Eyskens' beleid
400 miljoen frank en meer
verspild bij bedenkelijke
ontwikkelingshulp.
Ues bh-5.

Kultuurraad:
Vlaamse autonomie
blijkt een miskleun

150 jaar België:
Geen reden
voor feestvreugde
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GEZINSPOLITIEK

SCHELLEBELLE

Hoezeer onze huidige regenng, die zich knstelijk vooruitstrevend en soaaal
noemt dit in vi/erkelijkheid meent kan men aflezen uit de tabellen van de voorziene belastingvermindenng op de inkomens van 1980 (Regenngswetsontwerp in
besprekingj

In «WIJ» van 21 februan II las ik met
aandacht uw uitgebreid alarmbencht
over de gasontploffing in het treinstation te Schetlebelle Persoonlijk ben ik
nogal nauw betrokken geweest bij dit
gebeuren en ik was dan ook ten zeerste verheugd dat uw weekblad deze
onverkwikkelijke zaak zo omstandig
behandelde
U schnjft dat aan de ontmanteling van
het vulstation (EIcagas) begonnen
werd omdat de NMBS aan de sporen
werken diende uit te voeren Juister
zou zijn geweest dat het overslagstation opkraamt omdat de eigenaar verplicht werd door het parket De gasverkoper beschikte namelijk niet over
een uitbatingsvergunning, iets waarvan de N M ^ op de hoogte was en
dat ze angstvallig geheim fveeft gehouden
Tot sk>t schnjft u dat er in Vlaanderen
vele ScheKebeltes zijn. Dat is de verschnkkelijke waarheid want al deze tikkende tijdbommen kunnen elke dag
voor groot onheil zorgen Zou het
geen werkje zijn voor een van uw parlementairen om de minister van Volksgezondheid te interpelleren over
deze onveilige toestand en van de minister van Verkeer (NMBS) te weten
te komen hoeveel Schellebelles er precies zijn en waar ze ergens in Vlaanderen liggen?
R D C Aalst

Slechts twee reeksen cijfers
Voor een gezin zonder kinderen
Vermindenngen
Brutonnkomsten
éen inkomen
echtpaar
300000
3250
3250
350000
3250
500000
3250
600000
3550
900000
Voor een echtpaar met drie kinderen
5758
250000
5500
300000
350000
5500
5500
450000
5500
500000
5500
600000
5250
900000

Vermindenng
(van werkend echtpaar)
3950
4260
1 720 (0
4702
4850

0 Osetaalt g belasbngj
6960
6380
4472
6487
6^2
7106

Typisch voor het gezinsbeleid van de CVP-BSP-ptoeg is bv het verschil in de belastingvermindenng voor echtparen met een inkomen of twee inkomens
BIJ een bruto-inkomen vanaf 300 000 zonder kinderen blijft de vermindenng onveranderd 3250 fr tot bv 900 000 fr, maar sbjgt de vermindenng van 3 956 fr
(voor een dubbel inkomen) tot 4 850 fr met een eigenaardige vermindenng van
slechts 1 720 fr bij een bruto gezinsinkomen van 500000 fr Sterker nog met een
gezinsiast van 3 kinderen vermindert de vermindenng van één enkel gezinsinkomen van 5 500 fr (gezinsinkomen 300 000 frJ tot 5250 (gezinsinkomen 900 000 fr
en schommelt de vermindenng van 6960 (brutonnkomen 300000 frJ over 4472
(bruto-inkomen 450000frJ tot een veriioging van 7106fr (brutonnkomen
gOOOOOfrJ
Dat noemt men een gezins- en kindervnendelijk beleid
V D, St-Martens-Latem

KUNG.
In «Wij» nr. 1 van 3 rSO las ik op biz. 6
orxier de titel «Ook Jofiannes-Paulus»
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WIJ 1

In «WIJ» van 7 en 28 februan 11 berichtten lezers over het feit dat de Generale
Bankmaatschap>pij zich in Vlaanderen
(telefoongids nr 3 Genü ook aandient
als Soc Generale de Banque en dus alleen maar om de centen de moeite
deed zijn opschnften te vernederlandsen, terwijl de hoofdzetel in Brussel zeker geen Vlaamsgenchte politiek
voert
Ook met de Bank van Brussel is het
niet helemaal pluis In Vlaanderen wel
Nederlandstalige opschnften, in Brussel tweetalige met het Frans op de eerste plaats, maar in het buitenland dient
die bank zich als een Franstalige instelling aan
Kan men nog aannemen dat bv
voor Geneve de benaming Banque
Bruxelles Lambert (Suisse) S A wordt
gebruikt dan is dit wel met het geval
van de eentalig Franse benaming
«Banque Bruxelles Lambert S-A- in
Dubai, Madnd Melbourne, Mexico,
New York Rio de Janeiro, Singapore
en zelfs Tokio Of het bloed kruipt
waar het niet gaan kan Laat die domme Vlamingen maar eerst hun centen
naar onze instellingen brengen, wij zorgen er wel voor dat in de hogere regionen alles netjes in handen van Franstaligen blijft CVP'ers als Piers, Versteele,
Traen en graaf Adhemar d Alcantara
ten spijt
WIJ lezers en VU-leden openen m i
liefst een rekening bij een bankinstelling, die zowel hier als buiten de grenzen op en top Vlaams is
G V A , St-Denijs-Westrem

OA

«Men moet vooral betreuren dat in het
geval Kung — de wereldbekende teok)og — elke gelegenheid werd ontzegd om zich te verdedigen Dat werpt
een schaduw op het pauselijk gezag,
de eerste negatieve klank in een pontifikaat dat het beste voor het wereldkatolicisme laat verhopen»
Mag ik u vragen waar de redaktie van
«WIJ» deze informatie haalde en waarop ZIJ steunt om een zo zware beschuldiging te verspreiden onder haar lezers' Nog nooit de «Osservatore Romano» gelezen' Neem dan de «Wochenausgabe in Deutscher Sprache
AO Jahrgang 4 januar 1980»
Op bladzijde 5 vindt u een gedetailleerd, kronologisch verslag van alle feiten in de zaak Kung
Reeds op 30 apnl werd Kung tot een
colloquium uitgenodigd door de Geloofskongregatie naar aanleiding van
het verschijnen van zijn boek «Die Kirche- (Freiburg/Br 1967) Alhoewel
Kung zich bereid verklaarde, is hij er
nooit op ingegaan Na het verschijnen
van Kungs boek «Unfehlbar' Eine Anfrage» (1970) en na het verschijnen
van de verkianng «Mysterium Ecclesiae» werd onder meer door bemiddeling van Kardinaal Dopfner een colloquium voorgesteld Alweer legde Kung
die uitnodiging opzij Dit zijn een paar
feitjes uit het lang verhaal van onwil
vanwege Kung, en in de Osservatore
Romano» nr 3 dd 1981 1980 zijn die
volledige bladzijden aan de pubiikatie
in «extenso» van de voornaamste dokumenten in deze zaak besteed
E F, Oostende

Naar aanleiding van het moralizerende
gezwets over Zuid-Afnka (Kind en
apartheid) wil ik graag bij J V V uit
Brugge de puntjes op de «i» zetten
Dat betekent Hij komt juist een eeuw,
indien met langer, te laat met zijn stelling en zijn aktivisme Waarom werd er
met geprotesteerd en gemoralizeerd
tijdens de grote trek naar het Westen
(«How the West was won») en de geprogrammeerde mensenslachting op
de Indianen' Gelieve u te hennneren
de Slag van Little Big Horn 1876 en de
moord op Sitting Bull 1880 en de aanslag op de Aborigenen in Australië en
dito de Maon in Nieuw-Zeeland Daar
regeert de (blanke) meerderheid' Ja,
inderdaad, nadat de rangen der gekleurde volkeren duchtig uitgedund
werden I
Het was ook een misdaad tegen het
zelfbeschikkingsrecht der volkeren,
dat de Boerenrepublieken de kapitulatie van 31 mei 1902 moesten aanvaarden en het Bntse staatsburgerschap
erbij dienden te nemen
En dan Versailles 1919 Hertzog ging
bij Lloyd George op grond van Wilsons leer over het zelfbeschikkingsrecht der volkeren het herstel bepleiten Zijn eis werd afgewezen, omdat
dat op de ontbinding van de Unie zou
nederkomen en dat zoiets voor hem
onaanvaardbaar was_ en het «Afncan
National Oingress» ging ook bij Uoyd
George om zelfbestuur voor de gekleurde volkeren der Unie te bepleiten
Deze eis werd ook afgewezen, omdat
hij zich met in de binnenlandse aangelegenheden van de Unie mocht mengen
Samenvatting In het tweede geval
kon deze dubbelhartige valsaard er
zich met mede bemoeien (ANC) Doch
in het eerste geval (opzegging van het
oorlogsdiktaat van 31 mei 1902) wel
A J , Eke
Red.: bij deze sluit de redaktie deze
polemiek af

FRANZ JOSEPH STRAUSS
Ik weet met waaruit men in «Wij» van
21 februan II (biz. 10) het artikel over
de CSU-voorzitter en bondskanselierkandidaat Franz Joseph Strauss vandaan heeft gehaakt, maar mij schijnt
dat hele geschnjf over de Duitse CSUman beslist uit één, op zijn zachtst gezegd, met onverdachte bron te komen
Woorden £te_ «FJ Strauss gold daar-

door als het prototype van de machtswellusteling, die zich met kan in toom
houden, wat nochtans een eerste vereiste is voor een echt staatsman, zijn
razernij (') deed sommigen denken
aan even beruchte razernij-aanvallen
en hystensche scheldpartijen van Hitler » Dat zonder bronvermelding insinueren IS reeds op voorhand verklaren
dat hij met een Hitler te vergelijken is
Als men FJ Strauss regelmatig voor
de Duitse TV ziet optreden, heeft hij
zijn manier van optreden beslist met
veranderd Nog even temperamentvol
en slagvaardig als vroeger en mij
schijnt hij ook met er voor terug te
schrikken zijn ideeën te verkondigen
over cruciale tema's
Geen vage taal over Afghanistan
(zoals de steller van het artikel in «Wij»
schijnt te willen doen geloven) maar
wel (en dat in tegenstelling met de huidige bondskanselier, de sociaal-demokraat Helmut Schmidt) «Ontspanning
IS een en onverdeelbaar Er is geen
ontspanning mogelijk in Europa, terwijl
de Sovjets het bolchivisme propageren in Afghanistan en de Rote Armee
in Kabul einmarchiert Die Sovjets
moeten eruit (dixit Strauss), geen toegevingen aan Sovjet-Rusland als het
ten koste van de vrijheid gaat»
En over de Olympische Spelen in Moskou «De Bondsrepubliek moet die
spelen boycotten, zolang de Sovjettroepen in Afghanistan zitten (herhaakj
op Strauss' spreekbeurt in Mainz op
22280)»
En dat alles onder de verwijzing «Ook
de nationaal-socialisten zoals de kommumsten, noemden zich socialisten»
En laten we nou maar afwachten of Europa beter met fiet tweespan Helmut
Schmidt en de gewezen kommumst uit
Moskou Wehner, SPD-fraktievoorzitter is gediend dan met een CDU-CSykanselierV.D. St-Martens-Latem

NIET AKKOORD
Het getuigt van veriaazend weinig politiek doorzicht wat de VUJO-voorzitter
over het onderwijs heeft verklaard
Moest hij weten hoeveel kinderen van
VU-ouders fiet katoliek onderwijs volgen, hij zou verbaasd staan En waarop
steunt zijn gezegde' Wat nut heeft
zo'n verkianng die bij een volgende
verkiezing duchtig zal uitgespeeld worden tegen o n s ' Dat men het pluralistisch onderwijs voorstaat dat is te verdedigen Moet een VUJO-voorzitter,
die zulke onbezonnen verklanngen aflegt niet beter vervangen worden?
AR., Schotea

knack
Vorige week als omslagverhaal
uitgesteld wegens het overlijden van
senaatsvoorzitter R Vandekerckhove

Het GeM van Geens
Minister Geens zoekt geld
Waar vindt hij dat, tenzij bij u"?
Verhoging van het kadastraal inkomen,
meer 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
NU TE KOOP 35 FR
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De dode mus
De CVP heeft blijkbaar de bocht genomen zoals eerste-minister Martens het
wil. Vorige week nog zegden Tindemans
en de zijnen, dat de voorlopige gewestvorming voor de CVP o n a a n v a a r d b a a r
zou zijn indien e r geen waarborgen
kwamen voor de Brusselse Vlamingen.
Die zijn er niet gekomen. Wilf ried Martens heeft kortweg meegedeeld dat deze
waarborgen moeten wachten tot 1982, en
dat er nu in de eerste plaats — en wel
vóór Pasen — komaf moet gemaakt
worden met de voorlopige gewestvorming en de programmawet. De CVP
heeft zich met deze dode mus laten
paaien: in de senaatskommissie voor de
staatshervorming voeren h a a r senatoren sindsdien gedwee de regeringsbevelen uit. Zodat de eerste lezing van het
ontwerp op de drieledige gewestvorming reeds dinsdagnamiddag kon afgesloten worden.
Men moet m a a r even het verbale
Vlaams triomfalisme van de CVP op
h a a r kongres van 15 december — minder dan drie m a a n d e n geleden! — vergelijken met de manier, waarop zij vand a a g als een slijmerige pad door het
kommissiewerk kruipt. Op 15 december
beloofde zij het tweeledig federalisme.
V a n d a a g a a n v a a r d t zij de drieledige gewestvorming. Op 15 december eiste zij
financiële a r m s l a g voor de Vlaamse gemeenschap. Vandaag slikt zij het dotatiesysteem, met zijn miljardendiefstal
ten nadele van Vlaanderen.
Wat krijgt zij in ruil? De belofte dat er
morgen gratis geschoren wordt. Hoe

verantwoordt zij h e t nemen v a n de
bocht? Met de belofte dat ze morgen het
gevecht zal voeren waarvoor h a a r vand a a g de moed ontbreekt.
Alleen de argelozen zullen verbaasd
zijn over zoveel trouweloosheid en zo
weinig beginselvastheid. De CVP is vand a a g wat zij altijd geweest is: een partij
die geen fundamentele Vlaamse reflex
heeft. Men k a n de overtuigde federalisten in deze partij op de vingers van één
hand tellen, terwijl men niet genoeg
heeft a a n tienmaal alle vingers en alle
tenen om de opportunisten te tellen, de
elektoralisten, de ja-broers en de verkapte unitaristen.
Een te h a r d oordeel? Natuurlijk is niet
elke CVP'er een regelrechte v e r r a d e r
van de Vlaamse zaak; natuurlijk zijn er
in die partij v a n d a a g mensen, die met
het schaamrood op de wangen lopen.
Doch in dit honderdvijftigste jaar van
België moet men m a a r eens de rekening
maken. Men moet m a a r eens berekenen
wat de permanente aanwezigheid van
de CVP in iedere regering het jongste
kwarteeuw opgebracht heeft voor
Vlaanderen. Van Hertoginnedal over de
grendelgrondwet n a a r de drieledige gewestvorming v a n d a a g heeft de CVP
niets a n d e r s georganizeerd d a n de uitverkoop van Vlaams recht. Een te h a r d
oordeel? In het honderdvijftigste j a a r
van België beschikt Vlaanderen niet
eens meer over het wapen van zijn demokratische meerderheid. En de hoofdstad van dit land, die honderdvijftig
j a a r geleden nog een Vlaamse stad was,
m a a k t zich k l a a r om — zoals Martens

het wil — nog vóór Pasen een gewest te
worden waarin de rechten van de Vlamingen niets anders zijn dan een belofte
tegen 1982, of tegen n a St.-Juttemis.
De CVP zal overmorgen, zoals Tindem a n s belooft, h a r d vechten voor een
goede definitieve staatshervorming?
M a a r als het institutioneel monster —
het woord is van een CVP'er — van de
voorlopige gewestvorming morgen tot
stand komt, dan heeft de CVP en dan
heeft heel Vlaanderen overmorgen
geen enkele troefkaart meer om op de
onderhandelingstafel te leggen. W a a r om trouwens zouden Wallonië en Brussel zo gek wezen om nog veel te onderhandelen overmorgen, als zij reeds morgen het essentiële in de wacht slepen?
Nog is het wellicht niet te laat! Nog is er
wellicht in de CVP-frakties toch net genoeg politiek fatsoen en menselijk
schaamtegevoel aanwezig bij een p a a r
enkelingen om straks in de kamer, w a a r
de regering een tweederdemeerderheid
moet zoeken, te beletten dat de kapitulatie ook wettelijk voltrokken wordt.
Rekenen op de CVP is rekenen op een
zandbank, bouwen op de CVP is bouwen
op drijfzand. M a a r met een h a r d e reaktie in Vlaanderen en met een keihard
oppositiegevecht van de Volksunie is
het wellicht nog mogelijk, een p a a r
thans beschaamde CVP'ers te stijven in
het verzet en een a a n t a l bange CVP'ers
zodanig in het kruis van de broek te
schoppen, dat zij de ja-stem voor de
voorlopige staatshervorming niet over
de smalle lippen krijgen.
-wu»
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Vriendelijke Gol
De voorzitter van de Franstalige liberalen, Jean Gol, heeft
verleden zondag een uur aan
een stuk op het RTBF-scherm
de gelegenheid gekregen o m
de PRL-standpunten uiteen te
zetten.
Wie keiharde oppositietaai verwachtte, kwam niet behoorlijk
aan zijn trekken. Gol speelde
weliswaar de traditionele oppositierol, maar deed dat in menig
opzicht zeer behoedzaam en
vriendelijk. Hij zegde dat zijn
partij, «net als de PSC en de
PS, wenst dat Brussel zichzelf
kan besturen, zijn eigen toekomst kan bepalen terwijl het
zijn rol als Belgische en Europese hoofdstad verder moet
blijven spelen.
Hij zegde ervan overtuigd te
zijn «dat in de beide andere traditionele politieke families voldoende gematigde en verstandige mannen aanwezig zijn om
met de liberalen samen te werken en de dingen terug in het
goede spoor te brengen».
Deze verbazend
gematigde
verklarmgen tegenover de regeringspartijen staan niet los
van de houding der PRL-vertegenwoordigers in de Senaatskommissie voor de staatshervorming, die geregeld hand- en
spandiensten aan de meerderheid bewijzen.
Het vermoeden dat Gol en zijn
PRL in de Kamer dan ook wel
eens de ontbrekende stemmen

le'^/lAAe1i^t99o

voor een tweederdenmeerderheld bij de voorlopige gewestvorming zouden leveren, ligt
dan ook voor de h a n d -

Opvolger Leemans
Ward Leemans is de opvolger
geworden van Robert Vandekerckhove als voorzitter van de
Senaat.

hove. De kelderkroeg van de
overleden
senaatsvoorzitter
was de maandelijkse ontmoetingsplaats voor een bont CVPgezelschap, dat liep vanaf Houben over Geens en Swaelen
naar Verroken. Tijdens deze
Mechelse gesprekken zou destijds het doodvonnis van de regering Tindemans-ll geveld zijn.
Als vertegenwoordiger van de
ACW-strekking zal Leemans
vandaag wel veel behoedzamer
zijn tegenover Martens, die de
steun heeft van de syndikale
vleugel.

Vage Tindemans

De 54-jarige Leemans is CVPfraktieleider in de Senaat. Deze
socioloog doceert te Leuven en
te Nijmegen. Hij is een schoonbroer van de teoloog pater
Schillebeeckx.
Ward Leemans behoort in de
CVP tot de ACW-richting. Hij
staat niet bekend als een
krachtige figuur. Zijn positie in
het konflikt dat thans de CVP
verscheurt, is niet erg duidelijk.
Hij was een vaste gast op de
zg. «Mechelse gesprekken» ten
huize van Robert Vandekerck-

Verleden week werd een Tindemans-biografie
voorgesteld
aan de pers, geschreven door
de Franstalige RTBF-journalist
Noël De Winter.
Uit het boek blijkt, dat De Winter een duidelijk sympatizant
van Tindemans is. Dit zou op
zichzelf de waarde van het
boek niet hoeven te verminderen. Maar evenmin als de Tindemanstegenstrevers die zich
reeds aan een boek over de
huidige CVP-voorzitter hebben
gewaagd, is deze Tindemansfan erin geslaagd een scherp
en herkenbaar portret te tekenen.
Wat dwingt tot de vaststelling,
dat het wel aan de geportretteerde zelf zal liggen. Het charisma van deze man stoelt
hoofdzakelijk op de verheven
vaagheid van zijn opvattingen.

Graindorge
vrijgesproken
De Brusselse advokaat Graindorge werd verleden week vrijdag vrijgesproken, bij gebrek
aan bewijzen. D i t gebrek aan
bewijzen is zo evident gebleken, dat een veroordeling in beroep hoogst onwaarschijnlijk
is.
Het geding Graindorge doet inmiddels heel wat vragen rijzen
over de zin en de onzin van de
voorlopige hechtenis, over de
wijze waarop het onderzoek
gedaan werd en vooral over de
wijze waarop informatie —
waarvan achteraf gebleken is
dat ze onjuist was — doorgespeeld werd aan een aantal
kranten. Een deel van de pers
heeft van meet af aan gehandeld alsof de beschuldigingen
tegen Graindorge reeds bewezen werden en, erger nog, alsof
zij maar het topje waren van
een ijsberg van ongerechtigheden.

Spanje t o t de Europese Gemeenschap.
Jordi Pujol is stichter en algemeen-sekretaris van de Convergencia Democratica, de Catalaanse nationalistische partij
die net als de Volksunie deel
uitmaakt van de Vrije Europese
Alliantie.
Pujol is volksvertegenwoordiger voor Barcelona in de
Spaanse Cortes. Hij zal in het
najaar, als lijstaanvoerder van
de CDC, een der voornaamste
kandidaten zijn voor het voorzitterschap vande Catalaanse
regering, de Generalitat.
Tijdens zijn kort verblijf te
Brussel voerde Jordi Pujol tevens besprekingen met een
VU-afvaardiging.

Het «beste gerecht ter wereld»
is er ook de jongste jaren nog
niet op vooruitgegaan.

Pujol te Brussel
Vorige week was de heer Jordi
Pujol I Soley te Brussel, waar
hij een perskonferentie hield
vooral ten behoeve van de Europese journalisten die de
EEG-verslaggeving doen, over
een aantal problemen in verband met de toetreding van
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mogelijk dat Nothomb naast
zijn belangrijke parlementaire
opdracht en zi|n voorzitterstaak ook nog Europees parlementslid blijft. De vorige senaatsvoorzitter mocht rustig
notaris blijven
Het is nu afwachten of de nieuwe eerste burger, senator Leemans die wellicht senaatsvoorzitter wordt, zijn professoraat
aan de Leuvense universiteit
zal verzaken.

de week van Gej'

's Lands
instellingen...
De CVP-voorzitter, ook professor te Leuven, tevens kamerlid,
lid van het Europees parlement
en voorzitter van de Europese
Volkspartij orakelt zo graag
over etiek en kan misschien tijdens zijn schoolspreekbeurten
in Vlaanderen de etiek van de
kumul belichten.
Inmiddels zijn de eerste burgers van dit land ook nog bedrijvig met het voorbereiden
van de viering van 150 jaar België.
De grote wens van deze burgers is daarbij: aan elke scholier, aan elke leraar, een brochure te bezorgen over 's lands instellingen, met op de eerste
bladzijde «natuurlijk» de etische afbeeldingen van de eerste burgers.
Kostprijs: 25 frank per brochure. Wat het budget van deze publikatie op 9 miljoen brengt

O^J*
Claes
terechtgewezen
De beweringen van minister
Claes in verband met de operatie Agfa-Gevaert werden de
jongste dagen van verschillende zijden tegengesproken.
De heer De Feyter van het VEV
bevestigde «dat Gevaert onder
Duitse kontrole is gekomen
omdat er geen risicodragend
kapitaal meer kon gevonden
worden in dit land, waar ingevolge
het
overheidsbeleid
waanzinnig hoge rentetarieven
gelden zonder enig risico».
Ook de heer Cappuyns, voorzitter van Gevaert Photoproducten, bevestigt dat het niet
doenbaar was op de Belgische
kapitaalmarkt nieuw risicodra-

gend kapitaal te vinden: «Wij
hebben met iedereen rond de
tafel gezeten en er was echt
niet uit te komen».
Er weze aan herinnerd dat de
regering de Belgische kapitaalmarkt afschuimt tot de allerlaatste frank, onder meer om de
tientallen miljarden ter beschikking te houden van de Waalse
staalindustrie.

Benedictus Leo
Het kultureel centrum van Affligem wil het Benedictus-centenarium openen met een voordracht die een algemene blik
wil geven over de veelzijdige
betekenis van de ordestichter
van Monte Cassino voor de
wording van Europa. Daar wij
voor deze spreekbeurt over

Sint-Benedictus
uitzondertijk
veel volk verwachten zullen wij
hem laten doorgaan in de nieuwe abdijkerk van Affligem. Het
onderwerp
dat
behandeld
wordt is trouwens van godsdienstige aard.
Wie zal er op maandg 10 maart
om 20 uur in de abdijkerk van
Affligem de waarde gelovigen
vanop de kansel godsdienstig
onderhouden over de betekenis van Benedictus: E.H. professor Leo Tindemans uit Edegem!
Geef toe, bij het zoeken naar
een opvolger voor aartsbisschop Suenens heeft de Paus
'toch niet de eminentste Godspreker aangeduid. E.H. Tindemans wordt toch in heel katoliek Vlaanderen op de gelovige
handen gedragen. We verne-

men dat hij ook nog op 18
maart in de Leuvense abdij Keizersberg zal te zien en te horen
zijn. De aankondiging luidt:
Prof. Leo Tindemans, voorzitter
CVP, «Benedictus, Vader van
Europa.»
De heilige geest sta hem bij_

Soberheid geboden
Zowel in de kamer (J.F. Nothomb) als in de senaat (wijlen
R. Vandekerckhove) houdt de
staatskatolieke macht de Troon
van «eerste burger» van dit
land bezet- Zij zouden dan ook
het eerste voorbeeld dienen te
geven als er gepraat wordt
over versobering.
Nochtans blijft de kumul voor
hen hét kroonjuweel. Het blijkt

doorgelicht
De «eerste burgers» oordelen
het nodig om allereerst te onderzoeken wat die bloeikens
van leerlingen nu wel denken
over's lands instellingen. Daarom werd vlug-vlug de opdracht
voor een opiniepeiling gegeven. Kostprijs 1,2 miljoen frank.
Hiervoor wordt een beroep gedaan op de goede vrienden van
het UNIOP-bureau te Eisene;
een instelling waarin sinds 25
mei '78 ook Willy Declercq en
Karel van Miert hun zegje hebben, evenals een rijtje eerste
burgers waaronder veel CVPers «uiteraard».
De viering van 150 jaar's lands
instellingen is zo te zien toch
wel lonend voor enkele burgers.

De TAK-wmdeling
Zo zie je weer eens het verschil tussen Vlamingen en franstaligen
Volgende zondag gaat TAK nog maar es wandelen in de Voerstreek Je ligt er met
wakker van ' Nou, snurk maar rustig door Van TAK hoefje inderdaad heus met wakker te liggen Het gaat slechts om enkele honderden Vlaamsgezinde jongelui Die halsstarrig blijven geloven in het goed Vlaamse recht om ongehinderd thuis te zijn te
Schaarbeek of in de Voerstreek Je ziet het straks wel op je kleuren-tv Als de TAKjongens geluk gehad hebben en als hun Voerwandeling een sukses is gebleken, dan
wrijf je maar tevreden in je werkloze pollen En als het mis gelopen is, als de klappen te
hard en de risico's té groot gebleken zijn, was je er lekker toch maar met bij Desnoods schiet je dan zelfs wel in je ruimdenkende portemonnee Kwestie van de scherven te helpen delgen
Waarmee we maar willen zeggen, dat er een fundamenteel verschil is tussen Vlamingen en franstaligen
Vlamingen zijn redelijke wezens Ze overleggen slim dat het daar in de Voerstreek
toch maar gaat om een paar duizend mensen Dat die paar dorpen al bij al de hele herrie met waard zijn Dat die Happart inderdaad een ongezellige schurk is en dat de beste wijze om het probleem te lijf te gaan wellicht is, te doen alsof het met bestaat Vanuit
deze redelijkheid aanvaarden de Vlamingen, dat in hun naam en op hun gezag in de
Voerstreek een Vlaamse arrondissementskommissans
wordt benoemd die negentig
procent van zijn tijd er aan besteedt om de franstaligen ter wille te zijn Vanuit deze
Olympische gemoedsrust ondergaan de Vlamingen de provocaties van een Waalse
minister van Binnenlandse Zaken, de genaamde Gramme Wiens belangrijkste bijdrage tot de Belgische geschiedenis is, dat hij in de afvoergreppel van een autosnelweg
een ontmoeting arrangeert tussen Happart van Voeren en Boudewijn van SaksenKoburg
De Vlaamse intellektueel fronst de gediplomeerde wenkbrauwen als hij gewag hoort
maken van de Voerstreek Clochemerle zus en zo, flamingantische folklore rond minder dan een half dozijn boerendorpen
Terwijl er in de wereld toch zoveel boeiender
dingen aan de hand zijn

WIJ 4

En de franstaligen"^
ZIJ vechten voor iedere vierkante millimeter Vlaamse grond die zij denken te kunnen
veroveren Zij steunen hun bloedeigen TAK-mensen, erop of eronder, of dat nu Happarts zijn of nog minder fatsoenlijke straatschenders Zij vinden het met te mm, hun
tijd en hun energie te besteden aan zegge en schrijve minder dan een half dozijn boerendorpen
Verleden zondag waren ze present te Aubel, aan de rand van de Voerstreek, in de
Platdietse streek die hen met eens meer betwist wordt door het lankmoedige officiële
Vlaanderen Op uitnodiging van herrieschopper Happart waren zij gekomen om hun
onverminderde aanspraken op de Voerstreek te laten gelden Henn Mordant, voorzitter van het RW Basiel Risopoulos, de Brusselse evzone bleu, speciaal overgekomen
als bijzondere afgezant van Antoinette Spaak Jean-Pierre Graffe, PSC-parlementslid
uit Luik De met een helemaal Waalse naam gezegende Zurstrassen,
PRL-voorzitter
van Verviers Het onvermijdelijk kommunistisch parlementslid Levaux De PS-mandataris Ylieff, eveneens uit Verviers De syndikalist Robert Gillon
De hele Waalse politieke wereld, het hele Waalse partijwezen
vertegenwoordigd
door een indrukwekkende trits parlementsleden en bonzen van alle politieke families
En WIJ'' WIJ laten TAK gaan Moederziel alleen Tindemans lekker thuis, zoals het een
brave familievader past op zondagnamiddag
Willy De Clercq op Gantoise En Van
Miert op het bloedeigen kongres waarvan hij de herbevestiging van zijn voorzitterschap verwacht
Wie zegde daar, dat er een verschil is tussen Vlamingen en franstaligen "^

dio Genes
6 MAART 1980

KOMM€riT/l/1R

Ex-minister van Begroting Marie Eyslcens
verspilt 400 milioen en meer
Met de regelmaat van een klok duiken
berichten op over schromelijke
geldverspilling op het ministerie van
ontw/ikkelingssamenwerking.
Twee jaar geleden hebben v^e melding
gemaakt van onzinnige
ontwikkelingsprojekten in Kasaï
(Zaïre) waar rollend
materieel, zoals bulldozers en
vrachtwagens stonden te verroesten
'bij gebrek aan brandstof, maar vooral
^omdat ze onnuttig voor gebruik bleken.
'Geregeld worden zo'n berichten
'genoteerd (al dan niet als gevolg van
een vraag van een parlementslid) en
telkens blijkt dat de dienstdoende
minister moet toegeven dat bij
ontwikkelingssamenwerking
beleidsfouten worden gemaakt. Maar
intussen hebben dan toch maar zoveel
invloedrijke lobby's hun
miljoenenbestelling binnengereven.
Bij herhaling wordt dan op het
departement van
ontwikkelingssamenwerking de intentie
kenbaar gemaakt om het beleid bij te
sturen. Evenwel moet het tot vandaag
blijken dat het immer bij intenties blijft.
Erger nog, in menig opzicht neemt de
geldverspilling toe — om het alleen
maar bij dit financieel deelaspekt van
de ontwikkelingssamenwerking te
houden.
Nog innmer blijken tal van ontwikkelingsprojekten faliekant af te lopen. Maar ook m
eigen land wordt er bij honcferden miljoenen frank weggegooid.
De rektoren van de Vlaamse universiteiten hebben vorige week de deur acfiter
zich toegesmakt en minister Mark Eyskens alleen laten zitten om te protesteren
tegen de verkwisting van 400 miljoen frank
op zijn universitair budget dat nu meer dan
1 miljard frank zou bedragen...
Minister Eyskens heeft de aangeklaagde
met ontkend, maar verzacfitende omstandigheden gepleit; op de ministerraad zouden de Franstalige excellenties dwarsliggen telkens minister Eyskens een heroriëntering van de uitgaven voor ontwikkelingssamenwerking voorstelt. Minister Eyskens moet wel een verdraagzaam man zijn
dat hij de Vlaamse gemeenschap van die
frankofone boycot voordien met op de
hoogte bracht
Dat Mark Eyskens evenwel nog niet zolang geleden als minister van begroting de

De richting
De wijze waarop de opvolging
van Robert Vandekerckhove
door de CVP werd geregeld, is
een aanduiding voor de huidige
machtsverhoudingen
binnen
die partij en voor de richting
die de partij wil uitgaan.
Als senaatsvoorzitter
wordt
Vandekerckhove
opgevolgd
door Ward Leemans wiens
Vlaamsgezindheid aan de uiterst lauwe kant is. Ook Ward
Leemans behoort tot de ACWstal; van hem mag verwacht
worden dat hij er mede voor zal
zorgen dat de senaat de regering ter wille is.
En met Jan De Meyer als kersverse
senator
wordt
het
Vlaamsbewust element in de
CVP-senaatsfraktie al evenmin
versterkt.

Jan De Meyer
Prof. Jan De Meyer werd door
de CVP aangeduid als kandidaat gekoöpteerd senator, in
opvolging van Robert Vandekerckhove. Deze Leuvense prof
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versitaire opleiding in het kader van ontwikkelingssamenwerking fundamenteel te
herzien
De VLIR-rektoren hebben er terzelfdertijd op gewezen dat de centenkwestie
slechts één — uiteraard met onbelangrijk
— aspekt van het omstreden verspillingsdossier IS «Wij wensen op nationaal vlak
een duidelijk kader waarin financieel en institutioneel ruimte wordt geschapen voor
een andere aanpak inzake universitaire
ontwikkelingssamenwerking die de Vlaamse universiteiten willen »

Ontwikkelingssamenwerlcing
ten bate van wie ?
versobenng bepleitte maakt de verspilling
van haast een derde van zijn universitair
budget vandaag des te erger.
Waarom gaat het? Terwijl er in algemene
termen reeds eerder werd op gewezen
dat de opleiding van vreemde studenten
aan onze universiteiten in het kader van
ontwikkelingsprogramma's
overwegend
een zaakje is geworden voor rijkemanskinderen uit vreemde landen, wordt door de
Vlaamse rektoren nu het geval gemeld van
2200 Marokkaanse studenten die ingeschreven werden aan Franstalige universiteiten, nadat ze in eigen land aan de hogescholen doorgezonden werden, en ook in
Frankrijk geweigerd werden. De opleiding
van deze Marokkaanse studenten kost
onze gemeenschap 400 miljoen frank extra. Hoe die investering kan verklaard worden als een zinnig projekt van ontwikkelingssamenwerking blijft een prangende
vraag, waarop Mark Eyskens niet wenste
te antwoorden.

in staatsrecht, zoon van de
chauffeur van kardinaal Van
Roey, Is geen onbegaafd man.
Hij Is echter een stijve unitarlst
van het oude slag. O p het colloquium over de staatshervorming bij voorbeeld, dat een
paar jaar geleden door Robert
Vandekerckhove te Antwerpen

eventjes 400 miljoen frank) krijgt bovendien nog groter afmetingen als het gesitueerd wordt in de globale besteding van het
budget van ontwikkelingssamenwerking.
Immers, op de post van kredieten voor universiteiten die studenten uit ontwikkelingslanden opleiden blijken de Franstalige universiteiten 800 miljoen frank op te strijken,
terwijl de Vlaamse universiteiten het moeten stellen met 80 miljoen! Door toevoeging van de vermelde extra 400 miljoen
frank voor opleiding van Marokkaanse studenten aan Franstalige universiteiten
wordt de communautaire wanverhouding
nog opgetrokken tot 1 2 miljard tegen
80 miljoen frank„
Omdat zij daar reeds bij herhaling op gewezen hebben en vorig jaar nog van minister Eyskens een «belofte tot beterschap»
toegezegd kregen, hebben de Vlaamse
rektoren nu gesteld dat zij aan geen nieuw
ministerieel overleg zullen deelnemen als
niet ingegaan wordt op hun eis om de uni-

werd ingericht, was hij de zeldzame witte raaf die nog hardnekkig het provinciaal federalisme verdedigde. Prof. Oe
Meyer heeft trouwens zijn studies nog geheel of gedeeltelijk
in het Frans gedaan — onder
meer aan het Brusselse St.
Louis — in een tijd dat zulks
voor Vlamingen niet meer gebruikelijk was.
Hij behoort binnen de CVP tot
de ACW-strekking die achter
Martens en zijn regeringsptannen staat.

De «vreemde
voogdij»
In antwoord op een parlementaire vraag heeft eerste-minister Martens laten weten dat de
viering van 150 jaar België ongeveer 25 fr per inV^oner zal
kosten. Hij vindt dat niet veel
voor de viering van een gebeurtenis die — zoals hij schrijft —
«een einde stelde aan zoveel
eeuwen vreemde voogdij>.
Zij stelde een einde aan vijftien
jaar hereniging der Nederlanden. Is het dat wat Wilfried Mar-

Het gaat inderdaad echt niet langer meer
op dat de Franstalige universiteiten honderden miljoenen frank opstrijken, zogeheten in het kader van ontwikkelingshulp, en
er voor bepaalde projekten van ontwikkelingssamenwerking die door de Vlaamse
gemeenschap worden voorgesteld er
geen overheidsgeld voorhanden zou zijn
Algemeen dient de vraag gesteld te worden naar het voordeel dat de volkeren van
de ontwikkelingslanden hebben bij de universitaire opleiding van een groep studenten die meestal tot de elite van de betrokken landen behoort, en in met weimg gevallen na hun Europese opleiding alles behalve ingeschakeld worden in ontwikkelingsprojekten in eigen land
Het IS trouwens ook met van vandaag dat
de vraag wordt gesteld naar de verantwoorde keuze van de landen die bedacht
worden met miljoenemnvesteringen. Om
dan nog te zwijgen over het nut van veel
projekten. Het is duidelijk dat de financiële
discnminatie die de Vlaamse rektoren zopas aan de kaak hebben gesteld slechts
één argument is om de integrale federalizenng van het ontwikkelingsbeleid als een
dringende noodzaak voorop te stellen.
Indien frankofoon-Brusselse instellingen
erop uit zijn om gemeenschapsgelden, onder het mom van ontwikkelingssamenwerking, te verspillen, dan is dat hun zaak en
die van de Franse gemeenschap in dit land
Maar dan kan met langer geduld worden
dat de Vlaamse gemeenschap voor die
verspillingspolitiek moet opdraaien, en dat
ervoor een dringende heroriëntering van
het ontwikkelingsbeleid, in casu voor originele en verantwoorde Vlaamse projekten,
geen voldoende financiële middelen voorhanden zouden zijn.
Sinds geruime tijd bepleit de V U de volledige splitsing van het departement van ontwikkelingssamenwerking,
(hds)

tens «eeuwen vreemde voogdij» noemt? En was koning Willem, wiens vijftienjarig bewind
de
Zuidelijke
Nederlanden
geen windeieren heeft gelegd,
een «vreemde voogd»?
In ieder geval minder vreemd
dan de Saksen-Coburgers onder wiervoogdij wij sindsdien
leven.

Beloften en
werkelijkheid
Precies op het ogenblik dat
premier Martens «beloofde»
dat de rechten van de Brusselse Vlamingen in 1982 zullen gewaarborgd worden en precies
op het ogenblik dat de CVP
vrede nam met deze dode mus
maakte de franstalige meerderheid in de gementeraad van
Jette zich gereed, om de bevoegdheden van de enige Nederlandstalige schepen — de
BSP'er Garcia — nagenoeg te
halveren.
Waaruit men kan leren welke
richting het in de hoofdstedelijke agglomeratie zal uitgaan van
nu tot in 1982, het jaar waarin

de «belofte» van Martens moet
ingelost worden.

Goed gezelschap
Er is waarschijnlijk geen enkele
gemeente in Vlaanderen waar
de politici zo op een hoopje bijeen zitten als in de Leuvense
randgemeente Herent.
Onze bloedeigen Willy Kuypers
huist daar. Hij zit er in goed gezelschap. CVP-minister Geens
woont in de Herentse deelgemeente Winksele. Eveneens te
Winksele woont Pol Marck,
Boerenbond-sekretaris en lid
van het CVP-bureau. De kersverse senaatsvoorzitter Ward
Leemans is ook al uit Herent.
Terwijl de even kersverse senator Jan De Meyer al evenzeer
van Herent is.
Jan De Meyer zette trouwens
Willy Kuypers zo'n vijftien jaar
geleden eens vrij onbeleefd
aan de deur toen deze — nog
geen volksvertegenwoordiger
maar al lang Vlaams militant —
bij de prof langs kwam met propagandamateriaal van het Davidsfonds.
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Leuvense reserve
De CVP heeft de jongste jaren
met volle schepels haar politiek personeel aangevuld uit de
reserve van de Leuvense universiteit.
De parlementsleden of ministers Eyskens, Geens, Van Waterschoot, Leemans en De
Meyer zijn allemaal profs van
Leuven. Ook de CVP-bureauleden Baeck en Marck behoren
tot de Leuvense reserve.
De beweging loopt trouwens in
twee richtingen. Er zijn politiekers die hun CVP-carrière te
danken hebben aan hun professoraat. Maar er zijn ook professoren, die hun leerstoel te danken hebben aan de politiek.
Zelfs Tindemans is buitengewoon hoogleraar te Leuven.
Wat aan zijn hoogleraarschap
vooral buitengewoon schijnt, is
het feit dat hij praktisch nooit
doceert.

Onbegrijpelijke rel
De CVP verwijt minister Galle
dat die voorstander is van zuivere interkommunales en tegenstander van gemengde. De
CVP beweert dat dit standpunt
van minister Galle een aanslag
is op de gemeentelijke autonomie.
Dit is een volkomen onbegrijpelijk standpunt. Zuivere interkommunales, die dus slechts
gemeentelijke instanties verenigen, staan in ieder geval
dichter bij de gemeentelijke instanties dan gemengde, waar

de lakens uitgedeeld worden
door gemeentelijke instanties
én privébedrijven. Vooral in de
energiesektor zijn gemengde
interkommunales ergerlijk.
De Volksunie is altijd van mening geweest dat de interkommunales moeten gedemokratizeerd worden, dat het inkijk- en
inspraakrecht er moet gestalte
krijgen.
Afgezien echter van de fundamentele VU-kritiek op de interkommunales en afgezien van
het konkreet dossier dat aanleiding gaf tot de CVP-rel met
Galle, is de bewering van de
CVP als zouden gemengde interkommunales beter zijn voor
de gemeentelijke autonomie
gewoonweg grotesk.
Of wordt deze stellingname van
de CVP, evenals de peperdure
elektriciteitsreklame
die de
jongste maanden in de pers
wordt gemaakt, betaald door de
energielobby?

De katastroof
De CVP-kapitulatie voor de regeringseisen wordt in een deel
van de CVP-pers vergoelijkt
met de bewering, dat alles vandaag minder erg zou zijn dan
een regeringskrisis. Men citeert de uitspraak van Martens
«dat het land op zijn laatste reserves leeft» en men voorspelt
een katastrofale toekomst, indien de huidige regering ten val
zou gebracht worden.
Als dat juist is, waarom moet
dan de prijs voor het vermijden

van de katastrofe alleen en uitsluitend door de Vlamingen betaald worden? Waarom moeten
dan precies de Vlamingen zich
laten welgevallen dat zij gechanteerd worden met de dreigende katastrofe als zij niet
gauw-gauw vrede nemen met
de drieledige gewestvorming?
En waarom heeft de CVP nooit,
in de betere tijden die achter
ons liggen, werk gemaakt van
een
ernstige
staatshervorming?

Drug-bestrijder vrij
De voorlopige invrijheidstelling van kommandant Francois
en zijn adjunkt, wachtmeester
De Kuypers, beiden beschuldigd van drugzwendel, zo kort
na hun aanhouding, doet het
vermoeden rijzen dat hooggeplaatsten meer van de zaak afweten. FranQois beweert trouwens dat zijn oversten van al
zijn handelingen op de hoogte
. waren en deze goedkeuren, ook
wanneer het drugbureau soms
buiten het wettelijk toegelatene
optrad «in het belang van het
onderzoek».
Het verschil tussen de behandeling van een Graindorge en
een Francois is in ieder geval
opvallend genoeg, om de bewering van de kommandant te geloven. Het is dus mogelijk dat
op suggestie van hogerhand de
zaak Francois op een zo laag
pitje mogelijk moet gezet worden, om onaangename verrassingen te vermijden.

305 frank pensioen per maand
Over .vele jaren zal je je leven
lang hard gewerkt hebben als
arbeid(st)er, bediende of
zelfstandige, en misschien
heeft zelfs je gezondheid
daaronder geleden»
Om je belangen beter te
kunnen verdedigen heb je je
waarschijnlijk aangesloten bij
één of ander syndikaat of bij
een middenstandsorganizatie.
Je koos jaren lang voor de
CVP, de BSP of de P W , in de
overtuiging dat de traditionele
partijen eerder in staat zullen
zijn je belangen veilig te
stellen»
Want het is inderdaad een feit
dat de rechtvaardigere
verdeling van inkomsten en
rijkdommen sinds lange jaren
een belangrijke plaats inneemt
in de respektievelijke
programma's van syndikaten en
traditionele politieke partijen»
Deze laatste schrijven
inderdaad terecht dat iedereen
een menswaardig minimuminkomen verdient en dat elke
gepensioneerde recht heeft op
een redelijk pensioen omdat
ten slotte het ook zijn arbeid is
die onze huidige
welvaartsmaatschappij mogelijk
heeft gemaakt.
ZIJ schrijven inderdaad zo mooi
over de «herwaardering van handen geestesarbeid».
Dat de kloof tussen woord en
daad echter ook hier onoverbrugbaar is, stelt men vast als naar de
verwezenlijking van al die beloften
gezocht wordt.
Want hoe ziet de realiteit er uit?
Dat de rijken steeds rijker en de
armen, als gevolg van de stijgende
index en de daaruitvolgende le-

Wuift

vensduurte, steeds armer worden,
is een waarheid als een koe.
Niemand is zo naïef te geloven dat
de rechtvaardige herverdeling van
de inkomens een voldongen feit is.
Er wordt je dus niets nieuws verteld...
Ter illustratie kan je nu echter
eens de onderstaande tabel bestuderen. Deze geeft je een overzicht van de aan ambtenaren
(d.w.z. zij die gewerkt hebben in
overheidsdienst; ministeries, onderwijs, parastatalen, en zo meer)
uitgekeerde pensioenen.
Maar neem vooral rustig de tijd,
want het loont de moeite!
O p 1 juli 1978 waren er 104.862
oprustgestelde ambtenaren, waarvan:
— 1 persoon een pensioen had
van 305.000 fr.' per maand, d.i.
3.660.000 per jaar, of 10.027 fr.
per dag.
— 1 persoon 206.000 fr. per
maand, d.i. 2.472.000 per jaar,
of 6.772 fr. per dag.
— 6 personen tussen 171.000
en 175.000 fr. per maand, d i.
gemiddeld 2,070.000 per jaar,
of 5.671 fr. per dag.
— 9 personen tussen 160.000
en 170.000 fr. per maand, d.i.
gemiddeld 1.980000 per jaar,
of 5.425 f r. per dag.
— 5 personen tussen 150.000
en 159.999 fr. per maand, d.i
gemiddeld 1.860.000 per jaar,
of 5.096 fr per dag.
— 244
personen
tussen
140.000 en 149.999 fr. per
maand,
d i.
gemiddeld
1.740.000 per jaar, of 4.767 f r.
per dag.
— 68 personen tussen 130.000
en 139.999 fr. per maand, d.i.
gemiddeld 1 620.000 per jaar,
of 4.438 fr. per dag
— 79 personen tussen 120 000
en 129.999 fr. per maand, d.i
gemiddeld 1.500.000 per jaar,
of 4.109fr. per dag.

— 164
personen
tussen
110.000 en 119.999 fr. per
maand, " d.i.
gemiddeld
1.380.000 per jaar, of 3.781 fr.
per dag.
— 175
personen
tussen
100.000 en 109.999 fr. per
maand,
d.i.
gemiddeld
1.260.000 per jaar, of 3.452 fr.
per dag.
— 260 personen tussen 90.000
en 99.999 fr. per maand, d.i. gemiddeld 1.140.000 per jaar, of
3.123 fr. per dag.
— 824 personen tussen 80.000
en 89.999 fr. per maand, d.i. gemiddeld 1.020.000 per jaar, of
2.795 fr. per dag.
— 1.153
personen
tussen
70.000 en 79.999 fr. per maand,
d i. gemiddeld 900.000 per jaar,
of 2.466 fr. per dag.
— 2.180
personen
tussen
60.000 en 69.999 f r. per maand,
d.i gemiddeld 780.000 per jaar,
of 2 137 fr. per dag.
— 4.626
personen
tussen
50 000 en 59.999 f r. per maand,
d.i. gemiddeld 660.000 per jaar,
of 1.808 fr. per dag.
— 13.042 personen
tussen
40.000 en 49.999 fr. per maand,
dl. gemiddeld 540000 per jaar,
of 1.479 fr. per dag.
— 22.247 personen
tussen

30.000 en 39.999 fr. per maand,
d.i. gemiddeld 420.000 per jaar,
of 1.131 fr. per dag.
— 22.634 personen tussen
20.000 en 29.999 fr. per maand,
d.i. gemiddeld 300.000 per jaar,
of 822 fr. per dag.
— 36.702 personen die minder
dan 20.000 fr. pensioen per
maand hadden...
De schandalig hoge pensioenen
worden dus uitgekeerd aan de
hoge ambtenaren, de magistraten
en de hoge pieten van ons nationaal leger. Dat wil zeggen dat de
zogenaamde «elite» van ons land,
zij die gedurende hun ganse loopbaan van een niet te versmaden
wedde en een komfortabele vaste
betrekking genoten, ook na hun
pensionering de hoofdvogel afschieten...
Behoor je over een aantal jaren
ook tot deze bevoorrechte kategorie, of zal je je tevreden moeten
stellen met zeggen wij 15.000 fr.
per maand, of 180.000 f r. per jaar,
d.w z. 493 fr. per dag? Wat zeg je?
Nog minder?
Zijn deze wanverhoudingen in ons
pensioensysteem op éèn manier
te rechtvaardigen?
Heren van de machtige syndikaten en sterke traditionele partijen,
waar blijft de lang beloofde recht-

vaardige verdeling? Denkt u werkelijk dat de fameuze anti-krisiswet inderdaad iets aan de toestarKl zal veranderen? In deze
anti-krisiswet werd inderdfiad de
aanpassing naar k>eneden toe van
de te hoge fjenskjenen voorzien.
Volgens de anti-krisiswet nnag inv
mers geen enkel overhekJspensioenen (of daarmee gelijkgesteld
penskjen) hoger zijn dan 3/4 van
de wedde die als grondslag voor
de uitkering diende.
De maximumgrens Is 3/4 van de
wedde die een sekretaris-generaal
van een ministerie op het einde
van zijn loopbaan verdient d . w i
ongeveer 1.710.000 fr 3/4 hiervan
leveren een meiximurrr-penstoen
van 107.000 fr. per maand op, wat
netto neerkomt op or^geveer
65.000 fr. per maand. Dat is toch
nog niet mis, of niet soms?
Iedereen weet echter dat zelfs
deze aanpassing nog niet doorgevoerd werd en waarschijnlijk nooit
zal doorgevoerd worden!
Minister Califice (PSC) van Sociale Voorzorg en Pensioenen, wast
zijn handen inderdaad in onschuld:
de beloofde aanpassing kon spijtig
genoeg nog niet gerealizeerd worden, eenvoudig en alleen omdat
de nodige uitvoeringsbesluiten
ontbreken.
En waarom ontbreken die besluiten die de verwezenlijking van dit
belangrijk deel van de anti-krisiswet in de weg staan? Zou het zo
zijn dat de regenng overbelast is
en met een steeds nijpender tijdsgebrek heeft te kampen'^' Of is het
waarschijnlijker te veronderstellen
dat de schandalig hoge pensioenen een zoveelste heet hangijzer
zijn voor onze regenng?
Wie durft het inderdaad aan, aan
de «verworven rechten (voorrechten i)» van de invloednjke hoge
ambtenaren in ons land te raken''
De regering ziet zich dus genó'odzaakt het geld op een andere
plaats en bij een ongevaarlijker publiek te gaan zoeken
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De Kultuurraad ...of
over een Vlaamse
i^laamse ovi
overwinning gesproken
In ruil voor de grendelprocedure,
de pariteit in de ministerraad, de
«liberté du père de familie», artikel 107-quater... werden bij de
grondwetsherziening van 1970
aan Vlaanderen heel wat troostprijzen toegekend.
Aldus de oprichting van de federaties van gemeenten, als een
I gordel van smaragd rond BrusI sel. In 1975 werden ze afgeschaft.
l Aldus de pariteit In het kollege
van de Brusselse agglomeratie
en de oprichting van de NCC.
Van pariteit is nooit sprake geweest en aan de NCC worden
slechts met mondjesmaat financiële middelen ter beschikking
gesteld.
Aldus ook de kulturele autonomie,
steeds afgeschilderd als dé grote
Vlaamse overwinning Een oude
Vlaamse droom zou hiermede gerealizeerd worden
Vandaag, tien jaren later, moet helaas vastgesteld worden dat er
van die droom weinig terecht gekomen IS Op een ongoochelende
' w i j z e heeft men deze Vlaamse
[ «overwinning» waargemaakt Erfger nog, haast permanent wordt
de kulturele autonomie uitgehold,
geboycot en gesaboteerd
BIJ monde van voorzitter G. De
Rouck heeft de Volksunie-fraktie
van de Nederlandse Kultuurraad
hiertegen geprotesteerd Samen
met de leden A. De Beul, J. Somers en R. Vandezande overhandigde hij aan de pers een stevige
bewijzenbundel, waaruit dan duidelijk de stelselmatige boycot van
de werking van de Kultuurraad
blijkt

CVP kapituleert
De senaatskommissie voor de
grondwetsherziening heeft in
een eerste lezing de tweede
faze van de staatshervorming
goedgekeurd. De C.V.P. heeft
blijkbaar de strijd (?) opgegeven tegen de drie gelijkwaardige gewesten en vóór de Vlaamse waarborgen te Brussel. Alle
amendementen werden ingetrokken.
De senaatsfraktie
van de
Volksunie heeft er dan ook in
een persmededeling voor gewaarschuwd dat, zonder scherpe reakties in Vlaanderen, ons
volk blijvend in een minderheidspositie
zal worden
gedrukt en nog slechts goed zal
zijn om hard te werken en om
de vruchten van dat werk zonder inspraak, automatisch
via
de dotaties, naar de Franstaligen te zien afvloeien.

Eerlang
Uit het antwoord op een parlementaire vraag van kamerlid J.
Valkeniers blijkt dat de Kommissie voor Oriëntatie en Koördinatie van de Overheidsopdrachten 26 effektieve leden
telt, waarvan 17 Franstaligen en
9 Nederlandstaligen.
De minister van Ekonomische Zaken, W. Claes, beloofde
aan het kamerlid eerlang een
voorstel tot wijziging van de
samenstelling van deze kommissie voor te leggen, teneinde
de taaipariteit te herstellen.

6 MAART 1980

de Kultuurraad te komen antwoorden De heer Tindemans, politieke
vader van de kulturele autonomie,
kwam slechts eén keer langs Vorige week hield diezelfde Tindemans op een partijmeeting nu een
pleidooi voor de herwaardenng
van de grondwetsherziening van
1970 In ieder geval, zijn opvolger
W Martens volgt stipt hetzelfde
voorbeeld

Mevrouw

de minister antwoordjes

Vooreerst wordt vastgesteld dat
de Kultuurraad met over een eigen
uitvoerende macht en evenmin
over zelfstandig bepaalde inkomsten beschikt De nationale overheid van haar kant veegt eenvoudig haar laars aan de beslissingen
van het Vlaams kultuurparlement
In sommige gevallen worden dekreten zelfs helemaal met uitgevoerd, zoals bv het dekreet van
1973 tot oprichting van het Collegium Trilingue.
Voorts klaagt de VU-fraktie aan
dat de door de koning bekrachtigde dekreten met tijdig in het Belgisch statsblad verschijnen en dat
de onderwijsbevoegdheid van de
Kultuurraad minimalistisch geïnterpreteerd wordt Van de bevoegdheid inzake internationale kulturele
samenwerking werd tot nog toe
zelfs geen gebruik gemaakt
Aan de ministers, en vooral aan de
minister van de Nederlandse Gemeenschap R De Backer, verwijt

Dure leden
Sedert 1974 werd meer dan
honderd miljoen aan werkloosheidsgelden gestolen. In een interpellatie tot de minister van
Arbeid en Tewerkstelling hield
kamerlid W. Kuijpers dan ook
een pleidooi voor de uitbetaling
van de werkloosheidsgelden
via giro of bank.
Het gaat toch niet op dat de
vakbonden het voorrecht om
deze uitbetaling te verzorgen,
blijven opeisen, enkel en alleen
omwille van de gemakkelijke
manier van ledenwerving. Daarenboven ontvingen zij in 1978
vanwege de overheid meer dan
1,5 miljard aan adrpinistratie'kosten. De hulpkas voor werkloosheidsuitkeringen
kreeg
200 miljoen.

Geen lokaal
Dat het met de werking van de
Kultuurraad niet vlot, blijkt ook
uit de slentergang waarmede
voorstellen van dekreet behandeld worden.
In de Kommissie van Onderwijs bv. zijn 18 voorstellen aanhangig. Vooralsnog werd geen
enkel behandeld. Van de 15
voorstellen die in de kommissie van Jeugdbeleid ingediend
zijn, werd er slechts eén besproken. Soms gaat het volgens kamerlid A. De Beul, dat
er geen vergaderlokaal kan gevonden worden voor de kommissies van de Kultuurraad.

afdreunen

de fraktie hun groeiende onverschilligheid voor de Kultuurraad
Schriftelijke vragen worden zelden binnen de reglementair bepaalde tijd behandeld, en bij het
beantwoorden van mondelinge
vragen is de betreurenswaardige
gewoonte ontstaan dat de betrokken ministers hun kat sturen De
antwoordjes worden dan afgedreund door R De Backer
Eerste ministers vinden blijkbaar
helemaal geen tijd om op vragen in

Steeds hebben de leden van de
VU-fraktie konstruktief bijgedragen tot de goede werking van de
Kultuurraad De andere partijen
zitten er eerder lamlendig bij Uit
alle studies en statistieken blijkt
dat men gerust kan stellen dat de
werking van de Kultuurraad grotendeels drijft op de inzet van de
Volksunie
Dinsdag jl heeft de Volksunie op
een ietwat spectaculaire wijze de
aandacht willen vestigen op de
permanente uitholling van de kulturele autonomie Meer dan twintig mondelinge vragen werden ingediend Het stellen van de mondelinge vragen is momenteel immers de enige resterende mogelijkheid om een parlementaire
kontrole van het kultuurbeleid uit
te oefenen

Schaamteloos
Donderdag j.l. heeft het Parlement de overleden senaatsvoorsltter Robert Vandekerckhove plechtig uitgeluid. De vlaggen aan het Paleis der
Naties hingen halfstok. De senatoren mochten de aanwezigheid van
kollega prins Albert begroeten. Even werden alle politieke tegenstellingen, alle beslommeringen over staatshervorming en versobering terzijde geschoven Een ogenblik van Godsvrede.
Leven en werk van de overledene werden uitvoerig belicht Ook de regering bracht kort een rouwhulde, opgesteld door het kabinet van de
eerste minister. Letterlijk las minister Willy Claes deze tekst in de kamer voor: «_ Robert Vandekerckhove liet zich niel meesleuren op het
pad van een bekrompen nationalisme, dat een aantal waardevolle mensen van zijn generatie naar steriel negativisme en ontgoocheling heeft
geleid-'
Verbazing op de Volksunie-banken. Zelfs brave Willy Claes bleek verrast over diens eigen woorden. Nadien zou hij verontschuldigend in de
richting van Martens' medewerkers wijzen.
In ieder geval heeft de regering de kunst verstaan om ook dit kortstondig sereen ogenblik te ontsieren. Och, het is duidelijk dat in elke ideologie, ook m het Vlaams-nationalisme, verglijdingen naar bekrompenheid
en onverdraagzaamheid mogelijk zijn. Maar het is onbegrijpelijk dat de
regering het naar aanleiding van het overlijden van een algemeen geacht voorzitter van de senaat nodig acht om het Vlaams-nationalisme
als dusdanig af te doen. Onbegrijpelijk en betreurenswaardig.
In de senaat deed premier Martens zelf dienst als voorlezer. Hij was
voldoende bijdehand om de tekst wat bij te schaven. Ditmaal liet Robert Vandekerckhove zich niet meeslepen door bepaalde 'bewegingen' die een aantal waardevlle mensen naar steriel negativisme en ontgoochelingen hebben geleidDeze beoordeling van het Vlaams-nationalisme bewijst nog maar eens
de bekrompenheid en steriliteit van de regering zelf, en meer bepaald
van de kabinetsleden van de premier. Het wordt dan ook duidelijk hoe
het mogelijk is dat deze mensen om de haverklap teksten uit de mouw
schudden waarbij Vlaanderen schaamteloos uitverkocht wordt- kwestie van verdraagzaam en niet al te bekrompen te zijn!

In Tongeren ontsnapt men ei zo
na aan een schandaal, zoals te
Dilsen, in verband met het leerImgenvervoer. In antwoord op
een vraag van kamerlid J. Gabriels moest de minister van
Nationale Opvoeding toegeven
dat er onregelmatigheden vastgesteld waren betreffende het
leerlingenvervoer van het stedelijk bijzonder onderwijs van
Tongeren.
Leerlingen van het gewoon lager onderwij werden op de lijsten voor het leerlingenvervoer
buitengewoon onderwijs ingeschreven
om
aldus
een
onrechtmatige betoelaging te
bekomen. Aan die onrechtmatige toestand werd evenwel een
eind gesteld, en de te veel betaalde betoelaging werd teruggevoerd.

Rika-monopolie
De 22 mondelinge vragen die
de V.U.-fraktie in de Nederlandse Kultuurraad indiende, werden op een drafje afgehandeld.
De antwoorden werden meestal verstrekt door mevr. R. De
Backer, minister van de Nederlandse Gemeenschap.
Na een tijdje kreeg ze het er
waarlijk op de heupen van. Bij
de vraag van senator W. Peeters of de koning onlangs voor
heupjicht dan wel voor rugspit
geopereerd werd, kon ze haar
ergernis moeilijk verbergen. De
vraag van senator M. Capoen
over het uitblijven van de antwoorden op schriftelijke vragen, deed blijkbaar de emmer
overlopen. Bits antwoordde de
minister dat 'het zelden in kamer, senaat of kultuurraad
is
gebeurd dat andere dan kultuurministers
gedurende
een
hele zitting het
spreekgestoelte
haast
monopoliseren.'

Even Chabert
O p de vraag van algemeen
voorzitter V. Anciaux betreffende de onhoudbare toestand
waarin de Brusselse Vlaamse
atleten zich bevinden, antwoordde de minister hoopvol
dat getracht wordt overleg te
plegen met ADEPS, de Franstalige tegenhanger van BLOSO.
Een zeldzame keer bezorgde J.
Chabert, de minister van Verkeerswezen, aan zijn kollega R.
De Backer een korte rustpauze.
In antwoord op een vraag van
senator C. Van Eisen over wielertoerisme en verkeersveiligheid, kondigde hij vóór eind
maart een aanvulling aan van
het verkeersreglement met bepalingen over het wlelertoerisme.

En dan weer Rika
Aan kamerlid 4 . De Beu/deelde
minister R. De Backer mede dat
er voorlopig geen sprake is van
de bescherming van het bedreigde visvijvergebied te Niel.
Er is noch een dossier, noch
een beschermingsaanvraag.
Het voorstel van senator B.
Maes om nog dit jaar de Vlaamse Jeugdherberg te Brussel te
openen, kon de minister niet
onderschrijven. De jeugdherberg zal pas tegen eind 1980
voltooid zijn. Aan kamerlid J.
Somers beloofde zij wel de
subsidiëring van de restauratiewerken aan de Mechelse
Ommeganck te overwegen.
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Vieren?. • nog in geen 150 jiII
De staat waarin wij leven, maakt zich
klaar om zijn honderdvijftigste verjaardag te vieren. Een kunstmatige
viering van een kunstmatige staat die
er nooit in geslaagd is een natie te
worden, laat staan een vaderland om
te beminnen. Neen, voor ons, bewuste
Vlamingen, hoeft het niet meer.
Wanneer, na eeuwen bezetting en oorlogen door en tussen Fransen, Spanjaarden en Oostenrijkers het Vlaamse,
Zuidnederlandse volk — na de nederlaag van het Frans imperialisme in Waterloo — eindelijk zijn rust terugvond in
een historische hereniging met Nederland, volstond een door Frankrijk gedirigeerde bourgeois-revolutie In 1830 om
het verarmde en murw geslagen
Vlaamse volk een nieuwe staat op te
dnngen die door de heersers van toen
«België» werd genoemd. Voor de tot
«Beigen» omgedoopte Vlamingen bleef
deze staat nochtans honderd vijftig jaar
lang een histonsche miskraam.
Het streven van de bourgeois van
1830, van deze staat een Noordfrans
aanhangsel te maken, bleef al die honderd vijftig jaren lang onverminderd en
alle middelen om dit doel te bereiken,
hebben de Franstaligen en de Vlaamse
franskiljons gebruikt Hun middelen waren dan ook niet gering.
W i j kunnen niet v e r g e t e n Wij kunnen het niet vergeten, het monsterverbond van de drie beruchte
«K's», koning, kerk en kapitaal, om
Vlaanderen arm en dom te houden. Wij
kunneri het niet vergeten dat onze
grootvaders uit het arme Vlaanderen
voor maanden naar Frankrijk moesten
trekken om er de oogsten te doen of
naar het njke Wallonië om er hun leven
lang in de nacht van de koolmijnen te
verdwijnen. Wij kunnen het niet vergeten dat één mislukte aardappeloogst
volstond om van Vlaanderen een hongeriand te maken, noch dat priester
Daens, de kristen-demokraat die voor
zijn arm volk opkwam, door de staatskatolieken werd genekt en gebroken.
W I J kunnen het met vergeten dat onze
vaders nog geen recht hadden op onderwijs in de eigen Nederlandse taal
omdat die, onder andere door een Belgisch kardinaal, niet geschikt werd bevonden om onderwijs in te verstrekken
en amper goed genoeg voor knechten
en keukenmeiden. Wij kunnen het niet
vergeten dat wij moesten wachten op
de Duitse bezetter van 1914-18 om eindelijk — na bijna een eeuw! — een eigen Vlaamse universiteit te krijgen, die
door de Belgische bevrijder na 1918
dan ook prompt werd afgeschaft
Wij kunnen haar niet vergeten, de tragedie van de IJzer, waar eenvoudige
Vlaamse jongens door Franstalige officieren het vuur en de dood werden ingejaagd in een taal die zij niet eens verstonden! Wij kunnen ze met vergeten,
de beruchte repressiejaren na 1945,
toen het Belgisch bestel de kans
schoon meende te zien om definitief
komaf te maken met flaminganten en
Vlaams-nationalisten.
Wij kunnen ze met vergeten, de duizenden Vlamingen die toen gebroodroofd
werden en voor maanden in de Belgische gevangenissen werden opgesloten om er nadien zonder vorm van proces opnieuw uitgegooid te worden, gewoon omdat ze Vlaming waren Of
zoals Grammens, gewoon omdat hij de
Belgische taalwetten deed toepassen..
Wij kunnen ze niet vergeten, onze doden die door deze staat werden vermoord enkel en alleen omdat ze Vlaming waren.
W I J kunnen het niet vergeten dat de
oom van de huidige koning, die het toen
als «prins-regent» in deze staat voor het
zeggen had, systematisch elk genade-
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verzoek van een terdoodveroordeelde
afwees Wij kunnen ze niet vergeten,
de fameuze koningskwestie waarbij de
Vlaamse volkswil door Waalse oproerlingen belachelijk werd gemaakt..
D e geldstroom
Deze staat is werkelijk gebouwd op het
geduld van Vlaanderen dat het altijd
maar nodig vond zijn zonen uit te zenden, goedschiks en kwaadschiks, en
niet alleen maar naar Wallonië, waar ze
zich steeds hebben aangepast zonder
ooit de minste faciliteit te vragen, laat
staan te krijgen. Het is trouwens een legende die de Franstaligen ons voor
waarheid willen doen slikken, als zou
het rijke Wallonië van de jaren achttienhonderd deze staat in leven hebben gehouden, waaruit dus, ipso facto, een
Vlaamse tegenprestatie zou moeten
volgen om nu, in naam van de nationale
solidariteit én deze staat én het
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verarmde Wallonië te stutten en te
schragen.
Recente wetenschappelijke studies
hebben immers bewezen dat het arme
Vlaamse patattenland van de jaren
achttienhonderd in goudfranken voor
de Belgische staatskas veel meer
inbracht dan het njke industriële
Wallonië.
Onze huidige relatieve Vlaamse welstand is amper twintig jaar oud en heeft
aan deze staat niets te danken. Het was
gewoon een gebeuren waarbij de internationale marktekonomie in de Vlaamse werkkracht en werklust en in de
overdaad aan arbeidslozen een geschikt terrein heeft gevonden om te investeren. Dat er intussen miljarden
franken, vooral Vlaamse, in verouderde
en vervallen Waalse koolputten werden gegooid, hebben wij daarbij ook
nog genomen.
Voor wie het niet meer weten zou, willen wij er toch even aan herinneren dat
amper twintig jaar geleden een eenzaam Vlaams-nationalist in het Belgisch
parlement het federalisme verdedigde
als enige oplossing voor de Belgische
gemeenschapsproblemen en opkwam
voor werk in eigen streek. Hij werd
daarbij door de hele praatbarak royaal
weggelachen.
Een zekere Tindemans beweerde toen
dat federalisme met twee absurd en
ondenkbaar was omdat h e t internationaal gezien, nog nooit gelukt was. Een
zekere Gaston Eyskens (nu burggraaf
omwille van bewezen diensten aan de
Belgische staat) vond het zelfs helemaal niet erg dat de Vlamingen in Wallonië moesten gaan werken om hun
kost tp verdienen. Z e moesten er zich
desnoods maar gaan vestigen als de
verplaatsing hen te zwaar viel, dat zou
de Belgische eenheid alleen maar ten
goede komen.
Er is intussen veel gebeurd. Elke partij
in dit land wil nu federalistisch zijn, hoewel het eeriijke Vlaams-nationaal federalisme nu in een stroomversnelling is
geraakt en door de politieke evolutie
dreigt te worden voorbijgestreefd. Welke Vlaamse dichter schreef ook w e e n
'Waar wij treden, zult gij gaan'? Wij
schrijven dit zonder het minste leedvermaak. Hij is immers ook reeds ver weg,
de tijd dat de Waal Jules Destrée in een
lettre ouverte au flo; vaststelde: «Sire, il
n'y a pas de Beiges; en verder weende, 'On nous a volé la Flandre...»
M e e r d e r h e i d verkwanseld
Hij is ook reeds ver weg, de tijd dat
Vlaamse minimalisten in het spoor van
Frans Van Cauwelaert ons volk hebben voorgehouden dat alle Vlaamse
gneven in het Belgisch bestel zouden
worden opgelost door onze demografische evolutie. De Vlamingen zouden
zodanig veel kindjes kopen dat ze België ten minste voor 75 % Vlaams zouden maken
.Nu wetenschappelijk
bewezen werd
dat jaarlijks een miljardenstroom uit
Vlaanderen naar Wailonië wordt overgepompt (wat reeds lang geweten
was). Nu iedere Vlaming — ook de
kleinste arbeider — moet beseffen dat
hij met zijn belastinggeld Wallonië en
Brussel in leven houdt en dat zijn Waalse kollega daarbij nog altijd gemiddeld
meer verdient dan hij. Nu bewezen is
dat de Vlaming in zijn eigen staat ten
minste 12 °/o minder belasting zou betalen en hetzelfde welvaartspeil als bij
voorbeeld de Duitse Bondsrepubliek
zou kunnen handhaven, is de tijd gekomen met deze staat af te rekenen. Het
IS tijd onze Vlaamse minderwaardigheidscomplexen af te leggen en een
einde te maken aan het vernederend
en in de wereldgeschiedenis uniek
schouwspel van een verdrukte meerderheid.
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Het moet Wallonië dan ook duidelijk
zijn dat het er eindelijk mee moet ophouden zijn grenzen steeds maar verder naar het noorden op te schuiven,
leder volk heeft immers recht op zijn eigenheid en geborgenheid binnen zijn
eigen grenzen
Wij willen de Walen dan ook even aan
de woorden van wijlen hun Luikse
voorman André Renard hennneren«Jamais une patte de f lamand ne souillera Ie sol de la place
Saint-Lambertl'
Wij kunnen onze warmbloedige en
breedsprakerige zuiderburen nu van
antwoord dienen. «Poten af van Vlaamse grond, van Vlaamse mensen en van
Vlaamse centen'»
Brussel niet loslaten!
W I J weten het dit artikel zou niet volledig zijn, mocht Brussel met ter sprake
komen. Wij hebben het vroeger reeds
geschreven en wij blijven er bij! Brussel
is een vals probleem, «un faux problème», zoals de Franstaligen steeds gezegd hebben wanneer het ging over
Vlaamse grieven.
Het is immers ondenkbaar en vernederend dat een half miljoen Brusselse
Franstaligen — waarvan een groot deel
verbasterde Vlamingen — de wording
van onze Vlaamse natie zouden tegenhouden; een stad die bovendien failliet
is en van Vlaams geld moet leven.
Mochten onze Vlaamse politici dit
Brussels probleem wat meer relativeren en desnoods af en toe gewoon
negeren!
Het echte probleem van Brussel is niet
dat van een bourgeoisie die vreest niet
langer haar chichi in het Frans (of wat
er voor moet doorgaan) te kunnen verkopen, maar dat van de veroudering,
van de vervreemding en van de
250 000 gastarbeiders die er in getto's
samenhokken.
Geeft men er zich rekenschap van dat
tussen dit en een twintigtal jaren de
helft van de Brusselse bevolking zal bestaan uit vreemdelingen? Daarheen
moet onze bekommernis gaan, want
nooit mag de toekomstige Vlaamse natie Brussel, koningin der Nederlanden,
onze trots en onze schande, zoals Verknocke ooit dichtte, voor Vlaanderen
verloren gaan.
De toekomst van Vlaams-Brabant het
Vlaamse ommeland van Brussel, is hierbij nauw betrokken. Want diezelfde
Brusselse bourgeoisie, die haar stad liet
verkrotten en ze onleefbaar heeft gemaakt komt nu sinds enkele decennia
hier neerstrijken, waarbij ze niets van
haar lef en arrogantie heeft verloren.
Het moet ermee gedaan zijn die heren
«faciliteiten» te verlenen. Wanneer zij
zich aan onze aard aanpassen, zijn zij
welkom. Indien niet dan moeten zij
maar ophoepelen. Niemand heeft hen
ten slotte verplicht zich in Vlaanderen
te komen vestigen
Aan alle Belgische kollaborateurs, die
onbewust of meestal uit winstbejag dit
bestel hebben gediend en zodoende
hun Vlaamse volk hebben verraden, zal
de Vlaamse staat een «royale» (of republikeinse) amnestie verlenen, een
begrip dat in het Belgisch woordenboek onbekend is. Maar, met onze
Vlaamse dichter Renè De Clercq beloven wij «Amnestie?. België krijgt geen
amnestie!"
En om terug te komen op ons uitgangspunt, moet het ons toch van het
hart d a t mocht er — na honderd vijftig jaar — in plaats van een «Te
Deum» in deze staat een «De Profundis» weerklinken, dit zeker voor ons
niet zal betekenen dat wij zullen gaan
rouwen.
Willy DE SAEGER,
algemeen sekretaris
van de Volksunie.
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Volstrekte meerderheid
voor Mugabe
M e t 57 o p 80 p a r l e m e n t s z e tels heeft Robert M u g a b e , de
voornaamste
rebellenleider,
de
absolute
meerderheid
v e r o v e r d in e e n p a r l e m e n t d a t
80 z w a r t e l e d e n en 20 b l a n k e
l e d e n telt. O o k al h e e f t d e
Britse
goeverneur-generaal,
lord Soames, geen voorkeur
v o o r M u g a b e , t o c h k o n hij
niets anders dan de winnaar
met de v o r m i n g van een reger i n g te b e l a s t e n . D i r e k t na z i j n
aanwijzing verklaarde Mugab e te w i l l e n s a m e n w e r k e n
met zijn rebellen-bondgenoot
N k o m o ( d i e b i j S o a m e s in d e
b o v e n s t e s c h u i f l i g t ) en z e l f s
met de blanke volksvertegenw o o r d i g e r s van lan Smith.
D i e n s p a r t i j w o n 19 v a n d e 2 0
z e t e l s , v o o r b e h o u d e n aan d e
blanke minderheid.

Robert Mugabe

vervult zijn stemplicht

en... met sukses.

Al verklaart Mugabe zich marxist
toch staat het vast dat de kiezers
niet volgens een pro- of antl-marxisme hebben gekozen. Veeleer
hebben ze voor een figuur gekozen en In tweede instantie (of zelfs
in eerste instantie) volgens hun
stamverband. Welnu Mugakje behoort tot de talrijkste hoofdstam,
die van de Sjona's, die 77 % van
de totale bevolking uitmaken. De
Sjona's bewoonden vroeger bijna
de hele oppervlakte van Zimbabw e doch werden gedeeltelijk uit
hun terntorium verjaagd door de
krijgslustige Ndebeles (Zoeloes).
Nkomo is een Ndebele evenals Sithole (die na de verkiezingen niet
meer meetelt). Maar ook bisschop
Muzorewa is een Sjona, maar van

de stam der Manyika's, terwijl Mugabe tot de Zezurustam behoort
De twee leiders, die het scherpst
tegenover mekaar staan, Muzorewa en Mugabe behoren dus tot de
zelfde hoofdstam. Het lage cijfer
van Nkomo is het gevolg van het
feit dat zijn stam (Ndebeles)
slechts 19 % van de bevolking
omvat De totale bevolking wordt

V E R K I E Z I N G E N IN RHODESIË
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op 6,5 miljoen geschat waarvan
277.000 blanken, 31.000 Aziaten
en kleurlingen.
Van hieruit gezien zou N'komo
gretig op het aanbod van Mugabe
kunnen ingaan, gewilliger dan de
blanken, die hoe dan ook een onzekere toekomst tegemoetgaan.
Weliswaar beschikt de blanke
minderheid in het parlement over
een soort grendels, die besluiten
van de meerderheid kunnen verdagen. Dit veto Is echter beperkt
in tijd en het ligt overigens in de lijn
van de verwachtingen dat de
zwarte meerderheid aan deze
voorrechten een einde zat maken.
Momenteel is de regeringsvor-

ming aan de orde Maar vrij vlug
zal de nieuwe regering gekonfronteerd worden met vragen als- wat
gebeurt er met het blanke leger,
dat hoofdzakelijk uit blanken bestaat, die kunnen bogen op een
uitstekende traming en vakkennis,
die de luchtmacht en het tankwapen operationeel houden en daardoor feitelijk van het Zimbabwe-leger het sterkste van bijna heel
Afrika maken Daaraan zou met de
minste twijfel bestaan, mochten
blanke militairen en gewezen rebellen samen een nieuw leger vormen. Het blijft een open vraag of
de blanke militairen onder (nieuwbakken) zwarte officieren zullen
willen dienen.
Het wordt alvast geen gemakkelijke overgangsperiode, waarin de
blanke met de nieuwe machtsverhoudingen zullen moeten leren leven Er zijn trouwens ook lichtzijden. Het einde van de ekonomische boycot zal de Zimbabweaanse ekonomie ten goede komen, na al die jaren van soberheid.
En ook van onveiligheid, waardoor
thans nog vele blanke burgers
zich slechts gewapend verplaatsen. De TV toonde ons beelden
van de blanke vrouw, die gewapend met een karabijn naar de
stembus trok of van de blanke
planter, die net als de cowboy uit
de Far West zijn pistool op de
heup draagt.
Er-zijn nog andere problemen. Zal
Mugabe werkelijk overgaan tot de
verdeling van de blanke bezittingen, zoals zijn kiespropaganda
voorspiegelde? Zullen de moederstammen van de Sjona's in vrede
leven met de Ndebeles, wat van
primordiaal belang is voor de jonge staat

Italië: heerschappij van de angst
Samen met Ulster geniet Italië de triestige eer, het "paradijs- te zijn van het terrorisme. Zowel extreem
linkse
groepen als neo-fascistische,
onderscheiden zich in deze
orgie van geweld.
Vorig jaar werden
volgens
gegevens van de politie 2.366
aanslagen gepleegd, waarbij
40 mensen gedood en 149
gewond werden. Er werden
59 personen
ontvoerd
en
meer dan 2.000 roofovervallen op banken en postkantoren gepleegd. Deze ontwikkeling ging gepaard met een
indrukwende stijging van het
aantal
terreurorganizaties.
Deze worden vandaag op
270 geschat De beruchtste
zijn de Rode Bngades, die
niet minder dan 144 overvallen op politiekantoren
uitvoerden en 14 politiemannen
doodschoten.
De politie is niet te spreken
over de overheid ten opzichte van het terrorisme «het
ergste, aldus een 19-jarige
politieman, is dat wij met
weten wie de vijand is.» De
politici van hun kant zijn met
te spreken over de onbekwaamheid van het politiekorps in de bestrijding van de
terreur De
kommunistische
senator Ricardelli van Milaan
bevond
op 80
officieren

WIJ i e

slechts drie die bekwaam zijn
een onderzoek te leiden. «Bovendien, aldus nog de senator, heeft het absoluut geen
zin over gebrek aan personeel te spreken, wanneer
men moet vaststellen dat 30
procent van het politiekorps
(24.000 man) bureauwerk
verncht i.p.v. op straat te patrouilleren »
Er kwam dan toch eindelijk
reaktie door de indiening van
een reeks voorstellen,
die
weliswaar geen
hervortping
inhouden maar het terroris-

Italië heeft een lange traditie
van geheime vennootschappen, van politieke sluipmoord, van terrorisme. Het
voornaamste slachtoffer tot
nog toe van de nieuwe terreur in Italië Is de krlstendemokratlsche leider Aldo
Moro, die normaal vandaag
Italië's
staatshoofd
had
moeten zijn, doch die om het
leven werd gebracht na wekenlange gijzeling en spanning. De familie van de vermoorde staatsman Is trouwens niet te spreken over
de
kristen-demokratische
partijleiding, die volgens
haar niet soepel genoeg Is
geweest bij de onderhandelingen over zijn vrijlating.

me zwaarder bestraffen. Wie
bij voorbeeld, wegens moord
op een rechter of een politieman werd veroordeeld komt
met meer in aanmerking voor
een strafvermindering;
straffen wegens verwonding en
wapenbezit worden verdubbeld wanneer men terrorist is.
Voorhechtenis kan niet meer
in aanmerking komen voor invrijheidsstelling op erewoord,
verdachten kunnen tot 48
uren aangehouden
blijven
zonder verwittiging
van'een
rechter'; een verdachte kan

niet langer meer op korte termijn een beroep doen op een
advokaat
(in het
Belgisch
strafrecht is dat niet eens
voorzien). Het recht tot huiszoeking werd uitgebreid tot
de ganse buurt waar de verdacht woont Ten slotte moet
men bij het beleggen van
meer dan 700 000 fr zijn identiteitsbewijs
voorleggen.
Daar
deze
maatregelen
slechts voor drie maanden
golden moest er een nieuw
wetsvoorstel ingediend worden. Daarvan maakte de Ra-

dikale partij (uiterst links) gebruik om niet minder dan
2.700 amendementen
in te
dienen, waarvan
sommige
slechts betrekking hadden op
een punt of een komma.
Maar uiteindelijk werd de wet
goedgekeurd,
mede omdat
socialisten noch kommunisten de naam wilden hebben,
het terrorisme te steunen.
Een der hatelijkste
symptomen van het Italiaanse terrorisme is het verminken van
de
slachtoffers.
Daarbij
wordt de voorkeur gegeven
aan het schieten in de benen
of in de knieschijf Een van de
meest spectaculaire overvallen van die aard was de bezetting door twaalf terroristen van de aula van de universite van Turijn waar ze 190
docenten en studenten gijzelden. Vanop slechts een meter afstand werden 10 studenten in de armen en benen
geschoten...
Volgens sommigen
speelt
ook de beruchte Maffia een
rol in het terrorisme. Ze zou
kontakten hebben met rechtse terroristen omdat ze zich
door het rode terrorisme bedreigd voelt De eens almachtige terreurbende heeft inderdaad in de «brigate rosse»
een levensgevaarlijke
konkurrent
gevonden.
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Een uitgave
van de
Vlaams-nationale
Studiedienst

370 tochten in de
Vlaamse natuurreservaten
De Vlaamse werking van de vzw
De Belgische Natuur- en Vogelreservaten publiceerde zopas zijn
programma voor 1980 Het werd
een indrukwekkende verzameling
van 370 natuur- en landschapsexkursies in het Vlaamse land, van
de zee tot de hei om dat cliche nu
eens echt te gebruiken
Misschien toch wel even deze
verdienstelijke vereniging voorgesteld
Natuur- en Vogelreservaten zet
zich sinds 1951 in voor het natuurbehoud in ons land Door huur of
wat veiliger is, door aankoop heeft
de vereniging reeds meer dan 60
natuurterreinen in beheer verworven Voor meer dan 2 000 ha bos,
heide moeras kalkgrasland, hooiland werd zo de toekomst veilig
gesteld Ook tussenkomsten bij
de overheid, sensibilisatie en voorlichting van de bevolking behoren
tot het aktieterrein van de vereniging

De Natuurreservaten
«Natuur- en
Vogelreservaten
wil met dit natuurbehoudswerk
verder
gaan
2000 ha mag veel lijken maar is
beslist nog veel te weinig Ook terreinbeheer dat noodzakelijk is om
de natuurlijke rijkdommen van de
beschermde gebieden te behouden moet verdergezet
worden
Daarvoor is uw steun nodig, want
ledenbijdragen en giften vormen
tot nu toe de enige financiële bron
voor het aankopen van reservaten Bovendien, een vereniging
met meer leden, kan ook bij de
overheid een hardere stem laten
horen als het erop aankomt bedreigde gebieden te vrijwaren »
Als lid IS men als het ware medeeigenaar van zowat 170 ha natuurgebied in België en tevens medehuurder van meer dan 2000 ha
beschermde natuur Men krijgt
gratis toegang tot de geleide wandelingen in deze reservaten
Ontvangt men viermaal per jaar
het tijdschrift «Natuurreservaten»

Dit bevat naast artikels over natuur en natuurbehoud o m een uitgebreide wandeltochten- en aktiviteitenkalender
Krijgt men gratis een brochure
met inlichtingen over de reservaten die onder het beheer van de
vereniging staan en een omvangrijk jaarbulletin
Door zijn kalender op grote schaal
te verspreiden hoopt de vereniging nog meer mensen met de natuur en de problematiek van het
natuurgebied in Vlaanderen in
kontakt te brengen De kalender is
werkelijk voor een breed publiek
bestemd zodat voorafgaandelijke
kennis met vereist is
De folder «Natuur- en landschapsexkursies in 1980» kan bekomen
worden door 20 fr, onder gesloten omslag, op te sturen naar de
Belgische Natuur- en Vogelreservaten V Z W , Regionale Ledenwerking Vlaanderen, Vautierstraat 31
te 1040 Brussel

Wïe zf/fl de bondiefen..?
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• Het einde van de oliemiserie
IS voor ons land hoegenaamd
nog niet in zicht Inmiddels blijkt
ons land wel al terechtgekomen
te zijn in de top-tien van de duurste benzineprijzen ter wereld
Volgens een Amenkaans tijdschrift «Energy Week» staan verschillende Oostbloklanden op
kop In Bulgarije moet vandaag
de dag 3207 frank neergeteld
worden voor een litertje normale
benzine De tweede duurste benzinepomp ter wereld staat in
Oost-Duitsland (de DDR) waar
een liter «normale» 2543 frank
kost Ons land staat te pronken
bij de koplopers met 2210 frank,
waarmee we pronken op de zevende plaats Op naar de top
vijf"?

*• Het wordt steeds meer gewoonte kinderboeken prachtig te
illustreren Lees- en kijkvoer Jij
helpt toch ook mee'' - Een verhaal over onze bedreigde natuur bevestigt de regel De kinderen hebben met het boek hun
handjes vol Het verhaal is onderhoudend, spannend en boeiend
De kleunllustraties betreffende
het beschreven milieu steken vol
plezienge en natuurgetrouwe details Je houdt er de moeilijksten
zoet mee

Vissers van het Japanse Iki-eiland slachtten honderden dolfijnen af De flippers worden 'zeebandieten genoemd omdat ze
de zeegronden rond het eiland onveilig maken De plaatselijke vissersbond zegt dat zijn leden jaarlijks miljoenen verlies lijden omdat de dolfijnen te gulzig zijn De natuurbeschermer Dexter Cate uit de VS sneed eigenhandig de netkoorden door
waarmee de dolfijnen in een baai verzameld worden Daardoor konden zo 'n 250 zeebandieten terug in open zee De vissers
beschuldigen Cate van diefstal van hun dagelijks brood en Cate de vissers van milieumoord Het gerecht zal er zich mee bezighouden en uitmaken wie nu eigenlijk de bandieten zijn (foto upi)

Hoe gaat het met de Areiraweide?
Slecht, dank u!
Ondanks de hardnekkige strijd
van Jan en alleman is men te
Deurne op de Arenaweide toch
fijn aan het bouwen Voor het ak
tiekomitee dat zo moedig weerstand bood tegen de snode plannen geen reden om bij de pakken
te blijven zitten Helemaal met' De
groep wil nu aktie voeren, met langer alleen meer rond het resterende Arenagroen maar ook rond de
onleefbare plekken in gans Deurne In de hoop dat een of andere
gezagsdrager eindelijk inziet dat
er voor elke vierkante meter
groen moet gevochten worden
De tijd dat je van het stadsleven
kon genieten is voorgoed voorbij
Een stad dient daar blijkbaar met
voor, de diktatuur van de efficiën-
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tie heeft daarover beslist en dus
moet alles worden volgebouwd
Dat hebben de jongens en de
meisjes van «Arenaweide groen»
onderhand wel geleerd
Maar er het bijltje bij neerleggen,
dat hebben ze nog met geleerd
Daarom zetten ze een totaalspektakel op «Op stap voor een leefstad», daarmee het Arenaprobleem naar gans Deurne opengooiend
Wat staat er precies op stapel •?
Het hoofdgebeuren is een tocht,
een soort voetrally, vertrekkende
van de Arenaweide langs allerlei
plaatsen waar de problematiek
van de leefbaarheid van de stad
nader bekeken kan worden
Heel de toestand begint zondag

30 maart om 13 uur voor de Ar
naweide (daar zal een reuzegrote
tent staan) Er zijn verschillende
wandelingen voorzien, aangepast
aan leeftijd en interesse
De aktiegroep «Je moet met denken dat het een droge boel zal
worden, aan de
verschillende
pleisterplaatsen zal de nodige ambiance voorzien worden In de grote tent voorzien we rond 16 uur
een kinderprogramma uitlopend in
een programma waar ook volwassenen wat aan hebben
toneel,
optreden van groepen en noem
maar op 's Avonds kunnen de geïnteresseerden dan nog uithollen
in een zaal in de buurt Tot dan'»
Voor meer informatie «Red de
Arenaweide» K Govaertstraat 43
te 2100 Deurne

De ontvankelijken onder hen, de
grote meerderheid dus zullen
beslist geïnspireerd worden om
mee te helpen de natuur zuiver te
houden of opnieuw te zuiveren
Alles samen een toe te juichen
poging om kinderen milieubewustzijn bij te brengen (Jij helpt
toch ook mee' - Een verhaal
over onze bedreigde natuur Laura Ck)nti en Gerda Van Cleemput
Tekeningen Augusta Marcenar Uitgevenj
Alftora-Averbode.
33blzJ
* Na de brochures «Het Neigemt)OS- en «Herfstexploratie in
het Neigemhios» schreef natuurgids-onderwijzer Luc De Smet
een derde
exploratieboekje
«Lente in het Neigembos> Het
werkje is biezonder geschikt
voor leerlingen en hun ouders
maar ook voor alle liefhebbers
van fauna en flora
De verdienste van de auteur is
de gelukkige wijze waarop hij zijn
natuurkennis en zijn ervanngen
met jongelui als ex-scoutsleider
en leraar weet te verenigen in
een boeiend (begeleid) avontuur
«Lente in het Neigembos» kost
net zoals de andere deeltjes
slechts 50 fr en is te bestellen bij
uitg-drukkerij Waegeman, Preulegem 150 te 9400 Ninove (054331424)

•k Vanwege Natuur 2000 ontvingen WIJ zopas het jaarprogramma voor 1980 De Vlaamse
Jeugdbond voor Natuurstudie
en Milieubehoud groepeert jongens en meisjes van 12 tot 15
jaar en heeft als voornaamste aktiviteiten de studie van de natuur
en het ijveren voor het behoud
van het leefmilieu
Er zijn in 1980 kampen voorzien
(ook voor met-leden) in de
Vlaamse Ardennen de Kalmt-

houtse Heide de Camargue Luxemburg Schotland de Ardennen De Blankaart de Snepekensvijver IJsselmeer en Waddenzee Schiermonnikoog StJons-Weert Walcheren en om
het werkjaar af te sluiten een eindejaarskongres te Antwerpen U
kunt kiezen
Natuur 2000 Bervoetstraat 33 te
2000 Antwerpen (031-312604)
• Uit krantebenchten had VUkamerlid Gabnels vernomen dat
in een grindput in Neeroeteren
gevaarli|ke afvalstoffen zouden
gestort worden Aan de minister
van het Vlaamse Gewest Galte
vroeg hij of er wel een vergunning verleend was voor het storten van dat goedje en over welke
stoffen het precies ging
De minister antwoordde «De afvalstof waarvoor de uitbater een
princiepsaanvraag had ingediend
bij de gemeente is vliegas Men
vreest echter dat gezien deze
stoffen zouden gestort worden
door een chemisch bednjf het
vliegas zou vermengd worden
met andere produkten zoals chemische en eventueel toxische
stoffen »
Het goedje zou afkomstig zijn
van een firma uit Maastncht (NU
Maar er werd geen vergunning
verleend voor het storten van de
gevaarlijke gifstoffen
Hoelang gaat men nog dulden
dat onze prachtige Kempen de
vuilnisbelt van Benelux blijft'
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Stovejef
GENK-GELIEREN -

A a n b e l l e n bij S t o v e j e f . N e e , 't is

n i e t o m een k a c h e l te k o p e n . J e f O l a e r t s , o u d - v o l k s v e r t e g e n w o o r d i g e r en g e w e z e n ( o o r l o g s ) b u r g e m e e s ter, is s i n d s t w e e jaar g e p e n s i o n e e r d M a a r , hij b l i j f t
evenwel verkopen: boeken.
B o e k e n dre h i j z e l f g e s c h r e v e n heeft, en die hij b o v e n d i e n o o k n o g «in e i g e n b e h e e r » u i t g e e f t .
Een d i c h t b u n d e l : « T r a l i e k a n t v a n lief en leed».
En, een b u n d e l i n g v a n k u r s i e f j e s : « A l d u s s p r a k S t o v e jef»_
Z o is n o g i m m e r J e f O l a e r t s : e e n m a n d i e a l m a a r b l i j f t
v e r r a s s e n . Een b o e i e n d g e s p r e k is k e e r o p k e e r g e w a a r b o r g d m e t d e e k o n o m i s t , de leraar, d e g e w e z e n
b u r g e m e e s t e r en het p a r l e m e n t s l i d , d e o u d - k w e s t o r
v a n d e K a m e r , d e m e u b e l - en v o o r a l k a c h e l h a n d e l a a r ,
d e s c h r i j v e r , d e d i c h t e r . „ en d e e x - g e v a n g e n e .
«Al heb ik in mijn ingewil<keld
zijden

volgeschreven,

leven duizenden

een schrijver

blad-

werd ik niet»

Jef Olaerts heeft nooit één frank v e r d i e n d met zijn
k u r s i e f j e s in L i m b u r g s e b l a d e n . H i j m o e s t e r v o o r b e t a len o m ze g e p l a a t s t te k r i j g e n . R e k l a m e m a k e n v o o r
zijn winkel- v o o r de kolenkachels van Stovejef.

«Twintig jaar geleden heb ik Jef
Olaerts leren kennen, wij kochten toen een kachel bij CeiinaMaria„ een Vulcana voor Kempense vetkolen! Jef Olaerts
plaatste die kachel op een kwartier, maar hij sprak een uur over
de mijnwerkers
Er volgden
boeiende verhalen over het onderwijs, toneel, muziek, de problemen van Genk.. Hij heeft ons
huis, maar tegelijkertijd ons hart
verwarmd. Na twintig jaar blijft
Jef de verstrooide professor en
enkele keren nog het vurige
temperament Maar voor hen die
hem kennen is hij de man met
een ijzeren gezondheid, een onvermoeibare werkkracht, en een
onaantastbaar groot geloof, een
man met een grandioze pen, met
een bewonderenswaardige bekommernis voor mens en maatschappij, een wijze filozoof met
een gouden hart, en een vriend
voor het leven!»
Een goeie vriend van Stovejef,
Jan Maesen, schetst in een
«woord vooraf» zeer passend
de man die Limburg warmte gaf

Hoe Stovejef ertoe gekomen is
kachels te verkopen, kursiefjes
en gedichten te schrijven.?
De reden is van politiek aard: ze
staat vermeld op de achterflap
van zijn beide boeken:
«Toen bij de aanvang van zijn
proces, op 14 september '46, na
dag op dag twee volle jaren internering de voorzitter van de
Krijgsraad hem naar zijn beroep
vroeg antwoordde de gewezen
oorlogsburgemeester
Jef
Olaerts lakoniek en feitelijk naar
waarheid «gevangene van de
Belgische staat» De voorzitter,
verontwaardigd alsof hij zich
persoonlijk beledigd achtte, bekeek zijn beide mederechters
met een blik van «Hebt ge dat
gehoord», en zich kerend tot de
beklaagde
(beschuldigd
de
troon van koning Leopold III aan
het wankelen te hebben gebracht) beet hij hem toe «En ge
zult het nog lang blijven!»
En aldus geschiedde het dat Jef
Olaerts ruim de tijd kreeg, namelijk tot 23 november '49, om
zijn toenmalig beroep van ge-

vangene verder uit te oefenen.
Vijf jaar, twee maanden en tien
dagen Internering werden hem
geen kanker voor het leven. Jef
Olaerts hield zich kranig en bevrijdde zichzelf met de dicht- en
schrijfkunst De titel van zijn
dichtbundel «Traliekant van lief
en leed» liegt er trouwens niet
om.

Zon en aarde zoenen
In het eksemplaar dat we van
hem
mochten
ontvangen
schreef de dichter: «Harde tijden gingen voorbij»Jef Olaerts: «Ik werd in de gevangenis gestopt toen ik vijfjaar getrouwd was en drie kinderen had
Ik ben tijdens de oorlog burgemeester geweest in Genk Dat
zegt al genoeg Mijn hechtenis
werd vooral geargumenteerd met
mijn aktieve funkties in het VNV
en om wat ik als hoofdredakteur
van «Toekomst» schreef
Ik ben ook getuige geweest in het
proces van Brauns, en er werd
daar een brief voorgelezen
die
Brauns doorgezonden had naar

Elias Begrijp je, al die dingen samen waren ruimschoots
genoeg
om mij «te zoeken»
Nochtans
was ik in de oorlog manifest antiDuits geworden en in mijn laatste
artikel in «Toekomst» benadrukte
ik tegelijk het Diets karakter van
ons volk en waarschuwde ik tegen de verduitsing Maar kijk, ze
hebben me gezocht en gevonden Maar ze hebben me niet
klein gekregen Ik heb in de gevangenis droeve dingen meegemaakt Ik heb gezien hoe ze een
oud-leraar van me, pastoor Jan
Spitz, hebben laten
kreperen
Over hem heb ik een gedicht geschreven Ge moet dat lezen Ik
heb er mijn verontwaardiging in
geuit De eenzaamheid in de gevangenis trachtte ik almaar te
overwinnen met schrijven Dat is
mijn grote kracht geweest Ik heb
me verweerd tegen die tralies, tegen die lichamelijke
onvrijheid,
door mij geestelijk vrij te vechten
Zo heb ik menig gedicht geschreven voor mijn vrouw Celina-Maria een gedicht van 100 verzen
zelfs

Later ben ik dan maar bij vlagen
blijven dichten om me af te zetten
tegen dingen die verkeerd lopen,
om de zon en de aarde te zoenen
Hoe vind je dat gedicht van «De
Witte Maagd»'' Ik schreef het in
Zutendaal waar Starfighters de
heilige Stilte kwamen
verscheuren»
— Je hebt nogal lang gewacht
met de publikatle van je gedichtenJef Olaerts «Het dichten was op
de eerste plaats bedoeld voor
mezelf en mijn vrouw Maar nu
heb ik er toch een aantal gebundeld in «Traliekant» om ze met
verloren te laten gaan
Maar ook om met deze publikatie
een uitdaging te bieden aan diegenen die destijds van ons onmensen trachtten te maken en er
jammer genoeg voor vele Vlamingen in geslaagd zijn Tevens zijn
de gedichten een getuigenis voor
al die andere mensen die zoals ik,
ontsnapt zijn aan de aftakeling
Nu ben ik mijn memoires aan het
schrijven een stukje oorlogsgeschiedenis om een verheldering

Hoe de ex-gevangene, ex-kachelhandelaar en ex-parlementslid
Jef Olaerts schreef en nu nog denkt over de repressie, kachels,
de zon en de aarde, de kleine en grote politiek,
over Jos Van Eynde en Leo Tindemans, over het vermeende
pluralisme...
Stovejef gaf zopas twee bundels vrij: een gedichtenbundel
„Traliekant van lief en leed", en een verzameling van kursiefjes
„Aldus schreef Stovejef".
Jef Olaerts, verrassend, innemend en begeesterend,
zoals immer... Een exklusief gesprek met Stovejef.
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op aan politiek wordt gedaan is
bijwijlen amoreel »

te geven van wat de kollaboratie
echt geweest is Ik hoop de gelegenheid te knjgen met deze nieuwe uitdaging klaar te komen»
— Uw ander boek «Stovejef» is
daarentegen, heel ironisch, nogal aan de lichtvoetige kant...
Jef Olaerts. «Als ik over dat boek
spreek dan moet ik over mijn periode als kachelhandelaar vertellen
Ik ben in '49 vrijgelaten, maar het
zou tot '65 duren vooraleer ik eerherstel zou krijgen En wat doe je
dan'!' Je maakt geen kansen als
staatsambtenaar, je krijgt geen
job in het onderwijs, als journalist,
en noem maar op Ik ben dan
maar handelaar geworden
eerst
in meubelen en alle soorten huisraad, maar de vier Olaertsen hebben dan in '52 aparte winkels geopend Ik ben dan maar handelaar
geworden eerst in meubelen en
alle soorten huisraad, maar de
vier Olaertsen hebben dan in '52
aparte winkels geopend Ik werd
de «kachelspecialist»
Nu moet ge weten dat ik langs
geen kanten iets van kachels afwist Het was voor mij een enorme ondekking om die warme ziel
in huis tot in zijn kleinste vezels te
leren waarderen, de bouw van de
kachel de verschillende soorten,
het
verbrandingsproces,
de
schoorstenen
Het stemde mij
droef dat zo weinig mensen de
kachel de nodige waardering toedragen Daarom ben ik dan maar
over kachels beginnen schrijven
en over schoorstenen
Ik heb
zeer veel over schoorstenen geschreven, alleen al omdat de
mensen zoveel duizenden franks
erdoor jagen En omdat je als handelaar toch publiciteit moet maken heb ik de «De Mijnstreek- en
«Hier Genk" die korte stukjes dan
maar als betaalde inlassingen laten plaatsen

— Amoreel...?

25 jaar geleden Stovejef op de handelsfoor
chels en verwarming
Elke kachelverkoop was voor mij een geboorte, ik heb veel stoven verkocht maar niet aan de lopende
band
Ik heb herhaaldelijk, ook op een
verbruikersraad, mijn visie op het
werk van de handelaar benadrukt, een goeie handelaar is er
niet op uit om mensen te bedriegen»
— Nu over iets anders: In '68

Met een gouden
hart geschreven

Ik heb er in al die jaren meer dan
duizend
geschreven,
stukjes
voor het volk Na verloop van tijd
beperkte ik mij niet meer tot kachels en schoorstenen,
maar
schreef ik over alles wat rondom
mij, in Genk, in ons land, in de wereld geschiedde
Maar de warme kachel bleef mijn
lievelingsonderwerp».

• • •

Van Jef Olaerts was in brede kring zeker geweten dat hij exgevangene is, ex-kachelhandelaar (Stovejef) en ex-parlementslid.
Maar, schrijver en dichter, auteur van meer dan duizend
«stukjes»-? Met de publikatie van zijn twee bundels verrast Jef
Olaerts (andermaal) de buitenwacht.
Hoe hij er in geslaagd is om een drastische selektie te maken uit
zijn omvangrijk dicht- en prozawerk Is ons een raadsel.
Grasduinend in de beide bundels van Stovejef kwamen we er
maar niet toe een kleine selektie te maken voor «WIJ»; toch deze
drie stukjes en één gedicht-

— Je bent zo biezonder populair geworden als Stovejef.
Jef Olaerts: «Tja, de arbeiders en
mijnwerkers uit de streek kwamen bij mij hun kachels kopen Ik
ging de kachels zelf plaatsen Ik
kroop op de daken Ik liep achteraf even langs om de goede
werking te kontroleren
In een
staminee liep ik ook wel eens binnen, en was er geen gebrek aan
gespreksonderwerpen
met Stovejef
Ah, ik ben nog zelfs lesgever geweest bij «De Bond» over ka-

Het debat rond
de Voerstreek
Hoe het mogelijk is dat er rond
de Voerstreekproblemen
zoveel
valse profeten met sukses orakelen en de kleine man in het harnas jagen begrijp ik niet. Waar
ligt de Voer? Welke is de volkstaal?
De Voer is ouder dan België en
de taal die men er spreekt ook

In Memoriam

J. Spltz

Dat GIJ daar moest sterven GIJ die nobel waart van ziel en WIJS in 't denken.
Prinsenkind van God, - gevangen, met ons
toen 't kreupel volk, ons kondde 't blinde haatgetij
en over ons ware streven 't monstermasker hing
waarin we niets herkennen van ons wapenschild
GIJ die met ons waart
en zegende ons, verschopten,
zelf verschopte,
Dat GIJ daar moest

sterven

Mijn droefheid is vol bitterheid,
die gij niet wilt,
want zeker stierft ge met uw Hoop
die langer is dan dagen
en ons 't hopen gaf op uw woord
dat God IS goed en 't leven schoon zo zwaar dit is te peinzen in ons lot
E.H. Dr J. Spitz overleed op
12 november 1945 in Belgische
gevangenschap.
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kwam Stovejef als VU-volksvertegenwoordiger in de Kamer.
Jef Olaerts: Omdat ik gekant ben
tegen elke vorm van kumul heb ik
de kachelverkoop toen aan een
zoon overgelaten
Die tien jaar als
parlementslid
hebben mij biezonder veel bijgeleerd, maar ik heb evenwel geen
onverdeeld goede indruk van het
politiek werk Een parlementslid
verdort ais mens, de wijze waar-

Maar in de geest van de gewone
man trachten de profeten een
beeld te schilderen alsof daar de
Belgen van Julius Caesar wonen.
De Voer is Nederlands. De grens
die daar ooit werd getrokken was
niet de grens tussen volkeren of
kuituren. Het was een echte Belgische grens en wie Destrée of
Paardekooper kent, begrijpt wat
ik bedoel.
De politiekers, de herders en de
honden die de Vlaamse kudden
in hun veelkleurige
politieke
schaapstallen drijven, roep ik
toe: Doet voort, melkt en scheert,
vloekt en scheldt. Doet voort terwijl De Gaulle en Adenauer over
hun oude bloedige veten heen
mekaar de handen reiken opdat
Europa eindelijk leve, doet voort,
gij farizeeërs, en roept de vijand
in ons klein huis en zegt hem:
Verdeel en heers!
Maar de winter is daar en ik ga
stoven verkopen.

Jef Olaerts: «We leven te veel in
een partikratie De grote partijen
gaan zover met hun machtsvorming dat ze de waarheid geweld
aandoen Daarvoor dient bij voorbeeld het gestroomlijnd
stemmen
in kamer en senaat Parlementsleden kunnen nauwelijks nog volgens hun eigen visie stemmen de
partijen dikteren hun visie aan de
fraktieleden Zo maak je slechts
bij grote uitzondering een stevig
debat, een grote
konfrontatie,
mee in het parlement Maar de
parlementsleden
zelf
hebben
daar ook wel schuld aan Op de
tribune wordt er «gespeeched»
voor de kiezers er wordt daar
veel komedie opgevoerd Hetzelfde geldt trouwens geregeld voor
de amendementen-komedie
die
wordt
opgevoerd
Ik heb me in dat halfrond dikwijls
biezonder geërgerd De grootste
komediant die ik van nabij aan het
werk gezien heb was Jos Van
Eynde Die man kon op het even
welk moment de heiligste verontwaardiging veinzen, die spuwde
scheldwoorden
uit in het gelaat
van politieke tegenstrevers
om
dan twee minuten later schouderklopjes te geven (maar dan
niet in het publiek) Zolang hij op
de tribune stond keerde hij zich
met demagogische
woordspelerij
naar de pers om zijn kiezers te
bereiken Zielig was dat

afgegaan door de beminnelijke
moeder en gevolgd door de stralende vader. Het was een heel
biezonder geluk dat deze mensen geschied was. Zij kregen hun
eerste kindje toen ze bij de veertig waren: 't is te zeggen, half zo
oud als Zacharias en Elisabeth,
toen zij
Johannes
kochten
Reeds waren de woorden van lof
en bewondering, die ik zou uitspreken, zich aan 't melden in
mijn brein en wat gebeurt er?
Mijn lodderig oog ontwaart een
Surdiac en mijn lichaam vangt
zijn weldoende stralen op. Ik
glimlach voldaan en spreek de
volgende historische
woorden

Ik was ook beschaamd dat ik in
hetzelfde gezelschap zat van een
ander
meesterlijk
demagoog,
Willy Declercq Ook bij een figuur
als Leo Tindemans vind je geen
eigenschappen van staatsmanskunst het gaat immer om koele
politieke persoonlijke
berekeningen»
— Ontgoocheld dus over de
kleine politieke wereld-.?
Jef Olaerts. «Ik ben me toch ernstige vragen gaan stellen Zo bij
voorbeeld wat betreft het pluralisme Ik heb als beheerder ontslag
genomen bij de Ekonomische Hogeschool Limburg omdat ik het
niet langer kon aanzien dat mijn
aanwezigheid slechts goed was
om een vals pluralisme te dekken
— De filozofie van Stovejef
over de politiek, over de gang
van zaken, kan bezwaarlijk beter
of op een aangenamer manier
weergegeven worden dan met
de bundeling van de kursiefjes
in «Aldus sprak Stovejef»
Met
zijn stukjes, stuk voor stuk betaalde publiciteit voor zijn kachels, bracht Stovejef in feite
avant-la-lettre een stevig pleidooi om anders-te-gaan-leven.
Wie interesse heeft voor de twee publikaties van Jef Olaerts moet bij de
auteur zelf terecht Neerzi) 5, 3600
Genk Aldus schreef Stoveief (140
biz met foto's) kost 200 fr Traliekant
van lief en leed (48 bIz met illustratie)
kost 100 fr Rekeningnummer
KB
453-0139531-38 En graag 50 frank extra voor de verzendingskosten

uit: -Dat is nu eens een stoof, hé
madame».
Nog waren deze woorden op
mijn lippen niet bestorven of ik
voelde mijn grondvesten wankelen onder het gewicht van mijn
enorme taktloosheid. Ik wendde
me naar het kindje, maar het onheil was geschied. Het was te
laat, onherstelbaar. De moeder
en de vader bezagen me met onverholen ontgoocheling. Zij nam
haar bengeltje toch uit de wieg,
zeggende:
«Kom maar hier mijn kindje, die
meneer, die denkt aan niets dan
aan stoven.» Ik zal het me nooit
vergeven.

Te gast in Zutendaal

Het kindje
en Surdiac
Beroepsmisvorming
bij een kachelhandelaar
Het kindje was hun afgod en ik
mocht er naar gaan kijken. Nu, ik
ben al ettelijke keren naar kindjes gaan zien in mijn leven daar
ik, indien mijn boekhouding juist
is, zeven zusters heb, vier broers,
achtmaal vader werd en negen
keren peter. Trots deze overvloedige ervaringen, ging ik met verse ontroering de kamer op, voor-

Hoeveel honderden vrienden van Stovejef hebben reeds op zijn buitenverblijf in Zutendaal aangename momenten doorgebracht. Politieke vrienden en vooral gewone vrienden. Celina Maria en Jef waren in
juni van vorig jaar nog het gastpaar voor de topwervers van « WIJ» en
enkele belangstellende parlementsleden die er om en bij een aangename barbecue de welverdiende prijzen mochten in ontvangst nemen.
Huize Olaerts is nooit anders dan gastvrij geweest.
(hds)
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En nog maar eens de Gong Show. Wij schreven dat de mislukking van deze anti-show (zoals de BRT-mensen dat gewrocht
zo mooi weten te omschrijven), niet het minst te wijten was aan
het debiele panel. Wij zijn pro de formule; daar zou wat van te
maken zijn. Maar het ontbreekt ons in Vlaanderen aan juryleden
die enige zin voor humor hebben of die een eventueel aanwezig
greintje humor op een intelligente en ongeforceerde wijze in
daden, replieken of kritieken weten om te zetten. Hoe prachtig
zou het zijn: de Gong Show met in de jury bv. Rita Corita, Jos
Brink en André Van D u i n ! In de voorbije shows is Zaki totaal afgegaan. De vrouwelijke tegenspeelsters waren al even humorloze vaten. De enige die begreep waarover het ging en die ietwat op de formule in kon spelen was Johnny Voners. En dat is
ook al geen hoogvlieger in onze ogen. Aangezien wij vrezen dat
de BRT in Vlaanderen geen ge&phikte juryleden zal vinden en
wij menen dat met de jury de show valt of staat, stellen wij voor
dat de Gong Show meteen opgedoekt zou worden.

De grabbelton
^ ^
^ m
^^1

Vrijdag. — Na de Amerikaanse musical Car Wash, een
middelmatig produkt van Michael Schultz (1977), brengt
BRT 1 een portret van de Amerikaanse filmregisseur
Francis Ford Coppola, een man die het tegenwoordig
«doet» in de filmwereld. Zijn portret werd gemaakt door de Engelse commerciële televisie. En niemand zal het ons kwalijk nemen,
dachten wij, als wij hier de wens uitdrukken dat wij dat portret liever hadden gemaakt geweten door onze eigen Roland Lommé.
^ ^
Zaterdag. — BRT brengt In de namiddag de film Sieg^ V
fried, een Duitse produktie van Harald Rein! (1966) met
^ ^ ^
als onderwerp de Niebelungen-saga. Een enige gelegenheid om kennis te maken met de bekende saga. —
Tros (Ned. 1) start met de jeugdreeks De vijf, die al op BRT heeft
gelopen. Dezelfde zender brengt laat op de avond de film Leopard in the snow, geen meesterwerk, maar toch een werkstuk
dat omwille van het scenario enige aandacht verdient: een mooie
jonge vrouw die het thuis niet meer ziet zitten, vlucht van haar
schatrijke en despotische vader weg. Zij raakt vast tijdens een
sneeuwstorm en belandt in het huis van een vroegere autoracekampioen die omwille van zware verminkingen de wereld de rug
heeft toegekeerd. Tussen hen beiden ontwikkelt zich een moeizame liefdesrelatie... — De Vara (Ned. 2) probeert regelmatig in de
schijnwerpers te komen met eigen produkties. Ditmaal hebben zij
gegokt op een reeks rond een reünie van oud-studenten die een
achttal jaren geleden afgestudeerd zijn.
Zon dag. — 's Zondagavonds staat alles op een laag pitje. Vanavond zouden wij jullie toch durven aanraden
om te kijken naar 'n Vuile egoïst, een blijspel van Frangoise Dorin, in vertaling van Guus Verstraete jr., met
Guus Hermus en Georgette Hagedoorn In de hoofdrollen. Het
gaat over een geslaagde vrijgezel die gesteld is op rust en orde.
Zijn netjes uitgestippelde leventje wordt echter verstoord door
enkele dames (BRT). — De fans van de te vroeg overleden Claude Francois stemmen af op RTBF: een 1 uur durende herdenkingsshow. — VPRO (Ned. 2) brent de fascinerende film The Raven van Roger Gorman (1963), naar de gelijknamige roman van
Edgar Allan Poe. Met Vincent Prince, Peter Lorre, Boris Karloff.

e
^ ^
^ ^ 1
^ ^ ^

Maandag. — Ommekaar (BRT) gaat ditmaal over Ziek
zijn in het ziekenhuis. Over bijstand aan mensen die
maandenlang, soms jarenlang in het ziekenhuis moeten
verblijven. Haal de zakdoeken maar boven. Op Ned. 1
wordt de film Mayerling gedraaid, een Brits-Franse produktie van
Terence Young (1967) met Catherine Deneuve, Omar Sharif, Ava
Gardner, James Mason e.a. De film verhaalt een van de bekendste liefdestragedies uit de geschiedenis: het drama van Mayerling.
^ ^
^11
^^1

Dinsdag. — De Gong Show (BRT1) heeft het dus
overleefd. Meer kommentaar zie hierboven. — In Kijk
Mensen (BRT 1) gaat het over de verloedering van de
volksbuurt Klein Begijnhof-Heembeemd (Mechelen). —
Ecce Homo (Filmtribune - BRT 2) is een verhaal over de 24-jarige
Italiaanse universitair Michele, een onhandige, idealistische jongen, een dromer met uiter st linkse ideeën.

^ ^
^ ^
^ ^ J

Woensdag. — BRT 1 start met een nieuwe westemreeks: Alias Smith & Jones. Twee bekeerde misdadigers willen hun vroegere fouten goed maken en proberen als de Idealistische cowboys Smith en Jones het onrecht uit het Wilde Westen te helpen. Een moeilijke opdracht! Eén
van de hoofdrolspelers, Pete Duel (Smith) kon die dualiteit zelfs
niet meer verwerken en pleegde na de zoveelste aflevering zelfmoord.. — BRT 2 brengt een Tsjechische film De Heksenkamer
over een heksenjacht In Tsjechoslovakije op het einde van de 17e
eeuw. Een interessant onderwerp aangezien onze contreien ook
meer dan nodig met dat fenomeen af te rekenen hebben gehad.
De film wordt gevolgd door een debat over... heksen, hekserij en
heksenjacht. — De N O S (Ned. 1) heeft de gewoonte aangenomen om 's woensdags tv-films of tv-stukken te brengen waarin
een sociaal probleem aangepakt w o r d t In de tv-film Hel begin,
een Noorse produktie, gaat het over een jong stel dat gelukkig is
met de geboorte van het eerste kindje. De stemming slaat echter
om wanneer de jonge ouders er zich bewust van worden dat hun
kindje een gespleten gehemelte heeft

^ ^
^Ku
W^

Donderdag. — Wij lopen niet hoog op met Franse tvprestaties. Molière is daar een uitzondering op. De BRT
zij (eindelijk) geloofd voor het initiatief om die reeks te
brengen: een tijdsgetrouw en interessant beeld van de
zwarte periode waarin de uitzonderlijke Molière heeft geleefd en
gewerkt: midden 17e eeuw. — De zaak Jezus (Ned. 1) Is een reportage van een burgerlijk proces dat werd gevoerd tegen de advokaat/auteur Jacques Isorni die de joden vrijpleit van alle schuld
m.b.t de dood van Jezus Kristus. Het hof stelde hem in het gelijk.
— O p Ned. 2 (Tros) start de reeks naar het veelbesproken boek
van Pete Hamil De laatste ronde (Flesh and blood), een boek dat
begrijpelijkerwijze, nogal wat stof heeft doen opwaaien. Het gaat
immers over een aantrekkelijke jonge vrouw die door haar vlinderachtige man in de steek wordt gelaten. Zij heeft nog maar één
houvast in het leven: haar zoon.
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Vrijdag
MAART
BRT 1
1400 Schooltelevisie. - 1800 De
Kwieken Cf) - 18,20 Klem, klein
kleutertje — 18.35 Open School
(elektnciteiO. — 1905 Openbaar
kunstbezit (Museum Mayer van
den Bergh). — 1945 Nieuws. —
20.15 Car wash (film). - 21.50
Francis Coppola (porter van een
ster). - 22.40 Nieuws

ITV
13 30 Achter de schermen van de
tv Creportage) — 1400 Nieuws en
regionaal nieuws — 15.00 Middagmagazine — 18,15 Happy DaysBurlesque Cf) - 20.30 Play your
cards nght Cspel, show). — 22.30
Fully Licensed for singing and dancing (show en humor) — 2300
Nieuws — 2335 Southern report
Cdok) - 005 Soap Cf.) - 035 The
late, late premiere (film)

Zaterdag
8 MAART

BRT 2
20.15 The Muppets. - 20.40 Voor
God en vaderland (dokj. - 22.15
Dag aan dag.

NED. 1
18.55 Nieuws. — 1859 Barbapapa
(f). - 19.05 Popeye Cf). - 19.10
Laurel en Hardy. - 19.30 De Ombudsman. — 20.00 Twee voor
twaalf Ckwis). — 2040 Nieuws gezichten In Vare's voorstelling
Cshow) — 23.00 Een jaar na Harrisburg Cf). - 23.45 Nieuws.

NED. 2
18,55 Nieuws. - 18.59 Matt en
Jenny Cf) — 19.25 Kies (reportage). - 20.00 Nieuv^ra. - 20.27 Geheim kommando CO. — 2120 Minivoetbalshow. — 22.10 Hier en nu.
— 22.50 Vandaag de dag... Creportage). — 23.05 Praten met de minister-president — 23.15 Nieuws.

RTB 1
17.45 Salvator et les mohicans de
Paris CO. - 19.30 Nieuws. — 1955
A suivre Cmagazine). — 21.25
Northern lights Cfilm).

RTB 2
19 55 La légende Irlandaise CO.
2045 Vendredi-sports.

ARD
16.20 Der volkseigene Harz Creportage). - 20.00 Nieuwre. - 20.15
Flittenwochen Cfilm). - 23.25 SonderdezernatKI CO. - 0.30 Nieuws.

ZDF
16.00 Querschnitt - 18.35 Laurel
en Hardy. - 19.00 Nieuwre. 19.30 Auslandsjournal. — 20.15
Derrick CO. - 21.15 Tele-Zoo
CdokJ — 22.00 Heute-Joumal. —
23.05 Abrechnung in San Francisco Cfilm). — 0.40 Nieuws.

ARD 3
2000 Nieuws. — 21,00 Momenta
— 22.45 Computer-misdaad Cdiskussie). — 23.30 Nieuws.

LUX.
18.10 Geheimen van reptielen
CdokJ. — 19.45 Entre chiens et
chats CdokJ. - 19.55 Aujourd'hul
en bref. — 20.00 De danseres van
Las Vegas CO. - 21.00 Le visiteur
de la nuit Ctv-film).

TF1
18.57 Echt gebeurde, ongewone
verhalen. — 20.00 Nieuws. —
20,30 Miss Mabel Cteater).

A2
2000 Nieuws. - 20.35 Petit dejeuner compns CO. — 21.35 Apostrophes. - 22.55 Nieuws. - 23.02 Le
roi Cfilm).

FR. 3
20.30 Le nouveau vendredl Creportage), — 21,30 Les menteurs Ctvfilm). — 22.25 Nieuws.

BBC 1
1400 Middagmagazine. — 21 20
Francis Durbndge Cthrillerreeks),
— 21.50 Point of view aV-kntiek).
- 22.00 Nieuws - 22.25 The Eddie Capra Mysteries Cf.) - 23.15
The Moving Line CTalk show) —
23 45 Nieuws - 23 50 One of those things Cfilm),

BBC 2
18,40 Flash Gordon Cs-f) - 1900
Reeks naar oude Chinese verhalen - 20 35 Nieuws, - 20,45 Portret van de Hongaarse fotograaf
André Kertesz, — 21,10 Filmmagazine - 2200 Biljarten, - 22,25
Golf — 23,15 An evening with James Galway, — 005 Jazzmagazine, — 035 Nieuws — 050 Friday
night Claatavondmagazine),

BRT 1
14.00 Open school. - 15.30 Dag
aan dag. — 16.00 Siegfried Cfilm).
— 18.00 Gedeon CfJ. - 18.05 Oscar, het konijn Cf.). — 18.15 Disneyland. — 19.00 Ballonvaart over de
Alpen Creportage). — 19.45
Nieuws, — 20.10 De Kollega's CfJ.
— 20.45 Terloops. — 21.30 Sloane.
— 22.20 Sporthelden uit de hele
wereld. Murray Rose. — 22.50
Nieuws.

NED. 1
15.30 Nieuws. — 15.32 Jan de muzikant — 15.35 Het hondje Rexi
CfJ. — 15.45 De kleine pingoeïn CfJ.
- 15.55 De vnenden van Anna
Cjeugdfilm) — 18.30 Sesamstraat
- 1855 Nieuws. - 18.59 De vijf
CfJ. — 19 25 De showbizzquiz. —
20,40 De Hulk CfJ. - 21.37 Nieuws.
- 21.55 TROS Sport - 22.10 The
Leopard in the snow (film). —
2350 Nieuws.

NED. 2
18.55 Nieuws. - 18.59 Rpo in
West Best CfJ. - 19.25 Leven en
overleven CdokJ. — 20.00 Nieuws.
- 2027 Reünie (fJ. - 20.52 Mike
Burstyn show. — 21.50 Achter het
nieuws. — 22.20 De Onedin lijn. —
23.10 Voetbal '80. - 23.50 Nieuws

RTB
18.30 Folllies (pop). - 19.00 Waalse aktualiteiten uit Namen. — 19.30
Nieuws. — 19.55 Le jardin extraordinaire. — 20.25 L'intrépide Cfilm).,
— 21.55 De Brie et de Broc Cvariétè). — 22.55 Nieuws.

ARD 1
20.00 Nieuws. — 20.15 Vom Fischer und seiner Frau (musical). —
22.05 Nieuws. — 22.25 Auftrag
Mord. — 0.00 Nieuvtre.

ZDF
20.15 Ich war eine mannliche Kriegbraut Cfilm). — 21.55 Nieuws. —
22 00 Das aktuelle Sport-Studio. —
2315 Josh CfJ. - 0.05 Nieuws.

ARD 2
19.55 Journal 3. — 20.00 Nieuws.
— 20.15 Songfest Cgedichten van
Bernstein). — 21.30 Jazz board
ball — 23.30 Tips für Leser.

LUX
1955 Aujourd'hui en bret - 20.00
HO Cfilm). - 21.40 Ciné-sélection.
- 22.12 Feu de paille Cfilm) 2350 Programma-overzicht

TF 1
2000 Nieuws. — 20.30 Numero Un
Cvanété). — 21,35 Anne Karenine
Cf) - 22,28 Sportnieuws - 23,28
Nieuws

A2
2000 Nieuws, - 20,35 Petit dejeuner compns Cf,), — 21 35 Interneige
1980 Cmini-spel-zonder-grenzen).
- 2235 Bah Creportage), - 23,25
Nieuws

FR 3
20,30 Histoires étranges CfJ, —
2200 Nieuws, - 22,20 Ciné regards Cfilmfragmenten),

BBC 1
1030 Gevarieerd magazine —
1330 Sportnamiddag. — 1755
Atletiektornooi, — 2220 Nieuws,
- 22 30 Sportreportage - 23 30
Parkinson's Talk Show, - 030 Bilko Cf)

BBC 2
838 Open universiteit — 16.25
Ziegfeld Follies Cfilm) - 18.00
Chopsticks Chumor en muziek). —

20.25 Free to choose Cdiskussie).
- 21,30 High Sierra Cfilm), - 22,10
Ireland CdokJ - 23,15 Best of
friends CTV-spel), — 0.15 Nieuws
en weerbencht — 0.35 Zabrinskie
Point Cfilm).

— Hoe Bernard 't
spelen verleende, e€
van Paul Koeck m
Vercammen, Mia Gri
Mello.

ITV
11.30 Tiswas Chumor, show). —
13 30 Sportmiddag. - 17.50 Sportuitslagen. — 18.05 Nieuws. —
20,00 Skullduggery Cavonturenfilm), — 23,30 Regionaal nieuws. —
23.35 Where's Jack.

ARD 3

19.00 Rockpalast — 1
im Westen - 1955 Je
2000 Nieuws - 2015
auf unserer Erde (natu

LUX.

Zondag

[

19.00 Nieuws. — 1
Luxembourg hebdo. —
Aillaud CportreÜ, - 20,C
maison dans la prairie C
Colinot, trousse-chemis

9 MAART

TF 1

BRT
9.00 Voor boer en tuinder. — 9.30
Doe mee. — 10.00 Eucharistievienng vanuit Werchter. — 11.00 Konfrontatie CdebaO. — 12.00 Nieuws
voor gehoorgestoorden. — 14.30
Open school. — 15.00 Sesamstraat — 15.25 Lieve Francesca
Cjeugdfilm). — 16.10 Statk)nromannetje Cfilm). — 16.30 VeWlopen
CLandencross) Creportage). —
17.15 Sportuitslagen. - 1720 Studio Vrije Tijd. — 18.30 Gedeon (O.
— 18.35 Oscar, het konijn CO. —
18.45 Geheimen van de zee CdokJ
— 19.35 Lachertjes Ckortfilm). —
19.45 Nieuws. — 20.00 Sportweekend. - 20.30 'n Vuile egoïst Cteater). — 22.30 Nieuws

19,25 Les animaux i
CdokJ- 2000Nieuws,
folie des grandeurs Cfilr
Phantasmes de Pierrot

NED. 1

18 20 Reeks over antic
Nieuws. — 20.15 Flii
Phoenix Cfilm). -23.15
sialists Cdiskussie). —
Japan CdokJ.

1900 Nieuws. - 19.05 Staaltje de
lokomotief (O. - 19.10 Lassie CO.
— 19,35 U zij de glorie Ckoorzang).
— 20.20 Ja, natuurlijk Ckwis). —
21 50 Ander nieuws Creportage).

NED. 2
15.30 Nieuws. - 15.35 Artiestencafé Cvarlété) — 16.15 Charlie's
Angels CO. - 17.05 Studio Sport 1.
- 17.40 Klem. — 17.50 Geglinster
aan de hemel CdokJ — 18.40 Sesamstraat — 18.55 Cinevisie. —
19.20 Studio Sport 2. - 20.30 Humanistisch Verfc)ond. — 20.35
Nieuws. — 20.40 VPRO - Cinema.
- 21.50 The Raven (thriller). -

RTB
13.00 Nieuws. — 13.05 Concertissimo. — 15.00 Visa pour le monde
Ckwis). — 17.15 Les jeux olympiques, reflet de l'histoire CdokJ —
18 45 Circus. — 19.00 Le week-end
sportit - 19.30 Nieuws. - 1955
Claude Frangois Cretro), — 21,55
Le soup9on Ctv-film),

A2

20.00 Nieuws, - 20,35
bourCO. - 22 05 Par e
Cdok.) - 22.35 Jazz

FR. 3

20.00 Humoristisch pro
20.30 Une vie d'aven
Nadar. - 21.25 Nieuw
Linvité de FR 3 CVenis
Le cameraman CfNm).

BBC 1

BBC 2

18.15 Rugbywedstrijde
Nieuws. — 19.40Finan(
misch magazine — 2(
CdokJ. - 22 30 Gone f
- 23.25 A detectives
tage over het detectiv

ITV

12.00 De positieve as
het ouder worden, — 1
re Cnatuursene) — 13
teitenmagazine — 15,4
Zuid-Engeland, — 23 3(
Bank show Ckultureel

Maande

10 Mi
BRT 1

ARD 1
- 18,30 Nieuws, - 18,33 Die
Sportschau, — 19,15 Wir uber uns.
- 1920 Weltspiegel. - 2000
Nieuws - 2015 Tatort CO. 21,45 Energie sparen - machen sie
mit! - 21.50 Nieuws - 21.55
Dich, freies Georgien, male ich Creportage).

ZDF
9,45 Programma-overzicht —
1015 Leonard Bernstein dirlgiert
— 1555 Die jeckes Cti/-spel) —
1700 Nieuws. - 17,02 Die SportReportage, — 1900 Nieuws, —
1910 Bonner Perspektiven —
1930 Heut' geh'n wir bummeln
Cmusical) — 21 05 Nieuws —
2120 Molière Ctv-film) - 2215
Kinderen praten met vooraanstaanden — 23 00 Psalmensymfonie CballeO, - 23,25 Nieuws

14,00 Schooltelevisie deon CfJ - 1805 Hi
18.30 Open school mee, - 19.30 Verkeei
- 1945 Nieuws - 2C
dobbel - 21 00 Ontsni
te Cf) -2150Ommek<

NED. 1

1855 Nieuws. - 18.E
angels Cf,). - 1947 KIe
2020 Mayerling Cfilm)
Nieuws — 21.55 May
volg) - 2305 Nieuws

NED. 2

1855 Nieuws. - 18
Snuggles Ctekenfllm).
Avro's Toppop — 20
— 20 27 Avro's puzzek
Televizier magazine —
ruiter njdt voorbij (f) cutera CNationaal Reunr

6 MAART 1980

W-PROGMMMKS
RTB 1

MAART

RTB 2
19 55 Wallonië immediate (met o a
een portret van Sidmar) — 2025
Emission Wallonne — 21 10 Les
Maclotes (Waals teater) - 2200
Nieuws — 2220 Lundi-sports

14 00 Schooltelevisie - ISOOGedeon (f) — 18 05 Sesamstraat —
18 30 Open school - 19 00 Jazz
in de schuur — 1945 Nieuws —
2010 De Gong-show 2050
Klem Begijnhof-Heembeemd te
Mechelen (dok) — 21 40 Jij of wij
(kwis) - 2210 Tenuto - 2305
Nieuws — 23 20 Einde van de uitzending

2000 Nieuws - 2015 Rot und
Schwarz ( f ) — 21 15 Diskussieprogramma — 22 00 Raadselspelietje — 22 30 Tagesthemen —
23 00 Die Strassenjungen (film) —

ZDF

2010 Het geheime leven van de
dieren (dok) — 20 35 De kollege s
( f ) - 21 10 Ecce Bombo (film)

NED. 1

ARD 3

1855 Nieuws - 18 59 EO-Kinderkrant — 1930 Het kleine huis ( f )
— 2015 Zomaar een vrouw (bijbelf) - 2030 Restauratie Sint-Jan
Gouda (reportage) — 2050 Tijdsein — 21 35 Nieuws — 21 55
Den Haag vandaag — 2210 Panoramiek — 22 30 De schone schijn
(over kunst) — 2315 Nieuws

2000 Nieuws - 2015 Montagabend im Dritten ( d o k ) - 2200
Die Judischen gauchos (film) —

LUX.

kpalast — 1945 Sport
I - 1955 Journal 3 —
w s — 2015 Das Leben
'r Erde (natuurserie)

1945 Entre chiens et chats —
1955 Aujourdhui en bref - 2000
La malle de Hambourg — 21 00
Une maitresse dans les bras une
femme sur Ie dos (film)

NED. 2
1855 Nieuws - 1859 Sinbad de
zeeman ( f ) — 1925 De Muppetshow - 2000 Nieuws - 2027
Buddenbrooks ( f ) - 21 30 Brandpunt — 2205 Dne hoog achter ( f )
— 2230 Formule 1 -I- 1 (reportage) — 2315 Vastenoverweging
— 2325 Nieuws

TF 1

uws 1902 Télerghebdo - 19 30 Gilles
rtreO - 2000 La petite
ns la prairie Cf) - 21 00
3usse-chemise (film)

> animaux du monde
O 00 Nieuws - 20 30 La
randeurs (film) - 2200
3s de Pierrot (ballet) —

iws - 2035 Peari Har- 22 05 Par elles-mémes
2235 Jazz.

loristisch programma —
s vie daventures Felix
21 25 Nieuws - 21 40
F R 3 ( V e n i s e ) - 2235
aman (film)

1405 Les abeilles de monsieur
Gentet (dok) — 1425 Resurrection (film) — 1920 Gewestelijke
aktualiteiten — 19 44 Les inconnus
de 19 h 45 (spel) - 2000 Nieuws
— 2030 A double tour (film) —

RTB 1

A 2

1930 Nieuws — 2010 Le demier
regard de l'aigle (tv-film) — 21 40
Dokter Willy Peers (portret) —
2230 Nieuws

2000 Nieuws - 2035 Aktualiteitenmagazine — 2140 Le temps
des cathedrales (dokJ

FR 3

RTB 2

20 00 Les jeux de 20 heures (spel)
- 2030 Le secret (film)

22 00 Nieuws
(reportages)

BBC 1

ARD 1

1653 Regionaal nieuws — 1840
Nieuws — 1855 Regionale magazines — 2015 Blake's seven —
21 10 Panorama (aktualiteitenrubnök) - 2200 Nieuws. - 2225
Fuzz (film) — 23 55 Filmmagazine

2000 Nieuws — 2015 Musicland
(show) — 2100 Aktualiteitenrubnek — 21 45 Delvecchio ( f j

ks over antaek — 19 00
- 2015 Right of the
ilm) - 2315 Ckjntroverskussie) — 2315 Inside
ikJ

iby wedstrijden — 1910
- 19 40 Financieel-ekonogazine — 2045 Acacia
22 30 Gone for a soldier
^ detective s tale Reporhet detectivewerk

positieve aspekten van
worden - 12 30 Captuserie) - 1300 Aktualiazine — 15 45 Voetbal in
land - 23 30 The South
w (kultureel magazine)

andag

22 20 Entree libre

ZDF
1900
vom
2100
«Wer
Du'
2200
2350

BBC 2
15 30 Roads to conflict (reportage
over Midden-Oosten) — 1840
Flash Gordon (SF-fJ - 1900 James Burke's connections — 1950
Hondendressuur — 2 0 1 5 Nieuws
— 2030 Rockmagazine — 21 15
Marti Caine show — 2320 Russische les

Nieuws - 1930 Die Grafin
Naschmarkt (musical) —
Heute-Journal
2120
ist hier behindert - Ich oder
(over gehandicapten)
—
Blutsverwandte (film) —
Nieuws

ARD 3
1900 Mireille Mathieu Show —
1945 Journal 3 - 2 0 0 0 Nieuws
- 2 0 1 5 Landesspiegel — 21 15
Angst voor het uurrooster (reportage) - 2230 Fenen fur Euch
(dok)

ITV
1400 Nieuws — 1430 Warhorse
of the Bntons (dokJ - 15 30 Trial
Run (tv-film) — 1715 Filmmagazine - 1845 Nieuws - 2000 The
Kenny Everett video show —
21 00 Rushton's illustrated (show)

LUX.

— Northern
Lights,
sociaal
geëngageerde kroniek over
een Amerikaanse boerenvakb e w e g i n g tijdens de v o o r o o r logse tijd
V r i j d a g 7 m a a r t o m 21 u 2 5
o p RTB 1

1945 Entre chiens et chats —
1955 Aujourdhui en bref - 2000
L'Homme qui valait trois milliards
(fJ - 21 00 Zorba le Grec (film)

TF 1
1944 Les inconnus de 1 9 h 4 5
(speO - 2000 Nieuws - 2030
La fortune des rougon ( f ) — 21 30
Voyage au Bresil (reportage) —
2230 Nieuws

10 MAART

joltelevisie - 1 8 0 0 G e 1805 Heidi ( f )
n school - 1900 Doe
9 3 0 Verkeersmagazine
Jieuws - 2015 Dubbel
21 00 Ontsnappingsrou1 50 Ominekaar

uws — 1859 Doctor
(tekenfilm) 1905
ppop — 2000 Nieuws
vro s puzzeluur — 21 30
magazine — 2210 Een
voorbij (f) - 2305 Soitionaal Reumafonds) —

6 MAART 1980

FR. 3

BBC 1
1615 National Hunt Festival (tot
1645) — 1653 Regionaal nieuws
— 18 40 Nieuws — 18 55 Regionale magazines — 2000 The Osmonds (show) — 2030 Life on
earth (natuurdok) — 2315 Kunstmagazine

14 30 Films en propaganda in de ja
ren 30 (dok) - 15 00 Paardenrennen - 1840 Flash Gordon (SF-f)
- 2015 Nieuws - 22 00 Old Boyfnends (film) - 0 3 0 The Old Grey
Whistle Test (muzikale show)

2000 Hit-parade - 21 00 Les Hatfields et les M c C o y s (film)

ITV

TFJ

1400 Nieuws — 15 00 Middagmagazine — 1645 Three little words
(kwis) — 1715 Religieuze popsongs — 1845 Nieuws - 21 00
Armchair thnller — 2200 De geschiedenis van de Hollywoodfilm
(dok) - 2300 Nieuws - 2335
Trog (SF-film)

Woensdag
12 MAART
BRT1
1530 Open school - 1630 Tiptop - 1 8 1 5 G e d e o n ( f J - 1820
Het magische potkxxl (tekenfilm)
— 1827 Alias Smith & Jones (fJ
— 1917 Standpunten (KP)
1945 Nieuws — 2015 Mork en
Mindy ( f ) - 2040 Hoe Bernard
het trompetspelen verleerde (TVfilm) — 2135 Wereldkampioenschappen
kunstnjden
op
de
schaats — 2245 Nieuws

BRT 2
2015 De heksenkamer (film) —
21 55 Debat over middeleeuwse
heksenjacht in Vlaanderen

NED. 1
1530 Berebios (kinderfilmfestival)
— 1830 Sesamstraat 1845
Toenstische tips — 18 55 Nieuws.
— 1859 Van gewest tot gewest
— 19 50 Politieke partijen — 2 0 0 0
Het begin a V - s p e l ) - 2042 W K
kunstschaatsen — 2055 Artsenij
(info) - 21 37 Nieuws - 21 55
Den Haag vandaag — 2210 Panoramiek - 2240 Studio Sport
-

1855 Nieuws - 1859 Kon hesi
baka (fJ - 1925 Kenmerk —
2000 Nieuws - 2027 Socutera
— 2032 Countdown (pop) —
21 10 From here to eternity (f J —
2200 Muziekspecial Laurens van
Rooyen — 22 25 Kindermishandeling (info) - 2302Teleac

RTB1
1915 Waalse aktualiteiten - 1930
Nieuws - 2000 Les visiteurs (SFf ) — 20 55 A u nom de la loi (info)
— 21 40 L h o m m e et la musique
(klassiek)

22 00 Nieuws - 22 20 Arts-hebdo
(kultuuragenda) 2250 W K
kunstschaatsen

L

ARD 1
2000 Nieuws — 2015 Die Gesetzesfalle (TV-spel) - 21 35 Brazilië
(reportage)

ZDF
j:*

^

W II' ^'"'

1

1820 Aardbevingen (reportage)
— 19 00 Nieuws - 19 30 Weisses
Haus Hintereingang ( f ) — 2015
ZDF-Magazin — 21 00 Heute-journal - 21 20 Sieh mal an - 21 25
Sport aktuell - 2300 Cella oder
die Uberwinder CTV film)

ARD 3
2205 Blondinen Bevorzugt (musical) - 23 35 Nieuws

LUX.

^i^^

f

A ^ W f t ^ a * y^i

19 20 Gewestelijke aktualiteiten —
19 44 Les inconnus de 19 h 45
(spel) - 2000 Nieuws - 2030
Le noeud de viperes (TV-film) —
2205 Literair programma — 2310
Nieuws

19 45 Entre chiens et chats (dok)
— 1955 Aujourdhui en bref —

SÏ>A»-««

— Ecce Bombo,
vhimscherpe ontleding van de d r o m e n
van een jonge universitair en
zijn vriendenkring
Dinsdag
11 m a a r t
o m 21 u 10
op
BRT1
Dubbelspel - 2130 De laatste
ronde - 2 2 3 0 A k t u a T V - 2 3 2 0
Soap ( f ) - 2350 Nieuws

A2

RTB 1

2000 Nieuws 2030 Coflard
show (variete) — 21 40 Mikroprocessors (wetenschappelijk magazi
ne)
— 2240 Kunstschaatsen
( W K ) - 2330 Nieuws

19 30 Nieuws 1955 Gekke
scholen (reportage) — 2015 Les
galettes de Pont-Aven (film) —
2155 Filmmagazine
2240
Nieuws

FR 3

RTB 2

20 00 Les jeux de 20 heures (spel)
- 2030 Maldonne (film) - 2200
Nieuws

1955 Risquons tout (kwis) —
2107 K o n c e r t - 2200 N i e u w a

ARD

BBC 1
1840 Nieuvre — 1855 Regionale
magazines — 19 50 Call of the wild
(film) — 2200 Kongres van de
Konservatieve Partij - 22 35 -Pu
blieke» schandalen (dok) — 23 05
Sportreportage — 2355 Parkinsons talk show

8 0 5 Schooltelevisie - 2015 Der
galoppierende Amtsschimmel De
bureaukratie in de Bondsrepubliek
(dok) - 21 00 WK-kunstschaatsen — 2230 Tagesthemen —
2300DasWeltallschweigt(SR 2335 Nieuws

ZDF

BBC 2
1500 Paardenrennen — 2005
Nieuws — 21 25 Kunstrubriek —
2200 Therese Raquin (tv-speO —
23 45 Kongres van de Konservatieve partij — 23 55 Aktualiteiten (reportage)

ITV
1400 Nieuws — 15 00 Middagmagazine — 1645 Hobsons Choice
(talkshow) — 1845 Nieuws —
1935 Kultureel agenda - 2200
Visitor for Anderson (tv-spel)

Donderdag

NEP. 2

RTB 2

; *»W;'<«iija^----'

j w s — 1859 Charlie's
— 1947 Kieskeurig —
yerling (film) 21 37
- 21 55 Mayerling (ver' 3 0 5 Nieuws

2330

BBC 2

BRT 2

21 00 Heute-journal Meer nieuws
over het nieuws — 21 30 Geschichten aus der Zukunft (TVspel) — 22 20 De dertiger jaren in
foto's — 2300 Nieuws

2040 Pearl Harbour ( f ) Nieuws

20 00 Les jeux de 20 heures (spel)
— 20 30 Les aventures de Tarzan
a New York (film)

BRT 1

ARD 1

Bernard
't
trompetirieende, e e n t v - s p e l
Koeck met Frans
en, Mia G r i j p en Luk

A2

Dinsdag

1930 Nieuws - 2000 LHistoire
dAdele H (film) - 2230 Nieuws

1820 Der Burgermeister (fJ —
19 00 Nieuws — 19 30 Der grosse
Preis (spel) — 2050 Die grosse
hilfe — 21 00 Heute-journal —
21 20 Pakistan (reportage) —
22 05 Geloofsknsis en nieuwe vormen van vroomheid — 0 0 3 0
Nieuws (dokJ

ARD 3
2015 Mach s noch einmal Sam
(musical)

LUX.
1945 Entre chiens et chats —
1955 Aujourdhui en bref - 2000
Starsky en Hutch ( f ) - 21 00 Et
Dieu crea la femme (film) — 22 25
Weerbencht en horoskoop —

TF1
BRT 1
1400 Schooltelevisie
1805
Agenda — 1835 Dick Turpin —
1900 Lachertjes (kortfilms) —
1905
Sporttnbune
1945
Nieuws - 2010 Ike (fJ - 2055
Panorama — 21 45 Edelman bedelman schutter spion ( f ) —
22 35 Nieuws

BRT 2
2010 Premiere — 21 00 Molière
( f ) - 21 50 W K kunstnjden op de
schaats

2000 Nieuws - 2030 Koncert
(Beethoven en Dvorak) — 2215
Aktualiteitenmagazine
— 2315
WK-kunstschaatsen

A2
2035 Mont Oriol (tv-film) De Academie frangaise

2215

FR. 3
1830 Jeugdprogramma - 2000
Les jeux de 20 heures spel —
20 30 Borsalino and Co (gangsterfilm) - 2210 Nieuws

BBC 1

NED. 1
18 55 Nieuws — 18 59 James Last
(vanete) — 1935 Zing met ons
mee in (show) — 20 25 De zaak
Jezus (dok) — 21 35 Nieuws —
21 55 Den Haag vandaag - 2210
Jean-Paul Sartre ( d o k ) - 2300
WK-kunstrijden - 2340 Panoramiek - 0000 Nieuws

NED 2
1855 Nieuws - 1859 De Tros
Top 50 - 2000 Nieuws - 2027

PRECISIA
kleuren-tv
PROGRAMMA'S
DIREKT
TE KIEZEN

1615 Paardenrennen — 16 53 Regionaal nieuws — 1840 Nieuws
— 1955 Milieubeheer in de toekomst (dokJ - 2020 Popshow

BBC 2
1500 Paardenrennen in Cheltenham - 18 40 Flash Gordon (SF-f)
— 1900 Bolshoi Puppets (dok
over het amusementsleven) —
2015 Nieuws - 2050 In Search
of (dok) — 22 25 Man alive (reportage) - 2315 C^mbndge Folk
Festival

ITV
1310 Stepping Stones kindermagazine - 1400 Nieuws - 1500
Middagmagazine — 1645 Vedetten van vroeger vertellen (reportage) - 1845 Nieuws - 2050 The
Jim Davidson Show
2300
Nieuws — 2335 Cross-channel
— 0 0 5 Starparade (James LasO
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Dit laar is het 150 jaar geleden
dat «heer ende meester» Guido
Gezelle te Brugge aan de Rolweg
werd geboren De stad zou feiteh|k zijn leven lang zijn enig verbli|f uitmaken, afgezien van de
studie- en lesgeversperiode te
Roeselare en zijn herderlijk ambt
te Kortrijk Brugge ts de Gezellestad bij uitstek, waar Gezelle
een pastoraal ambt waarnam
maar ook aan de — vaak heftige
— kiesstrijd deelnam
Wie nu de politieke geschriften
van Gezelle leest, staat verbaasd
over de grote tegenstelling tussen dit soms ruziemakend geschrijf en de poetisch-mystieke
vervoeren van Gezelle's beste
gedichten Daarmee kan men
aannemen dat in Gezelle meer
dan een persoon leefde en dat
ook Gezelle vaak door de twijfel
bevangen werd Hoe dan ook de
fijngevooisde dichter kon in de
ommegang wel eens kort van
stof zijn

1980
GezeHei II

Maurits van Hagendoren:

„Het ongeluksjaar 1830
Als 255e aflevering in de «Vlaamse Toeristische Biblioteek», de
gekende brochurereeks die door VTB wordt uitgegeven, verscheen
van de hand van gewezen senator Maurits Van Haegendoren (° Leuven, 1903) -Het ongeluksjaar 1830»
De historicus Van Haegendoren kent zijn onderwerp Het is trouwens
met de eerste maal dat hij publiceert over België, het kunstmatig ontstaan van dit land en het al even kunstmatig rekken van het unitair
voortbestaan ervan

Z o herinnert hij eraan hoe uit het
monsterverbond tussen liberalen
en klenkalen in de Zuidelijke Nederlanden op eerder toevallige
wijze en vooral na stevige woelarbeid van Franse agenten de «revolutie» kon ontstaan Een «revolutie» die naast een aantal aanhangers van de aanhechting van België bij Frankrijk slechts het Brussels schuim en dat van een aantal
Waalse steden op straat bracht
Vlaanderen bleef op een enkele
uitzondering na volledig afzijdig
Uit Vlaamse steden kwamen er
trouwens petities tegen de afscheiding en in een stad als Gent
zou het Orangisme nog tientallen
jaren blijven nazinderen Van Haegendoren onderstreept nog eens
terecht dat de enige doorslaggevende faktor van de «revolutie»
het annexionisme was van Frankrijkgezinden die na de juli-opstand
in Parijs door Frankrijk gesteund
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Op het stille Gezelleplein vlak
rechtover de Onze-Lieve Vrouwe
kerk staat de dichter peinzend
voor zich uit te kijken de blik verio
ren in de ruimte en in de ene licht
opgeheven hand zijn brevier
(waarover Gezelle trouwens het
prachtige gedicht «den ouden bre
vier» schreef met de pakkende
aanhef «als zorgen m n herte ver
simden als moeheid van s we
relds getier»

draagt Mgr De Smedt bisschop
van Brugge om 11 u in de StAnnakerk een pontifikale mis op
met homilie door Anton Van Wilderode
Vijfjaarlijkse literaire prijs
In 1980 werd de literaire prijs van
de stad Brugge ingesteld De eerste uitgave ervan werd de «GuidoGezelleprijs 1980» genoemd en is
voorbehouden voor lyrische poëzie Er zijn 75 000 fr prijzen voorzien
De uitreiking zal plaatshebben op
27 november 1980 (Gezelle overleed op 27 november 1899) Deze
plechtigheid zal gepaard gaan met
een kulturele manifestatie waar
muziek- en poëzieliefhebbers en
uiteraard alle Gezellebewonderaars hun gading in zullen vinden

Avondwandelingen
Het leven van Gezelle is nauw ver
bonden met het St -Annakwartier
Vandaar de idee om een reeks
avondwandelingen te organizeren
in deze omgeving die ongetwijfeld
mede het werk van Gezelle heeft
geïnspireerd Met passende verlichting muziek en tekst en dit
langsheen een welomschreven
route zullen de wandelaars als het
ware de voetsporen van Gezelle
kunnen drukken vanaf zijn geVoor de herdenking zijn een hele
boortehuis tot aan zijn sterfhuis
reeks initiatieven genomen waarin
(het Engels Klooster in de Carde VU-gemeenteraadsfraktie en
mersstraat)
schepenen een doorslaggevende
Een njk gestoffeerde brochure zal
rol hebben gespeeld In het kader
hen daarbij begeleiden
Deze
van de Gezelleherdenking brengt
aldus het Festival van Vlaanderen avondwandelingen werden voor
(Brugge) twee koncerten een met het stadsbestuur mogelijk gemaakt dank zij de medewerking
de Nederlandse bas-banton Peter
V I S aan het klavier de Bruggeling van de Kulturele Knng St Anna
Johan Duyck Uiteraard worden Data 22 23 24 en 29, 30 31 auvooral liederen gezongen die gustus 1980 5 6 7 en 12 13
toondichters maakten op teksten 14 september 1980 telkens vanaf
van de herdachte dichter (10 au- 9 u te beginnen aan het Gezellemuseum
gustus)
Gezellemuseum
Een tweede koncert op 11 augus- gratis toegankelijk
tus in de St-Annakerk heeft als Naar aanleiding van het Gezelle
tema de Vlaamse polyfonie en jaar besliste het stadsbestuur het
haar Europese uitstraling, ver- Gezellemuseum gratis toegankezorgd door twee vermaarde enlijk te maken en dit van Pasen tot
sembles de vokale groep «Pro
eind 1980 Men zal er kunnen kencantione antiqua» uit Londen en
nis maken met een vernieuwde
de «Ladini Consort» uit York Geopstelling die, als ze voldoening
zelle s gedichten lenen zich uiterschenkt, ook de definitieve opstelmate goed tot muzikale komposiling wordt In diezelfde periode zal
ties
in het Gezellemuseum een speVerder werden voorzien een ciaal gastenboek worden aangevoordrachtwedstrijd
«Gezelle legd
Eeuwige Jeugd» wandeltocht met O m met alleen de figuur van Gewedstrijdkarakter
postzegelten- zelle zelf maar ook zijn omgeving
toonstelling Gezelle met dagstem- op te roepen werd de kollektie
pel (belangnjke verzamelingen uit van het museum verrijkt met een
prive-bezit worden hier tentoon- reeks werken die het XIXde-eeuw
gesteld op 2 mei 1980 heeft een se St-Annakwartier tot ondersymposium plaats waarop Gezelle werp hebben
als dichter en taalgeleerde wordt
Het betreft schilderijen van E Walvoorgesteld Ten slotte organilays (stadspanorama vanop de
zeert de Kulturele Kring van StKruisvest) B De Simpel (KruisAnna (waar Gezelle op 1 mei 1830
vest en stadspanorama) en J De
werd geboren en er in 1899 overMiddeleer (de Rolweg) een ets
leed) verscheidene voordrachten
van J De Bruycker (de Rolweg
over Gezelle en zijn familie de
priesterfiguur Gezelle Gezelle en met het Engels Klooster en enkele
de journalistiek en Gezelle s we- kantwerksters) twee houtsneden
dergeboorte (1880) Op 4 mei van C Thielmann (kantwerksters
en het Engels Klooster) een tekening van S Vermote (de CarmersstraaO en ten slotte enkele godvruchtige heiligenprentjes
Het Guido-Gezelleplein werd heringericht Naar aanleiding van het
Gezellejaar zal het standbeeld
speciaal met bloemen en groen
• Ignace Van Isacker stelt van
versierd worden
7 tot 30 maart ten toon in de GaAndere initiatieven
lenj Embryo, Justus LipsiusDe stad lanceerde via haar dienst
straat 20 te Leuven Van 14 tot
voor toerisme en in samenwerking
18 u zon- en feestdagen van 11
met West-Toensme reeds een
tot 13 u Maandag gesloten In
Gezellecampagne
Voornamelijk
Embryo-Studio stelt Jef Van
de scholen werden en worden
Grieken etsen tentoon
hierbij aangespoord om kennis te
maken met het Brugge van Gezelle De Dienst voor Toensme werkt
• Van 7 tot 30 maart is werk
in samenwerking met West-Toe(schilderijen) van Ignace Van
nsme en de Provinciale Dienst
Isacker en van Jef Van Grieken^
voor Kuituur nog aan een Gezelle(etsen) te zien in Kunstgalerij \
route doorheen West-Vlaanderen
«Embryo>, Justus Lipsiusstraat
Meer inlichtingen bij de Stedelijke
20E te Leuven Open van dinsDienst voor Kuituur Naaldendag tot en met zaterdag van 14
straat 7 te 8000 Brugge (050tot 18 u Zondag van 11 tot 13 u
330746
post
152 en 050(016/218921)
337082)

O p het stedelijk kerkhof ligt hij on
der een monument met in de zij
wanden de titels van zijn diverse
dichtbundels gebeiteld Zijn ge
boortehuis is thans het Gezellemuseum vlakbij de Kruisvest met de
windmolens Gezelle s faam ging
ver de Brugse grenzen over ook
omdat hij mede aan de basis lag
van wat men later het Vlaams mirakel heeft genoemd

Men heeft ook amoureuze esbattementen in dit dichtersleven willen integreren zonder daarvan
het overtuigend bewijs te brengen Anderen menen in Gezelle's
werk homofiele neigingen te ontdekken Men refereert daarbij
vooral aan het beroemde gedicht
«Die avond en die roze» waarin
wel een genegenheid voor een
van Gezelle's leerlingen tot uiting
komt maar waarin men tevergeefs een afwijking kan ontdekken Wellicht zal dit Gezellejaar
aanleiding tot nieuwe studies
over Gezelle geven als dichter
en als mens

Veel nieuws over de «revolutie»
van 1830 is er zeker in het bestek
van een vrij beknopte brochure
niet bijeen te brengen Dat is trouwens ook met de bedoeling van
de auteur geweest Hij mikt op een
ruimer Vlaams publiek dat precies
150 jaar na datum er toch nog wel
behoefte aan heeft even het geheugen opgefrist te krijgen

BIJ de honderdste verjaring van
Gezelle s geboorte — die in het
zelfde jaar plaatshad waarin de
Nederlanden voor de tweede keer
gescheiden werden — werd te
Brugge als bekroning van de Ge
zelleherdenking het monument ingehuldigd door koning Albert die
er ook een toespraak in gebrekkig
Nederlands hield

werden met geld manschappen
en officieren Hij hennnert eraan
hoe België aan de Saksen-Coburgers geraakte De Duitse protestantse prins met Britse opvoeding
moest katoiiek worden en een
Frangaise trouwen vooraleer hij
de Belgische troon kon bestijgen
nadat die van Griekenland voor
hem te hoog was gebleken

De grote verdienste van het werkje van Maunts Van Haegendoren
IS dat het de onfnsse en rampzalige geschiedenis van de «revolutie» van 1830 toegankelijk maakt
op een geschikt ogenblik voor een
ruimer publiek
W e zouden alle kader- en bestuursleden van de V U willen aanraden een stapeltje van deze
fraaie en vrij goedkope (30 f r ) brochures af te halen in de dichtst bijzijnde VTB-boekhandel ter verspreiding in hun besturen en omgeving
Maurtis Van Haegendoren «Het ongeluks
laar 1830- Vlaamse Toeristische Biblio
teek nr 255 18 X 12 cm geill 16blz Kaft
ontwerp Pil (30 fr)

galerij
• Van 8 tot 30 maart stellen
Sonja Rosalia Bauters en Georges De Meerschman schilderijen en tekeningen tentoon in
de Galerij Brabo, Desguinlei
100 te Antwerpen
• In 1979 vierden België en
Italië de 30ste verjaardag van
hun kultureel akkoord Om deze
gebeurtenis
te
herdenken
houdt de Koninklijke Biblioteek
Albert I een tentoonstelling, die
meer dan duizend boeken van
zestig Italiaanse uitgeverijen
verzamelt Deze tentoonstelling
loopt tot 29 maart 1980 en behandelt de betrekkingen tussen

de hedendaagse Italiaanse uitgevers en de artistieke kuituur
België en Italië hebben op het
gebied van uitgeverij oude en
glorierijke tradities gemeen, die
teruggaan tot het begin van de
boekdrukkunst
Open van maandag tot zaterdag
van 9 tot 16 u 30 Koninklijke Biblioteek Albert I, Kunstberg
1000 Brussel
• Van 7 tot 30 maart stelt Ray
A. Stevens in het Kultureel Centrum, voormalige St-Niklaaskerk te Neder-Overheembeek
schildenjen tentoon Dagelijks
van 15 tot 18 u, zaterdagen en
zondagen inbegrepen
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Internationale belangstelling voor
Jos Yandeloo en Ward Ruyslinck
De internationale belangstelling
voor het werk van Vlaamse auteurs bli|kt steeds toe te nemen
Nu enkele werken van Jos Vandeloo en Ward Ruyslinck in internationale talen beschikbaar zijn,
bli|kt dit een sneeuwbaleffekt te
veroorzaken. Van de roman Het

waar Vlaamse
automobilisten
gevaar van Jos Vandeloo, nu
reeds een van de meestgelezen
en vertaalde boeken uit onze literatuur, zullen binnenkort opnieuw diverse buitenlandse edities verschijnen
Bij de uitgeverij Forum in Stockholm verscheen deze maand een
Zweedse uitgave Faran. De vertaling is van Ingegerd Kvist.
In Boedapest zal deze aktuele
Vlaamse roman over het atoomgevaar in de lente verschijnen
onder de titel A Veszély bij de
uitgeverij Magveto in een Hongaarse vertaling van Bela Szondi.
In Italië was Het gevaar al in het
tijdschrift «Quaderni Milanesi»
(Feltrinelli) verschenen. De jonge
uitgeverij Citta Armoniosa in
Reggio Emilia brengt // pericolo
nu opnieuw in boekvorm uit. In
het tijdschrift «Moskovi» in Belgrado heeft de in het westen wonende schrijver en knticus Miodrag Misic een uitvoerig essay
gewijd aan al de reeds verschenen boeken van Jos Vandeloo.
In een vertaling van Julia Maje-

kova werden in het tijdschrift
«Revue svetovej literatury» (Revue van de wereldliteratuur) in
Bratislava, Tsjechoslovakije, drie
verhalen van Jos Vandeloo gepubliceerd- «De dag van de dode
God», «Hoe laat is het, meneerden «Een mannetje uit Polen»
Het toneelstuk Waarom slaap je,
liefje''\s recent in het Roemeens
vertaald door H.R. Radian. Het zal
volgende winter in première
gaan, waarschijnlijk in het teater
Bacivia in de stad Bacau
Van Het reservaat
van Ward
Ruyslinck verscheen een Engelse editie bij Peter Owen en in het
Roemeens bij Minerva in Boekarest Golden Ophelia van dezelfde auteur blijkt een ware triomftocht te zijn begonnen de reeds
verschenen vertalingen m het
Amerikaans bij Twayne in Boston, bij Robert Morel in het Frans
en in het Engels in India (Arnold
Heinemann) zullen gevolgd worden door een Duitse editie bij Limes Verlag in Munchen en een
Zweedse vertaling bij Bokforla-

get Fabel in Göteborg De laatste
uitgever is in het total oeuvre van
Ward Ruyslinck geïnteresseerd.
Robert Morel heeft verder de
Franse editie van Wierook en tranen in voorbereiding onder de t i tel Les pommiers étaient en fleur
Het boek zal dit najaar nog verschijnen in Frankrijk.

pechverhelplng ook
sNACHTS

Omtrent Sommers en de meisjes
Van het Vlaamse muzikale front is
de belangrijkste bijdrage voor
deze week de elpee van Willy
Sommers, eens de grote mededinger van Will Tura en andere
Jimmy Freys Met deze «Zing een
liedje in je moedertaal» (Philips,
stereo 6320-057) is Willy konsekvi/ent van het tanende Vlaamse
schlagerwereldje naar de momenteel heersende discotrend overgestapt, terwijl hij voor de tragere
nummers lonkt naar het chanson
en het «betere lied» Een eerste
stap in die zin was halfweg vong

/ #

jaar de singelpoging met een nummertje op tekst van de onverwoestbare Zjef Van Uytsel. iets
wat velen heeft verbaasd dat dit
ook kon En dit «Mijn beste vnend»
IS een luisterliedje dat een eerste
stap in de goeie richting is en op
de ommekant van deze plaat
prijkt In dezelfde stijl is de titelsong van de plaat het antwoord
op een vraag die hem wellicht nu
reeds precies tien jaar is gesteld
sedert zijn tophit «Zeven anjers
zeven rozen»
Het hitnngliedje «Ze doen het»

De IVespensfoat

Op de dag van de VU-streekpers
onlangs te Mechelen werd aan
een dertigtal verdienstelijke -redakties» een kunstwerk geschonken dat WIJ vandaag aan
onze lezers willen voorstellen
De litho IS van de hand van ^^arina Vansintjan, een jonge kunstenares die na haar humaniora te
St-Pieters-Leeuw studente Grafiek werd aan het St-Lukas Instituut te Schaarbeek De kunstenares volgde ook kursus aan de
akademie van de stad Halle In
september van verleden jaar
stelde ze voor het eerst tentoon,
in de stedelijke kunstgalerij van
de zwartelievevrouwestad
Manna Vansintjan ontwierp deze
litho n a v de VU-streekpersdag
die van 's morgens tot 's avonds
beheerst zou worden door «de
wesp», ze noemde haar werk dan
ook De Wespenstaat Dit zwartgeel insekt dat ondanks zijn geringe grootte — hooguit 4 cm —
een enorme werkkracht aan de
dag legt is een taai beestje dat
altijd bezig is en in groep (zeg
maar «zwerm») tot heelwat onheil in staat De vergelijking van
de
VU-streekpers
met
een
zwerm korzelige wespen ligt zo
voor de hand
Atelier Steenweg op Alsemberg
92 te 1511 Huizingen
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Tliuis zijn...

##

hoeft geen betoog meer De teksten over «Lola het bloemen verkoopstertje» en van het bluesy-getinte «Lucy» kijken duidelijk in de
nchting van de Nederlander Benny Neyman, terwijl het afsluitende
«Angela» in Will Turastijl een tweede singelhitje kan worden en weer
heel wat Vlaamse-meisjes-metdie-naam zal gelukkig maken, terwijl «De nacht wordt lang» met
veel ole het derde wordt Even op
de kleinkunsttoer zijn de eerste
maten van «Ik verveel me» maar
dan wordt het weer verzwakken
Spijtig Voor de rest nog wat meisjesnamen als titel enkel geschikt
om een beekantje te vullen
U i t s t e k e n d e «kids»
Onze Antwerpse Kids moeten
voor niemand onderdoen hun pas
verschenen «Do you wanna
know» heeft alles om een kans te
krijgen op internationale promotie
en de jongens ook buiten onze
kontreien te laten optreden Want
ZIJ zijn meer waard dan de vele
Bntse groepjes die hier na amper
een singelhitje worden ingehaald
en bewierookt worden enkel en
vooral omdat ze Engelsen zijn Het
is hoogtijd dat anderen die bij ons
hun boter komen halen ook onze
mensen «in retour» over de landsgrenzen een kans gunnen
De Vlaamse Bnt J Vincent Edwards vond een paar jaar terug
hier zijn tweede vaderland en kende hier ook vnj suksesvolle momenten Na even op vakantie is hij
terug en het sukses van bijvoorbeeld Tub man sound is hem bijgebleven Zodat ook hij met dit
«Oy me Muchacha» (PolydorHans 2103-201) een lentekans
waagt Een geslaagd cha-chanummertje met op de ommekant een
meer gesofistikeerde discodreun
van zijn hand maar gezongen
door ene Ursula Skkalla
Eveneens op de Latijnse toer is
het trio Hot lemon, gewoon drie
studiomuzikanten van bij ons die
bij de lege uurtjes met bij de pak
ken bleven zitten en zelf een sin
geitje (een karnavalnummertje'
produceerden
Sergiu*-
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Belgen op zoek

„grote
In een onlangs verschenen reeks artikelen besteedde Sportwereld ruime aandacht aan het bijgeloof in de sport. De
gestrekte arm van hoogspringster Sara.
Simeoni, de nummerplaat van Ernst Happel, de keeperstrui en nog veel meer van
de blijkbaar kompleet door bijgeloof bezeten Jean-Marie Pfaff. Voor de wielrenners kan men er het rugnummer 51 bijvoegen. Met dat nummer wonnen Eddy
Merckx, Luis Ocana, Bernard Thevenet en
Bernard Hinault hun eerste (en voor Ocana ook enige) Ronde van Frankrijk. Ook
met dat rugnummer won Joseph Bruyère,
de Waal van Nederlandse origine, zaterdag jl. de openingswedstrijd van het Belgische wielerseizoen.
In Gent-Gent trad de tweeëndertigjarige
(jawel!) gewezen meesterknecht van
Eddy Merckx na zestien maanden weer
uit de stilte van de vergetelheid. Zijn
overwinning tekent meteen de problematiek van de Belgische wielrennerij.
23-13
Joris Jacobs, de hoofdredakteur van
Sp>ortwereld, pluisde het allemaal fijntjes
u i t Hij kwam tot de bevinding dat in het
komende wielerseizoen 23 buitenlanders
in Belgische loondienst en slechts dertien Belgen in buitenlandse loondienst

• GROOT IN DE NEDERLAAG - Vorige week zongen wij de lof van Eric
Helden, de vijfvoudige Olympische
kampioen snelschaatsen. Inmiddels
werd de vriendelijke en intelligente
Amerikaanse crack geklopt op het wereldkampioenschap voor all-rounders
dat in het Nederlandse Herenveen
werd georganizeerd. Hllbert Van der
Duim. een 22-jarlge werkloze Friese
onderwijzer, werd verrassend wereldkampioen. Heiden, voor wie de verontschuldigingen voor het grijpen lagen,
dacht er gewoon niet aan de verdiensten van de overwinnaar in twijfel te
trekken. Hij sprak niet over de ongunstige weersomstandigheden. Geen
woord over het zachte Ijs tijdens de vijf
kilometer, geen woord over de meeste
wind In de 1500 meter, geen woord
over de miezerige regenbui tijdens de
10.000 meter waardoor het ijs schuurpapier scheen te worden. Helden zocht
de oorzaak voor de nederlaag bij hemzelf: gebrekkige koncentratie, onderschatting van de tegenstand. Zulkdanige reaktie getuigt voor de morele kapaciteiten van de kampioen. Het heet dat
Heiden er na dit seizoen een streep onder trekt. De negenvoudige wereldkampioen en vijfvoudige Olympische
kampioen vindt dat het wel geweest is.
Indien hij niet op zijn beslissing terugkomt verliest de snelschaatssport zijn
grootste kampioen uit de geschiedenis.
• GEOUWEHOER - Han Grijzenhout, de trainer van Club Brugge, is
niet gesteld op kritiek. Dit bleek overduidelijk na afloop van de wedstrijd
LIerse —Cl. Brugge. In de kleedkamer
veegde hij een Antwerps konfrater de
mantel uit. Hij verweet hem zijn geouwehoer. Omdat de journalist in zijn
kommentaar op de bekermatch Beveren —Club de Westvlamingen als «bange wezels» had omschreven. Wat nog
juist was ook. Maar Grijzenhout ziet
het zo niet. Voetballen met negen man
achterin heet kontrolevoetbal. Voor
ons niet gelaten. Maar dat je de zaak
dan wel «onder kontrole» moet houden
ervoer Club op Lierse. De leldersploeg
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geraakte er moeiteloos 0—2 voor. Lierse speelde doorslecht en zonder veel
inzet. Onherkenbaar eigenlijk voor wie
dezelfde ploeg ook tegen Standard en
Anderlecht had bezig gezien. De riante
wedstrjjdsituatie was voor Club echter
geen aanleiding om de klus nu maar
volledig te klaren. Blauw-zwart weigerde elk «verantwoord» risico. Nooit met
volle mankracht in het offensief. Uitkijken. Het kon toch niet mislopen. Tot
Lierse vijf minuten voor tijd aan een
strafschop geraakte. 1 —2 en zestig sekonden nadien 2—2. In voetbal kan alles. En Grijzenhout maar ouwehoeren:
«De vervanging van Volders verplichtte tot voorzichtigheid. Ranson was een
rechtsvoetige linkerback Daardoor
dreigde desorganizatie. We moesten
dus in dekking voetballen.» Grijzenhout is zo'n man die op elke wedstrijd
zijn eigen taktische stempel wil slaan.
Hij vindt taktisch gegoochel belangrijker dan de aanleg van spelers. Zoniet
zou hef 0—4 i.p.v. 2 — 2 geworden zijn.
• MET STILLE TROM - Sportroem
Is vergankelijk Je vraagt het maar aan
Enrique Villalba. De Paraguyaan van
Sporting Anderlecht werd vorige week
in alle «stilte» verkocht aan het Mexicaanse Universidad. Een klein half jaar
was Enrique lid van het Brusselse
Sporting. Nooit kon hij zich doorzetten.
Het Europees voetbal — stugge dekking, bewegen zonder bal, inkasseren
en uitdelen, snelheid in de uitvoering,
ritmeveranderingen — was niet verzoenbaar met zijn aanleg en geaardheid. Enrique kwijnde. Paraguays
meest gevierde voetballer was In Brussel de ongelukkigste mens op de wereld. Hij was doorheen de taalbarrière
niet ongevoelig voor spot en hoon.
Villalba was voor Anderlecht de miskoop van de eeuw. Tien miljoen heeft
hij gekost Lakonlek wordt er nu aan
toegevoegd dat Sporting aan de transaktle uiteindelijk niet zoveel verloor.
En denken ze nu echt dat we ook dat
sprookje nog wel zullen geloven?
• EUROPEES KAMPIOEN - In hef
Westdultse Sindelfingen werd zaterdag en zondag om de Europese indoor-

atlefiektitels gestreden. Veel ambities
koesterden de Belgische deelnemers
niet. Zij moeten het immers nog altijd
zonder één nationale atletiekzaal stellen. Desondanks werd Ronald Desruelles Europees kampioen verspringen.
8,08 meter ver zweefde hij door de
lucht Een nieuw nationaal Indoorrekord en een evenaring van zijn nationaal rekord in open lucht Het staat buiten twijfel dat de twee Desruelles (ook
de polsstokspringer Patrick dus) internationaal nog verder en hoger zouden
mikken indien zij in ideale omstandigheden (geschikte akkommodatie en
ruimere trainingsfaciliteiten) hun sport
zouden kunnen beoefenen.
Anne-Marie Van Nuffel onderstreepte
dit met een zilveren plak op de 800 meter Internationaal was zij nooit van enige tel. Vanwaar dan die plotselinge
doorbraak? Anne-Marie geniet nu van
ruime trainingsfaciliteiten. Tot de
Olympische Spelen zal zij tweemaal
daags kunnen trainen. Dat was voorheen totaal onmogelijk Waaruit nog
maar eens blijkt dat in de atletiek talent
alleen niet volstaat Trainingsijver en
goede technische begeleiding zijn minstens even belangrijk.

# #

zullen rijden. Daarmee is in feite alles gezegd en hoeft men enkel nog de voor de
hand liggende (harde) konklusies te trekken. De Belgen regeren niet langer het
wielergebeuren. Hun aanzien is afgenomen. De kwantiteit is er nog (tien Belgische wielerploegen), de kwaliteit niet
Roger De Vlaeminck is nog altijd de vlag
van het peloton. Daniel Willems benadert
hem vooralsnog het dichtst in kunnen en
ambitie. Een paar jongeren wekken om
uiteenlopende redenen hoop en verwachting. Maar vooralsnog schijnt niemand bekwaam om een seizoen lang
konstant in de voorste rijen te fietsen.
Roger De Vlaeminck deed dit eigenlijk
nog n o o i t Hij maakte (en het zal nu wel
niet anders zijn) steeds de balans op na
het klassieke voorseizoen. Om op alles
voorbereid te zijn ontfermt hij zich nu
over een jongere: Fons De Wolf. Een
klassebak met een erg kwetsbaar moreeL
In Gent-Gent reed De Vlaeminck erg behoudend. Net als wereldkampioen Jan
Raas, normaal de grote tegenspeler. Het
is al langer kenschetsend. Slechts in grote omstandigheden — en Gent-Gent is
nu eenmaal geen «grote» klassieker —
wordt gestreden met open vizier. In alle
andere wedstrijden rijdt men taktisch
van start tot finish. De vroegere koplopers binnen bereik houden. In de finale
goed uitkijken en de betere ploegmaats
laten prikken. In Gent-Gent • mochten
Knetemann (ploeg Raas), Verlinden
(ploeg Willems) en Bruyère het vuur aan
de lont steken. Bruyère was vertrouwd
met die gang van zaken. Destijds stuurde
Eddy Merckx hem in dezelfde koers
tweemaal op verkenning uit in de finale.
Bruyère bleef toen telkens buiten schot
(in 1974 en 1975) omdat niemand Merckx
wilde terugbrengen. Bruyère won nu
zoals toen. Maar zonder Merckx. En daar
ligt precies het verschil. Dat de oudere
Bruyère nog steeds de betere is van_ de
veelbelovende (?) jongeren. Want die
konden nu geen enkele reden verzinnen
om hun negatieve wedstrijdmentallteit te
verantwoorden. Willems sprak over het
nog lange seizoen. Raas en De Vlaeminck gunden elkaar de winstkans niet
Met Bruyère won kortom een renner die
niemand «mishaagde». Maar er was geen
mens die achteraf kon zeggen wie de
beste geweest was. Maar hoeft dat eigenlijk nog wel? Het wielerseizoen wordt
al jaren gedragen door steeds zeldzamer
wordende echte topwedstrijden. GentGent hoort daar blijkbaar ook al niet
meer bij. We wachten dus op de komst
van de Italianen en de Fransen. Op Thurau en Braun. En misschien op Freddy
Maertens. Alhoewel er vooralsnog niets
wijst op de nakende wederopstanding
van de naar Italië uitgeweken Lombardsijdenaar.
Neen, er zijn geen direkte redenen voor
optimisme aanwijsbaar. O p Willems na
zijn de betere Belgische renners nog
steeds dezelfden van voor vijf jaar en
vroeger. En Willems moet nog bewijzen
dat hij de koers echt kan «maken». Dat
hij het taktisch keurslijf dat de ploeg
Post over elke wedstrijd poogt te spannen durft en kan doorbreken. Een overwinning in de Ronde van Limburg kan
daar niets aan veranderen. Dezelfde dag
overigens won Raas in Kuurne. Of de
spreiding der machten.
Verantw. uitgever:
Vlo Anciaux, Houba de Strooperlaan
142, 1020 Brussel.

Een uitgave van de
Vlaams-natJonale
Studiedienst
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V o r i g e w e e k d e d e n wij een o p r o e p o m tijdens het tuinieren uw buurm a n aan te s p r e k e n o m te a b o n n e r e n o p W i j .

Nationaal VUJO-weekeinde
Kortrijk 15-16 maart '80

Te o o r d e l e n n a a r d e k a r r e v r a c h t n i e u w e a b o n n e e s d i e h i j b i n n e n bracht moet Jan C a u d r o n over een enorme tuin b e s c h i k k e n !
H o e g r o o t o n z e w a a r d e r i n g v o o r d e p r e s t a t i e v a n J a n o o k i s , ze i s
' e v e n g r o o t v o o r i e d e r e e n d i e in m i n o f m e e r d e r e m a t e b i j d r a a g t t o t
het weilukken van deze abonnementenslag.

VUJO viert blikken jubileum!
Het «blikken» jubileumjaar van
VUJO starten wij met een nationaal weekend over «Kleinschaligheid: modellen en aktiemiddelen»
en met een mieterse instuif.
Omdat goede wijn geen krans behoeft, weten wij dat de belangstelling groot zal zijn. Wil je er dus ook
bij zijn, schrijf dan als de bliksem in
en schrijf het verschuldigde bedrag over op de bankgiro 4350256851-75 van VUJO met vermelding «Weekend-Kortrijk»
Programma
Zaterdag 19 maart:
10.00 aankomst en kennismaking;
10.30 jaarplanning 10 jaar VUJO;
14.00 Kleinschalige modellen en
aktiemiddelen»:
inleiding
door Jef Ulburghs (Wereldscholen, Genk);
17.00 bespreking in werkgroepen;
20.30 Jubileuminstuif in «Chips»,
Doorniksesteenweg 197 te
Kortrijk.

W i e maakt v o l g e n d e w e e k een s p r o n g van de drieënzeventigste naar
de zevenendertigste plaats?

Zondag 16 maart:
10.00 akties plannen en voeren;
13.30 vorming militanten rond
konkrete voorbeelden;
16.00 «De VU: een rechtvaardigheidspartij?»,
toespraak
door Toon Van Overstraeten;
18.30 einde.

TOP 100

Hoe
«Groeningheheem»
vinden?
De E-3 richting Kortrijk nemen.
Afslaan aan de uitrit
richting
Kortrijk-Centrum. Deze baan
volgen, voor de viadukt die over
de baan loopt, rechtsaf slaan.
200 m verder is er een rondpunt,
linksaf slaan. Vervolgens de
eerste straat rechts inslaan, dit
is de Veldstraat. Tot aan de S t Antoniuskerk rijden, dan rechts
en daarna de eerste straat links.
Dit is de Passionistenlaan waar
het Groeningheheem zich bevindt

Praktika
Waar? Jeugdherberg «Groeningheheem», Passionistenlaan 1A te
Kortrijk.
Deelnameprijs? 250 fr. per persoon.
Meebrengen? Lakens en slaapgerief. Lakens kunnen ook gehuurd
worden, maar dan wel vooraf
meedelen aan sekretanaat

ZO ZIET DE VU HET

De Volksunie als verdraagzame
en pluralistische partij
Verdraagzaamlieid en onverdraagzaamheid t o v verschillende levensen wereldbeschouwingen, z g . filozofische en religieuze overtuigingen, hebben geschiedenis achter zich De kristenen werden in de katakomben gedreven, later werd het geloof ontsierd
door brandstapels De rooms-katolieke
kerk was staatsgodsdienst Jozef II
vaardigde zijn Edikt van Tolerantie uit
waarbij het protestantisme «geduld»
werd. In de vorige eeuw waren er nog
oprispingen van de onverbreekbare
band tussen «altaar en troon»
Met pluralisme wordt een aktieve verdraagzaamheid bedoeld die de verscheidenheid van levens- en wereldbeschouwingen als een rijkdom beschouwt
Uitgaande van wat ons volk is (en met
van wat ieder van ons droomt dat het
zou moeten zijn) doet het volksnationalisme een beroep op mensen uit alle
gezindten om Vlaanderen te ontvoog-
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den en de Vlamingen tot een natie te
smeden In de Vlaamse Beweging hebben knstenen en niet-knstenen mekaar steeds gezocht Vaak waren het
de twee «Coninxkinderen» die niet tot
mekaar konden komen Niet één maar
meerdere boze «kwenen» doofden de
kaars Vanaf zijn begin en van bij de
bron was het Vlaams-nationalisme in
wezen pluralistisch (de aktivisten en
de fronters)
Konsekwent Vlaams-nationaal wil de
Volksunie, met de Vlaamse natie-vorming op het oog, het pluralisme in het
openbaar leven door trekken.
Men moet dan een onderscheid maken tussen vertikaal pluralisme en
horizontaal pluralisme. Bij vertikaal
pluralisme staan er «zuilen» naast mekaar ZIJ houden mekaar in evenwicht
en komen overeen dat alle discriminaties te weren zijn De katolieken spreken dan van «subsidiariteitsbeginsel»,
de calvinisten van «soevereiniteit in ei-

W i j hebben deze week dan o o k een t o p - h o n d e r d samengesteld ter
e r e v a n al o n z e w e r v e r s e n - e e r l i j k g e z e g d o o k m e t d e b e d o e l i n g d e
k o n k u r e n t i e w a t aan te s c h e r p e n .

gen knng» Van de wieg tot aan het
graf leeft ieder in zijn zuil
BIJ honzontaal pluralisme bestaan er
pluralistische instellingen voor allen
pluralistische onderwijsinrichtingen, instellingen en verenigingen
De demokratie eist dat men met
100 % het ene of het andere doordnjft Te verwijzen naar de kongresresolutie «De V U wil dat de mogelijkheid om volgens zijn persoonlijke
mening te leven in de hoogst mogelijke mate gewaarborgd wordt, evenals
de daadwerkelijke persoonlijke vrije
keuze van educatieve, sociale en kulturele instellingen.» Het is dus anti-VU
en onpluralistisch te poneren dat er
b v hetzij alleen katoliek of alleen pluralistisch onderwijs zou mogen bestaan
Toekomstgericht moet de Volksunie
daarbij een open oog hebben voor een
latere evolutie van de geesten Wat
gisteren was zal daarom morgen met
zijn
M. Van Haegendoren

1. J a n C A U D R O N ( A a l s t )
2. J e f V i n c k x ( E r p s - K w e r p s )
Enk V a n d e w a l l e ( I z e g e m )
A n n y Lenaerts (Wilrijk) ..
Jan D e Roover (Antwerpen)
Wed. Severins-Baick (ZwijndrechO
Jozef Allaert (Kortrijk)
G u i d o Callaert ( O p w i j k )
Willy Serpieters (Oostende)
10. V e e r i e T h i j s s e n s ( E k e r e n )
11. Achiel G o d e n s (Oostduinkerke)
12. W i l l i a m V a n d e c a u t e r ( H o f s t a d e - A a l s t )
Rosa Lernaut-Martens (Geluwe)
14. S t a f D r i e s e n ( H e r e n t h o u t ) .
Lieve Favoreel-Craeynest (Lauwe) ..

16. vu-Hoboken
17.

VU-Hoeilaart
Paul C r e s e n s ( S c h a f f e n )
19. V U - W o m m e l g e m
20. K o e n V a n M e e n e n ( H e u s d e n O.-VI.)
Wilfried Vandaele (Den Haan)
Herman V a n Autgaerden (Bierbeek)
23 Martin Covent (Melle)
.
24 VU-Borsbeek
25 VU-Noorderkempen
M L Van Hecke-Thibaut
(Berq)
27 J Balduck
(Beveren-Waregem)
Rik Haelterman
(Denderwindeke)
Mare De Vnese (Assebroek)
VU-Brakel
31 VU-Bree
M Sergoons (St -UI -Kapelle)
33 VU-Londerzeel
34 Willem Nollet (Hove)
Lode Van Put (Heverlee)
VU-Veurne
VU-Hekelgem

162
156
144
144

38 Eddie Favoreel (AnderlechO
39 Jozef Labaere (Kortnjk)
Jos Truyen (As)
Frans Baert (GenO
42 Willy De Saeger (Alsemberg)
43 J Veriinden (BoechouO
44 Maurits Passchijn (Meise)

102
96
96
96
90
78
75

45 J Vancoppenolle
(St -Truiden)
Jons Depré (Tervuren)
J De Graeve (Ertvelde)
Edgard Ballet (HasselO
Maunts Grielen (Kessel)
VU-Kasterlee
VU-Geel
Emiel Vanlangendonck
(St-Katelijne-Waver)
53 VU-Damme
54 Oswald Van Ooteghem
(Gentbrugge)
Eddy Van Hecke (Eeklo)
VU-Merksem
VU-Berlare
Alfons Dhollander (Stekene)
VU-Kruibeke

72

132
'
132
132
132
120
120
114
108
108
108
108

72
72
72
72
72
72
72
66
60
60
60
60
60
60

1596
81^9

720
570
408
348
336
312
312
300
294
276

276
252
252
216
192
192
180
168
168
168

VU-VUJO-Kraainem
61 J De Muynck (St-Laureins)
62 CI Berghmans (Opoeteren)
VU-Boom
VU-Schoten
VU-Berchem
. Mark Vermijten (HaachO
Fred Stevens (DuffeD
Arnoud Heyse (Stekene)
Peter Bax (Lommel)
G Peeters (Houtvenne) . . .
71 VU-Meerhout
Garreyn Desmet (Harelt>eke)
73 VU-Hofstade
VU-Zuid-Kortrijk
.
Robert Janssens (Zichem)
F Jansegers (Herdersem)
VU-Zete
Gaby Laridon (Diksmuide)
Huguette Ingelaere (GenO
Willy De Kesel (Bassevelde)
VU-Gentbrugge
L Droogmans (Herk-de-Stad)
VU-Diepenbeek
Jan De Greef (KampenhouO
G Malesijs (Popennge)
VU-Keerbergen
A De Smet (Kessel-Lo)
A Bondewel (Kortemark)
G Dhollander (St-Pauwels)
Verachtert (Herentals)
Georgette De Kegel (Ninove)
92 M De Pnns (Kap-o/d-Bos)
93 V U - s Gravenwezel
VU-Denderleeuw
. .
95 M Verschelden (Hamme)
Maunts Van Liedekerke . .
(Liedekerke)
Alfons Van Holdertieke
(WaarschooO
VU-Borgerhout
Edmond Bruggeman
. (Waasmunster)
Jan De Landtsheer (Deume)

»

60
51
48
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48
48
48
48
48
48
481
42
42
36
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36
36
36
36
36
36
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36
36
36
36
36
36
36
36
36
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30
30
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24
24
24
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vu-Borgerhout
publiceert Amnestie-dossier
De VU-fraktie van Borgerhout stelde
onlangs een amnestiedossier samen
dat aan de pers werd voorgesteld
Het gaat om een lijvige bundel dat de
titel meekreeg 'Enkele aksenten uit
het aanslepende
repressie- en amnestiedossierHet IS niet de eerste keer dat binnen
het kader van de Borgerhoutse gemeenteraad over dit vraagstuk gesproken wordt De VU-fraktie bracht
reeds in 1959 en 1976 een amnestiemotie in de raad te berde
De VU-fraktie
'WIJ meten ons zeker niet de pretentie
aan om m deze korte nota het hele Repressie- of Amnestiedossier
te willen
omvamen
doorlichten
of aanvullen
Het
IS slechts
een
ongeduldige
schreeuw naar hernieuwde belangstelling opdat de verantwoordelijke
parlementairen in eensgezindheid over alle
partijen heen aanstalten zouden maken tot een uiteindelijk algemeen verzoenend gebaar, voor dat de laatste
slachtoffers in dit onverzoenlijke
land
zullen uitgestorven zijn
Op 150 jaar zou dit dan het enige Belgische gebaar zijn ten bate van Vlaan
deren I

Openbaar
Centrum voor
Maatschappelijk
Welzijn
van Antwerpen
De plaats van laboratoriumhelp(st)er wordt open verklaard
Huidige
aanvangswedde
27 795 fr of 28 712 fr bruto per
maand, n a a r gelang de kandidaten gerechtigd zijn op
standplaatsvergoeding of op
haardgeld
Een vergelijkend eksamen
zal afgenomen worden waarna een werfreserve zal worden aangelegd met een geldigheidsduur van drie jaar
Een biezondere 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
Leeftijdsvoorwaarden
de
leeftijd van 18 jEiar bereikt
hebben en deze van 40 -jaar
niet overschreden hebben op
24 3 1980 Toepassing der wetten van 38 1919, 275 1947 en
27 7 1961
Diplomavereisten in het bezit zijn van een attest waaruit
blijkt dat ZIJ met vrucht ten
minste het derde studiejaar
van het algemeen vormend
lager secundair onderwijs of
van het lager secundair technisch of beroepsonderwijs
met volledig leerplan of voor
sociale promotie hebben ge-'
volgd, of vier jaar praktijk tellen in het vak
Inschrijvingsrecht 120fr
Volledige voorwaarden, verplicht inschrijvingsformulier
en eksamenprogramma te
bekomen op de 7de afdeling
van het Openbaar Centrum
voor Maatschappehjk Welzijn, Lange Gasthuisstraat 39,
2000 Antwerpen (tel 32 98 35
— 310970)
De aanvragen dienen op het
sekretariaat, Lange Gasthuisstraat 33, 2000 Antwerpen, toegekomen te zijn uiterlijk op 24 3 1.980
(Adv. 561

Wil
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Met ons dossier willen wij beklemtonen dat het geen gezonde toestand is
dat 35 jaar na de Tweede Wereldoor
log duizenden in dit land nog steeds
financieel
en moreel de
gevolgen
moeten dragen van hun verleden of
— wat nog erger /s' — van de gedragingen van hun ouders of echtgeno(a)t(e)
Het IS gewoon wraakroepend dat een
aantal eenvoudige mensen met weinig
of zelfs geen schuld — zelfs oud-strijders — verstoken blijven van pensioen oorlogsschade en dergelijke »
Onder de titel «Waar bleven de sociale bijdragen op de gevangenisarb e i d ' » heeft het dossier het over de
gestraften die tijdens hun internering
Cl 946- 47) bij een pnve-firma bij de gevangenismuren
gewerkt
hebben
Deze tewerkstelling gebeurde via wat
nnen nu een «koppelbaas» zou noemen
De sociale bijdragen werden door de
koppelbaas in de prijs berekend en
bijgevolg door de firma's in kwestie
betaald De gezinnen van de tewerkgestelde gedetineerden hebben echter de aan deze sociale bijdrage verbonden vergoedingen kinderbijslagen ziekenbons enz nooit ontvangen! Bovendien komt deze periode
van tewerkstelling met in aanmerking
voor de berekening van de betreffende pensioenen ondanks de storting
van alle wettelijke bijdragen i De oorzaak van dit sociaal schandaal is eenvoudig bij het overmaken in 1948 van
het geld aan de RMZ-diensten werd
de lijst van de betrokkenen niet aan
de R M 2 overgemaakt zodat er geen
namen kunnen op geplakt worden
De niet bijgevoegde namenlijsten kan
men thans niet meer terugvinden
Ondanks het aantekenen van beroep
en een blijvend aandnngen gebeurt er
mets Wel maakte in 1975 de minister
van Sociale Voorzorg bekend dat het
in enkele individuele gevallen mogelijk
zou zijn een pensioen als werkman te
bezorgen in toepassing van de wet
van 15 april 1965 Deze wet sluit iedere terugwerkende kracht uit zodat al
wat voor deze datum gebeurde van
nul en gener waarde is
3000 benadeelden
Er IS echter meer In de periode van
1946 47 48 en 49 stelde de koppelbaas 3000 gedetineerden ter beschikking van openbare besturen De sociale verplichtingen werden wel in de
faktuur mee verrekend maar noch de
recMhebbenden noch de R M Z kreeg
ene frank i Daar men naliet de jaarlijkse mimmumbijdrage te betalen wat
de latere pensioenaanvragen ?ou

moelijk gemaakt hebben komt ook
hiervan mets in huis Al degenen die
onder dit anti-sociaal regime hebben
gewerkt verliezen van 1 tot 4/15 van
hun pensioen De bewuste jaren werden eenvoudig geschrapt met als reden dat geen stortingen werden verncht Het aantal benadeelden bedraagt nog 3000 personen Al deze
mensen lijden nog steeds aan de sociale gevolgen van de represie, en met
alleen zij doch ook de weduwen van
de overleden rechthebbenden
In haar nota publiceert VU-Borgerhout een indrukwekkende lijst van firma s waarvoor de gedetineerden
moesten werken Ook de naam van
de koppelbaas is gekend de Regie
van de Gevangenisarbeid
De patronale en werknemersbijdragen aan de R M Z bedroegen in 1946
379439 fr in 1947 4 miljoen 269592
fr Deze bedragen werden op 6 juli
1948 aan de R M Z gestort die ze verdeelde onder de veschillende kassen
O p 30 november 1947 beliep het aantal tewerkgestelden in de pnve-nijverheid 656 man in de openbare besturen 3 802 man Volgt dan een indrukwekkende lijst van de winst van de
Regie van de Gevangenisarbeid
Vooral de jaren 1946 en 1947 leverden grote winst op nl 328 miljoen 950
duizend en 66 miljoen 508 duizend
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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
KAPELLEN Spreekbeurt door Andre De Beul over de «Programmawet en de hedendaagse politiek» om 20 u in cafe Les
Sports

7

7
8
8
8

TONGERLO-WESTERLO St-Maartensfonds «Nacht der Kameraadschap» Om 20 u in het Sportacentrum te Tongerio Orkest
Stonne Wauters Koor SMF Scheldekoor

9

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

14

W O M M E L G E M Kaasavond met wijn om 20 u in Den Klauwaert
Eten en dnnken 150 fr per persoon

14

ZWIJNDRECHT-BURCHT ledenvergadering in Vrede St -Maarten Hugo Schiltz spreekt over de politieke aktualiteit, Oktaaf
Meyntjens over de gemeenteraadswerking Een film over amnestie rondt de verqaderinq af Begin om 20 u
14

TURNHOUT VU-vergadering voor leden en sympatizanten
met als spreker voorzitter Vik Anciaux Om 20 uur in beneden
zaal cafe Amicitia, Grote Markt

15

MEERHOUT Vlaams bal om 20 u 30 in de parochiezaal van
Meerhout-Zittaart De avond wordt opgeluisterd door «Seppe» Opbrengst dient om de drukkosten van het Meerhouts
VU-blad «'t Katoogje» te betalen

15

EDEGEM VU-kindernamiddag om 14 u 30 in lokaal «Drie Eiken- met als tema Bos en tuin Inrichting VNSE en FVV

V e r w o e s t e families
Ook op andere gebieden had de repressie schrijnende gevolgen Z o vielen op een cijfer van 400 gedetineerden 154 gezinnen uiteen hetzij
38 5 % Ook het aantal gezinnen waar
de schijn van verstandhouding in leven werd gehouden was betrekkelijk
anzienlijk en wordt op 15 % geschat
Daardoor komt men aan 50 % van
ontbonden of mank loperKle huwelijken
De persnota geeft dan een overzicht
van de parlementaire initiatieven tot
afbouw van de repressie, vooral op
sociaal gebied De VU-pariementsleden, die zich hier bijzonder aktief
toonden zijn ovengens bekend om dit
streven, dat getuigt van volharding A
De Beul, O Van Ooteghem, Joos Somers
Tot besluit deed de VU-Borgerhout
een oproep tot klementie in deze
kerst- en nieuwjaarstijd (de perskonferentie w e r d enkele dagen voor
Kerstmis 1979 gehouden) Maar ook
deze oproep vond geen gehoor De
enige troost tot nog toe is dan eindelijk een VU-voorstel voor amnestie (J
Somers) door het parlement in overweging werd genomen Wat nog met
betekent dat er ten gronde een zelfde
meerderheid voor t)estaaL

HERENTHOUT 2de Wijnavond in zaal De Kat Jodenstraat 3 om
20 u 30 Orgamzatie FVV «Wij Vrouwen»
KESSEL groot VU-bal met de Rudy Ray-showband om 20 u in
de parochiezaal
SCHOTEN Vlaams dansfeest «Leeuwenbal» om 20 u 30 in restaurant Schotenhof, Alf Servaislei 78 Inkom 80 fr

15

KAPELLEN: Bruegelavond in zaal St-Vincent Leugenberg Inschrijven 225 fr bij Flor Van Dessel tel 6 4 6 2 6 6
19

EDEGEM Voordracht «Positief denken» met als sprekers
Dhr Henn Engels en Mevr Wens O m 20 uur in lokaal -Drie Eiken»

20

SCHOTEN- Vertoning TAK-films over de Voerslagen Om 20
uur in -'t Schooltje» Sparrenlaan, Berkenrode

21

ST-KATELIJNE-WAVER Debatavond ingencht door de Berthoudersknng «Vlaamse ekonomie en staatshervorming» Inleider Jef Maton O m 20 u 30 in lokaal «De Wereld» Markt 5

21

HOVE Jaarlijks VU-lentebal in het Prinsenhof Kapelstraat 21
D J Popol Van Hoof O m 20 u 30 Inkom 80 fr Jeugd 60 fr

22

EDEGEM Kulturele Knng gaat een kijkje nemen achter de
schermen van de «ZOO» Vertrek om 14 u

22

DUFFEL. 12de VU-bal in zaal Alcazar, Handelstraat Om 21
uur Inkom 60 fr

22

NIEL. 10e VU-dansfeest om 20 u 30 in zaal «Familia»

22

GEEL Afdelingsbal in feestzaal «Het Wijnhuis», Stationsstraat
44

23

HERENTHOUT. Kleinkunstavond met Ed Koyman en Smitato
Om 20 uur in zaal Lux Inkom 80 fr Orgamzatie FVV

23

TURNHOUT Wandeling door de Vlaamse Kring naar de Liereman Bijeenkomst aan de Kerk te Oud-Turnhout om 13 u 30

Het beste bal van Aartselaar!
Mijn kind, schoon kind zo luidt (ook
voor balsO alom de welbekende uit
spraak En toch voor Aartselaar gaat
deze krasse bewering telkenjare zonder meer op Want wie wint de mooiste pnjzen jawel schepenen of gemeenteraadsleden van de «konkurrentie» En wie zakt er het langste door in
de bar u raadt het al alweer dezelfde
konkurrentie Moeten we nog meei
bewijzen voorleggen

W e zouden ook gewoon kunnen zeggen dat het zaterdag 1 maart weer
heel goed is geweest De opbouw
vrijdagavond verliep in dezelfde gezellige rommelige sfeer waarbij men
wel eens het gevoel heeft op de handen te4<ijken of op de handen gekeken te worden Maar kom het belangrijkste is dat er elk jaar een heleboel
volk gevonden wordt om enkele uur
tjes te komen timmeren doeken ophangen tafels en stoelen gereedzetten met bierbakken te zeulen en
toonbanken op te bouwen En dat is
echt met alles want wie zorgt er elk
jaar voor een reuzeverkoop van balkaarten jawel diezelfde bestuursleden en mandatarissen Er wordt haast
geen enkele bel onberoerd gelaten

En wie durft weigeren een kaart te kopen van die galante heren of die charmante VU-dames die er met voor terugschrikken ook bij regenweer met
hun kaarten «de boer op te gaan»
Zaterdagavond kwamen zij dan een
ietsje minder massaal opzetten dan in
1979 de vele danslustigen van binnen
en buiten de gemeente Dat hield dan
enkel in dat de Griekse Bar met zo
snel open moest als vorig jaar Onze 3
Griekse schoonheden hadden zelfs
nog de tijd om met de mandatarissen
even het bal te openen
Roger leidde vanachter zijn onvervreemdbaar schortje de festiviteiten
in de bar terwijl Paul achter de meterslange toonbank «echt» werkte De
jongens van de Golden Bis Band gin
gen er in de zaal /ce/Ziard tegenaan zodat wie iets te vertellen had dat beter
elders deed De tombola zette weer
menig huisgezin in het fruit Daardoor
toont de V U zich ook als partij die met
de «volksgezondheid» iets inzit i
Wanneer dan tussen drie en half vier
de laatste dansers van de vloer waren
verdwenen verhuisden de «plakkers»
naar de bar waar nog enige tijd werd
nagekaart hoewel er af en toe al eens
een «kaart» nat werd Het absolute
einde was om 5 u 30 en wie er dan

nog bij was, dacht met ietwat pijnlijke
oogleden en dito voeten en rug aan
de opruiming die enkele uren later
een aanvang zou nemen Ook voor
dat werk was er voldoende volk aanwezig zodat na enig gegrom, rond de
middag alles aan de kant stond en de
vloer klaarlag voor een ultieme poetsbeurt door de werksters van de gemeente
Burgemeester neemt ontslag
In de vroege ochtenduren ontvingen
w e uit onverdachte bron ook de bevestiging dat CVP-burgemeester De
Groof na 33 jaar dienst nu toch ontslag neemt
Ons werd ook nog toevertrouwd dat
dit opstappen hem zwaar valt wat wij
best kunnen begrijpen maar waar w e
dan weer kunnen tegen plaatsen dat
hij de datum reeds 3 jaar eerder met
zijn partijgenoten had afgesproken
Hoe dan ook Marcel De Groof was
ondanks zijn hebbelijkheden en zijn
op-het-randje-van-het despotismegrenzenden-autonteit een groot burgemeester die van Aartselaar een eigentijdse gemeente met een jonge
bevolking heeft gemaakt Wij zullen
er na donderdag 13 maart nog even
moeten aan wennen aan de gemeen
teraden zonder dat hoge (De Groot)
ntmei
(wdj

Bormshulde '80
te Merksem
De jaarlijkse dr Bormshulde gaat door
op zondag 13 april 1980 en wel met het
volgend programma
10 u Eeuchanstieviering in de St -Franciscuskerk voorgegaan door
ep
Nuyens Domimkaan te Antwerpen samen met de e h Sommen Luyten en
Elias Dupon Homilie door e p Nuyens
10 u -10 u 45 Optocht naar de gemeentelijke begraafplaats
Rustoordstraat (vorming) verder langs
Brebabaan Weggestraat Van Heybeeckstraat tot aan het kerkhof alwaar
Bloemenhulde en groet aan het graf

Invullen
belastingsbrleven
te Meerhout
U w belastingsbrleven worden gratis
ingevuld op de volgende zitdagen 12
maart 18-19 u parochiezaal Zittaart
19-20u cafe Centrum te Gestel
20 21 u cafe Drossaerd (MeerhoutCentrum) 19 maart 18-19 u bij Door
Wouters Genelaar 84 19-20 u cafe
Weversberg
(Meerhout-Berg)
26
maart 18 19 u bij Lucien Beyens Lindestraat 18 8 apnl 19 20 u cafe Hawaii (Meerhout Zittaart)
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Schilde-'s Gravenwezel

Staatssekr. Akkermans bestendigt aanslag op natuurschoon
In een perskonferentie voorgezeten
door Frans Kuijpers partijbestuurslid en bijgewoond door Guido Van
Heetvelde afdelingsvoorzitter Hugo
Pas sekretaris Toon Claessens gemeenteraadslid werd de recente
goedkeuring van het gewestplan
voor onze streek bestempeld als een
geschenk aan verkavelaars en bouwpromotoren Toon Claessens zette
«feiten en beschouwingen» nog eens
netjes op een rijtje
Tien jaar geleden in 1970 werden de
eerste vergaderingen gehouden over
het gewestplan Volgens de CVP-fjoii
tici zou het verschijnen van het ge
westplan het paradijs op aarde inlui
den Er zou paal en perk gesteld wor
den aan de bouw en verkavelings
woede op de meest onverantwoorde
plaatsen er zou inspraak gegeven
worden aan bevolking en milieugroepen er was sprake van de groene vin

In memoriam
Jan Pauwels
De VU-afdeling van Boom meldt met
grote verslagenheid het overlijden
van haar voorzitter Jan Pauwels De
overledene was ook lid van de
Vlaamse Klub «Nele» en van V W G Boom De plechtige uitvaart had
plaats op zaterdag 1 maart II m de
H Hartkerk te Boom
In een in memoriam schreef Wilfrann
'Dank voor uwe stille wenken
^ank voor uw gegeven woord
dank voor al uw doen en denken
dank voor alles wat g'ons boodtW I J betuigen aan de familie van de
overledene onze blijken van diep
medeleven

gers rond Antwerpen van natuurge
bieden groene zones enz
Rechtuit gezegd ook wij hebben daar
een tijdje in geloofd Maar hoe meer
tijd er verliep zonder dat het ontwerp
gewestplan werd goedgekeurd hoe
meer w e begonnen te twijfelen W e za
gen immers hoe in alle gemeenten de
verkavelaars een wedloop begonnen
tegen het gewestplan Telkens w e r d
aangekondigd dat het ontwerp-ge
westplan binnenkort zou ondertekend
worden en telkens weer werd de
goedkeuring uitgesteld omdat er dan
hier dan daar nog een stukje van het
natuurgebied moest verkaveld wor
den Tot dan in 1976 toevallig C ) enkele weken na de gemeenteraadsverkiezingen het ontwerp-gewestplan Ant
werpen bij Ministeneel Besluit werd
goedgekeurd
VIP's slaan toe
Alhoewel er in het ontwerp)-gewestplan reeds de jjersoonlijke invloeden
van sommige V I P s en andere verkavelaars te vinden waren kon men in het
algemeen toch nog tevreden zijn met
de definitieve (zo dacht men toch)
vastlegging van bepaakje groene zones en natuurgebieden Helaas' Hoe
dichter de datum van 26101979 naderde de dag waarvoor het definitieve
gewestplan bij Koninklijk Besluit moest
worden goedgekeurd hoe meer de
grootgrondbezitters en bouwpromotors hun invloed gingen gebruiken
Zelfs zonder enige wettige grond begonnen ze te dreigen nnet eisen tot
schadevergoeding van honderden miljoenen en ze vonden m staatssekretans Akkermans een goede medespeler
W e citeren letterlijk uit het «Woord
vooraf» van S t a a t ^ e k r e t a n s Paul A k
kermans in zijn bijlage aan het K B
3 1 0 1 9 7 9 waarbij het gewestplan definitief wordt goedgekeurd
«Uit planok>gisch oogpunt ware het
wenselijk geweest een aantal gebieden vnj te houden als open ruimte dit

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

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

(

^

geldt o m voor de groengordel ten
oosten van de agglomeratie Uit een
verder onderzoek is echter gebleken
dat deze zone voorwerp heeft uitge
maakt niet alleen van belangrijke in
vestenngen maar ook van allerlei be
slissingen en toezeggingen die vaak
ver terug gaan in het verleden
Men IS tot de vaststelling gekomen dat
door talrijke principiële
beslissingen
van de overheid verscheidene van de
betrokken gebieden zij het niet in feite
dan toch juridisch het statuut van
bouwgrond hadden
verkregen
Het opleggen van statuut van groene
zone komt in feite neer op het decreteren van bouwverbod
Dit zou voor
bepaalde pnncipiele beslissingen
die

vaak jaren teruggaan belangrijke gevolgen kunnen hebben voor de Vlaam
se gemeenschap
In het kader van de huidige ekonomi
sche toestand is het met verantwoord
de gemeenschap mee te lokken in een
financieel avontuur temeer daar alle
overheidsinspanningen
dienen gericht
op het behoud en de bevordering van
de tewerkstelling
Terecht heeft de Vlaamse Executieve
dan ook geopteerd voor een gewest
plan dat de financiële gevolgen tot een
minimum zou
beperken'
Niet toelaatbaar

<

Tot daar het citaat dat werkelijk geen
verdere kommentaar v e r g t

Hierna geven w e enkele voorbeelden
van onverantwoorde toegevingen aan
de verkavelaars en bouwpromotors
Schilde
— Het woonpark ten zuidwesten van
de Hazendreef (Drijhoek) wordt gevoelig uitgebreid
— Het woongebied met landelijk karakter ten noordoosten van de Oelegemsteenweg wordt uitgebreid tot de
Goorstraat en Den Heuvel
— Ten westen van Steynhoeve w o r d t
een deel van het landschappelijk waar
devol agrarisch gebied overgebracht
naar woonpark
s Gravenwezel
— Het woonpark Zonnebos wordt in
noordwestelijke nchting uitgebreid ten
nadele van het vroegere bosgebied
— De grond tussen de Sint-Jobsteen
weg en Kattenhof waarop een aanvraag was ingediend voor het bouwen
van service flats wat normaal met
mocht, wordt nu gebied voor serviceresidentie zo wordt de onwettelijkheid
dan teruq wettig

VU-Edegem opnieuw
uit de startblokken
In het overvolle zaaltje van het gemeenschapscentrum «One Eiken» te
Edegem had op Valenbjnsdag een irv
formabeavond p>laat&
D e «Bruine aktie-Dilbeek» behandelde het aktuele onderwerp «Waaro m zijn Vlamingen Thuis in Brussel''»
Fred Janssen (BRT pumalist) en
Mark Gabnels (akbeleider) brachten
getuigenissen en ervanngen over de
akbe rond Brussel
De voorzitter van de VNSE en de V U
afdeling Edegem (Renaat De Keyzer)
verwelkomde de dne gastsprekers
(ja dne want de derde — «het brem»
— wenste onbekend te blijven
«Edegem heeft Brussel nooit losgelaten» akJus de voorzitter verwijzend
naar de betogingen te Brussel waar
indertjd tainjke Edegemnaars aanwezig waren

D e aktie w e r d op een visuele manier
naar voor gebracht video-recorder
(films van «Terloops») en flip-chards
die op een deskundige en onginele
manier waren getekend
Wat de aanwezigen vooral heeft ge
troffen waren de spintuele en onginele ideeën die door de -bruine jon
gens» werden uitgedokterd
Het w e r d in elk geval een openbanng
De manier waarop de dne sprekers
en hun Dilbeekse medewerkers de
zaken hebben aangepakt zal velen
aans(X)ren dit voorbeeld te volgen in
eigen midden
«Een nem onder het hart» zei op het
einde van de avond iemand van de
toehoorders En die man had gelijk

— Een zeer groot gebied ( ± 140 ha)
ten oosten van de Sint-Jobsteenweg
en ten noorden van het antitankkanaal
(het mooiste stuk van s GravenwezeO
in het ontwerp-gewestplan aangeduid
als bosgebied en agrarisch gebied met
landschappelijke waarde wordt in het
definitief gewestplan golfterrein een
nieuwe uitvinding van staatssekretans
Akkermans waarschijnlijk ten behoeve van de grote schare van golfspelers die in onze gemeente w o n e n '
Tot slot werd bieklemtoond dat wanneer daadwerkelijk de roofbouw zou
worden aangevat op deze parels van
de Antwerpse Voorkempen slechts
een repliek kan worden verwacht sen
sibilisenng van de ganse bevolking en
aktie van onze Vlaamse gemeenschap
ter vrijwaring van Vlaanderens «eigert
schoon»

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

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

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

Zorg dat je de
i
bank gekozen hebt
waar je méér aan hebt.

KREDIETBANK
4<4^v$MxWs::^rV^
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VU stelt veel vragen

Diest: 750 jaar vrije stad
Voor de stad Diest wordt 1980 een druk feestjaar.
750 jaar geleden ontving de Demerstad uit de handen van Hendrik I. hertog
van Brabant, haar vrijheidscharter.
Om deze verjaring te vieren werden en worden heel wat festiviteiten op touw
gezet Sint-Jan Berchmansviering, kwis -Ken uw stad-, opvoering van
• Elckerlyk>, Oranjefeesten, Spel zonder Grenzen (BRT), Jubelkoncerten, tentoonstellingen, enz_
Voor elk wat wils_
Z o hoopt men, evenals de VU Groot-Diest, veel volk naar Diest te lokken om
vooral toeristisch de stad een ware injektie te geven waarbij het ekonomisch
aspekt zeker niet over het hoofd wordt gezien.
Dat hiervoor diep in de geldbeugel moet worden getast is onvermijdelijk.
Dat met alle politieke partijen akkoord
gaan met de handelwijze en ziensw/ijze
van de hele organizatie blijkt duidelijk
uit de kommentaren die reeds in de
kranten zijn verschenen Ook de
Volksunie is hieronntrent duidelijk in
haar standpunt
Veel vragen_
Dirk Van De Weyer, VU-genneenteraadslid, spreekt hier klare taal
'Een jubileumjaar moet gevierd worden De festiviteiten zoals de Sint-Jan
Berchmansviering. de uitgave van een
extra-postzegel, de opvoeringen
van
-Elckerlyk" door de groep Uilenspiegel de kwis «Ken uw stad-' wordt door
de VU-afdeling hoog
gewaardeerd
Maar wat mij minder bevalt is het feit
dat sommige verenigingen
getracht
hebben op een goedkope manier een
extra-subsidie los te krijgen Ook het
feit dat de jeugdbewegingen
zo weinig

aan bod komen betreur ik Bovendien
zijn WIJ van oordeel dat de vzw Feestkomitee nogal improvizerend te werk
gaat
Toch doen wij eraan mee. en wel om
twee redenen we kunnen een zekere
kontrole uitoefenen en zullen achteraf
het verwijt niet moeten slikken dat we
een geboden kans in de wind sloegen
En wat -Spel zonder Grenzen- betreft'' Persoonlijk verwacht ik niet de
uitstraling, die sommigen ervan verhopen Waarom ' Iedereen weet dat er in
Diest een mank hotelwezen bestaat of
nog met eens een camping voorhanden IS Als nu ook de
buitenlandse
deelnemers dit zullen vaststellen, lopen
we dan niet het risico van een anti-propaganda'"
Wanneer men iets onderneemt, moet
men het degelijk aanpakken maar ik
vrees dat de kosten hoog zullen oplopen

BRABANT
MAART
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K R A A I N E M : info-avond «Zeeuws-Vlaanderen» door Walter Luyten in zaal Lijsterbes om 20 u
NEERIJSE. gespreksavond met algemeen voorzitter Vik Anciaux
in de gemeentezaal om 20 u Onderwerp «Kultuur en welzijnsbeleid»
STROMBEEK-BEVER: Tweede deel informatiecyclus over fiskaal en ekonomisch federalisme met als spreker Jef Maton o I v
Mark De Jaeghere. stafmedewerker VOL Dosfel vzw Om
19 u 30 in Kultureel Centrum van Strombeek-Bever (Gnmberqen) Inkom gratis
BRUSSEL: Kontaktvergadering van VUJO-Brussel-Stad, in
drankhuis Familia. Vekemansstraat te Neder-Overheembeek om
20 uur Spreker Frans Kuijpers. partijbestuurslid
GROOT-ZEMST 4de VU-fusiebal in zaal Prins Leopold, Brusselsesteenweg 51 Orkest Golden Bis Band met Nico Haak & Corry
Om 20 uur Inkom 100 fr Voorverkoop 80 fr
TREMELO-BAAL: jaarlijks VU-bal om 20 u 30 in de parochiezaal
te Baal Orkest William and his iets
MEISE: kaas- en wijnavond van VU-afdeling Meise-WolvertemOppem in de parochiezaal te Meise, Brusselsesteenweg
TIENEN. VU-bal in zaal Schuttershof om 21 u
ST.-MARTENS-BODEGEM: Grote Bakschieting en Teerlingenworp voor pensen, saucissen en panklare haantjes In het café
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
BRUSSEL V U J O wandelt in Voeren met TAK Vervoer per autocar Verzamelen aan de K V S om 8 u 30
ST.-KWINTENS-LENNIK: Jaarmis ter nagedachtenis van Staf
De Clerck om 11 u 15 in de dekanale kerk
HOEILAART- Informatie-avond «Middenstand en sociale rechtvaardigheid» door volksvertegenwoordiger Jan Cau^ron Om
20 uur in zaal Olympia-Lindenhof, Steenweg op Overijse Inkom
gratis
Z A V E N T E M : Algemene ledenvergadering voor VUJO-Land van
Zaventem om 20 u in C C Zaventem
BOORTMEERBEEK-HEVER-SCHIPLAKEN. 4de VU-lentebal in
zaal Welkom (Schiplaken) Orkest The Appollo's Inkom 60 fr
ALSEMBERG. 7de pensenkermis (ook varkensnb - speciale
schotel) in zaal «Het Gildenhuis» Kerkstraat 22 te Dworp Vanaf
18 uur Ook op 16/3 vanaf 12 uur Op uitnodiging van Willy De
Saeger, algemeen sekretans V U en gemeenteraadslid Bob Lefaible, lid 0 ( 5 M W en het bestuur van VU-afdeling Alsemberg
K R A A I N E M : Info-tnp naar Zeeuws-Vlaanderen, o l v Walter Luyten Vertrek om 7 u 30 Gemeentehuis Kraainem Inschrijven
noodzakelijk (Luk Van Biesen 02-731 01 78)
VUB. Info-avond «Universiteit Vlaanderen» met Maunts Coppieters O m 20 uur lokaal C 107
ASSE: Info-avond «Naar een Vlaamse Staat», met Vik Anciaux en
Walter Luyten, Breughelzaal, Markt om 20 uur
LENNIK. Uiteenzetting en debat over «Isolatie» om 20 uur in de
«Verzekering tegen de grote dorst» te Eizeringen
TIELT-WINGE- Vierde Vlaams bal om 20 u 30 in Tilt City, Boekhout' te Tielt DJ Sarenco
GRIMBERGEN: Paasfuif in parochiezaal te Beigem
K A M P E N H O U T : VU-lentebal in zaal Fauna-Flora te Berg om
20 u 30 Met Alex-Andry Band Inkom 80 fr Voorverkoop 70 fr
ITTERBEEK: Breugelfeest in de parochiezaal van St-Anna-Pede
Aperitief gratis Vanaf 17 uur Ook op 23/3 vanaf 11 u 30
BRUSSEL: Arrondissementele, republikeinse en non-conformistische fuif van VUJO-arr Brussel om 20 uur in de Waltrakelder
(KVS) Iedereen welkom i
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Ik herhaal hier mijn wens die ik al eens
op de gemeenteraad heb geuit dat er
na afloop van de feesten
voldoende
geld mag overblijven om een projekt te
financieren ten bate van de Diesterse
gehandicapten »
Ook de Volksuniejongeren dragen bij
tot het welslagen van dit feestjaar zij
pakken uit met een reuze-initiatief

rvo

hoofdprijs kleuren-TV (40000 f r )
Deelneming in de onkosten: 50 fr
Aard van de wandelzoektocht' foto-,
zoek- e n strikvragen
A f s t a n d : 5 km
Prijsuitreiking- zondag 5 oktober
1980 in de gotische Lakenhalle tijdens
een grootse shownamiddag vanaf
15u
Technische inrichting
gebroeders
Brems (013-331904)
Garanties, a) gezonde, familiale ontspanning, b) natuurverrijkend en historisch getint
Profiteer van deze gelegenheid om de
historische Demerstad Diest van dichtbij eens te leren kennen Zij is alleszins
het bezoeken waard' Meer inlichtingen
bij Herman Brems, Kerkstraat 21, 3295
Schaffen-Diest

Kortnieuws uit Diest

De Vujowandelzoektocht
Wanneer: op een dag naar keuze vanaf 1 juni t e m 30 september 1980
Inschrijving, tevens start- en aankomstplaats café-restaurant «Zoete inval» (Grote Markt 6), vanaf 10 u
Prijzentafel. minimum 100000 fr.

Vorige week overleed, na een slepende ziekte op 78-jange leeftijd, de
vader van onze sekretans Paul Cresens De Volksunie van Nieuw-Diest
biedt aan Paul, Magda, Inge en Erwin,
alsook aan hun moeder en de andere
familieleden, haar innige deelneming
aan
Gemeenteraad
Vandaag, donderdag 6 maart komt
de gemeenteraad van Diest bijeen
VU-gemeenteraadslid Dirk Van de
Weyer zette volgende punten op de
agenda — uitzicht van de stad in het
feestjaar Diest 750, — ideeenbus en
respekteren van de snelheidsbeperking in de dorpskom van Molenstede,
vooral bij het einde van de lessen van
de gemeenteschool aldaar Wie komt
k i j k e n ' Wie komt luisteren?

Wordt er eindelijk werk gemaakt van
enkele voorstellen van VU-CVPminderheid?

OCMW-Lennik wil
dan toch wat beginnen
In een vorig nummer publiceerden w e
al de voorstellen die tot dan reeds
door de minderheid werden gedaan
maar steeds werden afgewezen door
de meerderheid Dit schijnt thans
vruchten te hebben afgeworpen want
op de laatste agenda vonden w e meerdere van onze punten terug en, zoals u
wellicht weet, werd ook een schnjven
gencht aan de ganse bevolking met de
aankondiging dat men zinnens was
over te gaan tot de oprichting van verschillende diensten
We kunnen deze werklust enkel toejuichen en zullen steeds totaal onbaatzuchtig meewerken aan de verwezenlijking van deze (en alle andere) punten.
De minderheid kent sukses en dwingt
de meerderheid tot werken! Z o hoort
het. en het komt alle inwoners van Lennik ten goede Dank zij de minderheid
komen er weldra (hopen we) enkele
verwezenlijkingen die praktisch in alle
gemeenten van het Pajottenland reeds
bestaan, maar beter laat dan nooit
Over wat gaat het n u '
1 Beslist werd een dienst voor
Rechtskundige Bijstand op te richten
die zal beginnen funktioneren vanaf 1
maart '80 en gedurende 6 maanden zal
proeflopen ledere laatste maandag
van de maand zal 's avonds (de uren
moeten nog bepaald worden) een advokaat, die unaniem door de Raad
werd aangeduid 2 uren ten dienste
staan van de ganse Lennikse bevolking Deze advokaat zal uitleg verstrekken omtrent allerhande rechtskundige problemen (eigendomsrechten, huwelijksrechten ) aan alle geïnteresseerden en hen wegwijs maken in
deze doolhof Na zes maanden zal
overgegaan worden tot evaluatie van
dit initiatief en wanneer dit positief uitvalt, zou dit bij beurtrol kunnen verpler
gezet worden W e bevelen deze gratis
dienst warm aan aan gans de bevolking
2 Oprichting van een dienst voor
warme maaltijd-bediening
Hiervor
werden 16 firma's aangeschreven om
een prijs op te geven voor de berei-

studio
WEEK V A N 7 TOT 13-3-1980

TERVUREN
Zondag

15 u
BAMBI

KT

Van Walt Disney
Vrijdag en zaterdag 20 u 30,
zondag 18 u
KT
STAR WARS
Van George Lucas

Overlijden

im

FILMTHEATERS

ding van gewone eetmalen, dieetmaaltijden . en voor de eventuele bedeling
daarvan in onze gemeente
Vele problemen dienen hier nog opgelost het vaststellen van de manier van
tjedelin'g, de te betalen prijzen volgens
inkomen van de gebruiker Hopelijk
komt het voor mekaar en gaat men
met opnieuw verwijzen naar Pepingen.
3 Oprichting van een dienst voor bejaardenhulp. Hiervoor zou overgegaan worden tot de aanwijzing van
dne bejaardenhelpsters (drie BTK'ers)
1 jaar volledig betaald door de RVA en
dus gratis voor het O C M W Ook hier
dient nog veel werk verricht en moet
er ook nog gewacht worden op de drie
BTK'ers die met gemakkelijk zullen te
vinden zijn W e wachten af en hopen
dat het geen slag in het water wordt,
want deze mensen (en zelfs meer dan
dne) zouden w e in Lennik goed kunnen gebruiken
4 Oprichting van een poetsdiensL
Ook al stond dit nog met op de agenda,
de intentie is niettemin aanwezig om
ook hier te starten Men gaat nu blijkbaar alles tegelijk doeni Ook hier zou
men gebruik maken van het BTK-plan.
Een kuisvrouw zou voor één jaar
aangeworven worden en ten dienste
staan van bejaarden, minder-validen
terug tegen een vergoeding afhankelijk van het inkomen Ook hier dient van
nul vertrokken en is het wachten op de
BTK-kuisvrouw

Zondag, maandag, dinsdag en
woensdag 20 u 30
KT
METEOR
Film van Ronald Neame
Met Sean Connery,
Natalie W o o d en Karl Malden
NIVWF
Donderdag 20 u 30
KT
EEN V R O U W
TUSSEN H O N D EN W O L F
Van André Delvaux

TIENEN
Zondag 15 u
KT
DE WITTE
Naar het boek van Ernest Claes
Met Jefke Bruymnckx
Vnjdag en zaterdag 20 u , zondag 17 u 30
KT
LE T O U B I B
Met Alain Delon
en Véromque Jannot
Van Pierre Gramer-Deferre
Vrijdag en zaterdag 22 u , zondag 19 u 30, maandag 20 u 30
KT
COMING HOME
Van Hal Ashby
Met Jane Fonda, Jon Voight
en Bruce Dern
Zondag. 22 u , dinsdag en
woensdag 20 u 30
KNT
DECAMERONE
Naar het werk van Boccacio
Van Pier Paolo Pasolini

KURSAAL TURNHOUT
Zaterdag, zondag en woensdag
15 u
KT
J U N G L E BOOK
Van Walt Disney
Vrijdag, zaterdag en zondag20 u 30
KNT
DE LAATSTE
DER AVONTURIERS
Van Harold Robbins
Zaterdag, zondag en woensdag17 u 30
KNT
Derde week
APOCALYPSE N O W
Van Francis Ford Coppola
NIVWF
Woensdag 20 u 30
KNT
NORTH BY NORTHWEST
Van Alfred Hitchcock
Met Cary Grant, James Mason
en Eva-Mane Saint

LEUVEN 1
14u,16u,18u,20u,-22u,24u
KT
Tweede week
KRAMER VERSUS KRAMER
Een film van Robert Benton
Met Dustin Hoffman,
Meryl Streep en Justin Henry

LEUVEN 2
19 u

KT
INTERIORS
Van Woody Allen
Met Diane Keaton, Knstin Gnffith
en Richard Jordan
20 u 45

Verder werd ook nog beslist een
BTK'er maatschappelijk werker aan te
trekken die de aanvragen voor warme
maaltijdbedeling, bejaardenhulp enz
zou moeten onderzoeken
Beste lezer(es), de VU-CVP-minderheid hoopt dat de hierboven vermelde
punten, zie zij zelf jaren geleden hebben voorgesteld, een sukses mogen
worden en uitgroeien tot een echte
dienstverlening aan gans de bevolking
van Lennik Dit is maatschappelijk
werk in de echte zin van het woord
Moge het met alleen bij woorden blijven Hopelijk staan w e tegen volgende
keer een stuk verder

KT
Tweede week
KRAMER VERSUS KRAMER
Van Robert Benton
Met Dustin Hoffman,
Meryl Streep en Justin Henry
14 u en 22 u 30
KT
DE PROEFKONIJNEN
Met Jan Decleir, Chris Lomme
en Peter Faber
16 u en 24 u
KNT
SIDNEY SHELDON'S
BLOODLINE
Met Romy Schneider,
Audrey Hepburn,
Ben Garrara en Omar Sharif

6 MAAHI
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lepel & vork
FRITUUR-EETHUIS
INGRID

FEESTZALEN-SALONS
DE LANDSKNECHT

Olenseweg 4t, Westerio
(Voortkapel), tel. 014-21 3696
Vraag prijzen voor uw feestmenu's
Specialiteiten.
Alle dagen verse-mosselen.

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

Kesselsteenweg 38
2260 Nijien - Tel 031/818841

Dorpsplein. Heusden-Limburg

Banketbakkerij
ANTWERPIA

Elie Van Laere - Marcella Naessens
Lokaal Volksunie
Gontrode Heirweg 49,
9230 Melle.
Tel. 091-300653

Verzorgde keuken,
demokratische pnjzen,
uitgelezen dienstbetoon

KRING

Café vu-lokaal

Geraardsbergsestraat 38
9300 AALST
Maurits GOSSYE
Tel 053-213533

Restaurant

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

Specialiteit g e r o o k t e vis.
Schoolstraat 52,
Kapelle-op-den-Bos.
Tel. 0 1 5 / 7 1 . 1 9 . 4 0 .
Feestbespreking op maandag,
dinsdag en donderdag van 19
tot 21 u.
Woensdag gesloten.

Aragonstraat 6, Lier
TeL 031-aai 5.68

Toegankelijk.

Bellestraat 49
1970 HEKELGEM

KREKELHOF

Alle feestelijkheden
Mogelijkheid tot huren van bestekken

D o r p s s t r a a t 10
2922 R A M S D O N K
Tel.: 015-71.15.49

Café, restaurant, speeltuin, terras
Woensdag en donderdag gesloten
Maandag, dinsdag vrijdag vanaf
15u
Zaterdag en zondag vanaf 's
middags Tel 053 66 87 40

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

10 jaar Volksunie in Nieuw-Diest
die ook vlug tot bloei kwam Vorig jaar
w e r d bij de V U de lijn doorgetrokken
en werden de dne afdelingen samengevoegd tot eén VU-afdeling NieuwDiest
W e kunnen duidelijk stellen, dat het
pionierswerk van de 60-er jaren hieraan ten grondslag ligt en dat wij dus —
gezien in het kader van het huidige
Diest — sedert 1970 officieel gestruktureerd waren op het grondgebied van
Nieuw-Diest
Dit 10-jang bestaan wensen wij groots
te vieren op zaterdag 22 maart a s, in
aanwezigheid van onze nationale voorzitter Vic Anciaux algemeen sekretans

VTB-Tervuren op uitstap

6 MAART 1980

Feestzaal voor alle
gelegenheden

inschrijvingen kunt U steeds terecht
bi]
Neenjse Roger van Aschbroek, Langerodestraat 15
Huldenberg Colette Dekeyzer, Gemeenteplein 22, tel 02/687 7281
Ovenjse Gilbert Debecker, Hogeweg
10, tel 0 2 / 6 8 7 5 5 0 6
Tervuren Daniel Debras, Brusselsesteenweg 227/8
(meegedeeld)

VOEDING -DE POLDERPolderstraat 12.
8458 Oostduinkerke
Specialiteit dag vers fruit en
groenten
Dubbele Valois-zegels aan alle
leden

Drank- en

eethuis

'WALTRA'
Arduinkaai 2 (bij
1000 Brussel
Tel: 02-219.52.12

KVS)

De vier troeven van de Waltra

LINDENHOVE

De VTB-afdelingen van Neenjse, Huldenberg, Ovenjse en Tervuren organizeren op zaterdag 22 maart 1980 een
autocaruitstap naar Antwerpen voor
een geleid bezoek aan het VTB-VABbondsgebouw en het VAB-gebouwenkompleks te Zwijndrecht
In de namiddag voorzien wij een uitstap naar de
Kempen (Retie) Voor inlichtingen en

Vossemberg 13,1981 V O S S E M ,
tel. 02-767.4576.

Bordeaux- en bourgognewijn,
rechtstreeks van invoerder.

drankhuis met sfeer
Brusselbaan 11. Gooik
Tel 054-33.4857
Uw tweede thuis!

Tel 055-42.41.07.

bij Jef Michiels,
Hopmarkt 9,
9300 Aalst Tel. 053-77 50.74.

Café-Restaurant

Steeds wekom in

Restaurant BRAKELHOF
Rondplein 5. Brakel

IN DE OOIEVAAR

M a a k ook eens kennis met
d e g e z e l l i g e s f e e r in

vnjdag van 17 tot 20 u ,
zaterdag 10-13 u u r

De samenvoeging van gemeenten —
hoezeer de V U er ook tegen gekant
was — bracht voor ons een kentering
in de goede zin Inderdaad, er ontstond
een hieuwe afdeling Schaffen-Deurne,

Bent u van A a l s t '
Komt u naar A a l s t '
A l t j d welkom in café

FEESTZAAL - E D E L W E I S S Feestzalen
HOF VAN ARAGON

Menenstraat 376, Wevelgem
Tel 056-41.29.22

'tis een specialist
zoel< tiem op
voor vlees of toespijs
de Beauvoordsé
pastei
'tis de meest verteerbare
de meest klassieke,
de beste

O p korte tijd werd Molenstede één
van de sterkste afdelingen van het arrondissement Leuven In Diest, dat een
meer verstedelijkt milieu is. ging het
iets moeizamer

SPECIALITEIT
van WAFELS
en IJSROOM

Het Koffiehuis der
Denderstreek.

Palmhof

— tafelhouder —

WUNIMPORT HERMAN

In 1970 vv/erd de VU-afdeling Molenstede officieel gesticht waarna enkele
maanden later ook Diest volgde Nochtans werd er reeds door enkele mensen flink gewerkt in de streek, a a bij
verkiezingen

UW KOFFIEHUIS
Kattestraat 20, AALST

CAFE-FRriUUR
DE SNOECK.

SPECIALIST VOOR
AL UW FEESTEN!

DE O U D E

Willy De Saeger. onze fjariementairen
Willy Kuijpers en Rob Vandezande,
ons gemeenteraadslid Dirk Van de
Weyer, het Leuvens arrondissementsbestuur, de tiestuursleden van Diest
en andere afdelingen en natuurlijk zoveel mogelijk leden en sympatizanten
Programma:
18 u verwelkoming, gevolgd door feestmaal (barbecue),
± 19 u 45 feestzitting, met o a feestrede door voorzitter Vic Anciaux,
± 20 u 30 traditioneel lentedansfeest
met de gekende reuze-tombola Deze
manifestatie gaat door in het stemmige
Berkenhof, Turnhoutsebaan te Molenstede-Diest
Verdere inlichtingen -i- inschrijvingen
Andre Peeters, Diesterestraat 73.3294
Molenstede-Diest tel 013-3314 86
Deelneming in de onkosten 300 fr, inbegrepen toegang tot lentedansfeest
kinderen tot 4 jaar gratis, kinderen tot
10 jaar 150 fr
Wie alleen vanaf 19 u 45 de feestzitting en het lentedansfeest wil bijwonen, kan dit doen met de gewone inkomkaart van 50 fr

Een stukje ongerept
natuurschoon

1
2
3.
4

Vlaams in 'I hart van brussel
Je Itan er altijd parkeren
Je kri/gt er altijd wat te eten
De prijzen zijn sociaal

Industrië'e brood- en banketbakkerij
en roomijs

Herberg 't STAMPKOT
St-Maria-Latem, Z W A L M
Boerenbrood - Hesp - Kaas

Tel 055-499476
Dinsd. gesloten
Vroeger uitbater Zwalmlandia.

Rouw te Kessel
O p 23 februari 1980 overleed mevr.
Josephina Van den Buick, schoonmoeder van onze mandataris en bestuurslid Bruno Van Camp.
Volkunie-afdeling Kessel biedt zijn
innige deelneming aan Bruno, zijn
vrouw en gans de familie.

Franskiljons
offensief
te Kortenberg
Te Kortenberg bestaat een bloeiende
Vlaamse tenmsklub «Guldendelle»,
naam ontleend aan het gehucht waar
gespeeld wordt Zij is de derde belangrijkste klub van Brabant
Enkele franskiljons te Kortenberg zien
dat met lede ogen aan en pogen thans
zelf een tenmsklub met passende velden op te nchten Aan geld hebben
deze franskiljons geen gebrek De provincie was natuurlijk onmiddellijk akkoord om hen te berichten geen bezwaar te hebben tegen hun opzet een
grote blaas op te zetten zeer dicht bij
de dorpskom
Maar zal de gemeente Kortenberg
deze franskiljons werkelijk laten begaan'
Onder het motto Waar Vlamingen
thuis z i j n '

Wilfried BLANCQUAERT
Grote Kouter 47, UITBERGEN
Tel 091-67 5712

ZOIKIftC}€
TEWERKSTELLINGSA A N B O D B.T.K.
Voor
uitkeringsgerechtigde
werkloze: Lic Talen, Rechten,
Ekonomie, Politieke en Sociale
(Menswetenschappen)
Standplaats Brussel
Bijkomende taalkennis Duits Zin
voor vormingswerk en omgang
met volwassenen Administratieve bekwaamheid
Kontakt opnemen met
Willy
Kuijpers,
Kamerlid-Kwestor,
Swertmolenstraat 23, 3020 Herent (tel 016/229642)
N176

Firma
VAN DOOREN
Hout

€ternit
Bouwspecialiteiten
MARLIERl
Tel. 452.66.37
02/452.76.67

1700 ASSE
Thuisbestelling
Toonzalen
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,,Een eeuw eeuwigheid"

LIMBURG

Literaire hulde aan Flor Wulms
Jos-Flor Wulms, geboren te Maaseik
op 30 december 1912, voltooide zijn
middelbare studies te Carlsbourg,
behaalde in 1935 te Gent het diploma
van letterkundig regent en stond achtereenvolgens in het onderwijs te
Ronse en te Eisden. Als lid van het
V N V werd hij schepen in Eisden. Na
de oorlog werd hij tot twintig jaar
hechtenis veroordeeld (later omgezet tot 15, daarna 12 jaar) en tot
100.000 fr. schadevergoeding. In september 1949 werd hij in voorlopige
vrijheid gesteld en in 1968 kreeg hij
.eerherstel. Na zijn vrijlating maakte
hij carrière in de handelswereld. In
1969 stichtte hij een privé-school te
Hasselt, maar hij moest enkele jaren
later om gezondheidsredenen zijn
taak van direkteur opgeven. Hij overleed te Hasselt op 8 mei 1979.
Een Eeuw Eeuwigheid verschijnt als
een postume hulde aan Flor Wulms
Het boek wordt voorgesteld als een
historisch essay voor een brede lezerskring, maar een zekere kulturele
bagage is wel gewenst om het met inzicht te kunnen lezen Het geheel is tevens heterogener opgevat dan het nagelaten manuskript van de ontvallen
Vlaming, want na diens beschouwingen waarin het tijdperk van omstreeks
1500 n K tot leven komt, plaatste dr juris Jan Brans een afscheidswoord,
kreeg De zeer grote
ontgoocheling
van Mane-Thérèse (een novelle uit

1954 van J F Wulms) een plaatsje,
evenals Poëzie, toen en nu (door de
auteur enkele dagen voor de fatale
hartaanval geschreven) en wijdden de
redakteurs van Appel, Jozef Boven en
Jean Severeijns, een paar herinneringen aan de overleden letterkundige
'Een eeuw eeuwigheid betekent een
stip in het tijdeloze", vond Flor Wulms
(biz 14), daarmee de grootsheid der
gedachten en kultuuruitingen relativerend, terwijl de uitstraling van die tijd,
waaraan de middeleeuwen voorafgingen, hem niettemin zo trof dat hij zich
gedwongen voelde het kultuurlandschap te beschnjven waar toen een
klem Volk een wereldtaal sprak
Met soepele taaiwendingen en door
middel van een logische gedachtenopbouw voert hij ons mee op bedevaart naar Compostella in Spanje, konfronteert hij ons te midden van aardse
praal met de profetische Savonarola in
Italië en de duivelskunstenaar Jeroen
Bosch in de Nederlanden Ontdekkingsreizigers veroveren een nieuwe
wereld, Copernicus verkondigt dat de
aarde geen platte schijf is, Lotharingse
troepen verijdelen de Boergondische
machtsdroom en halfweg de eeuw
eeuwigheid wordt Karel V geboren
Prins van de humanisten was Erasmus
aan wiens liefde voor boeken gelukkig
werd voldaan door de uitvinding van
de drukpers Luther verbrandde de bul
van paus Leo X, een daad waarvan het
kristendom nog niet hersteld is, en

Mim^

zelfs het rijk van Karel V waar de zon
nooit onderging hield geen stand Pieter Breughel is er getuige van hoe de
grote knsis der Lage Landen begint

De bedoeling is kaderleden en andere geïnteresseerden wegwijs te maken in
het gemeentelijk politiek leven.
Vanuit het Politiek Kaderinstituut wordt bij de behandeling van de vier onderwerpen gezorgd voor een deskundig spreker en een praktijkgerichte, gemakkelijk hanteerbare tekst.
Programma '
Zaterdag 8 maart «De gemeenteraad»
Zaterdag 12 april «De gemeentelijke
begroting»
Zaterdag 10 mei «Een goede oppositievoering»
Zaterdag 14 juni «Aktief sociaal

dienstbetoonPlaats Kultureel Centrum, Kunstlaan 5
te Hasselt
Data 8 maart, 12 apnl, 10 mei en 14
juni 1980, telkens van 9 u. 30 tot
12 u 30
Inschrijving, telefonisch of schnftelijk

10
11

15

15

20

Jan Van Bossuyt

22

Jos-Flor Wulms, Een Eeuw Eeuwigheid —
- A p p e l , speciaal 3/1979 — Houtstraat 15,
3800 Smt-Truiden Het boek is te verkrijgen
na storting van 200 fr op rekening K B
452-5020881-78 met vermelding «Eeuw»
Het telt 120 bIz

TE KOOP
Een
projektiedoek
formaat
1.30 m hoog x 1,80 m breed
(Royal Gray) alsook een lens
(Voigtlander Braunschweig Apolanthar 1 / 4 5 / 2 1 cm 1 200 bladen
papier 28/29 c m geschikt om albums van te maken. Prijs overeen te komen
Zich wenden, Gelijkheidsstraat 2
te 3200 Kessel-Lo of telefonisch
afspraak maken tel. 016-25.27.58
(café De Knng, Jozef Pierrestraaü
NI 69

,De gemeente als politiek werkinstrument'
Daarom wordt een kursus - D e gemeente als politiek werkinstrument» Ingericht.

8

Spanje overrompelt Vlaanderen, het
Nederlands taalgebied is in twee gescheiden Een roerige tijd is voorbij
wanneer Cervantes een nieuwsoortige roman schrijft over een tragikomische held. Don Quichotte, die tegen de
gevaren uit de middeleeuwse ridderromans ten strijde trekt Tot daar het
tijdsbeeld dat Flor Wulms in nog geen
honderd pagina's voor ons oproept

VU-Limburg richt kursus in over:

V o o r elke afdeling die een efficiënte werking wil blijft politieke vorming van
groot belang.

MAART

kontakt opnemen met J o s Truyen, Bilzerweg 50 te 3668 As, tel. 011 -65.74.32
(na 16 uJ
Kursusbijdrage 360 fr

Meerhout-Zittaart
Het Politiek Kadennstituut in samenwerking met VU-afdeling Meerhout organizeert een kursus «De gemeente
als politiek werkinstrument», ledere
2de en 4de maandag van d e maand
telkens o m 20 uur in de Parochiezaal te
Meerhout-Zittaart
Dus op 10 en 24 maart, 14 en 28
apnl, 12 en 26 mei, 9 en 23 juni.

ST.-TRUIDEN: VU-lentebal in het Kasteel van Ordingen op de
Vhegveldlaan in Brustem-St-Truiden
GENK: Vik Anciaux sprekt om 20 u in het parochiecentrum van
Bret-Gelieren voor VU-kanton Genk
BERINGEN (kanton)- Bijeenkomst van alle bestuursleden van
onze afdelingen O m 20 uur in Ter Ploeg 84 te Tessenderio Gastheer Arsene Gysen Een werkgroep bezocht meerdere personen in Leopoldsburg en Heppen
TONGEREN: Halfvastenbal in zaal Pleniusbron om 20 uur Inrichter V U Inkom 80 fr
GENK: Jaarlijks Halfvastenbal van VUJO-kanton Genk in dancing «Albe» CTermien) Aanvang om 20 u. 30 Prijzen voor de best
verkleden Iedereen welkom
ST-TRUIDEN: Gespreksavond met kamerlid Hugo Schiltz in het
Kultuurcentrum O m 20 uur
AS: Verruimd ledenfeest in het teken van 10 jaar VU-infoblad
«Vrij-As» in de feestzaal Scherpenheuvel te As vanaf 20 uur Met
4-gangen maaltijd, bier, muziek en dans Inschrijven bij bestuursleden of door storting van 350 fr per persoon op rek nr
457-9110861-45 v u - A s

Interarrondissementele
abonnementenstand
Men heeft het in Aalst blijkbaar niet goed verteerd dat ze in de eindsprint van
de winterronde door Roeselare-Tielt werden geklopt, Ja, jongens van Aalst, wij
ztjn onvermurwbaar in die zaken. Zelfs karnaval wordt niet als ekskuus aanvaardDe Ajuinen hebben echter nu reeds weerwraak genomen. Ze plaatsten in het
begin van deze winterronde een vlijmscherpe demarrage. Het resultaat ziet u
hierbij afgedruktAlleen Leuven kon dit Aalsters geweld enigszins het hoofd bieden.
Eigenlijk zouden wij de mannen van Aalst moeten vragen het een beetje kalmaan te doen zoniet gaan de overige arrondissementen ontmoedigd geraken. Of
vergissen wij ons?

Rangschikking voorjaarsronde
1.
2
3
4
5.
6
7

Aalst
328
Leuven
145
Antwerpen
58
Oudenaarde
47
Roeselare-Tielt
...
41
Oostende-Veume-Diksmuide 34
Gent-Eekio
28
Halle-Vilvoorde
28
9 Turnhout
26

19
19
14
11
10
O
O
O
O

10. Hasselt
Tongeren-Maaseik
12 Sint-Niklaas
....
13 Brussel
14 Kortrijk
15. Brugge
Dendermonde
leper
Mechelen
.. .

Algemene rangschikking
1
2.
3.
4
5.
6.
7

Aalst
. .
Leuven
....
Oostende-Veume-Diksmuide
Roeselare-Tielt
Kortrijk
leper
Antwerpen
Halle-Vilvoorde
9 Turnhout

1897
950
944
932
836
736
666
666
563

10
11
12
13
14
15
16
17
18.

373
350
307
253
251
234
228
221
112

Gent-EekIo
. .
Oudenaarde
Hasselt
Sint-Niklaas
Brugge
. .
Dendermonde
Mechelen
Tongeren-Maaseik
Brussel

Vormingscentrum Ld. Dosfel organizeert

Een kennismaking
met Friesland

TAAL-AKTIE-KOMITEE

VOEREN VLAAMS
Op 9 maart wandelt T.A.K.
— voor de tewerkstelling van
V l a a m s e V o e r e n a a r s in e i g e n
streek
— voor het oprichten van een
middelgroot Vlaams bedrijf
in
Voeren
— voor een onmiddellijke overhev e l i n g v a n alle o p e n b a r e v o o r z i e -

n i n g e n v a n d e p r o v i n c i e Luik naar
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 d e gemeente Voeren
— tegen het door Happart en
Peeters voorgestelde
tweetalig
Voerstatuut w a t e e n uitbreiding
v a n d e faciliteiten v o o r Franstaligen betekent

Busregeling en inlichtingen b i j :
Oost-Vlaanderen:
Vlaamse Ardennen, Gent, Jan Yoens, Borluutstraat,
Gent, 8 u. 30 - tel. 091-22.68.96.
Waasland: Sint-Niklaas, Hotel Serwir, 9 u. - tel. 031-77.09.11.
Antwerpen:
Berchem-kerk, 9 u. 30 tel. 031-57.72.40.

WIJ 14

Brussel. KVS
02-759.61.71.

Arduinkaai. 9 u.

Leuven: Oude Markt, 9 u 15
02-759.61.71

tel.

Kempen: Turnhout: Grote
9 u 30 - tel. 014-41.77.47.
Geel: Grote
014-5a93.93.

Zaterdag 29 maart
Voormiddag- de eigenheid van de Friese taal Namiddag- natuurexploratie
van het eiland Terschelling 's Avondsde Friese kuituur.
Z o n d a g 30 maart
Voormiddag, kennismaking met de
Fnese wadden flora en natuur Namiddag de Fnese soLiale en ekonomische
problemen 's A</onds panelgesprek
onder de titel «Wat is de Friese identiteit voor u''» Is ze voldoende verzekerd of bedreigd"?

9 MAART VLAAMSE
WANDELDAG VOEREN
Algemene verzameling: 11 uur
Grote Markt Bilzen
inschrijven vóór 6 maart

V r i j d a g 28 maart
Aankomst vanaf 15 u en regelen van
practica en kennismaking met elkaar
en met de Friese Volkshogeschool
's Avonds situatie van Fnesland t o v .
de rest van Nederiand.

Markt,

Markt,

10 u. - tel.

Neleland: Mechelen: Grote Markt,
9 u. - tel 031-80.13.45.

Aarschot: kontakt opnemen met tel.
016-56.86.10.

Lier: Grote Markt, 9 u. 15 - tel.
031-8013.45.

West-Vlaanderen:
Brugge,
Grote
Markt, 8 u. - tel. 059-70.61.16.

Limburg- Bilzen, Grote Markt, 11 u.
tel. 011-41.10.02.

Geraardsbergen:
kontakt
met teL 054-41.12.53.

opnemen

M a a n d a g 31 maart
Voormiddag
voorbereiding
zwerftocht door Fnesland Namiddag en
avond
zwerftocht door Friesland
D i n s d a g 1 april
Tijd voor een evaluatie en in namiddag
terug naar Vlaandei'en
, Practica
W a a r ' De Fryske Folkshegheskoalle,
Batwij 71 te Hoorn (Terschelling) Tel
00316520-8954

Wat meebrengen?
Lakens en sloop (eventueel daar te
huur), toilet en schnjfgerief, laarzen en
warme kleren
Kursusbegeleiding
Herman Van Vlaardingen, Walter Luyten en de h Steensels (Friese Volkshogeschool).
Deelnemersbijdrage
2 500 fr Gezien w e voor een beperkte
groep deze kursus organizeren doet u
er best aan zo vlug mogelijk een voorschot van 1 000 fr te storten op bankgironummer 068-0638900-85 van het
VCLC, en dan bent u meteen ingeschreven (Duidelijk uw naam en adres
vermelden, eventueel ook telefoonnummer)
Meer inlichtingen:
Te bekomen bij het Vormingscentrum
Ld Dosfel vzw en vragen naar Herman
Van Vlaardingen (stafmedewerker)
Verplaatsingsmogelijkheden
Per trein (individueel) en per auto Wie
tijdig inschnjft kan de lijst der ingeschrevenen bekomen uit zijn streek
(met het oog op gezamenlijke verplaatsing)
De inschrijvingen moeten uiterlijk op
12 maart 1980 gebeurd zijn

6 MAART 1980
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Dendermonde:

Arr. VU-sekretariaat is er
Waar op de Oude Vest te Dendermonde nr 129
Iedereen is er hartelijk welkom Voorio
pige openingsuren elke weekdag van
9 tot 12 en van 14 tot 17 u Elke zaterdag van 10 tot 12 u Elke zondag van
10 tot 12 u o m dienstbetoon senator
Peeters
Officiële opening waarschijnlijk zaterdag 15 maart Meer nieuws volgt
Een aktie voor financiële ondersteuning van dit VU-sekretanaat is reeds
opgang Geef uw steun door een doorlopende volmacht van 50 fr
per
maand U kunt hiervoor terecht bij elk
plaatselijk bestuurslid of op het nieuwe
sekretanaat zelf dat uw opdracht aan

Stadsbestuur
Sint-Niklaas
Uitschrijven van wervingsreserves van werkman, geschoold B, voor tewerkstelling als elektricien, schilderglazenmaker,
loodgieter,
schrijnwerker en automecanicien (myvr.)
Biezonderste voorwaarden
— minimum 18 jaar en maximum 45 jaar zijn op het ogenblik van de indiensttreding,
— 60 % der punten behalen
voor een vergelijkend eksamen, afgestemd op genoemde funkties,
— in het bezit zijn van
a) een diploma of getuigschrift van lager secundaire technische studiën
in de specialiteit elektriciteit, schilderen, lood- en
zinkbewerking,
houtbewerking of autotechniek
(mAw A 3 of B2 in het
oude regime of LSTL, korte kwalif ikatie in het nieuwe regime),
ofwel
b) een brevet van lager secundaire beroepsleergangen in de betrokken vakspecialiteit ( m a w A 4 of
B 6/B 5 in het oude regime of LSBL, korte kwalifakatie in het nieuwe regime),
ofwel
c) een diploma, getuigschrift
of brevet van het lager secundair algemeen vormend, technisch of beroepsonderwijs, met daaraan toegevoegd hetzij een
brevet van scholing of patroonsopleidmg m
de
voor de funktie nuttige
vakspecialiteit,
afgeleverd door een vanwege
het ministerie van Middenstand erkend vormingscentrum, hetzij een
getuigschrift
van
beroeps(her)scholing in de
voor de funktie nuttige
vakspecialiteit,
afgeleverd door de beroepscentra van de RVA, hetzij drie
jaar ervaring
hebben
(naar gelang van het geval) als elektricien, loodgieter,
schrijnwerker,
schilder-glazenmaker of
automecanicien
De aanvragen dienen, vergezeld van de nodige bewijsstukken, uiterlijk op 4 april
1980 bij het stadsbestuur toe
te komen Een volledige opgave van de voorwaarden
kan bij het stadsbestuur,
dienst personeelszaken, worden bekomen
Netto aanvangswedde (index
196,06 t h ) gehuwde man
22 639 fr, gehuwde vrouw
22 113 fr, ongehuwd 22113 fr
(Adv 55)

6 MAART 1980

de bank zal doorgeven Ofwel stort
uzelf op rekening nr 442-8604910-70
van vzw t Vestje

Sociaal
dienstbetoon
senator
Walter Peeters
Hamme 2de en 4de zondag van de
maand van 9 tot 10 u thuis bij de senator Nijverheidsstraat 64

M a t e r i e l e hulp
Wie heeft een oude TV tafel stoelen
kasten en zoveel m e e r ' O p het nieuw e sekretanaat kan men alles goed gebruiken Nu reeds hartelijk dank
O p dit sekretanaat vindt u nu reeds
een winkel met affiches stickers vlaggen en andere VU-emblemen Ook algemeen Vlaamse tijdschnften en V U
publikaties betreffende verschillende
aspekten van onze samenleving Maak
er gebruik van

Dendermonde iedere zondag van 10
tot 12 u op het VU-sekretanaat t
Vestie Oude Vest 129
Waasmunster elke 1 ste zaterdag van
de maand van 9 tot 10 u thuis bij mevr
Leona De Lamper Dries 26 Lombeke
Wetteren 3de zaterdag van 10 tot
11 u op het SDD-sekretanaat Jagersstraat 15

VUJO-Ude
richt kursus gemeentebeleid in
VUJO-Lede ncht 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 o p
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 tg.v de eerste les Diegenen
die de hele lessenreeks niet wensen te
volgen maar geïnteresseerd zijn in een
of meer lessien betalen 50 fr per les.

Data en onderwerpen - 27 maart Inspraak en filozofie Gemeentebeleid
17 apnl Gemeentelijk jeugdbeleid
24 apnl Ruimtelijke Ordening en Leefmilieu, 8 mei Aktief Sociaal Dienstbetoon (door schepen lic Germ fil Jules
Hendenckx) 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 HendenduO
Iedereen die geïnteresseerd is in de
Vlaams-nabonale visie op het gemeentebeleid wordt met aandrang verwacht
op deze lessenreeks
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[MATRASSEN!
t U alle* recMstraeks
• M fabriak aaar «erbraHwr, gratit afgalavaii.

Koopt rechtstreeks in de fabriek,
beste kwaliteit is onze grootste reklame
tegen zeer voordelige prijs.
MATRASSEN

JEDDEN

DEKENS
LAHENBODEMS

u

OOST-VU\ANDEREN
KfILCnDCR
MAART
7
8

8
13

13

15
15

18

21

21

22

ERPE-MERE Mosselsouper voor de leden en sympatizanten om
20 uur in «Hof ten Dale» te Mere
GENTBRUGGE groot VU-bal in de gemeentelijke feestzaal
Kerkstraat O m 20 u 30 met het orkest Thesla Inkom lOOfr
voorverkoop en 120 f r aan de ingang
LEDE VUJO-Krokus t-dansant in Den Bonten Os Molenstraat
met discobar L P 2000 Inkom 40 fr
DE PINTE Gespreksavond met prof dr Jef Maton een volksvertegenwoordiger Paul van Grembergen over - D e Vlaamse ekonomie en de staatshervorming» Om 20 uur in zaal Blancatony
NINOVE Vlaams Verbond voor Gepensioneerden reist naar
Halle O m 8 u 15 bezoek aan het warenhuisbednjf (Colruyt) Polderlaan 26 te Ninove O m 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 Kostpnjs 100 fr
KLUISBERGEN Tweede bal van senator Germain De Rouck om
21 u in zaal Apollo te Kluisbergen
GENT FVV richt een kinderkarnaval in om 14 u 30 in parochiale
zaal Heilig K e r s t St-Salvatorstraat 46 Animatie Freddy Geir
naert Kinderen gratis volw 50 fr
BEVEREN Bezoek van Vlaamse Vrouwent>eweging Nele aan de
Tefal-fabneken te Wijnegem Vertrek om 9 uur aan het Oude
Kerkhof terug omstreeks 19 uur Pnjs 200 fr voor leden en
250 fr voor met-leden
GENT FVV richt een avond in onder de titel -Ik woon in de Voerstreek» Spreker mevrouw Ernon van s-Gravensvoeren O m 20
uur in de Bennesteeg 2
BERLARE-OVERMERE-UITBERGEN Kleinkunstavond met Will
Ferdy's totaalshow 80 O m 20 uur in feestzaal -Wong» te Overmere-Donk Inkom 100 fr Voorverkoop 70 fr Gratis tombola
O r g V U J O Groot-Berlare
ERPE-MERE 3de V U bal van schepen Van Durme in zaal Zanzibar Dorp, Erpe O m 21 uur Orkest A Baert

'OPGELET!! ^
ALLES SLAAT
WEER OP!!
EN WU... OELEN
NOG GESCHENKEN UIT!!!
Maar u moet minstens eens naar de toonzaal in de tabneK
komen om Ie weten
— Waa awa aaa a«a lattealwideBi (2 pets.) fcomt
«aaralacMs
1500 F
—^ Haa Haa aaa aaa twaa pareoans madcfii
kn-fead (aadar nssart) kanrt «oar slecMs
IMiF.
— laa awa aaa aaa plaoibeilie (1 pars. - a a «ar antaas) kaart «oar slecMs 2S0 F.
BB. BB. BK. HETISONGaOOFLUK!!!
En bovenop zult U weten hoe men aan een GMTB Palingfeestmaal komt

DAT ALLES ZULT U WHEN NA EEN
BQOEK AAN ONZE TOONZAAL!!

MOET HET ZIEN OM
. HET TE KUNNEN GELOVEN
Op 200 in van de Rijkssschool
Besteldienst Korth
Tel 052-42 34 00

t\

Fabriek open dageli|ks van
8 12 u en van 14 19 u
Zaterdag doorlopend open 8 14 u]
Zondag gesloten
Ingang langs de tabnek

VUJO niet eens
met Desmarets
Het dagelijks bestuur van de VU-jongeren laakt de uitlatingen van Defensieminister Desmarets en een aantal
generaals-op-rust betreffende het zogenaamde gebrek aan paraatheid van
het Belgisch leger en de daaruit voortvbeiende noodzaak aan militaire inspanning o m door verlenging van de
legerdienst
Blijkbaar wordt door het militairnndustneel complex een nieuwe poging ondernomen tot het scheppen van een
angstpsychose voor een mogelijke militaire bedreiging vermits over dne
maanden het parlement de installatie
van kernraketten opnieuw dient te onderzoeken De uitspraken liggen trouwens in de lijn van de regenngspolitiek
die in dienst staat van Amenkaanse
belangen
Voor V U J O IS een verlenging van de
legerdienst totaal onaanvaardbaar De
militaire dienst dient integendeel vervangen te worden door een algemene
gemeenschapsdienst voor jonge mannen en vrouwen zonder arbitraire uitzondenngen met keuze tussen gewapende en ongewapende dienst

Schitterend sukses voor VSVK-lzegem
D e Izegemse Vlaamse Studie- en Vormingsknng ( V S V K ) nam deze winter
al een aantal opmerkelijke initiatieven
Deze nog jonge Vlaams-nationale kulturele vereniging startte op 14 december met een debatavond met Jef Maton VU-ondervoorzitter over ekonomisch federalisme Die start w e r d beloond met 97 aanwezigen Daarop
volgde een historisch onderwerp Cin
samenwerking met het DF) met drs
Jean Mane Lermyte over de school
stnjd in de XIXde eeuw in het Izegemse
En dan was er de ekonomische debat
avond op het einde van februari waar
voor meer dan 150 belangstellenden
kwamen opdagen Na de situatieschets door Norbert Vanhove kwamen diverse opinies en strekkingen
aan bod Geert Bourgeois (VU) wees
op twee traditionele handicaps van de
regio Midden West Vlaanderen
de
achteropgeraakte infrastruktuur en de
zwakke politieke vertegenwoordiging
van het gewest op de hoogste beleids
niveaus Hij sprak ook zijn geloof uit in
de noodzaak van ekonomisch federa
hsme Gustaaf Nyffels (BSP) had het
eveneens over de ekonomische infrastruktuur en hij stelde de vraag naar

het ontwerpen van een kanaal Roeselare-Zeebrugge Van CVP-zijde kwannen eigenlijk twee vertegenwoordigers aan het woord De wat matte Roger Vandenberghe CACV) pakte uit
nnet cijfers over tewerkstelling in de regio en de toekomstige noden Robert
Dewulf (Vertxjnd van Kristelijke Werk
gevers) bleef eigenlijk het minst bij het
onderwerp en moest voortdurend de
magogische uitspraken de zaal ingooi
en Louis Bnl (PVV) tenslotte beharv
delde de bekende liberale uitspraken
en pleitte ervoor dat van elke ondernemersfamilie iemand in de politiek zou
gaan
Een tegenvaller de afwezigheid van
prof Guido Van Gheluwe wegens
ziekte werd niet als erg aangevoeld
gezien het programma zo al mooi vol
zat Z o kon V S V K voorzitter Niko
Proesmans de man die het programma van de avond klaar had gemaakt en
de sprekers ook inleidde met optimisme de avond besluiten
De eerstvolgende
V S V K aktiviteit
gaat door op donderdag 10 apnl (Bar
Muziekauditonum KruisstraaO Prof
Andre Bonte (RUG) spreekt er over
beroepsperspektieven na het hoger
onderwijs

O p d e f o t o v a n links naar r e c h t s N i k o P r o e s m a n s ( V S V K - v o o r z i t t e r )
Norbert Vanhove (voorzitter Westvlaamse G O M ) Geert Bourgeois
( V U ) L o u i s Bril ( P V V ) R o b e r t D e w u l f ( V K W ) G u s t a a f N y f f e l s ( B S P ) e n
Roger Vandenberghe ( A C V )
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Westhoek naar
Amsterdam

Voorzitter Anciaux
was te Koekelare
O p zaterdagavond 23 februari, kon
onze voorzitter Antoon Landuyt met
trots de ruim 150 aanwezigen verwelkomen
Na een smakelijke kaasmaaltijd konden w e dan het ernstig gedeelte van
dit feest aanvatten. Voor onze afdeling
was dit immers een zeer grote dag:
voor de eerste keer kwam de nationale voorzitter Vic Anciaux naar Koekelare.
In de hem eigen stijl leidde volksvertegenwoordiger Emiel Vansteenkiste de
nationale voorzitter in. «Wij zijn een
partij van kritische mensen; wij eisen
en verwachten veel van de nationale
leiding, en terecht. Elk moet ook rekening houden met een andere overtuiging. Vic Anciaux heeft een moeilijke
taak. maar ze berust in goede handen.»
De nationale voorzitter begon zijn toespraak met een korte hulde aan voorzitter Antoon Landuyt, bijna 20 jaar
voorzitter te Koekelare. Reeds voor de
V U officieel bestond te Koekelare,
was hij kandidaat op de senaatslijst. In
september 1962 werd hij dan de eerste voorzitter van de nieuwe afdeling.
Mede dank zij het werk van Toon werd
het een bloeiende afdeling. Een passend geschenk voor Toon en zijn
dame was dan ook maar een kleine
uiting van de dank die we hem willen

betuigen.
Voor een muisstille zaal kon Vic dan
zijn eigenlijke toespraak aanvatten.
W e beleven een belangrijke periode in
de Vlaamse strijd, doch die dreigt weggedrukt te worden door de sociaalekonomische problemen. Het is onze
taak om onze Vlaamse mensen wakker te schudden en tot het juiste inzicht te brengen. Meer dan ooit is een
zelfstandige Vlaamse natie noodzakelijk. Daarvoor moeten w e niet rekenen
op de traditionele partijen. De ganse
toespraak samenvatten zou ons te ver
brengen; zeggen w e maar dat alle toehoorders er zeer veel in vonden.
Na een korte pauze volgde dan het
ontspanningsgedeelte. De heer Gerard Debrander uit Reningelst stelde
ons zijn diareeks «Vlaamse spreuken»
voor. Naast de pittige tekeningen was
vooral zijn kommentaar kostelijk. Die
werd gebracht in het sappige dialekt
van bij «de schreve». Om het in de stijl
van de spreker te zeggen « W e n nog è
schete élache, ènee...».
Er waren er nog niet te veel die dan al
goesting hadden om naar huis te
gaan... De dappersten hielden het uit
tot rond 3 uur; ze hadden er dan ook al
een onvervalste zangstonde bij geprogrammeerd...

De «Vlaamse Vrienden van de Westhoek» richten op zaterdag 22 en zondag 23 maart een tweedaagse autobusreis in naar Amsterdam, met bezoek aan Rotterdam en Volendam.
Prijs per persoon: 2.300 fr. (busreis,'
hotel, avondmaal en ontbijO.
Inlichtingen en inschrijving bij: L Devreese Vlaamse Huis, IJzerlaan 83.
Diksmuide. tel. 051/50.07.49,

Kortnieuws
uit Bredene
Onze ledenhernieuwing is nu rond: er
is erg weinig afval door verhuizingen
en weigeringen, en reeds een tiental
nieuwe vrienden traden toe. Hartelijk
dank voor het door onze bestuursleden geleverde moeilijk werk!
Onze afdeling richt op 29 maart (zaterdag) as. om 20 u. in de zaal «Petra»
Driftweg, een mosselavond in voor alle
leden, en ook vrienden en simpatisanten. Aperitief, nagerecht en mosselen
in overvloed — met brood — voor
250 fr. per persoon! W e hopen stellig
op talrijke aanwezigheid, zelfs van buiten de gemeente. Een toespraak zal
gehouden worden door de arr. sekretaris Jef Nagels. Inschrijven bij de bestuursleden.
Daarbij begroeten wij in onze gemeente Jaak Meyers, bestuurslid van Oostende-Stad. W e zijn ervan overtuigd
dat hij ook te Bredene zijn man zal
staan en ons zal helpen bij het uitbouwen van de afdeling.

Kortnieuws uit Veurne
Wij verheugen ons:
• over de aan Volksunievoorzitter
Vic Anciaux beloofde klassering van
het landschap «De Moeren» en
• over de geplande voorlichtingsvergadering met de heer Flipkens, V U schepen van het Limburgse Bree, die
zal spreken over «De andere huisvuilverwerking». Naar het schijnt zou
Veurne-Ambacht daarmee ettelijke
miljoenen kunnen uitsparen. En bovendien met een milieuvriendelijk systeem...;
• over de mooie hoevenaamborden,
die Urbain Bruynooghe persoonlijk
aan huis bracht bij de landbouwers;
• over het zilveren jubileum zowel
van de Zannekinvolksdansgroep als
van de VTB-VAB te Veurne;
• over de uitgave van het mooie
boek «De Westhoek» waarin Gwij
Mandelinck zo mooi over Veurne en
Veurne-Ambacht schrijft;
• over de Veurnse begroting 1980

WEST-VLAANDEREN
flLCnDCK
MAART

Koksijde:

Alarm voor het strand!
Bij hoogwatertij kan men tussen St.Idesbaid en Koksijde Bad vaststellen
dat het water tot aan de zeedijk komt.
De ontzanding Is er vrij aanzienlijk.
Zou het niet beter zijn terug te grijpen naar de goede oude, en minst
kostende werkwijze en een groot
aantal hagen van rijshout plaatsen
aan de voet van de zeedijk? Het resultaat zou wel overtuigend zijn, want
uit elke windrichting zou het zand
zich opstapelen.
Doch zou het verloren gaan van onze
zandkust ook niets te maken hebben
met de zandwinningen in de zee? Sedert maanden wordt er aan de voet
van de Goote- en Kwintebank zand
gewonnen en weggebaggerd in vaartuigen en versleept naar Nieuwpoort,
en wie weet heeft ons zand met de
westelijke stromingen zich niet vastgeankerd aan bovenvermelde banken. D o c h voor enkele zakenlui is dit
een winstgevende handel. Hiertegen
is al protest gerezen door onze vissers. En het socialistisch gemeentebestuur van Nieuwpoort zal hierover
wel zwijgen, want voor haar stadskas
betekent dit een goede zaak om tienduizenden franken binnen te halen
voor de koncessie verleend om de
havenoever om aldaar zand op te
slaan.

Te Koksijde stelt men vast dat nog
vele een Franstalige benaming hebben. Hieraan kan verholpen worden als
bij het indienen van een bouwaanvraag bij het gemeentebestuur een lijst
van streekgebonden Vlaamse benamingen wordt bezorgd. Vooral de grote bouwpromotoren bezondigen zich
en kiezen nietszeggende Franstalige
benamingen, zelfs Engelstalige schijnen in opgang te zijn. Doch ons PVVBSP-gemeentebestuur zal wel weer
de kat uit de boom kijken. Wellicht een
stimulans voor het Davids- of Willemsfonds.
T u s s e n e r n s t en f e e s t
Onze feestmaaltijd was weer een topper, betreffende aanwezigheid, menu,
prijzen tombola en jolijt. Immers de
boog moet niet altijd gespannen zijn.
Niet alle leden waren aanwezig, maar
dat zou praktisch ook niet mogelijk geweest zijn. Wie er wel gekomen was,
was volksvertegenwoordiger Emiel
Vansteenkiste, die ons kort de huidige

politieke toestand schetste en naar zijn
oordeel zag die er niet rooskleurig uit
voor Vlaanderen. De huidige CVPBSP-regering is bezig Vlaanderen in
de minderheid te stellen en ons de gewestvorming met drie op te leggen.
Waar zijn de CVP- en BSP-kiesbeloften gebleven die enkel een tweeledige
gewestvorming voorzagen?
Iemand liet zich de woorden ontvallen:
waarom niet eens een mosselsouper.
Bij de C V P en BSP zijn er genoeg (wij
hadden nog niet zover gedachü.
Onze voorzitster werd ook bedacht
met bloemen wegens haar 10-jarig
voorzitterschap. W e danken haar voor
haar steun en hopen nop op verdere
samenwerking.
Na de tombola verraste een lid ons,
haalde zijn akkordeon boven, en de
vrolijke nootjes volgden elkaar op.
Onze oprechte dank.
En de afwezigen hadden weer ongelijk, misschien zien wij ze wel volgend
jaar eens onze Vlaamse familie vervoegen.

Nogmaals staat hier het onloochenbaar feit: moet men daarvoor opnieuw een stukje «natuur» opofferen
en ons strand zien verloren gaan?
Belastingen toch gedrukt
De
jongste
gemeenteraadszitting
werd opnieuw druk bijgewoond door
een 200-tal toeschouwers en beleefden in elk geval een politiek feit van belang. De vermindering van de opcentiemen van 1450 naar 1300 werden gestemd. Dit kunnen wij ten zeerste bijtreden, de bevolking dient niet nodeloos te hoge taksen te betalen.
Doch het keertje ja, het keertje nee,
stelt ons vragen. Het BSP-lid Wybo,
nochtans koalitiepartner van de PVV,
keurde verleden jaar de verhoging van
de opcentiemen naar 1450 goed. Voelde het BSP-lid de grond zich te warm
van de tevele protesten inzake de forse verhogingen van het kadastraal inkomen of bleven de beloofde postjes
achterwege?
Vlaamse

vlllanamen

In andere kustgemeenten w e r d met
sukses een aktie gevoerd tot vervlaamsing van opschriften van villa's
en residenties.

wIEl^^Sw

Strand te Koksijde: zou het niet goed zijn terug te grijpen
naar de goede oude metode, hagen van rijshout?
(foto uit 1974)

waarin 800.000 fr. voorzien is voor het
onderhoud van onbevaarbare waterlopen, tegenover 400.000 fr. in 1976 onder het CVP-bestuur;
• over de 4.855.715 fr. voor de landbouw
te
Veurne,
tegenover
1.061.868 fr. in 1976 onder CVP-bestuur;
• over de vordering van de plannen
voor een nieuwe begraafplaats in
Veurne-stad. Het voorstel van Leon
Kesteloot wordt zo binnenkort werkelijkheid;
• over de geplande verplaatsing
naar de grensscheidingen van een
100-tal elektriciteitspalen op Veurnse
landbouwgronden. C. Vandoorne verdedigde dit plan in de W V E M te Brugge op 7.1.80;
• over
het nieuwe
toeristische
«Sporkinpad» dat Walter Ratevoet
voor Veurne zal voorstellen. Hij was
reeds de ontwerper van het C. Druveen Slabeledekenspad;
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MENEN, LAUWE, REKKEM: VU-bal in zaal Q u n te Lauwe. Met
disco Will en Jo. Inkom: 60 fr.
MOORSLEDE-DADIZELE: Bal van volksvertegenwoordiger dr.
Lode Van Biervliet in gemeentelijke Sporthal te Moorslede O m
20 uur.
ST.-KRUIS: Lederv en sympatizantenfeest met mosselen of koude schotel. O m 20 u. in feestzaal «St-Eloois, Moerkerkesteenweg
187. Inschrijven bij bestuursleden. Muziek: Studio «Apache».
ALVERINGEM: Feestavond n.a.v. 10 jaar VU-Alveringem. Sprekers: Hugo Schiltz en Jaak Vandemeulebroucke. Etentje gevolgd
door dans en muziek. Optreden van kabaretgroep Kapardoes.
Disco-bar Space. O m 19 u. 30 in «Drie Ridders».
IZEGEM: VUJO-infovergadering over de «Normalizatie van de
Gistelbeek-, met VU-gemeenteraadslid Erik Vandewalle. Om
10 uur in de bovenzaal van het Vlaams Huis. Ook niet-VUJO-leden zijn welkom.
KORTEMARK: Optreden van Dimitri Van Toren in zaal Riva om
19 u. (Zarren).
lEPER: Dia- en filmreportage in multivisie «Angst / ... om het land
van de glimlach» om 20 uur in de Konferentiezaal van het stadhuis. Inkom: 50 fr. Organizatie; Vlaamse Vrouwen leper.
BESELARE-GELUVELD: Jaariijkse feestavond om 19 u. 30 met
als gastspreekster Nelly Maes. Daarna gelegenheid tot dans op
DJ-muziek.
WAKKEN-DENTERGEM-MARKEGEM-OESELGEM; 2de bal
van provincieraadslid Maurice Dujardin in de gemeenteschool,
Markegemstraat te Wakken. Eregast M. Coppieters. lid van het
Europees Pariement.
AARSELE-KANEGEM (Tielt): Gepreksavond met algemeen V U voorzitter Vik Anciaux in zaal Den H e r t
VEURNE: Opvoering van de daverende klucht «De mirakelmakers» door Volkstoneel voor Frans-Vlaanderen (Westouter). O m
?0 uur in zaal St.-Jozef. Organizatie: Vlaamse Vriendenkring
Veurne Ambacht.

150 jaar België en Rodenbach:
hoe rijmt men dat samen?
In Roeselare kan dit. Tenminste, dat
denkt burgemeester Biesbrouck! O p
22 maart e.k. wordt daar aan boomplanting gedaan door schepenkollege,
gemeenteraad, scholen en verenigingen. Waarom? Om oud-België te vieren natuurlijk en ja, waarom niet, Rodenbach wordt er ook bijgesleurd. 't Is
immers het Rodenbachjaar in Roeselare nietwaar?
Dit vond Annie Kindt, VU-gemeenteraadslid, in de gemeenteraadszitting
toch al te gortig. Of dacht het schepenkollege misschien water en vuur te
kunnen verenigen? Of, vroeg ze smalend: «Denkt de u de hoerapatriotten
te kunnen samenbrengen met de
meest harde flaminganten?» Verontwaardigd ging zij echter verder en verweet het schepenkollege gebrek aan
kennis en eerbied voor de figuur en de
werken van Rodenbach. Met klare, niet
mis-te-verstane teksten gaf zij de visie
van Rodenbach weer tegenover dat
België van toen. Visie die nog even aktueel is. Zei Rodenbach niet? «De Belgische staat is de vijand van het
Vlaams» en «Eens zien wij ons vaderland in veie bloeite staan, ofwel vliegt
't boelken van 't jaar '30 naar de maan!»
Toen Annie Kindt vroeg hoe de burgemeester dat zou samen rijmen op de
officiële ontvangst voegde zij er aan
toe: «Maak u niet nog meer belachelijk,
't is zo al erg genoeg!» Hij probeerde
er zich van af te maken, met zoiets als:
«Dat staat niet op de uitnodiging!»
Blijkbaar leest de heer burgemeester

niet eens wat hij ondertekent! Toen hij
er met zijn neus op gedrukt werd,
draaide hij rond de bekende «pot» en
besloot: «Als dat voor u zo moeilijk is.
voor ons is het dat niet!»
Waarop VU-fraktieleider Patrick Allewaert antwoordde: «We zouden ons
wel eens verplicht kunnen voelen op
22 maart ons ongenoegen te komen
uiten!»

VUJO arr. leper
opnieuw bijeen
Op 18 februari jl. ging een tweede bijeenkomst door van VUJO-arrondissement leper. Weerom werd het een
sukses met 35 man. Maar deze keer
spraken wij specifiek de jongeren aan.
Ons programma bestond uit 2 delen:
— volksdansen met als dansleider Rik
Lepla uit Menen;
— Vlaamse volksliederen aanleren
door dirigent Arnold Loose uit Roeselare.
In het vooruitzicht hebben wij een
avond gepland waar senator Michel
Capoen ons komt voorlichten over de
vele moeilijke woorden die momenteel
in gebruik zijn bij de plitiekers zoals
konfederalisme. dotaties, integraal federalisme, enz. Ook werd gedacht aan
een ijzerbedevaartavond en dit als
voorbereiding op de voettocht naar
Diksmuide op 29 juni 1980.
Stefan Hoflack

t«9MAABT 11980

WIJ IM D^ l^OLK^UMI€

ZOÉiK€[RC3^
Dame uit Bonheiden diploma
A 6 / A 2 + 1 jaar sekretanaat
moderne talen vloeiende kennis
van Frans en Engels en goede
noties van Duits ervanng zoekt
dnngend een part-time betrek
king in de omgeving Mechelen-

Brussel Antwerpen Belangstellenden kunnen zich wenden tot
volksvertegenwoordiger
Joos
Somers Liersesteenweg 11 te
2580 St Katelijne-Waver of telefonisch op het nummer 21 7900
Refnr 1 932
CN 178)

GROOT-GENT
— Petroleumfirma zoekt technisch verkoper voor Oost- en

W e s t Vlaanderen diploma metaal A1-A2 leeftijd 25-30 jaar
— Jonge apoteker, met ervanng zoekt vaste betrekking
— Socioloog van de RUG 2
jaar BTK-ervanng zoekt vaste
betrekking
Voor inlichtingen zich wenden
senator O Van Ooteghem Oudstrijdersstraat 29 9219 Gentbrugge tel 091 3 0 7 2 8 7

Jongedame uit Mechelen diploma A 6 / A 1
sekretanaat-talen
zoekt dnngend een betrekking in
de omgeving Mechelen-BrusselAntwerpen
Belangstellenden
kunnen zich wenden tot volksvertegenwoordiger
Joos Somers Liersesteenweg 11 te 2580
St-Katelijne-Waver
of telefonisch
op
het
nummer
015-21 7900 Refnr 1 966 (N 177)

Openstaande
betrekking te Aalst
Voor een betrekking te Aalst
zoek ik dnngend een werkloze
uitkenngsgerechtigde
maatschappelijk assistent, zowel mannelijk als vrouwelijk Telefoneer
naar kamerlid Jan Caudron om
8 u 30 of 19 u 30 op nummer
053 7 0 4 0 6 4
(N 179)

Aanbevolen huizen
PVBA VAN IMPE & Zonen
Steen- en marmerhouwerij
Bnistraat 41
HAALTERT
Tel 053 21^248

Alle werken in marmer en natuursteen
Open haarden Grafzerken

hoeUwndel
Schoolgerief - Tekengerief •
Boekengerief - Tiidschnften Dagbladen
Verantwoord speelgoed!
SCHALUIN 74 AARSCHOT
Tel 016-569334

MATRASSEN PLATTEAU

VAN DER CRUYS

Alle maten, alle soorten ook medika
Ie en anti-allergische matrassen
Platteau Lievens Portugeesstraat 9
1780 Teralfene
Tel 053 667456

De prijsbreker
Groenstraat 84. 2000 ANTWERPEN
Tel. 031-36.4531.

DROOGKUIS - WASSERU
BEDRIJFSKLEDU ST PIETER
Kollegestraat 33. 2400 MOL
014-31 ia76

BINNENHUISINRICHTING
STROOCA

INTRAFORMEuropameubel

Alle bloemen en planten

Galenj -de Gapaert>
Molenstraat 45 9300 Aalst
Tel 053 703219

Zondag en noaandag gesloten

Onderhoud en restauratie
gebouwen.

DE CRAEN ROM pvba

KLEDING LENDERS

PVBA DE BISSCHOP

Molenstraat 78
NIEUWENRODE
Tel 015 7112.40

Sint Damiaanstraat 41
WOMMELGEM
Tel 031 537039

Gentsestraat 35 9300 Aalst
Tel 053 219001

Verwarming - stoom • sanitair
Alle herstellingen

Dames-, heren- en kinderkleding.

De meest gespecializeerde
warenzaak

— Industriële fotografie
— Mode/architektuur
— Huweliiksreportages.
Leon Theodorstraat 36
1090 Brussel

FRANSSENS OPTIEK
Silhouette
Marwitz
Rodenstock
Herentalsebaan 340
DeurneZ Tel 210896
Kerkstraat 44 Antwerpen
Tel 356575

Selsaetenstraat 28
2220 Wommelgem
Tel 031 539530 en 537575

Binnenstraat 32
9300 AALST
Tel 053 214207

02-4286984

Gele(^enheldbgr.^fle^ Huwelijk • Geboorte - Zt-'lfklevendfc pl.'kb.md en
etiketten. Houten dmkletters - Rekl.iMie-k.ilenders

NV Reinigingswerken
PEETERMANS

TAVERNIER pvba

STUDIO
DANN

I D t L - Tfl 011-5343.49

Torhoutsteenweg 519
8400 OOSTENDE
Tel 059 803172

Zonneluiken en aluminiumramen
staalkonstruklie.
Uzer-, koper-, alummium- en moxverwerking.

van het goede meubel
Open van 10 tot 19 a 30

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

te Niel
Antwerpstraat 164 177
Stijlmeubelen + kleinmeubelen
Ed Claessenlaan 50 52
alle moderne meubelen.
Tel 031 881316
Meer dan 3.000 m2 toonzalen
s Maandags geslotea

Kerkstraat 23
2650 BOOM
Tel 031 880160

KEUKENS - SANITAIR
VERWARMING
Assesteenweg 65 TERNAT
Tel 5821441
Toonzaal alle dagen open
van 9-19 u Zondag gesloten

Meubelmagazijnen
DE KLEINE WINST

BLOEMEN -ERIKA»

B + M
Bouwpromotoren en
daktimmerwerken

ijzer

Meester Hunnmckstraat 47
9472 DENDERLEEUW
Tel 053 6689 73

<
Dames en haren, in aw
wendt u voor mr

Lederwaren-Parfumerie
VAN REETH

SCHILDER-BEHANGWBWEN
en VLOERBEKLEDINGEN

Antwerpsestraat 44
2640 NIEL
Tel 031 881119

10 %vr.V.U. leden,
KOSTUUMS - VESTONS BROEKEN - PARDESSUS.
OOK NAAR MAAT

tot mannen van hal «ak

ADOLF CLAES EN ZONEN
Kerkweg 8 1760 Roosdaal-Slniteni
Tel 054-33J7.56

Kleinlederwaren - handtassen
reisartikelen - regenschermen
handschoenen.

MEUBELEN MOENS
Markt 28
TERNAT
Tel 5821055

KUNSTGEBrrtEN
HERSTELUNGEN
Tandheelkundig Laboratonum
VAN DER KLEUN
Chazallaan 83
1030 Brussel (Schaarbeek)
02 7340643
Na 18 u 4254642

LEON KESTELOOTVERMEYLEN
Begrafenissen - Krematies

l A N H I R
wasautomaten, koelkeisten, diepvnezers en verwarming
Zanker-center Gill>ert Dezutter,
Wingenestraat 7, 9880 MariaAalter. TeL 091-74.19.50.
Duitse topkwaliteit met goede
service Zeer lage pnizen
LUKOS p v b a
Ringmappen
dokumenthouder pochetten
snelhechters
offertemappen

Pannestraat 211
8480 VEURNE
Tel 058 311909

Fortstraat 27
2510 MORTSEL
Tel 031 493507

GALERIJ DE KEIZER
Exclusiviteit: salons
schilderijen
lustrerie
Zaakvoerder Staf Kiesekoms

kleinmeubelen
geschenkartikelen
Keizerstraat 2
TERNAT
Tel 02-582 22 22

Tot 30 april:
20 % kortingoponze vastgestelde prijzen

e MAART 1980

Vraag gratis kalalogus met foto's.
W e s t LiHoral
Leopold II laan 212
8458 OOSTDUINKERKE
Tel 058 512629 (woensdag gesloten)

Steenhouwersvest 52 Antwerpen
Tel 031 313583

VERVOER-VERHUIZINGEN

ETN. BERT

VERDELER VOLKSWAGEN-AUDI

Voor Uw verlof aan zee
Moderne villa's appartementen en studios Ie huur

RICO-KLEDING
VERMEERSCH

Laadruimte van 30 lot 50 m3

Assesteenweg 117 TERNAT
Tel 02 58Z1312

SpaciaRat
stijlmeubalan «

OOSTDUINKERKE

VECOVEN Jozef
Haneveldlaan 47 1850 Grimbergen
Tel 02 2681402

ANTIEKZAAK
Marcel
Asset
Rollebeekstraal
1000 Brussel

5116133
5690318

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

Voor ieder onderhoud e n / o f
aanleg van tuinen snoeien van
fruitbomen,
diverse
bomen,
planten afzagen van bomen -lverkoop van openhaardhout
aan zeer voordelige prijzen Tel
02-4668023 of 452 5825

KONFEKTIE-DISCOUNT
Jos LAGRINGV A N DAELE
«VERKOOP A A N
FABRIEKSPRIJZEN»
BROEKEN (Jeans en andere) PAR
KAS
BLOESONS
ANORAKS
®"^

Glazenwasseri)

Gebr A L L O O
Raphael en W i l l y
Tel bureau 053 21 7212

Zaadhandel

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

PVBA J BORREMANS-COCK
& KINDEREN

man
45,
Tel
Prive

WASSEN VAN ALLE RUITEN
Aatsterse

Tel 053 66 7333
Steenweg naar Ninove 76
9470 DENDERLEEUW

Algemene Bouwondernemingen
Gentsestraat 238
9500 GERAARDSBERGEN
Tel 054 412589

Wi| bouwen voor u ^leutel op de deur

lustrerie
mare de vriese
baron ruzettelaan
assebroek-brugge
tel 050-357404

DURASON KEUKENS

FIRMA SONCK GEBR.
Anderenbroek 24
9480 Denderhoutem
Tel 053 219325

Schrijnwerkerij Keukens Resocub
pvba Houtbouw
Coupurestraat 13
DENDERLEEUW
Tel 053 666702

Mici(denstan<ders, hier de aanbevolen ruimte voor
uw publicitaire boocischap
Praat er eens over met onze acdvertentieman
Karel Severs (02-2194930 - 02-3567844)

WIJ IW
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Kamerlid Raf Declercq:
a
Potdichte
yUetstraatdeuren
openen
ii^
-^
KNOKKE-HEIST — «Mijn eerste indruk van parlementaire
openbare zittingen? Ik was reeds afdoende gewoon geworden
bijeenkomsten van de Westvlaamse provmcieraad mee te maken.
Maar de zittingen van de kamer en van de kultuurraad in Brussel
deden me echt wel tijdens de drie openbare vergaderingen die ik
tot nog toe mocht meemaken meteen denken aan een luxueuze
vismarkt. Het is volgens mij niet veel meer dan een
showgebeuren, waarbij elektorale zetten uitgespeeld worden.
Slechts weinig parlementsleden laten het showgebeuren voor wat
het uiteindelijk politiek waard is en treden op het spreekgestoelte
met ernstige politieke bedoelingen.
Natuurlijk weet ik onderhand ook wel dat «het zware werk» in de
kommissies gebeurt (of kan gebeuren) en dat er vooral veel
achter de schermen (ook achter de kommissieschermen)
bedisseld wordt.
Als slotenmaker ben ik er van nu af aan evenwel op uit om de
gesloten deuren te openen, om te achterhalen wat er in besloten
vergaderingen in het werk wordt gesteld.»

De Westvlaming Raf Declercq is nogal onverwacht parlementslid geworden. Zijn kamerzetel is niet het resultaat van een stembusslag; onrechtstreeks wel natuurlijk. De slotenmaker-schrijver was reeds eerder V U provincieraadslid en is nog immer het
enige VU-gemeenteraadslid in de fusiegemeente Knokke-Heist. Hij is het
gewoon te vechten tegen de bierkaai,
maar het is zijn verdienste om van politieke tegenstrevers hoe dan ook
veel positieve dingen gedaan te krijgen. Die merkwaardige prestatie van
een oppositielid — een fraktie van
één man nog wel — licht hij in de loop
van dit interview toe op een specifiek
aktiepunt.
Het is in opvolging van de Brugse
schepen Pieter Leys (die anders dan
de grootsteedse schepenen van andere partijen zijn parlementair mandaat ter beschikking stelde) dat Raf
Declercq voortaan als volksvertegenwoordiger kan werken.

Jongeren ontmoedigd
Raf Declercq is een gelukkige aanwinst voor de VU-frakties van kamer
en kultuurraad; hij beweegt zich immers in kringen die tot de minstbedeelden van onze samenleving behoren: vooral het lot van de moeilijke
jeugd, van de verslaafde jongeren en
de jongens en meisjes die in aanraking met het gerecht komen en de narigheden van het gevangeniswezen
ondervinden trekt VU-kamerlid Declercq zich aan.
Wie is Raf Declercq, want buiten de
westvlaamse contreien is hij allicht
weinig bekend».?
Raf Declercq: «Ik ben een flamingant
van in mijn jeugd Nochtans zat de politieke bezigheid hoegenaamd niet in de
familie
Vader was "van den buiten», en moeder behoorde tot de burgerij, de kleine
middenstanders die ook aan de Vlaamse kust nog schrik hadden van «de politiek"
Op kollege ben ik nogal aktief geworden «voor de Vlaamse zaak» Maar uiteindelijk heeft vooral de repressie een
vreselijke indruk op mij nagelaten Stel
je voor als jong Westvlaams schrijver
(ik ben van '24) werd ik niet weinig uitgemaakt voor landverrader,
gewoonweg omdat ik Nederlands literair aktief
was in West-Vlaanderen
Een en ander stimuleerde
uiteraard
mijn politieke overtuiging, ik ben niet
het type dat zich nederig laat afdreigen
en immer het hoofd buigt Ik ben een
vechter

grond te krijgen De gemeentepolitiek
was mijn eerste leerschool en na provincieraadslid ben ik dus nu onverwacht kamerlid geworden
Ik ben van zins om mijn mandaat te profileren, ik zal er met «zomaar» bijzitten.»
— Welke zijn uw uitgesproken interessepunten?
Raf Declercq: «Natuurlijk volg en beleef ik de communautaire miserie dagop-dag Maar, ik zal terzake in het parlement een rol vervullen als tweede viool,
de parlementaire aktie laat ik over aan
de grote VU-tenoren die onderhand
ongeëvenaard beslagen zijn op dit gebied Maar ik speel wel mee, natuurlijk,
zoals een tweede viool in elk orkest onontbeerlijk IS
Van mij mag men in de Brusselse Wetstraat vooral initiatieven
verwachten
wat betreft de lotsverbetering van de
kansarmen Deze week zaterdag ga ik
twee jonge mensen in de Brugse gevangenis bezoeken één van 19 en één
van 20 jaar Ik zie week-na-week als lid
van een jeugdbeschermingskomitee
zo
enorm veel ellende die jonge mensen
van bij ons meemaken
De problemen (sociale en vooral struktureel-maatschappelijke)
waarmee
onze jeugd worstelt worden in het politiek milieu zeer onvoldoernde
onderkend Daar wil ik dringend wat aan gaan
doen Want, als onze jeugd geen behoorlijke toekomstkansen
meer ziet,
dan gaat het met onze maatschappij
spoedig bergaf»

Een vechtershaan
— U heeft bittere ervaringen?
Raf Declercq. «Ik vind het zielig dat
«moeilijke jongeren» bij ons zo gemakkelijk in de gevangenis belanden
Politici hebben voor dit enorm probleem weinig interesse, want mensen
die leven op de rand van onze maatschappij, zoals gevangenen,
hebben
nauwelijks of geen stemrecht
Maar het probleem van de ontwortelde
jongeren hypotekeert zwaar onze toekomst Er IS de kwellende
jongerenwerkloosheid en om nog andere redenen IS er de verslaving aan drugs en andere sociale pijnstillers Het zijn zoveel
knipperlichten die bij hoogdringendheid
de aandacht van de nationale beleidvoerders verdienen
Zo kan ik, zonder evenwel namen te
noemen, bij wijze van voorbeeld het geval vermelden van een 21-jarige jongen
die na een aantal kleine inbraken met
diefstal zijn volle 14 maand gevangenisstraf diende uit te zitten, de wet-Lejeune bleek voor deze ongelukkige jongeman langs geen kanten toepasbaar. Of
tenminste, in die zin werden hoegenaamd geen gerechtelijke of andere
stappen ondernomen Zo'n dingen grieven mij ten zeerste»
— De wijze waarop jeugddelinkwenten door de rechterlijke macht aangepakt worden draagt uw goedkeuring
niet weg...?
Raf Declercq: «Weet ge wat onze
jeugd vandaag de dag vooral ontbeert
genegenheid' Het is zo één van mijn
onwrikbare ideeën dat men uiteindelijk
er toch beter aan zou doen om — ik
druk mij brutaal uit — een kind samen
met zijn slechte moeder te laten leven
dan het in het allerbeste kinderhome te
stoppen
Bijwijlen slaat de justitiële arm onze kinderen zeer hard. maar zalvende nazorg
IS er niet bij Ons gevangenissysteem is
uiteindelijk slechts van aard om verbitterde jonge mensen een uitzichtloze
toekomst als triest vooruitzicht mee te
geven.
Mijn kontakten met jeugdrechters
zijn
verre van teleurstellend, maar deze
rechters zijn immer danig overbelast
Trouwens, het is zelden op dit niveau
dat de behandeling en de nazorg van
jeugddelinkwenten
spaak loopt In eigen streek heb ik vastgesteld dat in niet

weinig gevallen jongeren die «apart
doen» allereerst verkeerd opgevangen
worden bij de lokale politiediensten en
dat hun ondeskundig opgemaakt dossier «voor verdere administratieve behandeling» terechtkomt in een soms
onzinnige en zelfs onrechtvaardige juridisch-administratieve mallemolen Ik zal
er blijven voor ijveren dat elke politiedienst op zijn minst een bijzondere sektie van sociale assistentie voor vermeende jonge delinkwenten
verkrijgt
De burgemeester van Knokke heeft mij
dergelijke sociale toezegging alvast gegeven
Volgehouden
oppositiewerk
kan op de duur ook lonend blijken »
— U is allicht opmerkelijk sociaal bewogen omdat levensperikelen uzelf
echt niet gespaard bleven...?
Raf Declercq: «Wat ziektes betreft ik
heb 't al gehad Keer op keer werd ik
opgenomen in de kliniek Ik schat mijn
ziekenhuisdagen op minstens twee volle jaren van mijn leven Hersenvliesontsteking, verwikkelingen, andere kwalijke ziektes
Ik weet echt wel wat ziek-zijn betekent
Ik ben zowat drie maanden volkomen
doof geweest Dank zij de intense dokterszorgen van Spermalie — ik kan er
nauwelijks genoeg dankbaar voor zijn
— IS het me vandaag mogelijk te doen
wat ik doe, als middenstander, als houder van een kunstgalerij, en nu als parlementslid.
Het vergde overmoedige moed van
mijn verzorgers en natuurlijk ook een
beetje van mezelf om gedurende twee
volle jaren opnieuw te leren liplezen en
spreken
Ik ben een vechtersziel en daarom ben
ik er bovenop gekomen, maar om geen
andere verdoken reden hoefje mijn bewogenheid te verklaren voor de meest
kansarmen in onze samenleving
Ik zal hun woordvoerder zijn in het parlement »
— Knokke is ook nog een kunstgalerij-Declercq r i j k „
Raf Declercq: «Je moet eens uitgebreid kennis maken met deze galerij In
feite IS geheel ons huis een kunstgalerij,
als we exposeren dan lopen de kunstminnaars onze living in-en-uit Ik heb
vooral interesse voor de
moderne
kunst, exposities van Cortier en Roel
De Keyser zijn onze gasten
Ik vind het doodjammer dat het moderne museumleven in dit land nauwelijks
bestaat, het njk-gesubsidieerde
Brussels Paleis voor Schone Kunsten bijvoorbeeld IS zelfs geen klem boompje
in vergelijking met de artistieke avantgarde reuzen in Oxford, Lyon of Eindhoven
Men mag van mij in de Kamer van
Volksvertegenwoordigers
én vooral in
de Nederlandse Kultuurraad
verwachten dat ik bijzonder aktief zal zijn voor
positief stimulerende wetgevende initiatieven op het gebied van kunst en
kuituur, gehandicaptenzorg,
jeugdzorg,
middenstand en toerisme
Aangezien ik stichtend lid en ondervoorzitter van de Vlaamse liga van Judoklubs ben, hoop ik ook in de nationale politiek een immer sportieve uitdaging te kunnen presteren»
(hds)

Toen gedokterd werd aan de wieg van
de Volksunie is het uiteindelijk Frans
Vander Eist geweest die mij in een toespraak overtuigde om als partijmilitant
de VU overal in Vlaanderen van de
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