgenote
feestelijk gevierd
Flor heeft jarenlang hard gewerkt
voor de Volksunie
Lange tijd was hij voorzitter
van de
afdeling
Hasselt, momenteel
is hij met zijn 75 jaar als ondervoorzitter
nog steeds aktief in de plaatselijke
werking
Steeds werd hij in zijn werk bijgestaan door zijn sympatieke
echtgenote,
Mariake Orye' Nog vele jaren. Flor en
Maria, en dank u' Op de foto (v.lnr)
volksvertegenwoordiger
Willy Desaeyere,
Flor Haesevoets
en zijn echtgenote. Marleen
Desaeyere

als de oppositie geïnformeerd wordt voor het
schepenkollege')
9 De behandeling van vier door J Truyen gestel
de vragen kunnen wij de algemene beschouwing
meegeven Vragen staat vrij, antwoorden is de
kunsti
1 Waaruit bestaat nu in As hel BTK, wat zijn de opdrachten hoe worden ze aangesteld' Deze vragen kregen een al te bondig antwoord Luister
maar

Als je zaterdag
aan het tuinieren bent...
spreek dan u w buurman even aan
o p V\/ij

W a n t hij is n o g niet g e a b o n n e e r d

W e d d e n d a t hij «ja» z e g t " ' S t u u r o n s d a n o n d e r s t a a n d e strool< t o e .

milieu en administratie archief-R V j \
2 Wanneer verschijnt het gemeentelijke infoblad'
(beslissing van 180178)
Antw van de voorzitter Wij wachten op de aan te
duiden vertegenwoordigers van de frakties (toch
met waar zeker) en. op de schepenen (Kom opO
3 Om een einde te stellen aan de erbarmelijke wa
tervoorziening in de Stationsstraat heeft de meerderheid volgens ze zelf zegt reeds heelwat onder
nomen Gemeten aan de resultaten is daar weinig
van te merken
De burgemeester zegt «We zullen nog maar eens
schrijvenJos Truyen suggereert sterkere hefbomen te ge
bruiken en tipt op boycot als dit tot resultaat kan
voeren
4 Enkele stoepen met losgekomen dallen die ge
vaar betekenen voor de voetgangers zullen her
steld worden
K Rondelez

Ondergetekende
heeft een nieuwe «Wij»-abonnee bijgebracht
Naann
Adres
Woonplaats
D

H i e n n g e s l o t e n e e n c h e c k v a n 6 0 0 fr.

D

V a n d a a g s c h r i j f ik 6 0 0 fr o v e r o p r e k e n i n g numnner
4 3 0 - 0 8 1 8 0 0 1 - 8 8 v a n W i j , B a r r i k a d e n p l e i n 12, 1000 B r u s s e l

A

Hartelijk d a n k bij v o o r b a a t !
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Gentse VU bezint zich
over Gents cirkulatieplan
O p 16 februari II greep in de Oude
Abdi) te Drongen een studiedag
plaats over het Gents circulatteplan
Deze aktiviteit werd georganizeerd
door de Gentse VU-fraktie, in samenwerking met het Vormingscentrum
Lodewijk Dosfel Als gastsprekers
kwamen drie Gentse topambtenaren
opdagen In de voormiddag dhr Mortier, hoofdpolitiekommissaris, en dhr
Dehaene, ingenieur dienstchef van
de Technische Dienst Stedebouw In
de namiddag dhr P Roose, direkteurgeneraal van de MIVG
Hoofdkommissans Mortier vroeg aan
de aanwezigen aandacht voor de funktie van het verkeer Hij ging er in zijn
uiteenzetting van uit dat het verkeer
nooit uit zichzelf ontstaat Verkeer is
immers een vorm van maatschappelijk
leven wat inhoudt dat het zich ontwikkelt binnen de bestaande typische stedelijke situatie Z o kan voor Gent geen
zelfde oplossing gevonden worden
voor haar verkeersproblemen zoals in
een aantal andere steden met een radiaal of Romeins plan Gent kent immers een ingewikkeld middeleeuws
stratenpatroon Dhr Mortier vond dat
het verkeer met uit de Gentse binnenstad kan geweerd worden Vooral de
handelsfunktie vraagt een toenemende aan- en afvoer en aan de mensen
die er wonen en zich bedienen van een
auto kan niet zomaar de toegang ontzegd worden In elk geval stelt iedereen vast dat er zich in Gent heel wat
verkeersmoeilijkheden voordoen die
grotendeels te wijten zijn aan het complex stratenpatroon
Gentse Kuip = uitdunnen
Ir Dehaene gaf een beknopt overzicht
van het Gentse verkeerscirculatieplan
Hiertoe kreeg de groep planning in
1978 een opdiacht van het Gents
schepenkollege toevertrouwd
Oorspronkelijk werd gewerkt rond het
openbaar vervoer in Gent doch na enige tijd w e r d het werkterrein verruimd
Z o werden er duidelijk doelstellingen
geformuleerd rond auto- fiets- en voetgangersverkeer openbaar vervoer en
parkeren
Binnen de kuip van Gent wordt het uitdunnen van het doorgaand verkeer
beoogd, naast een vlotte afwerking
van het bestemmingsverkeer
Dit
houdt in dat voor het openbaar vervoer de stadskern op een efficiënte
wijze bereikbaar moet zijn
Daar waar vroeger enkel het autoverkeer geaksentueerd werd zal in de
toekomst speciaal aandacht moeten
besteed worden aan fiets- en voetgangersverkeer Hierin speelt veiligheid en
komfort een zeer grote rol Uiteindelijk
is er nog het schrijnend parkeerprobleem dat een oplossing kan vinden in
de bouw van pnve parkings en garages die ter beschikking van de stadshart-bewoners
worden
gehouden
Voor het winkelverkeer dienen er op

Dienstbetoon
te Denderleeuw
Elke tweede dinsdag van de maand
gaat de zitdag van kamerlid Jan Caudron door in het Ontmoetingscentrum
Tijl Parochiestraat 8 te Iddergem
Voor maart op dinsdag 11 maart a s
vanaf 19 u 15

korte afstand parkeermogelijkheden
voorzien te worden terwijl lang-parkeerders zoveel mogelijk uit de stadskern dienen verwijderd te worden
Plannen
Over deze plannen hebben de beleidsinstanties zich nog met uitgesproken
Inzake het uitwerken van een zo noodzakelijk globaal struktuurplan gaf ir
Dehaene een uiteenzetting over de
verschillende fazen die dienen doorlopen te worden om uiteindelijk tot het
opstellen van het plan te komen Hienn
speelt inspraak en informatie ten aanzien van de bevolking een zeer grote
rol
In de namiddag handelde ir Roose
over de specifieke problemen van het
openbaar vervoer in G e n t Dit openbaar vervoer kwam reeds herhaalde
malen in het nieuws onder meer naar
aanleiding van de prestigieuze semimetro-plannen die enkele jaren geleden werden ontvouwen en na hevige
reaktie terug in de kast werden opgeborgen
Ir Roose had het over de uitbreidingsplannen van het tramnet de uitbouw
van een trolleybusnet tussen Gentbrugge en Mariakerke het verleggen
van de hoofdas van lijn 4 naar lijn 1 en
de algemene problemen inzake rende-
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ment en efficiëntie Bovendien zal het
complex verkeersknooppunt aan het
Maria Hendnkaplein (St-Pieters-station) grondig gewijzigd worden door
een komplete ondertunneling van het
tramnet en een totale vernieuwing van
de verkeerscirculatie met een nieuwe
viadukt onder de spoorweg
Krachtlijnen
Na deze uiteenzettingen werd in besloten vergadering door de aanwezige
VU-kaderleden en mandatarissen een
aantal krachtlijnen uitgewerkt die moeten toelaten een duidelijk VU-stand
punt aangaande dit verkeerscirculatieplan naar buiten toe te formuleren
In elk geval werd vastgesteld dat er
nog steeds geen globaal struktuurplan
bestaat In het verleden heeft de Gentse VU-fraktie steeds aangeklaagd dat
er geen globale visie bestond over de
toekomst van de stad Deelprojekten
zoals het renovatieplan Patershol of
het Maria-Hendnkaplein, mogen zeker
geen bezwarende en onomkeerbare
hypoteek leggen op het toekomstig
struktuurplan Alvast werd besloten
om zich in de toekomst verder te buigen over de Gentse verkeersproblemen en alles wat daarmee verband
houdt
Mark Symoens

FEBRUARI
GENTBRUGGE. Informatie-avond over straatnaamwijzigingen,
perekwatie KI, door de gemeenteraadsleden A Verpaele en W
Storms en senator O Van Ooteghem Om 20 u in Kelderhof, Kelderstraat 5
29 S T - A M A N D S B E R G De VU-fraktie nodigt uit op een hoorzitting
over gemeentelijke aangelegenheden om 20 u in zaal Tijl Klinkkouterstraat
29 GENT Vlaamsnationaal Jeugdverbond houdt een vierde kaasavond in de feestzaal Reynaert Reinaertstraat
29 EREMBODEGEM Spreekbeurt over «Kansen van de Vlamingen
n u ' » door Nelly Maes Om 20 uur in cafe Rembrandt Stationsstraat te Erembodegem-Centrum
MAART
1 DE PINTE v u - b a l in zaal Sanderling om 20 u
1 GENT- Kameradenbal van Vnendenkring Sneyssens Om
20 u 30 in Roeland Korte Kruisstraat 3
8 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
8 LEDE VUJO-Krokus t-dansant in Den Bonten O s Molenstraat
met discobar L P 2000 Inkom 40 fr
13
NINOVE Vlaams Verbond voor Gepensioneerden reist naar
Halle O m 8 u 15 bezoek aan het warenhuisbedrijf (Colruyt) Polderlaan 26 te Ninove Om 9 u vertrek naar het warenhuis Colruyt
te Halle O m 11 u 30 gratis middagmaal Bezoek onder bevoegde
leiding van de basiliek van Halle en van het provinciaal domein te
Huizingen Kostprijs lOOfr
15 KLUISBERGEN Tweede bal van senator Germain De Rouck om
21 u in zaal Apollo te Kluistiergen
28

VU-fraktie: veel vragen rond stadsplannen
GENT — Tijdens de Gentse gemeenteraadszitting van 18 februan II werden een aantal begrotingen voor het
jaar 1980 goedgekeurd met de nodige
kntische bedenkingen vanuit oppositiezijde De zitting werd gekenmerkt
door sterk technische en zakelijke tussenkomsten
BIJ de behandeling van de OCMW-begroting 1980 vroeg VU-senator Van
Ooteghem of het stadsbestuur geen
halt kon toeroepen aan de verdere
verkrotting van het kasteel Rattendaele te Gentbrugge In het verleden werd
door het O C M W nagelaten de nodige
instandhoudingswerken te verrichten
CVP-schepen
Mortier-Haesaert
(CVP) wees erop dat er plannen bestaan om restauratiewerken aan te

VU - Breugel-avond
te Gent
O p vnjdag 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, Fonteyneplein 22 te 9000 G e n t
Voor slechts 50 fr kan iedereen eten
naar hartelust O p het menu staat ondermeer boerepastei, braadworst gegrilleerde
Thunngerworst
Gents
hoofdvlees Alle dranken zijn verkrijgbaar aan zeer demokratische pnjzen
Er zal gezorgd worden voor aangepaste muziek
Voor 15 maart kan er ingeschreven
worden bij alle bestuursleden van
Volksunie-Brugse Poort of in Huis
Anna Fonteyneplein 22 te 9000 G e n t
(MS)

VUJO-Lede
richt l(ursus gemeentebeleid in
VUJO-Lede richt in samenwerking
met «Zuidvlaams Trefcenter vzw» als
verre voorbereiding op de komende
gemeenteraadsverkiezingen
een
reeks «Gemeentebeleid» die zal worden gegeven door het Dosfelinstituut
De lessen worden telkens gegeven op
een donderdagavond in het kultureel
centrum (Dorp) Lede en zijn voor iedereen toegankelijk De bijdrage in de
onkosten is 200 fr voor de zes lessen
te betalen t g v de eerste les Diegenen
die de hele lessenreeks met wensen te
volgen maar geïnteresseerd zijn in een
of meer lessen betalen 50 fr per les

OOST-VLMNDEREN

Data en onderwerpen - 27 maart Inspraak en filozofie Gemeentebeleid
17 april Gemeentelijk jeugdbeleid ^
24 apnl Ruimtelijke Ordening en Leefmilieu 8 mei Aktief Sociaal Dienstbetoon (door schepen lic Germ fil Jules
Henderickx) 22 mei O C M W door Robert Van der G u c h t lid O C M W 5 juni
Begroting Oesgever Jules Hendenckx)
Iedereen die geïnteresseerd is in de
Vlaams-nationale visie op het gemeentebeleid wordt met aandrang verwacht
op deze lessenreeks

vatten Naar verluidt werd daarvoor
een bedrag in de OCMW-begroting
vnjgemaakt Blijkbaar heeft de aktie
van Volksunie-(jentbrugge de nodige
vruchten afgeworpen'
Hugo Waeterloos (VU) kwam tussen
inzake de plannen van het schepenkollege om op de rechteroever van het
Schepen Sifferdok een koelloods te
bouwen, bestemd voor de trafiek van
fruit en fruitsappen Het stadsbestuur
had reeds onderhandelingen gevoerd
met een Duitse firma, waarna er een
overeenkomst werd gesloten waarbij
het stadsbestuur zich zeer sterk engageerde inzake een aantal voorwaarden Waeterloos vond het geheel geen
goede financiële operatie De onderhoudskosten van de loods vallen integraal ten laste van de stad en de firma
krijgt bovendien zomaar een infrastruktuur van naar schatting 209 miljoen ter beschikking gesteld aan een
huurprijs van drie procent Waeterloos
noemde dit een vorm van ongezonde
konkurrentie ten opzichte van andere
Gentse bedrijven in het havengebied
Raadslid Verpaele had daarbij aansluitend een aantal bedenkingen over de
inhoud van het kontrakt dat hij als ondoordacht en als een voorbeeld van
slordigheid bestempelde

tale Gentse oppervlakte erg miniem is
Deroo verklaarde namens de VU-fraktie deze begroting toch goed te keuren HIJ waarschuwde schepen Monsaert dat dit wel eens de laatste keer
zou kunnen zijn, wanneer volgend jaar
uit de evaluatie van diverse plannen
zou blijken dat de negatieve elemenren de positieve overtreffen
Inzake de oprichting van een stedelijk
parkeerbedrijf verklaarde raadslid Verpaele dat de V U daar geen tegenstander van is Wegens de intense toename van de parkeerproblemen in de
Gentse binnenstad diende daartoe
overgegaan te worden opdat er in de
toekomst een aantal parkeergetiouwen zouden gebouwd worden, onder
meer aan de Vrijdagmarkt

Toch IS er een lacune in het dossier,
omdat er een rendabiliteitsstudie ontbreekt Bovendien werd het optierecht
aan een enkele firma toegekend Verpaele wenste daaromtrent duidelijkheid Guido Deroo was op de hoogte
van het feit dat nog andere firma's belangstelling hadden voor het bouwen
van deze parkeergarages zodat de
wijze waarop dit alleenrecht tot stand
kwam als zeer dubieus kan gekatalogeerd worden Schepen Temmerman
ontkende evenwel het bestaan van dat
optierecht Verpaele eiste voor de toekomst snelle en degelijke informatie
HIJ onthield zich als enig gemeenteraadslid bij de stemming over dit agendapunt wegens het ontbreken van informatie
Mark SYMOENS

Nadien kwam raadslid Storms tussen
met betrekking tot de uitbreiding van
het park van het dienstencentrum te
Mariakerke Storms die het dossier
grondig had nagekeken, vond daann
geen schattingsverslag Storms vroeg
aan het stadsbestuur om op haar hoede te zijn voor eventuele verkavelaars
die buitensporige prijzen wensen te
vragen
In verband met het opnchten langs de
Lousbergkaai van een appartementsgebouw voor valide bejaarde echtparen vroeg raadslid Verpaele waarom in
het bestek bepaald werd dat dezelfde
aannemer in de toekomst een tweede
gelijkaardig gebouw zou kunnen opnchten Hij vroeg zich ook af waar en
wanneer dit tweede gebouw zou kunnen opgencht worden
Bij de begroting van het Stedelijk
Grond- en Bouwbedrijf relativeerde
VU-fraktieleider Guido Deroo de eufonstische stemming op de meerderheidsbanken Een der BSP-leden had
traditiegetrouw met veel omhaal zijn ei
gen schepenen de lof toegezwaaid
Deroo vond evenwel dat het stadsbestuur het totale grondbeleid met in handen heeft Er werd voor een bedrag
van 224 miljoen met gerealizeerd en
meer dan een vijfde van de begroting
werd besteed aan een specifiek
projekt Bovendien heeft het stedelijk
bouw- en grondbedrijf maar de beschikking over een totale oppervlakte
van 56 ha, wat in verhouding tot de to-
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Kunst en
kuituur te Brugge
VU-schepen Omer Dombrecht gaf
volgende gegevens vrij over de kulturele aktiviteit van het Brugs stadsbestuur.
Topcijfers in
Brugse musea
De dienst van de stedelijke musea
lieeft de bezoekcijfers van het jaar
1979 gepuWiceerd. Het absolute rekord van 1977 werd lichtjes verl>eterd.
1977:
320255
bezoekers; 1978:
308.896; 1979: 320.599.
Ook het aantal Brugse bezoekers
stijgt: van 36.865 over 37.058 naar
41.761. Toch is dit cijfer nog veel te
laag. Het betekent gewoon dat slechts
één Bruggeling op drie éénmaal per
jaar gratis een Brugs museum bezoekt Dit bezoekcijfer zal zeker stijgen eens dat de edukatieve dienst zal
uitgebouwd zijn. Deze dienst bestaat
voor het ogenblik uit drie regenten
plastische kunsten. Z e leveren reeds
behoorlijk werk. In de \oop van dit jaar
heeft het examen plaats voor kultureel
opbouwwerk bij de musea Pas daarna
kan een degelijk en vast belekj uitgestippekJ worden.
N i e u w e katalogus
«Groeninge»
O p 25 januari II. werd de nieuwe katalogus van de stedelijke musea van Brugge voorgesteld. Deze katalogus werd
samengesteld door konservator Dirk
De Vos. Hij vervangt de katalogus van
dr. Henri Pauwels die in 1960 verscheen. Dit werk was natuuriijk wat
achterhaald. De eerste taak van konservator D. De Vos was vanzelfsprekend de katalogus van 1960 aanvullen
en tjijwerken. Zo geeft hij reeds een
wetenschappelijke bespreking en beschrijving van de twee Vlaamse primitieven (biz. 43) en van de portretten
van Albrecht en Isabella (bIz. 192) die
in 1979 werden aangekocht
Maar Dirk De Vos doet meer. Na een
nauwkeurig wetenschappelijk onderzoek komt hij tot konklusies die een
heel andere visie op een bepaald schilderij geven. Het frappantste voortjeeW
is het portret van Jan van Eyewerve
geschilderd door Pieter Pourtjus
(Wz. 169).
Festival v a n V l a a n d e r e n
Het Festival van Vlaanderen 1980 omvat volgend programma Drie grote delen:
Muziek op straten en pleinen: 15 juli25 juli. Kleinkunst folk, volksmuziek in
de verkeersvrije straten en pleinen van

Brugge.
Internationale
klavecimbelweek:
26 juli-2 augustus met wedstnjd, tentoonstellingen, recitals en koncerten.
De 17de internationale muziekdagen:
3 augustus-10 augustus. De Vlaamse
polyfonie en haar Europese uitstraling.
De voorzitter van het Festival van
Vlaanderen, tak Brugge, werd op 25 j£»nuari II. verkozen tot algemeen voorzitter van het Festival van Vlaanderen.
Jeugdtoneel
Op 10, 11, 17 en 18 januari II. hadden
7 opvoeringen plaats van het jeugdtoneel «Papa, ik wil de maan». Ongeveer
5.000 jeugdige leeriingen beleefden
heel wat pret aan dit poëtisch stuk gebracht door het KJ.T. Antwerpen. De
opvoeringen waren overigens zeer,
verzorgd en het publiek zeer daikbaar.
W e r k i n g stedelijke
o p e n b a r e biblioteken in 7 9
De dienst biblioteken berekende de
jaartotalen voor 1979. Hieruit blijkt dat
de S.O.B. rK>g steeds in volle expansie
zijn: 271221 bezoekers samen goed
voor 883.832 uitleningen. In vergelijking met 1978 (807.781 uitleningen)
betekent dit een vooruitgang van een
kleine 10 % .
In de centrale biWioteek, Jan van Eyckplein 2 te Brugge, is de vooruitgang
eerder gering ( + 2,5 % ) . Maar de
werking van de filialen is biezonder
spektakulair: St-Kruis + 14 % , Assebroek + 14 % , St-Andries -I- 25 %,
Male -t- 40 %, St-Jozef + 76 %. De
doorbraak van «De Garve» op St-Jozef is biezonder verheugend.
«100 jaar Gilliodts»
Op het stadhuis kx>pt momenteel de
tentoonstelling: «100 jaar Gilliodts».
Louis Gillkxits is bijna 50 jaar lang archivaris van de stad Brugge geweest
Zowat 100 jaar geleden publiceerde hij
zijn «Inventaire des Archives de la ville
de Bruges». De publikatie van deze inventaris vestigde zijn faam als geleerde. Hij was tevens auteur van talloze
werken over geschiedenis. Zijn persoonlijk archief werd verleden jaar
door de sted Brugge aangekocht Een
selektie uit dit archief, aangevukj met
dokumenten, foto's, schiWerijen, voorwerpen en archivalia vormt thans de
interessante tentoonstelling 100 jaar
GiHkxlts. De heer A. Vandewalle,
stadsarchivaris, stond in voor de keuze
van de tentoongestekJe stukken en
voor de redaktie van de katakjgus.

lepel & vork...
FRITUUR-EETHUIS
INGRID

FEESTZALEN-SALONS
DE LANDSKNECHT

Olenteweg 41, Wetterio
(Voortkapel), tel. 014-21.36.96

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

Vraag prijzen voor uw feestmenu's.
Specialiteiten.
Alle dagen verse, mosselen

DE O U D E

KRING

Café vu-lokaal
Dorpsplein, Heusden-Limburg

Banketbakkerij
ANTWERPIA

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

Geraardsbergsestraat 38
9300 AALST
Maurits GOSSYE
Tel. 053-21.35.33

Tel. 091-30.06.53.

SPECIALIST VOOR
AL UW FEESTEN!

Feestzalen
HOF VAN ARAGON

Verzorgde keuken,
demokratische prijzen,
uitgelezen dienstbetoon

Aragonstraal 6, Lier
Tel. 031-8015.68

Kesselsteenweg 38
2260 Ni|len - Tel. 031/81.88.41

Maak ook eens kennis met de gezellige sfeer in

Industriële brood- en banketbakkerij
en roomijs

Café-restaurant
SCHUTTERSHOF

Wilfried BLANCQUAERT

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

Grote Kouter 47, UITBERGEN

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

J

Restaurant Palmhof
— tafelhouder —
Specialiteit gerookte vis..
Schoolstraat 52,
Kapelle-op-den-Bos.
Tel. 015/71.19.40.
Feestbespreking op maandag,
dinsdag en donderdag van 19
tot 21 u.
Woensdag gesloten.

Steeds welkom in

KREKELHOF
dranktiuis met sfeer
Brusselbaan 11, Gooik
Tel 054-334857
Uw tweede thuisl

Tel. 091-67.57.12

DE PUS
GEBROEDERS
Lannbroeckstraat 89
9320 OUDEGEM
TeL 052-21.16.06.

WEST-VLAANDEREN

Algemene voeding, bieren, wijnen, likeuren. Rechtstreeks invoer Duitse en Franse wijnen.

LINDENHOVE
Bellestraat 49
1970 HEKEtGEM
Café, restaurant, speeltuin, terras
Woensdag en donderdag gesloten
Maandag, dinsdag, vrijdag vanaf
15u
Zaterdag en zondag vanaf 's
middags. Tel 053-668740

KfILCnDCR
FEBRUARI
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BRUGGE: vzw Trefpunt: prof. Jef Maton spreekt over «Het rood
van de klauwen». Om 20 u. 30 in het Breydelhof. Iedereen welkom.
lEPER: Voordracht met diaprojektie over de Voerstreek door Johan Van Herreweghe. O m 20 u. in gasthof 't Zweerd, Grote
Markt Org.: Vlaamse Vrouwen, leper.
ROESELARE: Rodenbachavond met film en voordracht in zaal
Damberd, Stationsplein. Om 20 u.: inlekling en kommentaar door
de heer Etienne Lefere. Organizatie: Vlaamse Vrouwen en V U -

WAREGEM: Spreektjeurt door Hugo Schiltz om 19 u. 30 in zaal
Likkebaard, Pand te Waregem. Op uitnodiging van het an-ondissementeel bestuur van Kortrijk. Onderwerp: «Vlaamse beweging,
nu».
29 BELLEGEM: vertoning van de film «En toch» over de heraanfjassing van blind geworden volwassenen. Toegangsprijs kinderen:
20 fr., volw.: 50 fr. Volledig ten voordele van Licht en Liefde, Brugge.
MAART
1 MIDDELKERKE: VU-bal om 21 u. in het volledig vernieuwde gemeentelijk casino te Middelkerke. Dansorkest: Roland Keereman
en zijn formatie. Inkom: lOOfr.
2 GROOT-DAMME: groot familie- en ledenfeest in het Vissershuis
te Moerkerke om 15 u. Gratis oliebollen en koffie.
8 MENEN, LAUWE, REKKEM: VU-bal in zaal Q u n te Lauwe. Met
disco Will en Jo. Inkom: 60 fr.
8. ST.-KRUIS: Leden- en sympatizantenfeest met mosselen of koude schotel. Om 20 u. in feestzaal -St-Eloois, Moerkerkesteenweg
187. Inschrijven bij bestuursleden. Muziek: Studio «Apache».
9. KORTEMARK: Optreden van Dimitri Van Toren in zaal Riva om
19 u. (Zarren).
15. WAKKEN-DENTERGEM-MARKEGEM-OESELGEM: 2de bal
van provincieraadslid Maurice Dujardin in de geirieenteschool,
Markegemstraat te Wakken. Eregast M. Coppieters, lid van het
Europees Parlement

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. 02-767.45.76.

Tel. 055-42.41.07.

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

IN DE OOIEVAAR
t>ij Jef Mk:hiels,

Alle feestelijkheden. MogelijkhekJ tot huren van bestekkea

Feestzaal voor alle
gelegenheden.

Hopmarkt 9,
9300 Aalst Tel. 053-77.50.74.
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ö.TH
UW KOfmHUIS
Het Koffiehuis der
Denderstreek.

SPECIALITEIT
van WAFELS
en IJSROOM

Kattestraat 20, AALST

WUNIMPORT HERMAN
'tis een specialist
zoek hem op
voor vlees of toespijs
de Beauvoordse pastei
'tis de meest verteerbare
de meest klassieke,
de beste

Menenstraat 376, Wevelgem
Tel 056-412922.
Bordeaux- en bourgognewijn,
rechtstreeks van invoerder.
Toegankelijk:
vrijdag van 17 tot 20 u.,
zaterdag 10-13 uur.

1

Restaurant
Fccst/aal Café

Uitbating:
E r n a Van Dooren
Kcicrberf<25
1700 Assc TeL 02/452.95. l,'-i|
MaandaK Kcslotcn
Drank' en eethuis
'WALTRA.
Arduinkaai 2 (bij
1000 Brussel
Tel.:
02-2I9SZI2

KVS)

D» vier troeven van de WaHra
1. Vlaams in f hart van brvssai
2 Je kan er altijd parkeren
3. Je krijgt er altijd wal te eten
4. De prijzen zijn sociaal

WIJ I S

WIJ IM D€ l/OLK9Um€
BRUGGE
Openbaar Centrum voor
Maatschappelijk Welzijn
Te begeven in het Algemeen Ziekenhuis St-Jan te
Brugge een plaats van FULL-TIME ADJUNKT-GENEESHEER IN DE DIENST REVALIDATIE EN
SPORTGENEESKUNDE.
Vereiste voorwaarden:
1 Lichamelijk geschikt zijn
2 Van goed gedrag, zeden en leven zijn
3 Erkend zijn als geneesheer specialist in de fysische
geneeskunde en rehabilitatie
4 Verplichting metterwoon te Brugge gevestigd te
zijn 1 jaar n a het einde van de proefperiode van 3
jaar
De aanvragen, vergezeld met de bewijsstukken van
specializatie en van erkenning en een afschrift van
diploma en curriculum vitae, zullen moeten ingediend worden tegen 15 maart 1980 aan de heer Voorzitter van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk] Welzijn, Karthuizerinnenstraat 4, 8000 Brugge
Alle nadere inlichtingen kunnen bekomen worden
bij de heer Ziekenhuisdirekteur van het Algemeen
Ziekenhuis St-Jan, Ruddershove, 8000 Brugge of bij
Dr D'Hooghe
(Adv 49)
Te begeven in het Algemeen Ziekenhuis St-Jan te
Brugge een plaats van FULL-TIME GENEESHEER
VOOR KINDERSPYCHL\TRIE.
Vereiste voorwaarden:
1 Lichamelijk geschikt zijn
2 Van goed gedrag, zeden en leven zijn
3 Erkend zijn als geneesheer neuro-psychiater met
bekwaamheid en ondervinding in de kinderpsychiatrie
4 Verplichting metterwoon te Brugge gevestigd te
zijn 1 jaar na het einde van de proefperiode van
3 jaar
De aanvragen, vergezeld met de bewijsstukken van
specializatie en van erkenning en een afschrift van
diploma en curriculum vitae, zullen moeten ingediend worden tegen 24 maart 1980 aan de heer Voorzitter van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijkj Welzijn, Karthuizerinnenstraat 4, 8000 Brugge
Alle nadere inlichtingen kunnen bekomen worden
bij de heer Ziekenhuisdirekteur van het Algemeen
Ziekenhuis St -Jan, Ruddershove, 8000 Brugge (Adv. 52)
Te begeven in het Algemeen Ziekenhuis St-Jan te
Brugge voor de dienst inwendige ziekten volgende
full-time betrekking op proef voor 3 jaar
EEN BETREKKING VAN ADJUNKT-GENEESHEERINTERNIST IN DE NEFROLOGIE.
Vereiste voorwaarden:
1 Lichamelijk geschikt zijn
2 Van goed gedrag, zeden en leven zijn
3 Erkend zijn als geneesheer-internist
4 Bewijs van speciale opleiding en bekwaamheid m
de nefrologie en in de dialyse technieken voorleg-'
gen
5 Verplichting metterwoon te Brugge gevestigd te
zijn 1 jaar n a het einde van de proefperiode van
3 jaar
De aanvragen, vergezeld met de bewijsstukken van
specializatie en van erkenning en een afschrift van
diploma en curriculum vitae, zullen moeten ingediend worden tegen 24 maart 1980 aan de heer Voorzitter van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijkj Welzijn, Karthuizerinnenstraat 4, 8000 Brugge
Alle nadere inlichtingen kunnen bekomen worden
bij de heer Ziekenhuisdirekteur van het Algemeen
Ziekenhuis St -Jan, Ruddershove, 8000 Brugge (Adv 51)
Full-time betrekking van ADJUNKT-GENEESHEER
te begeven in de afdeling gynekologie-verloskunde
van het algemeen ziekenhuis St-Jan te Brugge
Vereiste voorwaarden
1 Lichamelijk geschikt zijn
2 Van goed gedrag, zeden en leven zijn
3 In het bezit zijn van het diploma van doctor in de
geneeskunde
4 In het bezit zijn van bewijzen van specializatie in
de gynekologie-verloskunde (erkenning)
5 Verplichting metterwoon te Brugge gevestigd te
zijn 1 jaar n a het einde van de proefperiode van
3 jaar
De aanvragen, vergezeld met de bewijsstukken van
specializatie en van erkenning en een afschrift van
diploma en curriculum vitae, zullen moeten ingediend worden tegen 15 maart 1980 aan de heer Voorzitter van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijkj Welzijn, Karthuizerinnenstraat 4, 8000 Brugge
Alle nadere inlichtingen kunnen bekomen worden
bij de heer Ziekenhuisdirekteur van het Algemeen
Ziekenhuis St-Jan, Ruddershove, 8000 Brugge of bi]
Dr Lamiroy
(Adv. 50)

Ml^iini'F

VU-fraktie zeer aktief te Poperinge
Toen begin 1977 de Poperingse V U gemeenteraadsleden fel van zich deden spreken schreef de korrespondent van «Het Wekehjks Nieuws> dat
het typisch was voor nieuwe raadsleden dat ze zich graag deden opmerken, maar dat zulks wel zou koelen
zonder blazen De brave man die zoveel bekwaamheid en strijdlust nog
nooit had meegemaakt in de gemeenteraad sloeg de bal echter mis De
VU-raadsleden blijken onvermoeibaar en komen steeds opnieuw voor
de dag met gefundeerde kritiek op
het beleid, met goed bestudeerde
voorstellen en stevig gedokumenteerde interpellaties Het zijn de mannen die zich geen moeite ontzien om
zeer zware dossiers grondig door te
nemen en daarbij soms hard moeten
aandringen om over de volledige dokumentatie te kunnen beschikken.
De laatste tijd stonden vooral de bescherming van het bosbestand in Popennge en het probleem van de huisvuilverwerking op hun agenda Rik Sohier was reeds meerdere keren tussengekomen om het ongeoorloofd vellen van hoogstammige bomen aan te
klagen maar de laatste maanden waren de schendingen van de kanadabossen hem te erg geworden De kanadabossen zijn in het gewestplan opgenomen als natuurgebied en dat
maakt de schending des te erger Alhoewel de verkavelde bossen privebezpt zijn dient de wet onverkort toegepast
Tijdens de eindejaarszitting van 1979
wees Werner Claeys op het prangend
huisvuilprobleem daar het stortterrein
te Popennge praktisch volledig vol is
De schepen Descamps antwoordde
dat men aan het uitkijken was om sa-

men met leper een kleine verbrandingsoven te bouwen omdat de vervoerkosten naar Diksmuide te hoog
zouden uitvallen Werner Claeys repliceeide dat de V U tijdens de volgende
zittir^ een duidelijk alternatief inzake
huisvuilverwerking zou voorleggen
Huisvuilproblemen
O p 31 januan II interpelleerde Rik Sohier het schepenkollege over het probleem van de huisvuilverwerking Over
die interpellatie brachten zowel het
dagblad «Het Volk» als de «Gazet van
Antwerpen»
uitvoerige
verslagen
waarbij «Het Volk» duidelijk schreef
dat van die gemeenteraadszitting de
grootste aandacht ging naar de interpellatie van Rik Sohier De interpellant
betoogde dat hij de schijnwerper wilde
richten op dit reuzegroot probleem
omdat in het zogeheten meerjarenplan
van de C V P geopteerd werd voor aansluiting bij een huisvuilverbrandingsoven Daarvoor werd trouwens 7 5 miljoen voorzien in de begroting Rik Schier toonde zich verwonderd dat zo
probleemloos geopteerd wordt voor
verbranding daar waar de Westvlaamse G O M gesteld had dat het afvalprobleem in Vlaanderen slechts efficient
aangepakt wordt met globale rekuperatieprojekten
Nadat hij een vergelijking had gemaakt
tussen de kosten van de verbrandingsinstallaties en de herwinningsinrichtingen pleitte interpellant voor een systeem van herwinning van afvalstoffen
HIJ stelde voor dat in interkommunaal
verband een studie zou gemaakt worden van de verschillende verwerkingssystemen en dat zulks zou gebeuren
niet enkel uit het oogpunt van een kosten-baten-analyse op zuiver financieel
vlak maar vooral uit maatschappelijke

bezorgdheid wegens de groeiende
schaarste van de broodnodige grondstoffen maar ook uit bezorgdheid voor
onze nakomelingen die w e geen bezwaarde erfenisakte mogen nalaten
VU-motie
Tot besluit van zijn aandachtig beluisterde interjDellatie vroeg hij de Popenngse gemeenteraad volgende motie
te willen goedkeuren en te bezorgen
aan de I V V O te Koksijde
• de gemeenteraad van Poperinge,
in vergadering op 31 1 1980, na beraadslaging over de
huisvuilverwerking, vraagt de
IVVO
• af te zien van het systeem van
huisvuilverbranding
en de
plannen
desbetreffend op te schorten
• samen met de
gemeentebesturen
van de Westhoek over te gaan tot het
bestuderen van de verschillende huisvuilverwerkingssystemen
en
hun
weerslag op het budgettaire vlak, op
het gebied van de milieuhigiene en op
het vlak van de ekonomische
maatschappijnoden
De burgemeester antwoordde dat het
ook een bezorgdheid is die gedeeld
wordt door het schepenkollege Hij
stelde voor de studie van Rik Sohier
over te leggen aan deskundige ingenieurs Volgende maand zou het voorstel dan opnieuw ter bespreking op de
agenda komen en zou een motie ter
stemming kunnen voorgelegd worden
De VU-fraktie die voelde dat ze veel
punten had gescoord verklaarde zich
akkoord Het zou onzinnig geweest
zijn de diepe indruk die de interpellatie
had nagelaten te vertroebelen door
een te stugge houding Aldus is een redelijke kans geschapen de huisvuilverwerking in de Westhoek in goede banen te leiden

Stad onbestuurbaar?
'Ml
Izegemse CVP machtel
IZEGEM — We hadden het vorige maand over de moeilijkheden in de Izegemse CVP, de tegenstellingen en heel in het biezonder de zaak van de 2
Kachtemse CVP-raadsleden. A Verhelst (schepen) en A Leenknecht (raadslid) Beiden vertegenwoordigen een halve eeuw oude Kachtemse vete. De eerste is uit de CVP gestoten (of alweer opgevist?).
Intussen is de heibel nog erger geworden
Burgemeester W. Vens neemt ontslag. Hij vlucht de Izegemse CVP-krabbenmand voor een veiliger en interessanter mandaat van Bestendig Afgevaardigde van West-Vlaanderen. Gezien schepen Verhelst zich de laatste keer niet
meer toonde op de raadszitting, heeft in de CVP nu een dubbele operatie
plaats het knokken onder mekaar voor de overname van de burgemeesterssjerp en het zalvend spreken en speuren om 15 handtekeningen (er zijn 29 gemeenteraadsleden) te vinden onder de naam van een kandidaat-burgemeester
Folklore
Zoals de jongste gemeenteraadszitting in Izegem verliep, kan men rustig
spreken van folklore De C V P was met
14 man aanwezig (op 28) en protseerde te doen alsof haar neus bloedde
Burgemeester Vens stelde de begroting voor zonder animo of entoesiasme Je had de indruk dat het was in
een stemming van na mij mag de Izegemse C V P naar de pomp lopen
Zijn kollega, schepen Eeckhout, vond
het nodig een volstrekt nutteloze diskussie aan te gaan met ex-burgemeester G Nyffels Dezelfde Nyffels verdedigde het principe om aan de minstbedeelden een geschenk te geven in het
kader van 900 jaar Izegem, en dat naar
analogie met een gelijkaardig geschenk aan de Izegemse missionanssen Burgemeester Vens zei met nee,
w o u naar het O C M W verwijzen en
w o u ook met ja zeggen Nyffels liet met
af en Vens bleef wolkjes van vaagheid
blazen Geen van beiden gunde de ander een pnmeur met sterk elektorale
geurtjes
Deze
schorpioenendans
duurde 35 (vijfendertig) minuten 1 tot
burgemeester Vens zuchtend ja zei
De enige tussenkomst met een serieus niveau was die van VU-fraktieleider Geert Bourgeois zijn kritiek op de
begroting
Maar intussen kwam een nieuwe, voor
de C V P onoverkwikkelijke zaak op tafel
C V P met het O C M W
In het m o e r a s
Het Izegemse O C M W en ook het
voorzitterschap daarvan, zijn van
oudsher in CVP-handen de huidige
voorzitter is G Wulleman, arrondisse-

menteel
CVP-voorzitter,
ex-lokaal
CVP-voorzitter en -lijstaanvoerder, die
tussen zijn met onaanzienlijke beroepsbezigheden in het
OCMW
«leidt»
Daar is nu een schandaal losgebarsten Het systeem van benoemingen
zonder openbare oproep en eksamen,
zonder aanwervingsvoorwaarden of
bevordenngsvoorwaarden (zogezegd
wegens hoogdnngendheid en de snelle ontwikkeling) het inplanten van personeel in mm of meer fiktieve funkties,
dit CVP-geknoei is nu in de openbaarheid gekomen O p een t)epaald ogenblik heeft de provinciegoeverneur de
dossiers van maar liefst 30 personeelsleden opgeëist Een aantal wedden zijn
geblokkeerd of verminderd Voorlopig
mogen voorschotten uitbetaald worden
Nyffels kwam als eerste aan de beurt
en toonde zijn bekommernis om de financiële toestand van de betrokken
personeelsleden VU-raadslid E Vandewalle
deelde die bekommernis
Maar hij ging verder Genoennde problemen zijn maar de technische kant
van de zaak In feite gaat het om het
wanbeheer en het falen van de huidige
en de vonge meerderheid in het
O C M W hier is dus op de eerste plaats
een politiek probleem aan de orde
Maar veel erger is dat sinds enkele jaren een zeer grondige malaise heerst
onder het OCMW-personeel de belangnjkste oorzaak aldus Vandewalle,
IS dat er door de OCMW-voorzitter
geen leiding gegeven w o r d t En hij gebruikte harde woorden nalatigheid en
onbekwaamheid

K
VU-fraktieleider
Geert
Bourgeois
wees erop dat de begroting voor 1980
een laatste kans was om grote opties
voor de toekomst vast te leggen Die
kans heeft de «meerderheid» verkeken
Z e onderneemt mets ten gunste van
het zachte verkeer, voert geen leefmilieupolitiek, heeft een verkeerd beleid
op het gebied van stadskernhernieuwing duldt geen inspraak, noch van de
op|30sitie in de gemeenteraad, noch
van de bevolking
Ook op het kulturele vlak schiet de
C V P tekort Na lang aandnngen van de
V U en omdat het met anders meer
kon, IS nu de beslissing gevallen voor
een stadsbiblioteek Maar de uitbreiding naar mediateek staat nog nergens Voor het ontwerpen van een biblioteekgebouw en de keuze van inplanting IS het met veel beter
Anderzijds stapelen de blunders zich
op in het O C M W , met het kapotmaken van de Gistelbeek, het met-informeren van de bewoners van het
Marktcentrum, het invoeren van een
duur mim-recipient voor het afhalen
van het huisvuil
'Maar het ergste is nog, aldus de V U woordvoerder, dat u geen meerderheid meer hebt U komt voor onoverkomelijke problemen te staan Daarom
stel ik voor dat de begroting terug gaat
naar de kommissie en een nieuwe begroting de wensen en de opties van
'meerderheid
en 'oppositieweerspiegelt
Verwarring
Burgemeester Vens wenste de toegestoken hand met te drukken en de «oppositie» met te kennen De «oppositie»
deed nog een laatste gebaar door zich
bij de stemming over de begroting te
onthouden
Voor de bevordering van personeel
(geheime zitting) vond de C V P een gesprek met de oppositie of zelfs een
deel van de oppositie nog altijd met of>jxirtuun De gevolgen bleven met uit
De geheime zitting verliep in de
grootst mogelijke verwarnng De C V P
stelde vast dat ze er geen enkele benoeming alleen kon doordrukken en
burgemeester Vens schorste de zitting Intussen weet niemand wanneer
een volgende gemeenteraadszitting
zal plaatshebtien
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Aanbevolen huizen
PVBA VAN IMPE & Zonen
Steen- en marmerhouwerij

f)Qekhandel

Meubelmagazijnen

BLOEMEN «ERIKA.

DE

Alle werken in marmer en natuursteen.
Open haarden. Grafzerken.

Schoolgerief Tekengerief •
Tijdschriften Boekengerief
Dagbladen
Verantwoord speelgoed I
S C H A L U I N 74, A A R S C H O T
Tel 016-5693 34

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

alle moderne meubelen.
Korting van 10 °/o voor alle VU-leden
en andere Vlaams-nationale groeperingen.

BINNENHUISINRICHTING
STROOCA
Galerij «de Gapaert-,
Molenstraat 45. 9300 Aalst.
Tel 053-703219

DE CRAEN ROM pvba

Verwarming - stoom • sanitair.
Alle herstellingen.

014-311376

Lederwaren-Parfumerie
VAN REETH

Dames en heren, in uw belang
wendt u voor uw

Antwerpsestraat 44
2640 NIEL
Tel 031-8811.19

SCHILDER-BEHANGWERKEN
en VLOERBEKLEDINGEN

Kerkweg 8. 1760 Roosdaal-Strijtem
Tel 054-33.3756

MEUBELEN MOENS

Kleinlederwaren
reisartikelen handschoenen.

- handtassen
regenschermen

Assesteenweg 117, TERNAT
Tel. 02-582.13.12

Specialist primitief stijlmeubelen en modern

VERDELER VOLKSWAGEN-AUDI

ZAHHER

KUNSTGEBITTEN
HERSTELLINGEN

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 prijzen.

Tandheelkundig Laboratorium
VAN DER KLEUN
Chazallaan 83
1030 Brussel (Schaarbeek)

02-734 0643
Na 18 u 4 2 5 4 6 4 2

LUKOS p.v.b.a.

LEON KESTELOOTVERMEYLEN

Ringmappen - dokumenthouder •
pochetten - snelhechters - offertemappen.

Begrafenissen - Krematies
Pannestraat 211,
8480 VEURNE
Tel 058-311909

Leon Theodorstraat 36.
1090 Brussel

Tel. 011-53.43.49

INTRAFORMEuropameubel

Gelegenheidsgrafiek: Huwelijk • Geboorte - Zelfklevende plnkbiind en
etiketten. Houlen drukletters - i

FRANSSENS OPTIEK:

Fortstraat 27
2510 MORTSEL
Tel 031-493507

Onderhoud en restauratie
gebouwen.

Herentalsebaan 340
Deurne-Z - Tel 21 08.96
Kerkstraat 44 - Antwerpen
Tel 3565 75

PVBA DE BISSCHOP

B -I- M

Sint-Damiaanstraat 41
V*/OMMELGEM
Tel 031-53.70.39

Gentsestraat 35, 9300 Aalst
Tel 053-219001

Bouwpromotoren en
daktimmerwerken.

IO%vr.V.U.Ieilen

Oe meest gespecializeerde
warenzaak.

ijzer-

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

Littoral

Leopold II laan 212
8458 O O S T D U I N K E R K E
Tel 058-51 26.29 Cwoensdag gesloten)

Steenhouwersvest 52. Antwerpen.
Tel 031-31.35.83

VERVOER-VERHUtZINGEN

W A S S E N VAN ALLE RUITEN

Laadruimte van 30 tol 50 m3

Aalsterse Glazenwasserlj

VECOVEN Jozef

Gebr. ALLOO
Raphael en Wllly

Haneveldlaan 47, 1850 Grimbergen
Tel 02-268.14.02

ANTIEKZAAK
Marcel

Brussel

45,
Tel.:
Privé:

T e l bureau 053-21.72.12

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 091-6Z51.42.

d

PVBA J. BORREMANS-COCK
& KINDEREN

Asselman

Rollebeekstraal

Meester Hunninckstraat 47
9472 D E N D E R L E E U W
Tel 053-668973

OOSTDUINKERKE

RICO-KLEDING
VERMEERSCH

1000

Silhouette
Marwitz
Rodenstock

KLEDING LENDERS

K O S T U U M S - VESTONS BROEKEN - PARDESSUS.
O O K NAAR MAAT

ETN. BERT

Markt 28
TERNAT
Tel. 58210.55

toonzalen.

Selsaetenstraat 28
2220 W o m m e l g e m
Tel 031-539530 en 5 3 7 5 7 5

Dames-, heren- en kinderkleding.

tot mannen van het vak

ADOLF CLAES EN ZONEN

Meer
dan
3.000 m2
's Maandags gesloten.

NV Relnigingswerken

Binnenstraat 32
9300 A A L S T
Tel. 053-21.4207

Molenstraat 78
NIEUWENRODE
T e l 015-71.1240

Kollegestraat 33, 2400 M O L

Tel 031-881316

Torhoutsteenweg 519
8400 O O S T E N D E
Tel 059-803172

Zonneluiken en aluminiumramen,
staalkonstruktie.
IJzer-, koper-, aluminium- en inoxverwerking.

Zondag en maandag gesloten

BEDRIJFSKLEDIJ ST-PIETER

— Industriële fotografie
— Mode/architektuur
— Huweli|ksreporiages

Ed Claessenlaan 50-52

Alle bloemen en planten.

PEETERMANS

Groenstraat 84, 2000 ANTWERPEN
Tel. 031-36.45.31.

D R O O G K U I S - V»/ASSERIJ

02-428.69.84

Sti|lmeubelen -f kleinmeubelen

TAVERNIER pvba

van het goede meubel
Open van 10 tot 19 u 30.

STUDIO
DANN

WINST

te Niel.
Antvuerpstraat 164-177

Kerkstraat 23.
2650 B O O M
Tel 031-880160

Brilstraat 41
HAALTERT
Tel. 053-212248

KLEINE

Algemene Bouwondernemingen
511.61.33
569.03.18

Aankoop en verkoop van Hollandse,
Luikse en Vlaamse meubelen van de
17de en 18de eeuw.
Kunstvoorwerpen.

Voor 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 -Iverkoop
van
openhaardhout
a a n z e e r v o o r d e l i g e p r i j z e n . TeL
0 2 - 4 6 6 . 8 0 2 3 of 4 5 2 5 8 . 2 5

Gentsestraat 238
9500 G E R A A R D S B E R G E N
Tel 054-412589

Wij bouwen voor u sleutel op de deur.

I KEUKENS I
DURASON-KEUKENS

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

Middenstanders,

lustrerie
mare de vriese

hier

aanbevolen

ruimte voor

publicitaire

boodschap.

de
uw

Praat er eens over met onze
baron ruzetlelaan
assebroek-brugge
tel 0 5 0 - 3 5 7 4 0 4

advertentieman
vers

Karel

(02-219.49.30

-

Se02-

356.78.44).

Lessenreeks te Bragge

Vlaamse Beweging van 1830 tot nu
Trefpunt (vzw) en andere Brugse ver-

Luyten de logische bindingen, achter-

enigingen

gronden en ontbrekend

organizeren

samen

met

het V o r m i n g s c e n t r u m Lodewijk D o s -

feitenmate-

riaal b e z o r g e n .

fel e e n r e e k s o v e r d e « V l a a m s e B e -

Ruime dokumentatie

weging van 1830 tot heden»

c h u r e z a l t e r b e s c h i k k i n g zijn.

en

kursusbro-

Door een gebrekkig geschiedenisonderricht over de geschiedenis van de
V l a a m s e b e w e g i n g e n V l a a n d e r e n in
h e t a l g e m e e n is er e e n g r o o t g e b r e k
a a n f e i t e n k e n n i s e n inzicht in d e o n t wikkeling van de Vlaamse

geschie-

denis.
Vanuit de vraagstelling door de aanwezigen naar voor gebracht, ( o p s o m ming van b e k e n d e feiten, personen,
ontwikkeling), zal historicus
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Walter

Programmaoverzicht
1ste d a g d e e l : van 1830-1914. T w e e v o u d i g e scheiding v a n d e N e d e r l a n den A r m en onbewust Vlaanderen
2 d e d a g d e e l v a n aktivistische stnjd
v o o r zelfbestuur tot a a n d e T w e e d e
Wereldoorlog.
3 d e d a g d e e l - p e n o d e na 1 9 4 5 L a n g z a m e h e r o p b o u w tot o n w e e r s t a a n b a r e
doorbraak van het Vlaamse bewustzijn. O p d r a c h t e n v o o r m o r g e n

4de dagdeel Vlaanderen van morgen
Hier zal vooral d e posibe v a n V l a a n d e r e n in h e t E u r o p a v a n m o r g e n w o r d e n
b e l i c h t O n d e r h e t motief Europa- b e dreiging of k a n s e n
D e lezingen g a a n d o o r o p z a t e r d a g e n
8 - 1 5 - 2 2 e n 2 9 m a a r t telkens v a n 10 tot
12 u 3 0 in Z a a l - B r e y d e l h o f » S u v e e straat 2 t e 8 0 0 0 B r u g g e
D e volledige k u r s u s zal syllabus ingeg r e p e n , 3 5 0 fr b e d r a g e n D e betaling
k a n ter plaatse g e s c h i e d e n
Inschnjving e n v e r d e r e inlichtingen
kunt u s t e e d s b e k o m e n o p
Vormingscentrum Lodewijk
Dosfel,
B e n n e s t e e g 4 t e 9 0 0 0 G e n t of V Z W
T r e f p u n t M o e r k e r k e s t r a a t 6 2 a te 8 0 0 0
Brugge

OCMW-Brugge
Aanwerving van een
full-time
ARBEIDSGENEESHEER
Voorwaarden tot aanwerving:
1. Gewone
administratieve
voorwaarden.
2. Leeftijd: de leeftijdsgrens
van 45 jaar niet overschreden hebben bij indiensttreding.
3 Diploma's: van dokter in de
geneeskunde en van een
van de diploma's van aan-

vullend onderwijs in de arbeidsgeneeskunde
(A.RA.BJ.
Weddeschaal: 1.94 tegen indexcijfer 196,07 %: 760.673 1.088.012 (in 21 jaar).
In te Sturen u uiterlijk tegen
31 maart 1980 aan de Personeelsdienst van het CX^MWBrugge, AJZ. Sint-Jan, Ruddershove te 8000 Brugge: de
schriftelijke
kandidaturen,
samen met de voor eensluidend verklaarde afschriften
van de gevraagde diploma's.
(Adv. 54)
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Mon De Clopper:
# /

Een kwarteeuw volkskunst-animator^^
DEURNE — Volksdansen. Vendetzwaaien. Zangstonden.
Kunstambachten. Schutterijfeesten. Opvoeringen van oude
volksmuziek- Al dit soort kreatief volksvermaak werd de jongste
tijd nogal eens afgeschreven als een weinig originele
retrobedoening.
Niets daarvan, zeggen de animators van de Vlaamse
Volkskunstbeweging. De bezielers van deze organizatie voor
promotie van de Vlaamse volkskultuur hoeven terzake geen
bewijzen aan te voeren. Immers, de bekroning op hun volks en
kultureel werk is telkenjare een glansrijke «Europeade» voor
Europese volkskultuur, die keer op keer geregisseerd wordt door
een Vlaming, en in juli van dit jaar reeds aan de zeventiende
uitgave toe is in het Westduitse «Schwalmstadt». Telkenjare
neemt de belangstelling toe. Maar, maand na maand, week na
week, zijn er nog immer die ontelbare andere lokale aktiviteiten
waarvoor bij uitstek jonge mensen in Vlaanderen belangstelling
betonen.
De man die nu onderhand een kwarteeuw bezielend voorzitter is
van de Vlaamse Volkskunstbeweging, Mon De Clopper, wordt op
een weekend in maart in Antwerpen gehuldigd.

Mon De Clopper organizeerde in feite het
eerste naoorlogs Vlaams zangfeest; dat
was in de Antwerpse handelsbeurs waar
«voor de goede orde> nog de Belgische
vlag mocht wapperen. «Beter dat vaandel
enkele uren laten wapperen, dan helemaal
geen nationaal Vlaams feest», zegt Mon
De Clopper nog immer. Hij was ook niet
toevallig aanwezig op de eerste spontane
naoorlogse amnestiebetoging; die manifestatie had plaats met Pasen '48, vlak na
het Paaskongres van de Vlaamse jongeren, waarbij Maurits Coppieters, Maurits
Van Haegendoren en fHerman Todts tot de
bezielers behoorden.
Maar, De Clopper, hoewel politiek sterk
geëngageerd, maakte zich vooral verdienstelijk voor het behoud en het bezielend
vernieuwen van de Vlaamse volkskultuur
Mon De Clopper: «'t Is Vlaams, 't is goed.
Dit is geenszins mijn volkskultureel standpunt».

Vooral jongeren
— Toch neemt u overwegend, zoniet uitsluitend, de promotie van de Vlaamse
volkskultuur ter harteMon De Clopper: «De verschillende vormen van volkskultuur — volksdans, volksliederen en dies meer — geven toch het best
het karakter van een volksgemeenschap
weer. Naar buiten uit wil ik deze Vlaamse
eigenheid op een vrolijke wijze tot uiting
brengen.

Wat met wil zeggen dat we in de Vlaamse
Volkskunstbeweging geen interesse voor
vreemde liederen of vreemde volksdansen
zouden hebben. Verre van daar Tijdens
onze oefenstonden experimenteren we er
lustig op los met voor ons nieuwe dingen
van andere volksgemeenschappen. Maar bij
onze optredens, vooral in het buitenland, zingen we uitsluitend onze Vlaamse liederen,
demonstreren we alleen Vlaamse volksdansen. Als ambassadeurs van de Vlaamse
volkskultuur is het toch die opdracht die we
hebben: in konfrontatie met groepen uit andere landen die ook hun eigen kuituur ten tonele voeren, bouwen we op die manier zeer
variërende en verrijkende feesten.
Er is nog een andere reden waarom ik mij jarenlang (men zegt een kwarteeuw, maar in
feite IS het 27 jaar) inzet voor de Vlaamse
Volkskunstbeweging. Geregeld krijg ik het
gevoel dat jonge mensen zich laten verleiden tot contestatie om de contestatie. Ikzelf
houd ook van vernieuwing en herbronning,
maar moeten wij onze samenleving uitbouwen op bitterheid en ontevredenheid? Kan
er geen lach, geen vreugde meer af? Daarom vind ik fiet een aangename taak om geregeld overal in Vlaanderen en ook in het
buitenland feestvreugde te brengen-.
— Een aantal dingen die u doet hebben allicht sukses omdat ze passen in de retrobeweging: bij voorbeeld de kunstambachten. Maar vendelzwaaien, volksdansen,

drummen de jonge mensen daarvoor nog
samen?
Mon De Clopper: «Je zou eens moeten komen kijken naar onze oefenstonden en naar
de talrijke optredens Bij de VVKB zijn 4.000
leden aangesk>ten, maar in ruimere kring bereiken wij zowat 8.000 mensen die hierin aktief zijn. Welnu, de meest aktieve leden zjin
de jongeren tussen 16 en 30 jaar-, zij vormen
70 % van ons ledenaantal
De overige 30 % daarentegen zijn overwegend mensen die onze beweging moreel willen steunen; mensen uit de sociale, politieke
en kulturele wereld, leidinggevende figuren.
Het zou totaal verkeerd zijn te denken dat
jonge mensen geen interesse meer hebben
voor volksdans, voor volksliederen, voor
vendelzwaaien...
Maar het is zo dat wij in de VVKB een ruime
kulturele interesse aanwakkeren. We zijn er
niet vies van bij voorbeeld een kursus van
Waalse dansen te organizeren. En veel jongeren zijn aktief lid in meer dan één sektie.
Anderzijds heb ik mij van meet af aan voorgenomen onze werking met te beperken tot
een volksdansfederatie: dat vond ik te eng.
Met het beoefenen en op het podium brengen van verschillende vormen van onze
Vlaamse kuituur vermijden we verstarring.
Ook de leiding van de organizatie zelf willen
we om diezelfde reden vrijwaren van sclerose: om de twee jaar zijn alle mandaten van
tiet bestuur vakant, en op de verkiezingsbijeenkomst duiden telkens enkele honderden leden het nieuwe bestuur aan, onder
toezicht van een deurwaarder nog wel».
— U is vaandeldrager van de kuituur met
een kleine k_
Mon De Clopper: 'Ah ja, maar ik heb daarbij een biezondere bekommernis: namelijk
het klassieke publiek van de grote K konfronteren met de kuituur met kleine k, én
omgekeerd.
Tegelijkertijd moeten we bereiken dat de
professionelen niet langer zouden neerkijken op de amateurs. Zo gaan wij met een
groep amateurs naar de kameropera. Anderzijds is het ganse Antwerpse operagezelschap lid van onze VVKB-vereniging en
betonen deze professionele kunstenaars
aktieve belangstelling voor wat wij presteren.
We moeten in de wereld van kunst en kuituur meer tot uitwisseling komen, tot wederzijdse belangstelling.
In een breder verband trachten wij ook zoveel mogelijk samen te werken met andere
kulturele organizaties De Vlaamse verenigingen blijven nog al te veel elk op hun klein
eilandje. Daarom onder meer kan je in ons
tijdschrift bijdragen lezen waarin andere
Vlaamse organizaties hun werking voorstellen. Om dezelfde reden trachten we overlapping van aktiviteiten te vermijden.
Ik vind dat er in Vlaanderen nog te weinig
mensen zijn die én-én denken: het is toch
niet omdat je volksliederen zingt datje daarom bij voorbeeld niet graag klassieke muziek zou beluisteren of zelf beoefenen.
Terioops wil ik hier ook mijn teleurstelling uiten over de wijze waarop de kulturele autonomie in dit land gestalte krijgt Alles krijgt
een politiek kleurtje: de politizering besmet
de kleinste vereniging in elke gemeente. Pluralistiscfie organizaties en centrales vallen
daarbij niet zelden tussen twee stoelen. De
kulturele koepel (de BVVO) is samengesteld uit mensen met allemaal een eenzijdige
politieke oriëntering'.

werehj. Er is ook de blijvende verdienste van
het optekenen van dansen, die aldus voor
de volgende generaties bewaard blijven en
herontdekt kunnen worden.
De 'Dagen van het Vlaamse lied' die heel
tiet jaar door plaatsvinden, en hun bekroning
vinden in één nationale bijeenkomst, zijn
vooral het werk van de zangkolleges. Men
maakt zich daar wel eens een verkeerde
voorstelling van. Wij zingen veel meer dan
'alleen maar' Armand Preud'homme. Wij
zijn er op uit om alles te zingen wat een befiooriijk peil heeft: we zijn geen nostalgieke
jongens en meisjes. Trouwens, als we bij
voorbeeld in het Franse Davignon bij een
treffen van volksgroepen een eerste prijs
winnen dan betekent dat toch niet niets.
Ook onze vendelkolleges hebben niet de
bedoeling in een museum te gaan wonen: er
wordt gezocht naar een nieuwe stijl, naar
opvoeringen voor moderne mensen van
deze tijd.
Hetzelfde geldt voor de muziekgroepen die
geenszins retro werken, hoewel ze oude
volksmuziek op de eerste plaats trachten te
herwaarderen.
De kolleges voor kunstambachten zullen
zeer zeker de retrorage van kantklossen en
dies meer overleven. Wij werken anders en
diepgaander dan veel jonge mensen bij wie
vandaag de wijzer in de tijd is overgeslagen
Bij grote manifestaties is het dan telkens
weer onze betrachting om mensen met een
uiteenlopende interesse bijeen te brengen:
om interesse te wekken voor verschillende
aspekten van onze Vlaamse volkskultuur
Niet toevallig houden wij bij voorbeeld op
1 mei dit jaar onze 29ste Nationale Meiboomplanting in Diest, waar het 750 jaar bestaan van de stad gevierd wordt'
— Maar het Schoten-festival en de Europeade blijven de grote trekpleistersMon De Clopper: 'In Schoten zijn we er in
geslaagd de beste vdkskunsthundels van
Europa in één regieboek bijeen te brengen.
Men benijdt ons in andere landen om deze
prestatie. Met de Europeade bereiken we
onze ultieme betrachting om onze volkskultuur op het internationaal forum te brengen.
Deze manifestatie vertoont telkenjare het
'Europa der harten', dat in de politiek ver is
zoek geraakt Elk jaar komen er steeds meer
mensen naar deze Europeade, waarbij je
moet weten dat de 'amateurs' 1.(X>0fr
moeten betalen om aan deze volksmanifestatie deel te nemen...! Waar de Europeade
ook plaatsgrijpt — in Frankrijk, Duitsland, in
Wenen of op Sardinië... telkens vindt men
het nodig een beroep te doen op een
Vlaanys regisseur.
Dit jaar (op 25, 26 en 27 julO vindt de Europeade plaats in Schwalmstadt (deelstaat
Hessen).
Ik wil hier Maurits Coppieters een pluimpje
geven: hij heeft altijd onze Europeades gesteund en als voorzitter van het Vlaams kultuurparlement voor het eerst de medaille
van de Vlaamse gemeenschap in Wenen uitgereikt Op die wijze krijgt het Europa der
volkeren stevig politiek vlees en warm kultureel bloed'.
(hds)
Mon De Clopper wordt gevierd op 22 en
23 maart in Antwerpen, met feest- en vriendenbanket, eucharistieviering en volksdansbal. Inlichtingen op het sekretariaat:
Isabella Brantstraat 28 te Antwerpen. Tel.
031-38.16.26.

Trekpleisters
— De jaarlijkse «Europeade» is allicht de
glansrijkste manifestatie van uw vereniging?
Mon De Clopper: 'Het is een gebeuren
waar wij biezonder fier op zijn en een heel
jaar aan werken
Maar ik wil toch eerst even nog onze stille
werking belichten. We hebben in elke provincie verschillende 'kolleges». In het danskollege leren onze mensen de eigen volksdanskunst maar ook dansen van uit heel de
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