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/ #

Over kunstschilder Vercammen,
de Belgische vertraging, en de weeral
eens „bestudeerde" problemen
van de zelfstandigen

Een kwarteeuw onafhankelijkheid
op en over de schreve
Lees bIz 28

Lees bIz. 6

OPIMI€9
EYSKENS' BELEID

TWEE MATEN,
TWEE GEWICHTEN?

In «Wij» van 13 maart jl. neemt de pers,
attaché van minister Eyskens, de verdediging van haar baas op. Het gaat
om de eerste maatregelen die de minister zou willen nemen om de achterstand van de Vlamingen, inzonderheid
van Nederlandstalige universiteiten in
te lopen, bij de ontwikkelingssamenwerking.
Een eerste bemerking. Wat betekenen
nu de voorziene 300 miljoen, op een
totale begroting die de 20 miljard overschrijdt? En of de nieuwe reglementering van de subsidiëring van studenten
uit ontwikkelingslanden ook toepassing zal vinden, staat nog niet 100 %
vast Uit een vraaggesprek, toegestaan door minister Eyskens aan een
STREEKBLADEN
reporter
van
de
«Spectator»
(15maarO blijkt o.m.; «In de nationale
Ik wens U te feliciteren met de «Wij»
begroting ontwikkelingssamenwerking
omdat dit blad sinds enkele maanden zou een globaal krediet worden ingezoveel is veriaeterd. Maar ons blad
schreven, voorzien van een budgettaiwordt slechts door nog geen half prore ruiter die vermeldt dat dit krediet
cent van de Vlaamse bevolking gele(persoonsgebonden materies) verzen. Kunnen wij daar iets aan doen?
deeld kan worden tussen de gemeenJal Door streekbladen die de t>elangschapsexecutieven krachtens een korijkste artikelen van ons blad overneninklijk besluit dat in de ministerraad
men. Onze eerste bekommernis moet
overiegd wordt Premier Martens
dus gaan naar de uitbreiding van de
heeft een dergelijk voorstel gedaan,
streekpers, zo kunnen wij alleen de maar hij werd — zoals dat heet — niet
grote massa bereiken en dat is van ka- kv gevolgd door de Franstalige ministers,
pitaal belang voor ons en de schrik van zodat het naar de werkgroep Dehaene
onze tegenstrevers.
werd verbannen. Het zegt veel over
De grote partijen spekuleren erop dat
het gewicht dat de Vlaamse ministers
de massa niet of onvoldoende wordt
(dus ook die van de CVP, maar dat
ingelicht Daarom is er maar één alterzegt minister Eyskens natuurlijk nieO in
natief naast ons weekblad; méér doen deze regering hebben om de belangen
voor VU-streekbladen.
van hun volk te verdedigen. Waarop
wachten de CVP- en SP-parlementsleJ.S., Berchem
den nog om deze regering de laan uit
te sturen?
V.D., St-Martens-Latem

De ondervoorzitter van de VU, de
heer Gabriels, is zo naïef geweest op
een akademische zitting het jubilerende tijdschrift «Dietsland - Europa» te
huldigen, een blad dat de VU reeds jaren aanvalt o.m. omwille van ons partijprogramma
In «Wij» horen wij nochtans enkel Seghers, geen lid van het partijbestuur,
op de korrel nemen om die ene onprogrammatische uitspraak inzake het onderwijs. Twee maten, twee gewichten?
M.C.D., St-Kat-Waver

DEURNE
Als men zo nagaat wat er de laatste
maanden in Deurne gebeurd is, dan
kan men zich wel afvragen hoe zo iets
In die Antwerpse randgemeente mogelijk Is geweest en wat voor politici
daar wel de gemeente besturen. Laten
we even opsommen:
1. In 1979 wordt er een CVP-schepen
veroordeeld omdat hij het als, aanhanger van een kristelijke partij, nodig
vond zich te laten betalen voor het uitvoeren van werken.
2. Ook de strubbelingen rond de Arena-weide liggen de bewoners nog vers
in het geheugen. Waar eens een speelweide voor kinderen was, besloot het
sociaal-kristelijke CVP-SP-kollege woningen te bouwen en dit ondanks het
wekenlange verzet van de inwoners,
die door de politie van Deurne op bevel van de socialistische burgemeester
met geweld van de weide verdreven
werden.
3. Voor enkele dagen werd de
OCMW-sekretaris van socialistischen
huize aangehouden, verdacht van verduisteringen en knoeierijen voor verscheidene miljoenen ten nadele van de
armeren van zijn gemeente. En maandenlang heeft het CVP-SP-kollege
niets gemerkt
4. En nou als toppunt: 15 maanden
lang werd aan de 8 schepenen 94
CVP'ers en 4 socialisten) per vergissing een te hoge wedde uitbetaald. De
heren kregen per maand zo maar
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eventjes 80.000 fr. i.p.v. 60.000 fr. waar
ze recht op hadden. Met andere woorden de gemeente betaalde minstens
voor
het
kollege
zo'n kleine
2.400.000 fr. te veel...
Ja, in Deurne is er veel werk op de winkel voor onze twee Volksunie-verkozenen.
F.L, Vilvoorde

TOPPUNT
CVP-voorzitter Tindemans heeft verklaard dat de helft van zijn partijleden
unitaristen zijn, en dat slechts een kleine minderheid voor autonomie geworv
nen is. Dat terwijl diezelfde CVP met
diezelfde Tindemans, 3 maand geleden
op een historisch genoemd kongres,
zich eenparig heeft uitgesproken voor
een tweeledig federalisme en een verregaande autonomie voor de Vlamingen. Ofwel heeft Tindemans op dit
kongres zijn mening niet gezegd, ofwel
is Tindemans in 3 maand tijd weer
eens van mening veranderd. De CVPvoorzitter heeft ook gezegd dat de regering Martens een politiek voert die
rampzalig is voor de ekonomie. Daar
kan men inkomen, maar is Leo Tindemans niet heel slecht geplaatst om
zoiets te zeggen? Welke problemen
hebben zijn opeenvolgende regeringen aangepakt laat staan opgelost?
Men kan het de enkelen die Leo Tindemans ook in de periode van zijn verkiezingstriomfen zijn, blijven doorzien,
ook toen zovelen achter hem stonden,
niet kwalijk nemen dat zij nu de vraag
stellen wat deze man met de hem door
de kiezer zo gul toegeworpen macht
heeft gedaan.
Voor de Vlaamse beweging moet nu
alvast één ding duidelijk zijn: in de
reeds zo lange en zware strijd voor
Vlaamse zelfstandigheid die de laatste
jaren haar doel scheen te bereiken,
kan op Leo Tindemans niet gerekend
worden.
In plaats van zijn grote populariteit en
macht te gebruiken om de publieke
opinie in die richting te overtuigen, blijft
hij twijfel en dubbelzinnigheid zaaien.
Wie zich aan hem heeft opgetrokken
in de strijd voor een tweeledig federalisme en een grote ekonomische zelfstandigheid heeft veel kostelijke tijd
verioren. Wij moeten zeer dringend
voort zonder hem, het is de hoogste
tijdl
H.V.D.A., Schoonaarde

IN HET OFFENSIEF
Waarom laten wij ons steeds in de
hoek duwen door de arrogante en imperialistische tegenstanders?
Waarom gaan wij ook niet eens in het
offensief, en eisen we bv. de Zuidlimburgse dorpen aan de Jeker terug als
noodzakelijke corridor naar de Voerstreek?
S.E., Gent

BELGEN ?
Als Brusselse Vlaming valt het me op
dat de redakteur, die de sportbladzijde
in «Wij» verzorgt nog altijd spreekt

van Belgische sportbeoefenaars. Een
bekend Waal heeft toch eens verklaard: «Sire, er zijn geen Belgen.» Roger De Vlaeminck is een Vlaams wielrenner, al staat er Belg op zijn identiteitskaart Eén der enige wielrenners,
die verklaarde Belg te zijn is Eddy
Merckx, maar die vond het ook nodig
in 't Frans te trouwen. Ook Lea Van
Nuffel (zilvermedaille op de indoorkampioenschappen), Patrick Desruelles (goud) en ook Leon Schots zijn
Vlaamse atleten, al is deze Limburger
aangesloten bij FC Luik.
R.R, Brussel

NEO-LIBERALEN
Kenschetsend voor de mentaliteit van
de neo-liberale Vlaamse (?) studenten
zijn de resoluties, die op hun kongres
te Antwerpen werden aangenomen.
Geen pluralisme, zoals wij dat in de VU
opvatten, maar een aftandse, brutale
en onbeleefde onverdraagzaamheid
van het nieuwe liberalisme. Zo bv. 1.
Godsdienst is privé-zaak (wsiar hebben we dat nog gehoord?).
2. Aan de godsdienstige overheid (dus
ook aan joden, protestanten, en islamieten) wordt het ontzegd scholen op
te richten, dus geen vrijheid meer voor
iedereen, zoals zo mooi werd gezegd
op het jongste PVV-kongres.
3. Godsdienstonderwijs in de scholen
moet worden afgeschaft (zelfs als de
ouders dit vragen of de oudere leeriingen het willen volgen).
4. ledere godsdienst (ook de joodse)
zou in zijn eigen financiële middelen
moeten voorzien.
5. De abortus moet volledig vrij worden.
6. En het gekste: België moet de diplomatieke betrekkingen met het Vatikaan verbreken.
Nou hebben de Vlaams-nationalisten
nooit veel steun ondervonden van de
hogere klerus (geluk dat we de onderpastoors nog hadden) maar onverdraagzaam zijn ze nooit geworden.
Echt pluralisme heeft voor de Vlaamsnationalisten in Vlaanderen nog betekenis.
Het ergste is m.i. echter dat het hier om
een kongres gaat van zogenaamde
universiteitsstudenten, die de vrijzinnigheid hoog in hun vaandel schrijven.
Nog sterker de Vlaamse (?) minister
van Staat PW-volksvertegenwoordiger en hoofdredakteur van de verdraagzame «De Nieuwe Gazet», Frans
Grootjans, verklaarde dat hij, als overtuigd vrijzinnige, met de besluiten van
het Liberaal Vlaams Studentenkongres kan akkoord gaan, maar niet als
lid van de PyV. Is het dan nog te verwonderen dat nog nooit de liberale
Vlaamse studenten een motie tot opheffen van de humane en sociale gevolgen van de repressie hebben onderschreven en zij aan de basis liggen
van elk protest tegen bv. een tentoonstelling over dr. Borms (onlangs nog in
de Pinte). Ook voor deze neo-liberalen
blijven Vlaams-nationahsten, ook de
vrijzinnigen, er van verdacht een nieuw
fascisme te willen invoeren.
Wat denkt bv. de praatgrage Gentse
PVV-voorzitter over de stellingname
van zijn jonge volgelingen?
J.V., Destelbergen

ICK DIEN
Naar aanleiding van het interview met
Guido Janzegers over het VVDM
moet ik er u toch opmerkzaam op maken dat naast de door de interviewer in
het artikel genoemde soldatenorganizaties als MILAC (CVP) en SOLAC
(BSP) er in West-Vlaanderen ook nog
zo iets bestaat ais de soldatendienst
«ICK DIEN». Een soldatendienst met
vooriopig twee aktieve kernen, namelijk in de streek van Kortrijk met Luk
Vansteenkiste als stuwende kracht en
in Groot-Brugge waar ondergetekende zich inzet Ü had dit moeten weten
aangezien er reeds een paar keer een
artikel met foto verscheen uit Kortrijk.
E.V.D., Brugge

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

knack
Renaat van Elslande
Het eerste interview sinds hij in de lente van '77
minister van Justitie werd.
De minister heeft het over Graindorge,
de mikro-fiches, verdachte politiediensten
en onafhankelijke magistraten.
Nu in Knack.

en verder
De regering en de Voer
Verschuivingen aan de 6RT-top
Het plan Leburton voor Brussel
Moboetoe over de.nokratie
Henry Miller, een legende

knack
MA(.A/lNh
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De roulette draait
De parlementaire countdown die gisteren woensdag is begonnen en die — als
hij al niet vroeger afgebroken wordt —
moet voortduren tot omtrent Pasen, belooft boordevol politieke suspens te zitten. Wie nog aandacht heeft voor wat in
de Wetstraat gebeurt (maar dat is een
minderheid; de meerderheid van de bevolking keert zich met stijgende walg
van het politieke spektakel af), wie beseft om welke hoge inzet het thans gaat
en hoe nipt de krachtverhoudingen zijn,
zal de eerstvolgende dagen of weken gebiologeerd blijven door wat in Kamer en
Senaat a a n de gang is.
Een zinnige voorspelling over de afloop
durft niemand nog te maken. Het is kenschetsend voor de ontreddering van
heel ons politiek bestel dat geen enkele
waarnemer, geen enkele politieke instantie de toekomst verder k a n peilen
d a n de avond van de dag die bezig is. En
d a n nog!
Deze ontreddering is het grootst bij de
grootste partij van het land, de CVP.
Van aarzeling tot aarzeling, van kapitulatie tot kapitulatie is zij sinds het aantreden van de regering Martens thans
beland bij het ultieme ogenblik van de
waarheid. Zij heeft zichzelf zodanig in
het nauw gemaneuvreerd dat zij slechts
met achterlating van have en goed ter u g ruimte k a n krijgen. Zij staat met de
r u g tegen de muuri ofwel-ofwel, een andere keuze is er niet. Ofwel schiet zij
h a a r gewezen voorzitter en huidige eerste-minister af, ofwel schiet ze h a a r eigen p r o g r a m m a af.

Zij is inwendig zozeer verscheurd en
verdeeld, dat ze die keuze niet eens k a n
maken. Tindemans of Martens? De
thans openlijk a a n het licht getreden tegenstelling tussen deze twee is echter
slechts een van de vele in het adderkluwen van de standen- en belangenpartij.
De zwakte van de CVP, h a a r onvermogen — denk a a n 1963 en 1970! — om op
het beslissende moment een rechtlijnige
en moedige koers te varen, is ouder dan
de ruzie tussen de huidige partijvoorzitter en eerste-minister. Deze ruzie is er
trouwens slechts een symptoom van.
Hoe zou men een stevige en veilige
Vlaamse koers kunnen verwachten van
een partij waarin een p a a r federalisten,
heel wat openlijke of heimelijke unitaristen en nog veel meer opportunisten
en bedrijvers van de natte-vingerpolitiek een onnatuurlijke mengelmoes vormen? Zelfs de enkele randfiguren, die
tot nog toe dwars gelegen hebben tegen
de plannen van de regering Martens,
vormen een verscheurd gezelschap dat
reikt van een p a a r verwarde flaminganten zoals Verroken en Weckx tot beschroomde regionalisten of openlijk
neo-unitaristen zoals Storme of de
nieuwbakken De Meyer. Niet eens de
anti-regeringsrefleks van dit handjevol
dwarsliggers is een Vlaamse refleks.
W a a r o m het thans gaat, hoeft niet meer
tot in den treure uit de doeken gedaan.
Op bevel van PS-voorzitter Amdré Cools
worden, respektievelijk in det Kamer en
de Senaat, de zogenaamde versobe-

ringswet en de wet op de driedelige gewestvorming parallel behandeld. Zo
willen het de walen; geen sanering en
versobering, als niet gelijktijdig de drieledige gewestvorming wordt verwezenlijkt.
Indien echter de beide Kamers de beide
ontwerpen goedkeuren, zoals de regering dat wil, dan krijgen Brussel en
Wallonië de essentie van wat zij vragen,
in ruil voor wat vage beloften a a n
Vlaanderen. Dan geeft Vlaanderen zijn
belangrijkste troeven prijs nog vooraleer het gesprek over de definitieve
staatshervorming op g a n g is gekomen.
En d a n zal Wallonië, dat zijn buit reeds
in de wacht heeft gesleept, wellicht niet
eens meer te vinden zijn voor de verdere
voltooiing van de staatshervorming.
Nog is het spel niet gespeeld. De verhoudingen in de Senaat zijn nipt. In de Kamer beschikt de regering niet eens over
de voor de gewestvorming vereiste tweederden-meerderheid: ze zal er aangewezen zijn op de aktieve of passieve steun
van een deel van de (francofone) oppositie. De afloop is niet te voorspellen.
Dat het echter zo ver is gekomen, dat
Vlaanderens toekomst toevertrouwd
wordt a a n de grillen van een parlementair dobbelspel, dat de arbeid en het
werk en het geld en de rechten van de
Vlaamse mens door de croupiers over
de roulettetafel van de Wetstraat worden geschoven, is reeds thans de historische schuld van de CVP.
•WIJ.

f r i c f u m fff n c i iiijcv
Martens
schriftelijk
Eerste-minister Martens heeft
zich schriftelijk tot de CVP-parlementsleden gewend om hen
te verzoel<en de tweede faze
van de staatshervorming asjeblief toch goed te willen keuren.
De brief van Martens besloeg
twee dozijn vellen papier: veel
energie voor een slecht dossier.
Het is bijzonder eigenaardig en
in ieder geval ongebruikelijk
dat een eerste-minister briefwisselend handelt over zijn beleid, en dan nog uitsluitend met
de parlementsleden van één
enkele partij. Het parlement is
de normale plaats voor een eer-

ste-minister om zijn beleid toe
te lichten, zo nodig te verklaren
en te verdedigen. En het dossier staatshervorming belangt
niet alleen de CVP-mandatarissen, maar de ganse volksvertegenwoordiging aan.
Het epistel van eerste-minister
Martens is geen bewijs van
sterkte!
Opdat niemand onwetendheid
zou kunnen voorwenden over
de werkelijke inzet van het huidig parlementair debat, heeft
VU-voorzitter Vic Anciaux aan
alle Vlaamse parlementsleden
een schrijven laten geworden,
dat de argumenten van Martens weerlegt

Balthazar en
De Backer
De Nederlandse Kultuurraad
heeft deze week de leden van
de BRT-Beheerraad aangeduid.
Onder de nieuwe socialistische
beheerders is de Gentse hoogleraar Balthazar. Naar aanleiding van zijn verkiezing hebben
de kranten geschreven, dat hij
voorzitter van de Beheerraad
wordt in opvolging van prof.
Verhulst.
De nieuwe Beheerraad zal op
31 maart zijn voorzitter kiezen.
Er is echter reeds thans uitgelekt dat er tussen CVP en SP
een akkoord bestaat om Bal-
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Geld van
Akkermans?

i :
thazar aan te duiden. De kandidaat-beheerders van de CVP
en SP zouden zich daartoe
schriftelijk hebben moeten engageren, op straffe van anders
niet verkozen te worden.
De operatie Balthazar is echter
slechts onderdeel van een veel
bredere afspraak. In de volgende regering zou de CVP-er
Frank Swaelen de portefeuille
van Nationale Opvoeding krijgen, terwijl de socialist Van Elewijck Rika De Backer zou opvolgen op Nederlandse Kuituur.
Rika De Backer zou in 1982 de
burgemeesterssjerp van GrootAntwerpen mogen omgorden.
Een voorzitter van de Beheerraad tegen een burgemeestersmandaat: wie biedt er nog
meer? Niemand? Adjugé!

De faling van het konservenbedrijf Marie Thumas bleef deze
week in het nieuws door de
pogingen van het staatssekretariaat voor het Vlaamse Gewest, om de overname van het
bedrijf door de Franse groep
Bonduelle te voorkomen.
Bij deze pogingen is gebleken
dat staatssekretaris
Akkermans plots wél bereid was om
de sektoriële oplossing, die hij
vroeger verwierp, te aanvaarden. Toen dit niet tot een akkoord leidde, dook de groep
Taipe weer op als kandidaat
voor de overname. Of TaIpe de
nodige fondsen zal kunnen bijeenkrijgen zonder overheidssteun, is zeer de vraag. Indien
echter het staatssekretariaat
voor het Vlaamse Gewest met
deze steun over de brug zou
komen, dan zou de vroegere
bewering van het staatssekretariaat dat het geen geld had,
hoogst verdacht lijken. Akkermans zal in dat geval wel heel
veel uitleg moeten geven om te
voorkomen, dat de verdenking
van bindingen met TaIpe rijst

streekse bedreiging voor de
drinkwaterbevoorrading
van
Antwerpen.
De Société de Prayon overschrijdt geregeld de nationale
en Europese lozingsnormen.
De Antwerpse Waterwerken
zijn voor de bevoorrading van
Antwerpen met drinkwater aangewezen op het fluor-overbelaste Albertkanaal, dat zijn water uit de Maas ontvangt
Minister van het Waalse Gewest Dehousse heeft gezegd
d a t als de Vlamingen een hogere kwaliteit van het water vragen, zij ook maar moeten de financiële middelen daarvoor op
tafel leggen.
Met andere woorden en in goed
Nederlands: als Vlaanderen
wat anders wil dan Waals rioolwater, moet het nog maar eens
extra betalen.

Dehousse en fluor
De fluorlozingen van het Waalse bedrijf Société de Prayon in
de Maas vormen een recht-

Wil 1

KOMM^MM^R
het Vlaams leven in de Voerstreek. Zodat kommentator
D.W. in «De Gazet van Antwerpen» kon schrijven «dat Voeren
nog maar op papier een brok
Vlaanderen is».

de week van Gej'

Frankofone
strategie
Men moet werkelijk naïef zijn
om te geloven, dat het de Walen en de francofone Brusselaars in de eerste plaats om
Voeren te doen is. De Luikse
socialisten waren destijds gelukkig dat ze die «vervelende
Vlaamse dorpen met hun CVPkiezers» voorgoed kwijt zouden zijn.
In werkelijkheid beschouwen
Wallonië en francofoon Brussel
de Voerstreek als een vuistpand voor hun imperialistische
eisen in en rond Brussel.
Happart mag dan nog zo dik
doen: in werkelijkheid is hij
slechts een pion die door de
francofonie gebruikt wordt in
een spel met een andere — en
een grotere — inzet dan alleen
maar de Voerstreek.
Wat niet wil zeggen dat men te
Verviers en te Luik niet happig
zou zijn om, bij de minste
Vlaamse twijfel, de Voerstreek
onmiddellijk in te pikken. Wat
hun positie nog méér zou versterken.

Weer cijfers

terzake ook maar iets verandert
In de Kamer liggen de zaken anders. De meerderheid beschikt
er over 140 stemmen, terwijl zij
er 142 zal nodig hebben.
Martens zal dus aangewezen
zijn ofwel op hulp uit de oppositie ofwel op een mirakuleuze
griepepidemie.

Twee-derden
niet verzekerd
Wil de regering Martens, gelijk
het haar inzicht is, de afgeslankte gewestvorming vóór
Pasen door Kamer en Senaat
krijgen, dan heeft zij in beide
vergaderingen een twee-derdenmeerderheid nodig.
Sinds het verdwijnen van het
FDF uit de regering is dat niet
meer het geval. In de Senaat
beschikt de meerderheid van
socialisten en kristendemokraten over 126 stemmen; de tweederdenmeerderheid bedraagt
er 121 stemmen. Iets minder
dan een half dozijn CVP-ers
kunnen zich dus de weelde veroorloven om dwars te liggen of
ziek te zijn, zonder dat zulks

Bedreigde frank
Sinds begin van dit jaar heeft
de Nationale Bank al tientallen
miljarden moeten uitgeven om
de Belgische frank te steunen
en om een devaluatie te beletten. Vorig jaar hebben deze
steunoperaties voor de Belgische frank meer dan honderd
miljard gekost

/ #

Dit geld moet allemaal — op de
ene of de andere wijze — terug
bijeengebracht worden door de
belastingbetaler.
De hoofdreden van de internationale spekulatie tegen de Belgische frank is het vermoeden
in het buitenland, dat de huidige regering niet opgewassen is
tegen haar taak.
Dat deze regering zou moeten
aanblijven om de frank te beschermen, is dus een zuivere
drogreden. Integendeel: hoe
vlugger zij de plaats ruimt voor
een gezond beleid, hoe steviger
de frank zal staan.

De Kommandantur
Het regime dat thans door de
regering aan de Voerstreek
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wordt opgelegd, is een uitgesproken bezettingsregime. De
Kommandantur in de Duitse tijd
trad nauwelijks drastischer op
dan Martens.
Het samenscholingsverbod in
de Voerstreek betekent in de
praktijk, dat geen enkele vorm
van gemeenschapsleven er
nog mogelijk is. Net als in de
Duitse tijd is er een «Sperrstunde» voor cafe's en restaurants. Voerenaars die mekaar
willen ontmoeten met meer dan
vijf tegelijkertijd, moeten naar
het buitenland.
Voor wie beseft dat het gemeenschapsleven in Voeren
vooral Vlaams is, wordt meteen
duidelijk dat de Kommandantur-maatregelen van Martens
rechtstreeks gericht zijn tegen

Come to the Fourons...

De heer Joseph Snoeck, forellenkweker en karabijnschutter uit Sint-Pieters-Voeren,
werd verleden vrijdag door de Waalse rechter te Verviers in vrijheid gesteld Aan de
poort van de gevangenis ontvangen door José Happart en een aantal van diens spitsbroeders. Vlak daarop uitbundig toegejuicht door een grote volksvergadering te Luik.
Diskussies over privé-milities op of neer: telkens wanneer er in de Voerstreek met
scherp geschoten werd op mensen, waren de schutters wallinganten en de slachtoffers Vlaamsgezinden. Snoeck is de derde in de reeks die straffeloos de haan mag
overhalen omdat het een haan is en niet een leeuw. De formule is eenvoudig: je schiet
een paar Vlaamsgezinden in het hospitaal, je vraagt de Franse rechtspraak en je
wordt als de bliksem vrijgelaten. Gegarandeerd met bloemen, applaus en champagne.
Happart bij het ere-komitee. En weldra een koninklijke schuttersvereniging: «Les tireurs d'élite des Fourons:
Binnenkort misschien zelfs een lukratieve formule voor tour-operators: 'Bezoek de
Voer, de enige streek waar je iemand straffeloos koud kan maken».
En waarom niet? Gretna Green in Schotland is tientallen jaren gelukkig geweest met
de faam, het dorp te zijn waar men zonder meer onmiddellijk in het huwelijk kon treden. Wie gebukt ging onder ouderlijke vooroordelen, wie het te bezwaarlijk vond om
elders in de boot te stappen tioekte gewoonweg een reis naar Gretna Green. Logeerde er een nachtje bijye olde blacksmith. En liet 's anderendaags de banden des huwelijks smeden door de plaatselijke dorpssmid, op diens bloedeigen aambeeld. Niks pastoor en niks burgerlijke stand: de hamer en de bijbel van de plaatselijke ambachtsman
volstonden om het sakrament van de houwelijke staat in alle wettelijkheid te voltrekken.

Uit nieuwe cijfers van de Leuvense ekonomen blijkt dat*
Vlaanderen in 1976 op zijn belastingbalans een positief saldo had van 193,5 miljard. De negatieve saldi van Wallonië en
Brussel bedroegen respektievelijk 107,8 miljard en 85,7 miljard. Zodat weer maar eens bewezen werd dat Vlaanderen opdraait om Brussel en Wallonië
te financieren.
Uit het onderzoek bleek verder
dat Wallonië en Brussel boven
hun stand leven. De Walen gaven in 1976 ruim 100 miljard
meer uit dan hun ekonomie had
opgebracht
Dat ze onze centen krijgen is
echter nog niet genoeg. Ze willen bovendien dat we beleefd *
applaudisseren wanneer ze '
onze zakken rollen.
Alles moet drieledig zijn, behalve de centen. Want ook morgen
moet Vlaanderen blijven betalen.
- en of de CVP dat goedkeuren
zal in het parlement?
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Het hoefde trouwens niet voor altijd te zijn. Wie na een tijdje berouw kreeg over de
misstap die hij te Gretna Green had gezet, kon altijd nog terecht bij dezelfde tour-operator Ditmaal voor een kortstondig reisje naar Las Vegas het Paradijs Waar Men in
Vierentwintig Uur Kan Scheiden. Peperduur hotel weliswaar en een paar honderd dollars ook voor de procedure. Maar in hoogstens een halve week alle narigheid achter
de rug, inclusief de kosten van de reis en de notaris.
Voortaan is er een nieuwe mogelijkheid. Als je definitief verlost wil zijn van je vrouw.
Of van je schoonmoeder Of van je aartsvijand. Of van je konkurrent Come to the
Fourons in little Belgium. Duizend-en-zoveel dollars inclusief de reis, het gebruik van
een karabijn, het komfortabel logies in de prettige eenmanscelletjes van het gerechtshof te Verviers. Geen extra voor de bloemen van Happart en de champagne van het
syndicat d'initiative.
Het volstaat gewoon dat je naar Voeren komt het slachtoffer van je keuze er met
een paar welgemikte schoten neerlegt en dan de Franstalige procedure vraagt
Je roept gewoon de wettige zelfverdediging in en het feit dat je slachtoffer Nederlands sprak. En je vraagt in het gerechtshof van Verviers naar formulier O/DF-40672.
Ze kennen dat al: de vrijheid om op Vlaams wild te jagen. Als ze tóch — onverwacht
en onverhoopt — moeilijkheden mochten maken, vraag je maar naar Gramme.
Come to the Fourons, the gunmen's country.

dio Genes
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Blauwe baksteen
De P\A/-PRL-meeting tegen de
aanpassing van de kadastrale
inkomens is een sukses geweest. Dat is niet te verbazen:
de diefstal van nrtinister Geens
Is zo open en schaamteloos,
dat de burgers als vanzelf te
hoop lopen om er tegen te protesteren.
Dal de PVV-PRL voor het eerst
sinds lang weer een Belgischunitaire meeting houden, hoeft
ook al niet te verwonderen. De
blauwselventen worden gewaar dat de huidige regering
bezig is om de gewone burger
een stierlijke afkeer te bezorgen voor de staatshervorming.
Zo acht de P W het ogenblik
aangebroken om het Vlaamsgezinde masker te laten zakken
en om terug de oude trikolore
toer op te gaan.
Want wat op de PW-PRL-meeting zorgvuldig werd verzwegen is, dat er twee soorten diefstal bestaan. De huidige diefstal van de CVP-BSP-regering
ten nadele van de belastingbetalers. En de permanente miljardendiefstal van Wallonië en
Brussel ten nadele van de
Vlaamse belastingbetalers.
Dat de Vlaamse belastingbetaler eigenlijk twee keren betaalt,
past niet In het kraam van de
PW.

Zuid-Kasai
en Voeren
Moboetoe's minister van Buitenlandse Zaken Karl i Bond Is
er mee akkoord dat er een Internationale
onderzoekskommissle naar Zuld-KasaI komt
om er te onderzoeken wat er
waar Is van de Moboetoe-gruwelen, op voorwaarde dat er
ook zo'n kommissie naar de
Voerstreek komt om te zien
hoe het er met de mensenrechten staat
Kar! I Bond kan reeds thans tot
op zekere hoogte gerustgesteld worden: er Is in de Voerstreek al heel wat gebeurd,
maar gevallen van kannibalisme zijn nog nooit gesignaleerd.
Voor Simonet moet de eis van
Karl i Bond wel blezonder pijnlijk aankomen: daar waar onze
minister van Buitenlandse Zaken het mogelijke en zelfs onmogelijke doet om Moboetoe
niet te ontstemmen, krijgt hij
slechts stank voor dank.

Burgers
tweede rang?
De vrije internaten, in overwegende mate gebonden aan katolieke
onderwijsinstellingen,
krijgen — In tegenstelling tot
de Internaten van de rijksscholen — geen enkele frank staatssubsidie. Zij moeten het hoofd
boven water houden door verhoging van het kostgeld en
door allerlei kunst- en vliegwerk.
Zijn deze internaten dan luxeinstellingen? Het tegendeel is
waar. De kostschool als luxesymbool Is al lang uit de tijd.
Thans dient ze in de meeste gevallen voor de opvang van kinderen die, om een brede waaier
van redenen, op een internaat
aangewezen zijn: sociale, pedagogische en zelfs medische redenen.
Het feit dat er, ondanks het hogere kostgeld, nog altijd 45.000
jongens en meisjes In de 443
vrije internaten zijn, bewijst dat
die instellingen tegemoet komen aan een reële behoefte.
Zijn deze 45.000 kinderen tweederangsburgers? Wier ouders
méér op tafel moeten leggen
dan de ouders van andere kinderen, voor eenzelfde dienst?
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Zogeheten Vlaamse
deelregering
De overname van Gevaert door
het Duitse Bayer is in hooofde
van de Vlaamse direktle op een
laakbare wijze geschied. PDGAndré Leysen oordeelde het
niet nodig de ondernemingsraad te gepasten tijd in te lichten. De Gevaert-werknemers
mochten het bericht over de
transaktie in het weekblad «Der
Spiegel» lezenHetzelfde verzuim geschiedde
ten aanzien van de zogeheten
Vlaamse deelregering, waaruit
blijkt dat er in de feiten voor de
politiek-commerciële
wereld
nog immer zo'n Vlaamse regering onbestaande is. Terwijl minister Claes In de Kamer stelde
dat hij wél op de hoogte werd
gebracht, moest de minister
van de Nederlandse gemeenschap, Rika De Backer, in antwoord op een interpellatie van
Hugo Schiltz toegeven:
«De Vlaamse deelregering was
verrast over de wijziging bij
Agfa-Gevaert Zij was niet Ingelicht en kon dus niet reageren.»
Mooie
Vlaamse
zogeheten
deelregering!

Danke schön
Nog In verband met de Gevaert-uitverkoop geven we dit
prachtig doordenkertje, gelezen in de lezersrubriek van
Trends-magazine:
«Ihr lieben Belgier: dass Ihr uns
dieses industrielle Schmuckstück so preiswert Überlassen
habL Danke schön für Gevaert
Sowelt heruntergekommen hatten wir Euch allerdings nicht
eingeschatzt dass Ihr gewlssermassen gezwungen waret,
das Werkzeug zu veraussern,
womit Ihr euer Devisenbrot
verdienen müsst!
CJ Die Belgier weren — vlellelcht — de tapfersten, aber mit
Sicherhelt die nalvsten Europëer_»
Kortom, bedankt voor Gevaert,
misschien dappere maar alleszins naïeve Belgen.

Anti-krisiswet?
De geldverspilling van de overheid kent nog immer geen grenzen. Terwijl de premier en andere regeringsleden het land bezweren drastisch te versoberen, wordt er op niet weinig betwistbare gronden nog immer
gegoocheld met honderden
miljoenen gemeenschapsgeld.
Zo bij voorbeeld in het geval
van de Waalse holding Sodemeca die vier zieke metaalverwerkende bedrijven in leven
houdt Hoewel de Vlaamse
deelregering protest aantekende kreeg Sodemeca vorige vrijdag desondanks niet minder
dan 673 miljoen overheidsgeld
toegeschoven, terwijl hoe dan
ook 600 van de 1.600 arbeidsplaatsen zullen opgedoekt worden. De krant «De Tijd» weet te
melden dat deze overheidssteun een zoveelste flagrante
inbreuk betekent op de bepalingen van de antl-krisiswet

Geen aanmaning
Niet toevallig aan de vooravond van het parlementair debat over de programmawet
heeft minister van financiën
Geens door enkele forse verklaringen de koers van de Belgische frank omhoog gepraat,
maar ook en vooral vla zijn radio- en TV-toespraak alle parlementsleden onder druk pogen
te zetten.
De minister liet er geen twijfel
over bestaan dat die program-

mawet zoals ze door de regering wordt opgediend, dringend
zonder meer dient goedgekeurd te worden. Wie daar niet
mee instemt brengt de positie
van de frank in het gedrang en
moet door de bevolking dan
maar met de vinger worden gewezen. Gaston Geens zei dit
niet met zoveel duidelijke
woorden maar hij wierp zich
toch op als de enige beschermer van de frank en de levensstandaard van de bevolking.
De CVP-minIster verduidelijkte
bij deze gelegenheid evenwel
niet dat In de programmawet
nogal wat aanzienlijke maatregelen zijn voorzien om belangwekkende instellingen (zoals
bijvoorbeeld de ASLK) definitief én onomkeerbaar op een
drieledige leest te schoeien,
waarbij ook de automatische
transferten en financiële middelen van de Vlaamse gemeenschap naar Wallonië wettelijk
bevestigd worden.

Film van de week

Joseph Snoeck, de schutter uit Voeren, werd vrijdag door het gerecht te
Verviers vrijgelaten. José Happart en enkele spitsbroeders
wachtten
hem op aan de gevangenis, waarna hij op een vergadering te Luik gevierd werd.

«Terre de
rencontre»
De 150ste verjaardag van België zal (als hij nog gehaald
wordt-) plechtig gevierd worden in Engeland, onder meer
met een tentoonstelling onder
het motto «Belgique, terre de
rencontre».
Dat België speciaal als ontmoetingsplaats schittert in de
wereld, wordt het best geïllustreerd door de hartelijke, duurzame wijze waarop Vlamingen
en Walen er mekaar voortdurend ontmoeten. Of door de
gulhartige en gastvrije wijze,
waarop de ontmoeting met de
Vlamingen te Brussel wordt georganlzeerd.

Weekdieren
Gelezen In de CVP-krant «De
Nieuwe Gids» van «Is er Iets
tuchtvoller dan een CVP-senator? Als er met het gevaar voor
een devaluatie
wordt
geschermd dan kruipt hij In zijn
schelp (de lofwaardige uitzonderingen van degenen die liever braken dan slikken niet te
na gesproken)». Dit robotportret van de CVP-senator die in
zijn schelp kruipt — zoals
weekdieren dat plegen te doen
— komt uit onverdachte bron.
Het zal dus wel juist zijn.
Een vraagje aan «De Nieuwe
Gids»: gaat deze krant bij de
eerstvolgende
verkiezingen
zijn lezers al dan niet de raad
geven, toch maar liever voor
weekdieren te stemmen?

InmKÈOels ligt Koenraad Meyntjens, die door Snoeck in het been werd
geschoten, nog altijd in een Antwerps ziekenhuis. Hij zal daar nog een
aantal dagen moeten blijven om nadien maandenlang
werkonbekwaam
te zijn...

Onverminderd
imperialisme

Verleden week, in de nacht van dinsdag op woensdag, werd brand gesticht in het paviljoen van een Vlaamse school te Etterijeek, precies op
het ogenblik dat In Voeren talrijke Vlaamse huizen het moesten ontgelden. De brandstichting werd opgeëist door een frankofone
terreurgroep.

Uit het eerste tussentijds verslag van de Vlaamse-Waalse
Kommissie voor de Harmonische Samenleving — de zgn.
kommissie
Duerinck-Lallemand blijkt dat we verder dan
ooit van deze harmonische samenleving tussen Vlamingen
en Franstaligen verwijderd zijn.
Blijkens dit verslag eisen de
Franstaligen de aanhechting
van iedere randgemeente met
15 th. Franssprekenden bij
Brussel.
De Vlamingen worden door de
huidige regering vriendelijk
verzocht, deze Franstaligen nu
maar gauw hun drieledige gewestvorming te geven. In ruil
voor de belofte dat het ten laatste in 1982 te Brussel allemaal
melk en honig zal worden.
Wie denkt daar dat wij op ons
hoofd gevallen zijn?

Een dag na de brandstichting in de Vlaamse school te Etterbeek werd
bomalarm gegeven voor alle Vlaamse scholen in en rond de Brusselse
agglomeratie. Eens te meer werd deze heldendaad opgeëist door een
francofone
terreurgroep.
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De middenstand voor schut

Teleurgang van de dorpswinkel
De middenklasse van zelfstandigen, ondernemers en kleine en middelgrote ondernemingen kan zich eens te meer gelukkig prijzen met
de vele en ellenlange liefdesverklaringen die tijdens de bespreking
van de begroting van middenstand aan haar adres geuit werden. Alom
klonken lof, waardering, alsook begrip voor de nog talloze belemmeringen en negatieve faktoren, die de sektor beletten om zijn positieve
rol ten volle te spelen. Geen nood evenwel, deze -zullen
eerstdaags'
of 'liggen ter studie» of 'maken het voorwerp uit van overleg:
Niet één middenstander loopt er rond die nog naïef aankijkt tegen
dergelijke vage politieke beloften. Hoeveel jaren zullen nog verlopen
over dat 'Overleg-, over de 'Studie; over die 'zal-? Dat is de vraag
die de middenstander zich stelt, de jaarlijks terugkerende vraag naar
konkrete en tastbare maatregelen.
Ruim acht jaar geleden werden tijdens een VU-programmadag te
Brussel konkrete maatregelen op
een rijtje gezet om zelfstandigen
en K M O aan te moedigen in hun
ondernemingsijver. In 1974 stelde
de Volksunie: 'Het moet de moeite waard blijven te werken, te
sparen en te ondernemen*. Eind
1977 werd op een KMO-dialoogdag in Antwerpen een gebruiksklare programmaverklaring uitgewerkt, erop gericht aan de zelfstandigen en de K M O de plaats te
geven waarop zij, alleen reeds omwille van hun sociale funktie in
deze krisistijd volop recht hebben.
Al deze teksten en de brede
waaier van voorstellen zijn vandaag even aktueel gebleven. Tot
dat besluit kwamen de kamerleden Jan Caudron en Raf Declercq bij hun doorlichting van de
middenstandsbegroting.
De logge administratieve struktuur en de initiatief-remmende fiskale druk laten nog steeds slechts
een beperkte ruimte voor het echte ondernemen. In de nabije toekomst zullen de voorgenomen invoering van het autowegenvignet
de te verwachten verhoging van
de gemeentebelasting en de neutrale kadastrale perekwatie van
minister G. Geens nog een paar
duiten meer in de richting van de
overheid doen verdwijnen.
De vele administratieve plagerijen
zijn overbekend. Slechts één
voorbeeld: bij de aanwerving van
één p)ersoneelslid moeten niet
minder dan veertien formulieren
ingevuld worden. Niet ten onrech-

Vlaams beleid is meer dan dringend.
En r e t a r d
Zonder drastische maatregelen
van de regering zal het gekumuleerd tekort van 30 miljard in de
pensioensektor van de zelfstandigen nog reusachtiger afmetingen
gaan aannemen.

te wordt beweerd dat de zelfstandigen tot de boekhouders van de
staat gepromoveerd zijn.
Er zijn de vele technisch-juridische
mankementen die sinds jaren aanslepen of ter studie liggen, zoals
het juridisch statuut van de éénmansvennootschap en de opvolging in de familiebedrijven. Er is de
warboel bij het Centraal Handelsregister, dat zestien jaar na de op>richting nog steeds niet operationeel IS.
Vlaamse aanpak
Ondanks dit alles blijkt uit allerlei
Studies d a t waar het aantal arbeidsplaatsen in de grote ondernemingen zienderogen daalt de
K M O nog steeds tot de uitbreiding van de werkgelegenheid bijdragen. Ook blijkt duidelijk dat de
Vlaamse ekonomie slechts zonder
al te veel kleerscheuren uit de huidige krisis kan komen indien werk
gemaakt wordt van een samenhangend KMO-beleid.
Vlaanderen is daartoe in staat
wanneer het over de financiële
middelen kan beschikken waarop
het recht heeft en wanneer het
erin slaagt een goede industriële
en een juiste handelspolitiek te
voeren.
Het mangelt de meeste Vlaamse
ondernemingen niet aan initiatief.
Z o hebben de Vlaamse tapijtwevers zich opgewerkt tot eerste expKjrteurs op wereldvlak. Voor speciale textielstoffen is Vlaanderen
tweede uitvoerder.

De omschakeling van de textiel
vraagt evenwel zware investeringen, alsook bijzondere sociale
maatregelen ten gunste van de
werkloze Vlaamse textielarbeiders. Reeds lang werden overheidsmaatregelen beloofd. Daar
blijft het dan ook grotendeels bij.
Voor de sektoren waar de meerderheid van de arbeiders Walen
zijn zoals het staal en het glas,
worden goed gespijsde speciale
hulpfondsen opgencht Het sociaal fonds van de textiel en kledingnijverheid, waarin meer dan
100.000 arbeiders zijn tewerkgesteld, moet het met evenveel doen
als één Waals staalbedrijf (Rodange-Athus) met 2000 werknemers.
Het schept allemaal zowat de indruk dat de textielsektor, die
hoofdzakelijk uit Vlaamse bedrijven bestaat juist om die reden min
of meer achteruitgesteld w o r d t In
dit kader kan ook verwezen wor-

den naar de Vlaamse konservenindustne.
Er zijn in Vlaanderen nog heel wat
moderne bedrijven met uitbreidingsmogelijkheden, maar zij worden in hun expansie geremd onder
meer door een gebrek aan investeringskredieten die zij normaliter
mogen verwachten van de Nationale Maatschappij voor Krediet
aan de Nijverheid of van de Nationale Kas voor Beroepskrediet
Verleden jaar heeft de N M K N
evenwel meer dan de helft van
haar kredieten in de staalsektor
gestoken. Ook de NKBK ziet zich
verplicht bij gebrek aan middelen,
de toekenning van beroepskrediet
aan de K M O en de zelfstandigen
fel te beperken. Samen met Jan
Caudron kunnen w e ons afvragen
of het beschikbare geld bij voorkeur in bodemloze vaten dan wel
in arbeidsscheppende
KMO's
moet gespoten worden. Een eigen

De leeftijdsopbouw bij de middenklasse wordt steeds ongunstiger. Tegenover 500.000 aktieve
zelfstandigen stonden er einde
1975 reeds 385.000 gepensioneerden. En die verhouding verslechtert van jaar tot jaar.
Het antwoord van minister Lavens
dat het ter studie ligt klinkt nogal
cynisch. Vooral in een tijd dat een
groot aantal middenstanderspensioenen niet of nauwelijks het wettelijk bestaansminimum bereiken
en dat de grens van de sociale bijdragen voor de kleine zelfstandige
reeds lang is overschreden.
De staat kan met anders dan de
schuld op zich nemen en ook tijdens de volgende jaren het tekort
bijpassen. Maar die Belgische
staat bevindt zich zelf op de rand
van het bankroet
Dat zijn de vruchten van een jarenlange onsamenhangende politiek van 'laisser faire, laisser aller' waarbij het leven van veroordeelde bedrijven met massale
staatssteun werd gerekt en waarbij door toegevingen aan allerhande pressiegroepen sinterklaasje
werd gespeeld. De jarenoude eis
van de Volksunie tot fiskalizering
van het sociaal statuut klinkt nog
steeds even fris maar des te dringender.
Waarschijnlijk heeft nieuwkomer
Raf Declercq inderdaad gelijk,
wanneer hij in zijn maidenspeech
het middenstandsbeleid van dit
land illustreert met een doek van
de Antwerpse kunstschilder W.
Vercammen, dat te Milaan hangt
Het doek is geschilderd met de
Belgische kleuren en de woorden 'La Belgique toujours en retard'.

Schoten in de roos

Rond het proces van Walter Luyten
Vorige week kregen we op de
valreep van het verschijnen
van <Wij> nog relaas van het
proces tegen Walter Luyten. De
kranten hebben er ruime
aandacht aan besteed. De
voorgeschiedenis en het
verloop In grote lijnen
schetsten we reeds. Verslag en
enkele pareltjes uit dit
gebeuren, dat zowel door de
kwaliteit van de getuigen
(journalist Miei Van Cauwelaert
en prof. kanunnik Mertens) als
de strijdvaardigheid van
partijraadsvoorzitter Meester
Van In en de beklaagde Walter
Luyten zelf in feite gedurende
anderhalf uur een proces werd
tegen 150 jaar België.
Belangrijke getuige was Miei
Van Cauwelaert, oudhoofdfredakteur van «Het Volk»
en jarenlang parlementair
verslaggever. Het doet wel
deugd een eerlijk tegenstander
te horen zeggen: «Ik ken Luyten
van In zijn studententijd als
iemand met temperament die
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geen onrecht kan verdragen.
Gewaardeerd door velen die
niet tot zijn partij behoren.»
Insiders weten hoe Van
Cauwelaert destijd Wilfrled
Martens heeft helpen lanceren
en hoe zwaar hij ontgoocheld Is,
als eerlijk flamingant in de
huidige eerste minister. Het
kompliment voor Walter Luyten,
oud-studiemakker van Martens,
krijgt er een dubbele
draagkracht door.
De waardige rechter zal wel
verbaasd gekeken hebben als
prof. Mertens, hoogleraar
teologie te Leuven, zich
ontpopte tot aanklager van de
Belgische staat O p de vraag
van Mr. Van In of getuige zich
kon indenken dat Luyten
gehandeld had uit een
onweerstaanbare drang, zei de
Leuvense hoogleraar: «Sinds
jaren zet ik mij als priester in
voor de verdwijning door
amnestie van de gevolgen van
de repressie. Ik vrees en betreur
dat er in dit land, dat zich

bestendigt als haatland, geen
amnestie zal komen. Als Luyten,
wiens familie geleden heeft
onder de nazis en die Waalse
parlementairen het nazigescheld
hoorde hanteren, daarop
reageerde zoals hij het deed,
begrijp Ik zeer goed dat hij dit
riep. Meer nog: had Ik naast
hem gezeten, ik zou uit volle
borst meegeroepen hebben.»
Vraag van de rechter: «Ook in 't
Frans?»
Snelle repliek van prof. Mertens:
«Wellicht wel, want het woord
Belgique Is in mijn moedertaal
zeer moeilijk te vertalen In het
licht van de gebeurtenissen van
de jongste tijd.»
Advokaat Van In had het tegen
een zwakke prokureur niet erg
moeilijk. Als de prokureur
beweerde dat — na
achtenveertig Incidenten In de
toeschouwerstribune sinds de
wet van 1954 — het louter
toeval was dat men tegen
Luyten de eerste maal ging
vervolgen, dan lachte de zaal.

Van In legde de verpletterende
lijst voor van veel zwaardere
overtredingen om, zoals Van
Cauwelaert het ook had gezegd,
het erg te betreuren dat men nu
uitgerekend een plaatsvervangend volksvertegenwoordiger ging vervolgen. Zijn
schets over niet-vervolgde zaken
In de Voerstreek, over de
groeiende rechtsonzekerheid
voor de Vlamingen maakte er
een indrukwekkende aanklacht
van tegen een staat die moreel
het recht verbeurd heeft om
Vlamingen nog voor dergelijke
zaken voor een rechtbank te
brengen.
«Een fascinerend babbelaar.» Z o
noemde een schuimbekkende
«Dernière Heure» Walter Luyten,
die van zijn slotwoord een
nieuwe aanklacht maakte.
Ontroerend als hij het met een
vers van de Franse vagant
Pauvre Rutebeuf had over «Que
sont mes amis devenus, que
j'avais de si prés tenus et tant
aimés?» Het beeld van Martens,

omhooggekiommen langs de rug
van Vlaamse betogers, en —
naar het woord van
gendarmerie-officieren — de
man die in oktober en ook op
zondag 9 maart het bevel had
gegeven om de Vlamingen
ongenadig uit de Voer te
kloppen, waarde door de zaal.
Luyten citeerde een andere
rijkswachter die gezegd had:
«Weldra zal men In dit land
minder gestraft worden om een
Vlaming neer te schieten, dan
om een konijn te schieten.»
Plechtig was Luytens slotwoord:
«Uw vonnis zal voor mij een test
zijn. Ik was federalist. Maar als
de politiek van twee maten en
twee gewichten voortduurt, zal
ik op de meer dan honderd
voordrachten die ik houd per
jaar hardop belijden: het is voor
ons volk niet alleen goed, maar
noodzakelijk dat deze staat zo
spoedig mogelijk verdwijnt»
Het applaus van de zaal liet de
rechter over zich heen gaan.
E.P.V.
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Gevaert werd verkocht
Het Duitse Bayer-concern neemt de
meerderheid in Gevaert. Het bericht
kwam pijnlijk aan. Het symbool van de
Vlaamse ondernemingszin, een der
zeldzame echt Vlaamse bedrijven van
wereldformaat, komt onder vreemde
kontrole
Er werd beweerd dat er in Vlaanderen
geen kapitaal te vinden was voor de
noodzakelijke kapitaalsverhoging. In
welingelichte kringen wordt deze
bewering onthaald op
schouderophalen. Dat de groepen die
Gevaert kontroleren niet bij machte
zouden geweest zijn 1,7 miljard te
mobilizeren is moeilijk aan te nemen.
Het betreft voornamelijk de groep
Kredietbank, Cobepa, de financiële
afdeling van het ACV en de groep
Leysen. Meer dan waarschijnlijk is het
dat m deze leidende groepen geen
overeenstemming bereikt werd over de
wederzijdse posities Bovendien is de
ingeroepen reden, de stijging van de
zilverprijs, met de werkelijke
doorslaggevende reden voor de
kapitaalsverhoging Intussen daalde
deze prijs trouwens reeds een flink
stuk, in navolging van de spectaculaire
daling van de goudprijzen.
Hugo Schiltz, die hierover in de Kamer van
Volksvertegenwoordigers een goed gedokumenteerde interpellatie hield werd dan
ook met tegengesproken wanneer hij stel-

weinige Vlaamse speerpuntbedrijven geraken in buitenlandse handen Waar gaan
in de toekomst onze eigen kaders en ingenieurs hun bekwaamheid nog kunnen valorizeren in een Vlaams werkmidden*?
Vandaar zijn bedenking dat de Vlaamse
gemeenschap wellicht verplicht zal worden, gelet op onze befjerkte dimensies,
een eigen vorm van samenwerking tussen
privésektor en Vlaamse overheid te organizeren Het zou wel eens kunnen dat wij
alleen op die manier in Vlaanderen nog
een voldoende sterke financiële basis kunnen opbouwen voor de enkele eigen
Vlaamse bedrijven van wereldformaat die
WIJ nodig hebben om Vlaanderen wetenschappelijk en technologisch op pe\\ te
houden
De brute weigering van de Gevaert-direktie desnoods de medewerking van de
overheid te aanvaarden roept dan ook bedenkingen op

de dat de Duitse machtsgreep in Gevaert
geen accident was, maar een goed voorbereide strategische zet Hij wees er o m
op dat Bayer sedert geruime tijd abnormaal veel beschikbare middelen op korte
termijn aanhield meer dan 700 miljoen
DM

Weliswaar wordt beloofd dat de leiding en
het kader te Mortsel Vlaams zullen blijven
Of het Duitse grootkapitaal deze belofte
zal eerbiedigen is twijfelachtig Er waren
wel meer vodjes papier van die kant'
Terecht drukte Hugo Schiltz dan ook de
bezorgdheid van de V U terzake uit De

In dat verband stelde Schiltz aan minister
Rika De Backer, het hoofd van de Vlaamse
«deelregering», de vraag of men haar iets
gezegd of gevraagd had Het verbijsterende antwoord luidde «niets»i
Door de interpellatie van Hugo Schiltz
werd overduidelijk bewezen dat een grondige federalizenng, ook van het ekonomische en industrieel beleid broodnodig is
en dat wij op dat gebied nog nergens
staan

en de Vlaamse „deelregering" wist nergens van I
Sinds '64
De commerciële machtsgreep
van de Duitse reus Bayer op de
Vlaamse NV-Gevaert Photo
Produkten blijkt uiteindelijk
een lang voorbereide operatie
te zijn. De NV Gevaert verloor
haar onafhankelijkheid op 1 juli
'64 toen de industriële aktiviteit
werd samengevoegd met de
Duitse AGFA A.G. Leverkusen.
Hierdoor veranderde de aard
van het bedrijf nogal aanzienlijk: de industriële exploitatie
van één enkele onderneming
op het gebied van de fotografie
werd vervangen door een participatie van 50 procent In twee
gelijkaardige ondernemingen,
namelijk Agfa Gevaert NV en
Agfa Gevaert AG.

de Luikse familie de Schaetzen
én vooral VIBEM, de zogeheten
Vlaamse Beleggings- en Investeringsmaatschappij.

ACW - BAC
Bij de operatie Bayer-Gevaert
is vooral de instemming van
een aantal VIBEM-beheerders
merkwaardig
en
ongemeen
pijnlijk voor de kristelijke arbeidersbeweging. Tot voor de
Bayer-inpalming was VIBEM
met 10,3 procent van de aandelen de belangrijkste kapitaalgroep. Die VIBEM is voor een

ders Guy Cambier, Philippe Saverijs. Pierre Scohier, PW Seghers (politieke ACW-voorman), Joseph Van Essche,
baron Jean Van Houtte, aktuaris Frans Vreys en de heer Bernard De Corte.

kapitaalsinbreng van Bayer eigen verse geldmiddelen in te
brengen om op die wijze de uitverkoop van een van de zeldzame Vlaamse industriële reuzen
die we nog hebben, te vermijden.

Niets ondernomen

Het stemt tot bitterheid te moeten vaststellen dat één van de
grootste Vlaamse bedrijven
waar de kristelijke arbeidersbeweging een invloedrijke kapitaalsparticipatie heeft zonder
verpinken verkocht wordt aan
een Duitse groep, waardoor de
tewerkstelling bij Gevaert in
Mortsel op termijn in het gedrang kan komen.

Terwijl vlak na de bekendmaking van het kleine sensatiebericht in het Duitse blad «Der
Spiegel> door PDG André Leysen nog gesteld werd dat vooraf de regering van de voorgenomen Bayer-transaktie op de
hoogte werd gesteld, en dat

Geen garanties

Boerenbond
De Vlaamse beheerders die de
recente machtsgreep van de
Duitse
multinationale
reus
Bayer lijdzaam hebben laten
geschieden zijn: voorzitter en
afgevaardigd-beheerder
Hendrik Cappuyns, afgevaardigdbeheerder Paul Francken, ondervoorzitter André Leysen
(PDG bij onder meer ook nog
de rederij Ahlers en de V U M Uitgeversmaatschappij), en de
andere Gevaert-beheerders: R.
Aerts, A. Beken, P. Collin, A. De
Beir, P. Delacroix, Ridder de
Schaetzen van Brienen, A. Gregoir, J. Hinnekens, mevr. Ch.
Koumans-Van Hoestenberghe,
F. Nédée, H. Parein, S.L Salas,
H Segers, Frans Smeets, mevr.
C. Vlerick-Sap, L Vlerick en
Leo Wouters.
In dit gezelschap duiken niet
weinig bekende gezichten op
die in Gevaert de financiële belangen vertegenwoordigen en
verdedigen: de Royal Beige, De
ABB-Boerenbond, de verzekeringsmaatschappij
Mercator,
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Verantwoordelijken voor de uitverkoop André Leysen en Hubert Detremmene (ACV-BAC)
derde samengesteld met gelden van de ACW-spaarbank
(BAC), een derde van Cobepa
en een derde van Ibel. In de zomer van vorig jaar nam de gekende André Leysen bij VIBEM
ontslag als beheerder en afgevaardigd-beheerder.
De VIBEM Raad van beheer is
momenteel als volgt samengesteld: voorzitter Hubert Detremmerie (ACW), en beheer-

een en ander onvermijdelijk
was gezien de op hol geslagen
zilverprijs en de krappe binnenlandse kapitaalmarkt, moet na
de interpellatie van VU-kamerlld Hugo Schiltz evenwel blijken dat beheerders als Leysen,
Cappuyns, Francken, J. Hinnekens, F. Nédée, en vooral enkele ACWers als Hubert Detremmerie hoegenaamd niets ondernomen hebben om tegen de

Na de fusie in '64 met Agfa verdrievoudigde de omzet van de
groep Agfa-Gevaert en werd
het werk gespreid over drie
vestigingen: in Leverkusen vervaardigt men lichtgevoelige
produkten voor de gewone fotografie, in Munchen is er vooral de produktie van fototoestellen, kamera's, video's, magneetbanden, terwijl bij Gevaert in
Antwerpen de produkten voor
technische en wetenschappelijke toepassingen van de fotografie aan bod komen.
Volgens
direkteur-beheerder
André Leysen heeft de Bayerdirektie de belofte gedaan om
de tewerkstelling in Mortsel op
peil te houden, maar ook voorzitter Rika De Backer van de
zogenaamde Vlaamse deelregering kon niet weerleggen dat
zelfs een geschreven protokol
achteraf wel eens waardeloos
kan zijn wat bij voorbeeld de
garanties voor tewerkstelling
betreft De onrust in de Gevaert-vestiging is groot omdat gevreesd wordt voor de ontmanteling van onder meer de research-centra.

De Vlaamse holding VIBEM,
waarin zoals gemeld de spaarkas van de kristelijke arbeidersbeweging geen onbelangrijke positie inneemt, kan
voortaan slechts machteloos
akteren wat de Duitse direktie
van Bayer dikteert

Hoogst eigenaardig
Met zijn interpellatie in de kamer heeft Hugo Schiltz nogal
wat opzien gebaard. Immers de
overname van Gevaert werd tot
zelfs in de gespecializeerde
ekonomische pers in een verkeerde
kontekst
geplaatst
«Geens en Claes spelen Gevaert door naar Bayer», titelde
het magazine «Trends».
Volgens de feiten blijkt evenwel de volle verantwoordelijkheid te liggen bij de Gevaertbeheerders en VIBEM-beheerders, die niets gedaan hebben
om bij de kapitaalkrachtige
groepen als Almanij, Kredietbank, Cobepa, Paribas en andere vers geld los te weken voor
het behoud van Gevaert als
Vlaams bedrijf, en is het de fout
geweest van de minister van
Ekonomische
Zaken,
Willy
Claes, om bij eerdere toekenning van
expansiekredieten
geen garanties van de Gevaertdirektie te eisen. Op 21 februari
deelde Willy Claes overigens
mee dat de regeringstop op de
hoogte was van de geplande
Bayer-operatie, maar dat zij
zich om principiële redenen bij
de beslissing neerlegde.
Dat zal allicht zo geschied zijn
in het kader van de vernieuwde
industriële politiek-?
Zoals ook de ACW-top er een
hoogsteigenaardige
houding
heeft op nagehouden en lijdzaam de uitverkoop van de
Vlaamse Gevaert-vesting heeft
laten geschieden.
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Stilte voor de storm ?
De zware paasdebatten hebben gisteren een aanvang genomen:
de zgn. versoberingswet in de kamer en de gewestvorming in de
senaat Aan enige voorspelling durft niemand zich te verbranden.
Men houdt zich veilig op de vlakte met de aankondiging van
zware maraton-veldslagen.
PVV-senator H.
Vanderpoorten
hield zich tijdens het voorbije
weekeinde onledig met een voor
de senatoren niet zo gezellig rekensommetje. Omwille van de onaangepastheid van de automatische apparatuur — er is immers
een biezondere meerderheid vereist: twee derde van de aanwezigen en de helft van elke taalgroep
— zullen de stemmingen ambachtelijk opgenomen worden. Eén
stemming kan dan zo ongeveer
tien minuten aanslepen. De wet
bevat een tachtigtal artikels, voeg
daarbij de vele amendementen...
Dat zijn evenwel niet de reële
moeilijkheden. In de kamer zal de
regering moeten afrekenen met
de Volksunie, die te allen prijze zal
trachten de drieledigheid uit de
versoberingswet te bannen. Trouwens, binnen haar eigen meerderheid rommelt het tussen de C V P
en PSC-vertegenwoordigers van
middenstand en arbeidersbewegingKan men in de kamer dadelijk aanvangen met het debat ten gronde,
in de senaat daarentegen dreigen
eerst nog een reeks procedure-incidenten. Mevr. Bernaerts, die via
het spel van de apparentering op
de PVV-lijst te Nijvel verkozen
werd, kan nog heel wat roet in het
eten gooien. Vermits de Franstaligen haar de toegang ontzeggen
tot hun kultuurraad, werd zij immers nog niet in een taalgroep ondergebracht
Daarenboven heeft de regering in
de senaat slechts vier luttele stemmen op overschot Al te veel
dwarsliggers kan zij zich binnen
haar eigen meerderheid niet permitteren.
Voegen w e daarbij de jongste opiniefjeiling, de vele waarschuwende stemmen... er wachten Martens
en zijn ploeg zware dagen. De
Volksuniefraktie zal in ieder geval
niets onverlet laten om deze gewestvorming, ie enkel de frankofonen ten goede k o m t te allen prijze
te beletten.

Stille afwachting
In afwachting van deze belangrijke
konfrontaties heerste er tijdens de
voorbije dagen in de Wetstraat
een opvallende stilte. In de senaat
werd geruisloos de begroting van
landsverdediging voor 1980 afgehandeld. De recente verklaringen
van gepensioneerde opperofficieren, van minister Spltaels en de minister van Landsverdediging, alsook een aantal programma's van
de BRT wogen wel zwaar op het
debat Senator B. Mees liet de regering alleszins niet veel keus: «Er
bestaan slechts twee
mogelijke
oplossingen: ofwel worden onze
strijdkrachten
helemaal
afgeschaft, ofwel worden ze behoorlijk
uitgerust met alle gevolgen van
dien.'
In de kamer ging het er traditiegetrouw feller aan toe. Bij de bespreking van de begroting van middenstand bleef het allemaal nog beperkt tot de klassieke, jaarlijks terugkerende klaagzangen. De kamerleden J. Caudron
en R.
Declercq zorgden voor een stevige VU-repliek en wezen de regering op haar verantwoordelijkheid
om eindelijk de daad bij het woord
te voegen.
Heel wat bitsiger en scherper ging
het eraan toe bij het debat over de
wijziging in de kapitaalsstruktuur
van Agfa-Gevaert Koel en stevig
gedokumenteerd trok gewezen
voorzitter H. Schiltz alle registers
open. Voor de nodige deining
zorgde ook minister Simonet bij
de stemming over de motie betreffende de eerbiediging van de mensenrechten in Zaïre.
Wat aangekondigd werd als de
parlementaire «topper» van de
voorbije dagen, nl. het debat over
de jongste rellen in de Voerstreek,
verliep uitermate kalm. Het verbale
geweld bleef ditmaal grotendeels
achterwege. Evenmin werd ook
maar één probleem opgelost: de
stellingen zijn onverzoenbaar ingenomen en vooralsnog is niemand bereid ze prijs te geven.
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Werkplaats
BI] de bespreking van de begroting van landsverdediging
bleef senator B. Maes lange tijd
stilstaan bij de vele recente
verklaringen en artikels over de
materiële uitrusting van het leger. In dit verband zijn er volgens hem slechts twee mogelijkheden: ofwel zijn al die beweringen onjuist of tenminste
overdreven, ofwel zijn ze j u i s t
In het ene geval zijn degelijke
en omvangrijke rechtzettingen
noodzakelijk. In het andere geval zal men zwijgen en dat blijkt
momenteel het geval.
B. Maes vergeleek de situatie
van de landsverdediging met
deze van een schrijnwerker, die
een kleine werkplaats heeft
'Af en toe koopt hij nieuwe machines, maar op elk ogenblik laten de andere machines te wensen over.'

Objektief
Tijdens de openbare vergadering van de afdeling ekonomische zaken van de Senaat
bracht O. Van Ooteghem het

probleem van de gewestelijke
ontwikkelingszones en de Europese Ekonomische Gemeenschap ter sprake. Tegen 20
maart moet de Belgische regering terzake een standpunt innemen.
De senator hield een stevig
pleidooi voor een advies dat
steunt op objektieve en niet op
politieke gegevens. Het stoort
hem dan ook niet dat het voorstel van de Europese Kommissie minder gunstig uitvalt voor
Vlaanderen dan voor Wallonië.
Wel vroeg hij de regering een
degelijk onderzoek naar de arrondissementen
Oudenaarde
en Eeklo.

Expansionistisch
Donderdagavond
aanhoorde
de Kamer niet minder dan tien
interpellaties over de jongste
onregelmatigheden in de Voerstreek. Voor de Volksunie voerden J. Gabriels, P. Van Grembergen en W. Kuijpers
het
woord.
Ondervoorzitter J. Gabriels
handelde namelijk over de toepassing van de faciliteiten in de

Kwestie van staatsmanschap
Vorige week maakten we reeds melding van het «Vlaams» kamerdebat
over de betrekkingen tussen België en Zaïre. Als deelnemers noteerden we F. Baert, W. Kuijpers en L Van Velthoven. De regering vaardigde
staatssekretaris M. Eyskens af.
Voor het overige niets dan lege banken. Na afloop werd een motie ingediend waarin de Kamer de regering opdraagt om bij Mobutu aan te dringen op het toelaten van een internationale onderzoekskommissie betreffende de geruchten over de Kasai-incidenten. Ondertekenaars zijn
naast de interpellanten W. Kuijpers en L Van Velthoven, KP-er L Van
Geyt en CVP-er mevr. W. De Meester.
Donderdag moest hierover gestemd. De avond tevoren was president
Mobutu te gast bij de Brusselse •Grandes Conférences CatholiqueS'.
Aandachtige toehoorder was o.m. H. Simonet de minister van Buitenlandse Zaken.
Waarschijnlijk nog onder de indruk van Mobutu's gevleugelde woorden
over demokratie e.d.m., vond de minister het plots na een week niet opportuun een dergelijke motie te stemmen. Zeker niet nu de Zaïrese president nog in het land vertoefde. Kwestie van staatsmanschap!
•Er is maar één minister van Buitenlandse Zaken en deze motie raakt
onze buitenlandse politiek'. M. Eyskens stond er betrapt en belabberd
bij.
Meer dan twee uren werd gepalaverd over reglementen en procedure.
De CVP kwam alras aandraven met een kompromis: verwijzing van de
motie naar de bevoegde kommissie. Repliek van H. Schiltz: -Als men
elke motie naar een kommissie kan verwijzen vervalt de essentie van
de interpellatie:
Er dreigde onweer binnen de regering. Martens voelde nattigheid en
sprong zijn minister bij. Plots bleek dat de regering over nieuwe elementen beschikt die het dossier vervolledigen.
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De enige uitweg was ten slotte een schorsing, waarna de vier gebuisde
staatsmannen (-vrouwen) met een zachter gekookt eitje-motie kwamen
aandraven. Niet de regering zal aandringen bij de Zaïrese president,
maar de Kamer zelf. Voor de regering waarschijnlijk niet meer dan een
vodje papier, volgde dan toch de goedkeuring,
's Anderendaags werd in kringen rond Mobutu vernomen dat de president een gelijkaardige motie overweegt om een internationale kommissie een onderzoek te laten instellen naar da rellen in de Voerstreek.
Kwestie van «raison d'état» als gast!

Voerstreek. Hij wees erop dat
deze faciliteiten de jongste
maanden voornamelijk aangewend worden om expansionistische wensdromen te realizeren. Dank zij de reaktie in
Vlaanderen is dit vooralsnog
geen feit geworden.
Voor hem bestaat er slechts
een vrede-brengende oplossing voor de Voer: geen apart
statuut maar afschaffing van
de faciliteiten.

En onverdraagzaam
Wanneer kamerlid W. Kuijpers
het spreekgestoelte betrad,
verlieten de frakties van het
FDF en het RW het halfrond. De
Leuvenaar dankte hen om de
«reklame» die ze gratis voor
hem maken en prees hun onverdraagzaamheid.
Geruime tijd bleef hij stilstaan
bij de mysterieuze handelwijze
van de rijkswacht:
'Waarom
verplicht
de rijkswacht
de
Vlaamse wandelaars hun reisweg te wijzigen, terwijl diezelfde rijkswacht wist dat een veertigtal
francofonen
zich
met
kwade bedoelingen
verschanst
hadden in een in opbouw zijnde
huis?'
Tevens hekelde hij de tweematen- en tweegewichtenhouding
van het gerecht Voor het kleinste jachtmisdrijf wordt een
schuldige dadelijk aangehouden. In Voeren evenwel worden
degenen die op wandelaars
schieten, onmiddellijk vrijgelaten en feestelijk onthaald! De
vrijlating van de jongste schutter Snoeck, was toen nog niet
bekend.

Geen marginalen
Verantwoordelijken van psychiatrische instellingen maken
zich momenteel zorgen over
het beleid van personeelsafbouw. De gevolgen van deze
personeelsafbouw zijn volgens
kamerlid J. Valkeniers in een interpellatie tot de bevoegde minister, zeer ernstig.
De kleinere leefgroepen worden onmogelijk, de kansen op
een persoonlijke behandeling
verminderen, de intensieve inzet voor bepaalde patiënten
wordt onmogelijk en het personeel wordt ontmoedigd en passief.
Deze groep van patiënten mag
niet langer gemarginalizeerd
worden. Een herziening van de
thans geldende normen Is meer
dan dringend.
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iedereen heeft
zijn eigen kijk il geld
Als U spaargeld wil beleggen, of gebruik wil maken van de service aangeboden door de financiële instellingen, neemfU geen genoegen met
toevallige oplossingen.
Zelfs een interessarite tip van iemand uit uw
buurt Is blijkbaar niet altijd de ideale formule
voor uw eigen situatie.
Alléén een specialist kan U met zekertieid lielpen: uw NMKN-agent. Hij maakt u wegwijs in de
iseleggingsmogeïïjkheden en de diverse spaarformules en verfett U welke bankservice voor U
aangewezen is.

U heeft uw eigen kijk op geld, en uw
NiyiKN-agent helpt u er 't maximum
uit te halen.
Bit uw NMKN-agent vindt u de beste
belegging voor uw geki, onder Staatswaarborg.'
- Kasbons met een looptijd van 1 tot 12 jaar.
- Termijnrekeningen: veertiendaagse, op
termijn of met opzegging, met vaste
vervaldag.

U kunt er ook terecht voor de meest
uitgebrekle financiële service.
- de zichtrekening (met NMKN- of Eurochiequekaort), cheques, uitvoering van opdrochiten tot
aan- en verkoop van deviezen,reischeques.
- permanente opdrachten, domiciliering van
facturen.
- bancontactkoort (automatisch bankloket).
- uitbetaling van cheques, assignaties, coupons,
vervallen eflekten.
- gratis bewaren van effekten, uitgegeven door
de NMKN en de ASLK
- bewaomeming van olie andere effekten.
-enz.

Loop even binnen bij uw NMKN-agent.
Of vraag hem bij u langs te komen.
* Beleggingen by de NMKN zijn gewaarborgd door de
Staat Deze Staatswaarborg geldt zowel voor de terugbetaling van het kapitaal als voor de uitbetaling van de
interesten
1.200 NMKN-agenten staan tot
uw dienst. Raadpleeg de
Gouden Gids - rubriek Banken.
. - ^ ^

verstandig sparen
Voor de Intekening op NMKN-eftekten kunt u zich ook
wenden tot een agentschap van de Nationale Bank
van Belalè, de hoofdzetel en de agentschappen van
de ASLK; de discontokantoren, de maatschappelijke
zetel van de NMKN. Nottonale Maatschapptj voor
Krediet aan de Nljvertiekl opgericht overeenkomstig
de wet van 16.3.1919.

GROOT-GENT

Betrekking aangeboden

1 Gents stadsbediende, 36 jaar,
zoekt bijverdienste,

Jonge arbeider gezocht voor
konfektieatelier te Gent Interessant werk, beroep wordt aangeleerd

2 Een 37-jange oogarts, met ervanng en in het bezit van wetenschappelijk, maar nog met van
wettelijk diploma, zoekt passende betrekking,

Voor inlichtingen zich wenden
senator O Van Ooteghem, OudStnjdersstraat 29, 9219 Gentbrugge, tel 091-307287

Betrekkingen gezocht

3 Een 23-jarige jongeman, diploma maatschappelijk assistent,
zes maanden stage aan Jeugdrechtbank, thans stempelgerechtigd, zoekt passende betrekking
4 Een 25-jange jongeman, diploma licentiaat Germaanse Nederlands, Engels, einde maand diploma geaggregeerde, zoekt betrekking
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— 18-jange jongen met A3-diploma elektriciteit afgestudeerd in
juli 1979, stempelgerechtigd en
vnj van militaire dienstplicht zoekt
een gepaste betrekking in de vierhoek Ninove-Asse-Brussel-Halle
Zich wenden tot volksvertegenwoordiger de h. J. Valkeniers,
Schepdaal

— 53-jange gehuwde vrouw
zoekt een plaats bij een alleenstaande in het Brusselse of op de
as Brussel-Ninove voor licht huishoudelijk werk en boodschappen Zich wenden tot mevr Van
Cutsem op tel nr 054-338236
tussen 8 a 30 en 9 u en na 19 u
— 18-jange jongeman met A4-diploma k>odgietenj zoekt een gepast werk in het Brusselse voor
begin 1981 na het volbrengen van
zijn militaire dienstplicht
Zich wenden tot volksvertegenwoordiger de 11. J. Valkeniers,
Schepdaal

TE KOOP
Een
projektiedoek
formaat
1,30 m hoog x 1,80 m breed
(Royal Gray) alsook een lens
(Voigtlander Braunschweig Apolanthar 1/45/21 cm 1200 bladen
papier 28/29 cm geschikt om albums van te maken Pnjs overeen te komen
Zich wenden, Gelijkheidsstraat 2
te 3200 Kessel-Lo of telefonisch
afspraak maken tel 016-252758
(cafe De Knng, Jozef Pierrestraat)

Te koop
De VU-afd Stabroek stelt zijn
bureeloffset te koop Voor meer
inlichtngen 031/6441 95

HRITO-Aalst zoekt
Naar aanleiding van zijn 25-jang
bestaan zoekt HRITO Aalst (de
vroegere RTSJ naar de juiste
adressen van oud-leerlingen en
studenten Afgestudeerden van
dag- en avondlessen die hun
adres of dat van medeleerlingen
aan het sekretanaat van de
school (Welvaartstraat 70 te
AalsÜ
kenbaar
maken
(053-217258 of 053-773012)
krijgen een uitnodiging toegestuurd van alle festiviteiten die op
het getouw worden gezet in het
kader van dit zilveren jubileum
Bovendien wordt hen een gratis
abonnement op het schooltijdschnft «69 volt» verleend voor
het jubileumjaar 1980

WIJ 9

•ga

wm

wmmmm

Oh2€ W€R€LD

Wfi in Europa

Het sociale Europa is
nog niet voor morgen
Het nieuw parlementair jaar start
in Straatsburg traditioneel in
maart Wellicht in de poëtische
verwachting dat een of andere
lente ooit voor een nieuw geluid
moet zorgen? Lentebloed kunnen de Europarlementsleden alvast best gebruiken: met liefst
tweemaal een volle week openbare zitting op het programma.
Wacht men het bikkelhard landbouwdebat af onder het niet zo
rustig oog van de betogende
boeren voor de drempel van het
«Palais de l'Europe?» In ieder geval verliep de eerste maartse zitting vrij rimpelloos. Zelfs de dreiging van de Euro-ambtenaren

vanaf juli in staking te zullen
gaan als het Parlement blijft weigeren in het najaar ook eens een
paar keer in Luxemburg te komen
vergaderen, zorgde niet voor het
verhoopte animo. Het was goed
dat Maurits Coppieters van deze
rustige zitting gebruik maakte
om erop te wijzen dat Europa eindelijk ook eens aan een aantal
sociale initiatieven toe is.
Een Europese pas?
Als de Ministerraad op het verzoek van het Parlement wil Ingaan,
dan zitten wij straks allen met een
bourgognerood Europees paspoort op zak. Als, want hiertoe

was reeds in 1974 besloten en tot
vandaag de dag voelen Groot-Brittannië en Denemarken bitter weinig voor zo'n vrij toegangsticket
binnen de negen lidstaten. Vraag
is overigens of het Euro-pasfX)ort
meer dan een symbolisch dokumentje w o r d t Voor het duo Tindemans-Habsburg zal dit stuk ongetwijfeld de Europese gevoelens
van Jan-met-de-pet aanwakkeren.
Een belangrijke bijdrage tot de Europese superstaat Caracalla en
Karel de Grote achterna. Wat zijn
die twee toch op elkaar ingespeeld!
Maurits Coppieters van zijn kant
vond een Europese pas nietszeg-

gend zolang men er geen konkrete sociale Inhoud wou aan geven.
Hij stelde dat juist de Invoering
van zo'n uniform stuk unieke mogelijkheden biedt voor een gemeenschappelijk gericht kultureel
en sociaal beleid. Waarom bij
voorbeeld niet aan alle houders
van die Europas beneden de 25
jaar en boven de zestig jaar alsmede aan alle mindervaliden gratis
toegangsrecht verlenen tot alle
openbare musea, historische gebouwen en monumenten? Waarom bovendien niet aan dezelfde
bevolkingskategorieën een reduktle van vijftig procent toekennen
op alle openbare vervoermiddelen, alsook eenzelfde reduktie op
de abonnering en aansluiting op
radio, telefoon en televisie? Meteen zou Europa een eerste stap
zetten naar een echt sociaal beleid.
M a r c h a i s en mensenrechten
Het gezichtsverlies Is bij de Franse kommunisten kompleet Totaal
geïsoleerd van hun Italiaanse
geestesgenoten kwijnen zij weg
als super-patriotten, antl-Eurofjeërs en verdedigers van kernenergie. Kwam dan in januari de
veroordeling van de Sovjetrusslsche invasie in Afghanistan, vorige
maand was de bedremmeling volledig toen het Europees pariement
de Russische schending van de
mensenrechten en de verbanning
van Sacharow brandmerkte. Beducht voor verdere aftakeling
toog Georges Marchais in de aanval: «We moeten ons maar eens
bezighouden met de schendingen van de mensenrechten in de
Europese Gemeenschap zelf».
Voor ons zeker niet gelaten! W e
kunnen bijvoorbeeld meteen starten met de vraag waarom Frankrijk de enige lidstaat Is die steevast
weigert de Europese Verklaring
voor de Rechten van de Mens te
ondertekenen. Of hoe het zit met

Turkije en de Islam
Sinds de vestiging van de Islamitische
Republiek
Iran
heeft de islam een veel konkreter inhoud verworven dan
vóór de val van de sjah. Khomeiny en zijn ayatollahs mogen dan geen verstand hebben van ekonomie en de politiek van elke dag, ze zijn er
wel in geslaagd een expansionistische islam nieuw leven in te blazen, In al zijn
buurlanden doet zich het islamitisch reveil voor en steeds
meer stemmen in de moslimstaten gaan op om een hervorming zoals in Iran door te
voeren.
Sinds de Iraans-Amerikaanse
knsis heeft Turkije aan strategisch belang voor het Westen gewonnen Iran zette de
Amerikanen met hun radaren luisterposten letterlijk aan
de deur, zodat dezen hun
toevlucht moesten zoeken in
Turkije. Dat ging allesbehalve
vlot want Ankara was de wapenstop aan Turkije wegens
de invasie van Cyprus nog
niet vergeten Dit embargo is
nog maar kort geleden opgeheven.
Het eerst op het Turkse verlanglijstje IS de modernizering
van zijn 2500 M-48-tanks, die
door de Amerikanen en Duitsers wat hun eigen M-48tanks betreft met spaarzamer

dieselmotoren
en 105 mm.
kanonnen werden
uitgerust
Deze tanks zijn nauwelijks
nog goed genoeg voor een
militaire parade. Ze verzinken
dus in het niet tegenover de
supermoderne
Russische
T72-tanks. Bovendien willen
de Turken overschakelen op
de Westduitse
Leopard IItank, het enige
Westerse
pantser dat de Russische
T 72 overtreft. Na vijf jaar
aandringen is het Ankara eindelijk gelukt een bestelling
van 60 Leopard II van Bonn
los te krijgen tegen 2 miljoen
Mark of 30 miljoen B. fr per
stuk. Het IS eigenlijk een paradoksale situatie- het Westen
weigert hulp aan de kadukke
Turkse bewapening,
hoewel
het Turkse leger hoe dan ook
de zuidoostelijke flank van de
Nato veilig stelt maar anderdeels stopt ze miljarden in de
bodemloze put van de Turkse ekonomie, zonder enige
hoop, zelfs maar een gedeelte van dit geld a fonds perdu
terug te zullen zien.
Daardoor is het
terughoudende gedrag van Turkije tegenover de Sovjets verklaarbaar Turkije wil langs de
grens met de SU geen «uitdagende stellingen»
bezetten.
Bovendien
weigert
Ankara
dat Turkije als basis zou die-

nen voor de
Amerikanen,
voor het geval deze zouden
ingrijpen in de Perzische Golf
Zelfs
ex-premier
Eccevit
(thans oppositieleider) verzet
zich tegen bijkomende luchtmachtbases in Turkije.
De Turken voelen zich feitelijk bedreigd door het Oosten
en verlaten door het Westen.
Ze hebben meer en meer
oog voor de islamitische revolutie. Men mag hierbij niet
uit het oog verliezen dat voor
50 miljoen Turken in de diaspora, Turkije nog altijd het
vaderland is. Dat blijkt vooral
duidelijk in het Iraanse Azerbeidjan, tevens de grootste

volksgroep in Iran. De huidige
eerste
president
van de
Iraanse Republiek, Baszr Banisader, is trouwens
van
Turkse afkomst zijn moedertaal is het Turks. Dit heeft
hem niet belet een Iraanse
carrière te maken, met een
overweldigend
kiescijfer en
met het vertrouwen en de
steun van Khomelny. Ook dat
is een aspekt van de grillige
en verwarde politieke evolutie in het land waar Mohammed het alfa en het omega
uitmaakt en Allah door de
mond van de geestelijke leiders opnieuw oproept
tot
verovering, vooralsnog nog
geen heilige oorlog.

de honderden Corsikaanse en
Bretonse nationalisten In de Parijse gevangenissen. Of gewoonweg over het zelfbeschikkingsrecht van Frans-Vlaanderen, Bretagne, Elzas-Lotharingen, Corsica
en Occltanië.
Een Indiaan kost 57 frank
Zet tegenover Marchais dan maar
onze fraktlegenoot Mario Capanna'An het revoltejaar 1968 één van
Itallës meest bewogen studentenlelders. Vandaag één van de oprechtste pleitbezorgers van mensenrechten en kleine minderheden. Op zijn Initiatief kwam een delegatie Indiaanse stamhoofden In
Straatsburg hun diepe onrust vertolken tegenover de steeds weerkerende schending van hun territoria en hun zelfbeschikking. De
Irokese naties en het Slouxvolk
moeten ditmaal wijken voor de
pletrol van de uranium-, steenkoolen petroleumreuzen. Zopas werden 6.500 Navaho's uit hun territorium verdreven. Hetzelfde lot onderging de Lakotastam toen men
uranium vond In zijn Zwarte Heuvels. En ook de Mohawks moesten wijken voor de Ijspistes van de
Olympische winterspelen.
'Wij
klagen het kolonialisme
van
Jimmy Carter aan, die ons denkt
schadeloos te kunnen stellen
met jaarlijks 57 frank per Indiaan.
Onze eer en onze levenswijze is
niet te koop. Wij laten hier geen
uranium opdelven die straks zal
leiden tot de vernietiging van alle
leven op aarde. Moge u besef opbrengen dat wij misschien de
Westerse beschaving de weg
wijzen naar een leven in harmonie met de natuur:
Mario Capanna, een naam om te
onthouden!
D e vooravond van
het landbouwdebat
Vooruitlopend op het landbouwdebat van 24-26 maart eerstkomend, kregen wij het landbouwstruktuurbeleld als aperitief. Het
rapport leert d a t na 7 jaar «beleid»,
slechts 1,4 % van alle landbouwbedrijven profijt heeft getrokken
van de steunmogelijkheden tot
modernizering van het bedrijf. Bovendien zijn de verschillen tussen
de regio's almaar toegenomen en
slaagt men er niet in de achtergebleven landbouwgebieden, zoals
leriand, Schotland, Groenland en
Italië daadwerkelijk bij te springen.
En als men daarbij weet dat men
voor 1980 419 miljard zal investeren In het landbouwbeleid van de
Gemeenschap, maar dat over dit
gehele jaar de gezinsuitgaven met
Iets meer dan 0,1 % zullen mogen
stijgen, dan Is het failliet van de
landbouwministers kompleet
Vermelden wij hierbij nog de kritische bedenkingen van Maurits
Coppieters op de politiek van de
gedwongen ruilverkaveling. Zit er
geen fundamentele beleidstegenspraak, betoogde hij, In de poging
stelselmatig vla ruilverkaveling de
landbouwproduktle te vergroten,
terwijl de Kommissie jaar op jaar
met overschotten te kampen
heeft? Waarom trouwens blijven
mikken op een schaalvergroting In
de landbouw, in plaats van het gemengd en dus het minder risicodragend bedrijf meer kansen te
geven? Pas wanneer men wil Inzien dat een meer selektief en op
de regio's afgestemd landbouwbeleid de enige haalbare weg Is zal
men uit de uitzichtloze kringloop
van overproduktie geraken.
Maar over het landbouwbeleid
krijgen we straks een volle week
debatstof. Of landbouwkommissaris Gundelach erin zal slagen de
landbouwprijzen tot de onaanvaardbare
en
ontoereikende
2,4 % stijging te beperken is, hopelijk, ten zeerste de vraag.
Jaak VANDEMEULEBROUCKE
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van de
Vlaams-nationate
Studiedienst

Aktiegroep Zinvol Adres
wil het klein houden
Een vrachtrijder zocht tevergeefs een straat in Rumbeke. Niet te verwonderen; op de weg Menen-Roeselare reed hij een dorpskern binnen met het bordje «Rumbeke-Roeselare». Na wat vragen bleek hij in
Beitem te zijn, een dorp van 1^00 inwoners binnen de vroegere gemeente Rumbeke. Waarom niet eenvoudig «Beitem - gem. Roeselare»?
Bij een telefoongesprek antwoordde de man aan de andere kant van
de lijn dat hij te Zemst-Weerde woonde. Wat bedoelde hij: Zemst of
Weerde?
Een ander gaf zijn adres op te Lo-Reninge en bleek in Pollinkhove te
wonenDe wagentjes van de post rijden
rond met een klare richting «Oud
postnummer - Nieuwe gemeente».
En dus maar schrijven: 3030 Leuven in plaats van 3030 Heverlee.
Z o Is ook het adres van een eksamencentrum voor het rijbewijs:
Drieslaan 8640 Wevelgem. Als je
dan niet weet dat 8640 het postgetal Is voor Moorsele dan kom je
beslist te laat. Waarom niet Drieslaan 8640 Moorsele.
O p grond van halfnette, halfduistere administratieve suggesties en
richtlijnen Is men begonnen alle
gelijknamige straatnamen binnen
één nieuwe gemeente te schrappen: er mocht maar één Schoolstraat of Kerkstraat meer zijn...
In een fusiegemeente als leper of
Gent of Leuven waren er uiteraard meerdere leperstraten of
Gentse of Leuvense straten. Weg
ermee. Maar wat Is er helderder
dan leperstraat te Voormezele of
Gentsestraat te Drongen of Leuvensestraat te Wllsele? Dan weet
je meteen waar je wezen moet
Zo werd de Poperingestraat te
Reningelst (aldus Poperingestraat
8960 RenIngelsO nu de Baljuwstraat en volgens de «klare» richtlijnen van de post: Baljuwstraat
8960 Poperinge.
In leper, Leuven en andere steden
heeft men de richtingstraten over
alle dorpen heen aaneengeschakeld en krijg je een kllometerlange
Veurnseweg of
DIkkebusweg
(met dan wel Dikkebusseweg
8900 leper, Dikkebusseweg 8902
leper, Dikkebusseweg 8968 lejjer
en Dikkebusseweg 8904 leper —
met dat laatste ben je dan in Dikkebus zelf — of Mechelseweg
(Mechelseweg 1800: fijn adres).
Wie
In Oostvleteren
woont,
schrijft nu 8980 Vleteren, en als hij
snugger Is Oost tussen haakjes.

Aktie «Red
de Gistelbeek»
te Izegem
De aktie tegen het projekt «Normalisatie Gistelbeek» begint
vorm te krijgen. Deze zogenaamde normalisatie is grondig
milieuvernietigend,
nadelig
voor de landbouw en enorm geIdverspillend (meer dan 30 miljoen!).
Na een reeks informatieve vergaderingen, is een petitie begonnen tegen de <normalizatie>
en voor het behoud van deze
beek in haar natuurlijke staat
Op dit ogenblik hebben al meer
dan 250 mensen deze petitie ondertekend.
Wie de aktie voor/net behoud
van de Gistelbeekl wil steunen
kan een petitielijst mee ondertekenen. Dat kan bij Erik Vandewalle, H. Dunantstraat 11 of Filip
Deldycke, Bellevuestraat 71 te
Izegem.
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Enkele gemeenten hebben de
straatnamen gelaten zoals ze waren. Als je dan adresseert met de
woonplaats gaat alles van zelf. Een
leperstraat Is makkelijk te vinden
te WIjtschate én te Kemmel én te
Loker en dit alles binnen de gemeente Heuvelland. Wevelgem
heeft een Kardinaal Cardijnstraat
Dat er ook zo'n straat Is In Gullegem en Moorsele (nu binnen de
gemeente Wevelgem) Is geen bezwaar als je maar de woonplaats,
de dorpsnaam gebruikt In deze
gemeenten Is het makkelijk de
weg te vinden en heeft het aan de
gemeenschap niets gekost
De zgn. klare richtlijn van de post
heeft zijn weerklank bij ambtelijke
diensten, bij postcheckambt belastingen en zomeer. Diensten als
banken, verzekeringen
spelen
mee: de postbode zal het karweitje wel opknappen.
Maar ook de gewone burger gaat
zijn visitekaartjes, briefhoofden,
bestelbons, rekeningen aanpassen.
Alle moeilijkheden zijn inderdaad
ontstaan uit een öegr/psverwarrlng tussen woonplats en gemeente.
Woonplaats en gemeente zijn
steeds hetzelfde geweest Die
twee begrippen dekten dezelfde
lading. Sedert 1977 vooral zijn ze
erg verschillend geworden. Een

dorp (onze woonplaats) is een
teefeenheid, een gemeente Is een
6e/e/c/seenheid.
Adressen zijn nuttig en noodzakelijk voor bestuur en administratie,
maar zijn er nog veel meer voor de
mensen. Mensen gebruiken namen, namen van herkenbare eenheden. Wat wordt het straks, in
1982, als men een straat in Berchem, Borgerhout of Deume,
moet gaan zoeken onder de gemeenschappelijke noemer Antwerfjen?
De verwarring die er nu heerst
mag niet blijven voortduren. Het
kost ons te veel geld. Inspanning,
zoeken...
Daarom werd een «Aktiegroep
Zinvol Adres» opgericht (kortweg
AZA).
A Z A wil:
• zoveel mogelijk mensen aansporen om een eenvoudig adres
te gebruiken (d.l. voornaam, naam,
straatnaam en huisnummer, postnummer en woonplaats);
• deze eenvoudige adressering
een ambtelijk karakter geven door
het doen erkennen van het begrip
woonplaats.
AZA heeft een aktieplan opgesteld waarvoor de nodige stappen
gezet worden bij de t>etrokken ministeries om zo de gewenste administratieve aanpassingen er door
te krijgen.

Wie wil meeweriten aan dit projekt
voor Ideinschaligheid neemt liontakt
op met: Aktiegroep Zinvol Adres,
Oude Belsestraat 1 te 8961 Westouter.

•k Door de milieugroep BERO
uit Beringen werd een aktie gestart om oud p>apier te verzamelen en zo materialen terug te
recycleren. Qke eerste zondag
van de maand wordt een container geplaatst op 2 verschillende
plaatsen nl. de brandweerkazerne van Beringen en het plein
voor het gemeentehuis te Koersel.
De opbrengst van dit oud papier
zal ten goede konnen voor het
«projekt Vallei Zwarte Beek», in
het kader waarvan door de Belgische Natuur- en Vogelreservaten fondsen ingezameld worden
voor de aankoop van natuurgebieden in voomoemde vallei.
• Konservator John Van Gonnpel, J. De Troozlaan 53, 8370
Blankenberge (tel. 05&41.5541)
houdt in het voorjaar een tiental
vroegmorgenexkursies voor het
inventarizeren van de broedvogelpopulaties in het reservaat de
«Fonteintjes >te Zeebrugge, telkens tijdens het weekeind.
Geïnteresseerden in deze inventarizenngsmetode kunnen met
hem kontakt opnemen
• Gieleide bezoeken aan het
heidereservaat (135 ha) De Maten kunnen aangevraagd worden
bij Jan Vanduffel, Postbaan 8 te
3600 Genk. In de mate van het
mogelijke zal aan de aanvraag
voldaan worden.
• Leo Van Hecke organizeert
een serie van 4 polderexkursies
in West-Vlaanderen, waarbij verschillende polderlandschappen
zullen doorlopen worden. Er zal
gewezen worden op de rijkdom
aan water- en moerasplanten, op
zoet-zoutkontrasten, op het effekt van begrazing, op het mikroreliëf en het ontstaan van de
landschappen, op het bewoningspatroon en de percelering, op
het voorkomen van kreken (of
restanten ervan), dijken en veednnkputten en op diverse laagten die getuigen van de huidige
of historische exploitatie van de
polders (turf-, klei-, zandwinningen).
Samenkomst telkens om 9 u. aan
de voet van de volgende gemeenten: 13 juli: Stalhille (Oudland), 27 juli: Schore (Middelland), 3 augustus. Lapscheure
(Nieuwland), 16 augustus. Houtem (nabij de Moeren).
if De Werkgroep Hobokense
Polder organizeert van 13 tot 20
april '80 een Groene Week
Centraal rond deze info-week
staat de Hobokense Polder, een
ruwweg 90 ha tellend natuurgebied, gelegen aan de Schelde en
omsloten door industneen en
woonzones Het waardevolle
moerasland werd een sombere
toekomst toebedeeld en zal,
zoals het gewestplan t>eaamt
plaats dienen te ruimen voor
woon- en sportzones, wat reeds
in het prestigieuze Polderstadprojekt gepland werd.
Op het programma staan ondermeer: dia- en gespreksavonden,
tentoonstelling, debat en wandelingen. De geleide wandelingen
gaan door in het weekeind 19-20

april (sannenkomst statk)n Hoboken-PoWer (einde Berkenrodelei)
te Hoboken; vertrek 19/4 om
14 u. en op 20/4 om 10 u. en
14uJ.
Wie meer wil weten neemt voeling met volgende personen:
Werkgroep Hobokense Polder;
Mare Bogaerts, Draaitx>omstraat
98, 2710 Hoboken; Paul Pais,
Boomsesteenweg 466, 2610 Wilrijk. - Tel. 031-272053.
• Sommige inheemse amfibieën- en reptielensoorten zijn
In ons land niet alleen met verdwijnen bedreigd, maar boverv
dien worden vele van deze dieren, vooral salamanders, door de
schooljeugd massaal gevangen.
Kikkers en padden zijn heden ten
dage ook nog altijd het voorwerp
van allerhande wreedheden.

zoals doodtrappen of levend op
plakjes spijkeren. Daarom is De
WIelewaal vorig jaar een aktie
gestart die de senslblllzering van
het onderwijzend personeel en
de schooljeugd op het oog heeft
Dit jaar worden meer dan 2.000
posters en duizenden folders
gratis aan belangstellende onderwijzers uitgedeeld. De Wielewaal
is in 79 tevens gestart met een
intekenlijst waarop de wettelijke
bescherming van onze herpetofauna wordt gevraagd. Belangstellenden kunnen door schriftelijke aanvraag en een postzegel
van 8 fr. een aantal van deze lijsten bekomen
Kontaktadres:
R. Willockx,
Sparrenstraat 23 te 2930 Hombeek.
•k De nak>estemming van zandwinningsputten blijft vraagtekens oproefjen voor plaatselijke
tiesturen en openbare diensten.
Veelal wordt er industnële afval
in gestort zoals dit het geval is te
Kruishoutem. Nochtans kunnen
sommige van deze putten zonder veel kosten ingericht worden
als rekreatievijver waardoor
plaatselijke rekreatienood kan
opgelost worden. Andere gebieden kunnen als natuurreservaat
of groengebied hun waarde krijgen. Het storten van industriële
afval moet onder scherpe kontrole gesteld worden daar het gevaar voor drink- en grondwatervergiftiging niet denkbeeldig is.
Het probleem stelt zich nog
scherper wanneer dit dfcht bij
woonkernen gebeurt zoals dit
gepland is te Destelbergen.
Wie meer wil weten over deze
problematiek ncht zich tot:
Groen- en natuurbeschermingskomitee Destelbergen, Veldekensstraat 40 te 9120 Destelbergen.
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Ten huize van....

Stijn Streuvels

INGOOIGEM — Een nieuw museum opent zijn deuren; nog maar eentje méér. Waarom niet? In het verleden leeft het heden. Maar van relikwieën kunnen alleen konservators leven_
Bij de opening van het «Lijsternest» in Ingooigem op
28 maart, het thuis dat de beroemde schrijver Stijn
Streuvels ontelbare keren heeft herbouwd, zullen, behalve de lovenswaardige inwijdingswoorden ook nog
zoveel andere bedenkingen — maar dan allicht minder in het publiek — geopperd worden.
Na een uitgebreid bezoek aan het Lijsternest, waar de
Streuvels-myte prachtig wordt bewaard, houden we
toch de indruk over dat de lezers (en lezeressen) van
De Vlasschaard, Prutske, Het Leven en Dood in den
Ast, De Teleurgang van de Waterhoek» niet weinig opgetogen zullen zijn om in het «heilige der heiligen», namelijk zijn werkkamer, door te dringen. Behalve de koning heeft daar nauwelijks iemand in het leven van
Streuvels een voet mogen binnenzetten.
Streuvels — Frank Lateur — is zeer zeker een natuurtalent als schrijver gebleken, maar wie plaats kan nemen achter zijn schrijftafel, vóór het grote panoramavenster, wordt zelfs met de meest weerbarstige pen
ertoe aangezet lezenswaardige dingen op papier neer
te schrijven-

Het Lijsternest is niet alleen een
Streuvels-museum; het herbergt
in zijn beperkt maar horizontverruimend kader een schat aan levende kultuurhistorische waarden.
Het is geen stofferige bedoening
voor germanisten en andere studaksen: voor een literaire Streuvelsstudie kan je in het Lijsternest
nauwelijks trecht en is het geraden naar het Archief en Museum
in Antwerpen te togen.
Wat je in Ingooigem wél opnieuw
kan ontdekken, na de opening van
het Lijsternest voor het publiek, is
de sfeer waarin Streuvels geleefd
heeft

Onrustig leven
Achter de schrijver de mens ontdekken. Dat kan tegelijk verrassend — soms teleurstellend — en
alleszins leerrijk zijn. Bij Stijn
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Streuvels is zulks zeer zeker het
geval (het verrassingselement)
aangezien hij immer nogal gesloten teruggetrokken leefde, op bijna het einde van de wereld.
Streuvels was In beperkte kring
ongetwijfeld een geliefd figuur,
maar zelfs in Ingooigem kan je
vandaag nogal wat aarzeling met
de ellebogen aanvoelen als er
plannen gemaakt worden voor
een viering ter gelegenheid van de
plechtige opening van het Lijsternest.
Net als in Zichem tal van drankhuizen de klanten lokken met opschriften als «De Witte» en andere
boekentitels van Ernest Claes, tref
je ook in Ingooigem kafaten aan
waar de klant herinnerd wordt aan
het feit dat Stijn Streuvels hier in
de buurt nog niet zo heel lang geleden leefde en werkte.

Streuvels' schrijftafel, en het landschap dat koning Boudewijn aan de Vlaamse schrijver plechtig
beloofde te laten klasseren. Maar, na tien jaar is de eerste faze van de klasseringsprocedure net
nog niet ingezet. Alleszins is er geen zier van koninklijke interesse terzake meer te bespeuren.

Maar we mogen — nauwelijks
overtrokken — stellen dat overmorgen in Ingooigem de herinnering aan de literaire ereburger nauwelijks nog zou aanwezig zijn
mocht het Westvlaams provinciebestuur niet de beslissing genomen hebben om het Lijsternest te
restaureren en herin te richten in
de staat waarin de Vlaamse schrijver het heeft nagelaten.
Op de drukke provinciale baan
naar de grijze industrieterreinen
van Ronse snor je voorbij het Lijsternest zonder het te merken. En
toch wordt hier een uniek kunsten kutuurpatrimonium bewaard.
Konservator
Luc
Schepens:
«Toen de familie Lateur hier een
maand geleden een bezoek
bracht was ze niet weinig verrast
en uiteindelijk entoesiast over
onze herinrichting van het huis.

Zoon Paul Lateur vond het opgekalefaterde Lijsternest gewoonweg «formidabel».
Ik verwacht mij zeer zeker een kritieken in de zin van: het is een zoveelste doods museum in Vlaanderen.
Toch hebben we getracht met een
aantal elementen leven te brengen
in Streuvels' nest
Wat zou men er trouwens van
denken indien dit huis zou opgekocht zijn om er een restaurant
van te maken...?
We hebben getracht — en het
oordeel is aan het publiek om ons
opzet te waarderen of af te keuren — om behalve literaire ook
nog een aantal andere merkwaardige historische wetenswaardigheden te konserveren. Hoewel
omzeggens geheel het Lijsternest
historisch getrouw is heringericht
geworden op de wijze waarin Stijn
Streuvels er leefde (elk kadertje,
elke schilderij hangt precies op dezelfde plaats als voorheen.) is er
toch één grote uitzondering gemaakt voorde «voutekamer» waar
ik als konservator een unieke gelegenheid zag om met alleen maar
boeken die Streuvels bijhield een
kort maar leerrijk overzicht te
brengen over de evolutie van de
boekdrukkunst van de vijftiende
eeuw (vanaf 1483) tot vandaag.
Bij een bezoek zonder begeleiding
en zonder leiding van de Lijsternestkatalogus die ter beschikking
zal zijn, zal het allicht aan de bezoeker ontgaan in wat voor een
uniek tehuis Streuvels heeft geleefd. De schrijver heeft niet alleen
zijn huis ettelijke keren vernieuwd
en herbouwd, maar het Lijsternest
staat uiteindelijk model voor de
kleine burgerlijke villa die in de eerste helft van de twintigste eeuw
het leefkader van zoveel Vlaamse
gezinnen uitmaakte. Tegelijkertijd
leren we, bij het kennisnemen van
die verbouwingswoede, niet weinig merkwaardige facetten ken-

nen van het onrustige leven dat
Streuvels uiteindelijk heeft geleefd.»

Leven in den ast
— Bij het betreden van Streuvels'
erf word je ook vandaag nog vergast op heel wat leven. De hond
blaft de nieuwsgierige buren bijeen, de kippen kakelen en een ongemeen prachtige haan maakt al
evenzeer opdringerig zijn opwachting. Maar, een gastheer (behalve een bezoldigde konservator
of conciërge) is er niet Het Lijsternest blijft ondanks goede inspanningen, een doodse bedoening: op
en top een museum...
Luc Schepens: Van meet af aan is
het onze bedoeling om allereerst
dit kleine Streuvelsmuseum te
openen voor het publiek in de
staat zoals je het nu kan aanschouwen, maar ook om te trachten op welke wijze dan ook leven
in het Lijsternest te brengen. Ik
vrees dat ik u en de bezoekers
nog geruime tijd wat dat betreft
moet ongoochelen.
In het huis zelf is nauwelijks plaats
om op een behooHijke wijze al
was het maar een lezing voor twintig mensen te organizeren.
Gelukkig, zo dachten we aanvankelijk, is er op het erf ook een
soort garage — de arbeidsplaats
van Frank Lateur, waar hij tuin- en
ander gerief onderbracht en hanteerde — om bij gelegenheid
kleinschalige manifestaties op het
getouw te zetten.
Maar de architekt heeft ons terzake elke droomwens ontnomen: dit
gebouwtje is veel te vochtig en
zou slechts enkele zomermaanden van het jaar dienstig kunnen
zijn voor bijeenkomsten...»
— Misschien heeft die architekt
gelijk. Maar zo prachtig als de
woonst van Streuvel ingericht
werd, zo overbodig lijkt ons de demonstratieve opstelling van tuinen ander gerief.
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Zoals de twee expositiekamers in
de garage van het Lijternest er
vandaag uitzien, moet Streuvels
nog al eens een maniak geweest
zijn van orde en netheid; meer
nog, moet hij bestendig in zijn garage een of andere reprartageploeg verwacht hebben om op
zo'n gekunstelde wijze zijn tuingerief te exposeren... De garage onbenut laten voor manifestaties
(voordrachten, lezingen, muziekstonden en dies meer...) is zonder
meer een gemiste kans.
Als het provinciebestuur dan toch
de beslissing nam om het Lijsternest op te kopen en te restaureren als museum, dan zou de maatschappelijke opbrengst des te
meer voor de hand liggen nadat
«de garage» opgekalefaterd en
heringericht zou zijn als ontmoetingscentrum, als hokje waar alvast bij wijze ven spreken een
schoolklas of een busje Streuvelsfans zou kunnen vergast worden
op een diamontage, een Streuvelsfilm, voordrachten, lezingen,
diskussiedagen en dies meer...
Wellicht niet konservator Luc
Schepens maar allicht wel het
Westvlaams
provinciebestuur
heeft er zich met de restauratie
van het Lijsternest en de inrichting
als doods museum nogal te gemakkelijk van afgemaakt
Het hoeft geen twijfel dat bij de
opening — het laatste weekend
van deze maand — in en om het
Lijsternerst heel wat volk op de
been zal zijn, maar of Ingooigem
ook maanden later nog zal platgereden worden door Streuvelsfans
is enigszins twijfelachtig.
Binnen een goede tien dagen zal
de Witte Wijtewagen wel eventjes
— gedurende twee dagen en niet
langer — de tocht aanvatten naar
den ast de van deze unieke gelegenheid historisch getrouw in
werking zal zijn. Paster Dejaeger
(nu deken in Harelbeke) is regisseur en realizator van dit uitzonderlijk gebeuren. Natuurlijk blijft

het een bekoorlijk gegeven om
naar de keuken van het Lijsternest
te togen en er de historische afdrukken van Streuvels fotografiehobby te bewonderen. Maar behalve de hond, de kakelende hennen en de koekeloere-haan za er
— zo vrezen we — mettertijd in
het Lijsternest niet veel meer dan
een doods museumleven te bespeuren zijn.
Is het niet zo dat Frank Lateur
avant-la-lettre een voorbeeld gaf
van flexibel wonen...? Zijn huis

Luc Schepens
leefde met hem mee; verbouwingen volgden mekaar op. Zijn «heilige» werkkamer met het literair-fabuleuze panoramavenster werd
niet minder dan vier keer verbouwd; telkens verruimd en aangepast aan de nieuwe Streuvelswandel.
Waarom zou die garage niet kunnen «verbouwd» worden door de
Westvlaamse konservator
die
vandaag in het Lijsternest het gevaar loopt om vrij spoedig verstrikt te geraken in een doods museumweb?
De wijze waarop het Lijsternest
van Stijn Streuvels door de (provinciale) overheid gerestaureerd
werd en gekonserveerd wordt is
tegelijkertijd lovenswaardig, maar
geeft ook blijk van een al te passieve kultuurpolitiek. (hds)

Een weekeinde
met de wijtewagen naar de ast
Op vrijdag 28 maart om 16 uur wordt te Ingooigem-Anzegem het Provinciaal Museum Het Lijsternest plechtig geopend en gratis toegankelijk gesteld voor het publiek.
Naar aanleiding hiervan worden van 28 tot 30 maart door het Streuvelskomitee volkse Streuvelsfeesten georganizeerd, In nauwe samenwerking met de provinciale overheid en het gemeentebestuur van
Anzegem.
• Vrijdag 28 maart
Vanaf 15 uur uitzending van beiaardmuziek en Vlaamse liederen uit de
kerktoren.
16 uur: Openingsplechtigheid op het
Lijsternest Stijn Streuvelsstraat 24.
Optocht van de genodigden, begeleid
door de Koninklijke Fanfare van Ingooigem naar het graf van Stijn Streuvels en Alida Staelens.
17 uur: Bloemenhulde aan het graf
door de provinciale overheid.
17 u. 30: Receptie aan de genodigden
aangeboden door de Provincie WestVlaanderen in de Hugo Verriestzaal,
Raats 8.
19 uur: Zaal De Gilde, Pastoor Hugo
Verrieststraat projektie van de film De
Vlaschaard van B. Bariog CTerraflIm)
met als voorfilm Streuvels al wandelende van Roger Claeys.
Feestelijke verlichting van de kerk, het
Lljstemest en andere monumenten.
• Zaterdag 29 maart
Voormiddag:
— Veeprijskamp, met medewerking
van de Provinciale Landlxsuwkamer
van West-Vlaanderen.
— Opening In de meisjesschool op de
Raats, van een klelnveetentoonstelling, met medewerking van de Provinciale Vereniging voor Kleinvee.
Namiddag:
— Optocht van de Fanfares van Anzegem en VIchte afgewisseld met uitzending van belaardmuziek en Vlaamse liederen uit de kerktoren.
— Klelnveetentoonstelling.
— Urtt>eeldlng van Streuvelstaferelen
en oude ambachten in de hertjergen
en op diverse plaatsen.
— Gratis bezoek met een wijtewagen

aan een ast Ingericht door de KUI Ingooigem.
— Vanaf 14 uur aan de Hugo Verriestzaal, Raats 8, Inschnjving voor de
ballonnetjeswedstrijd voor kinderen.
— Vanaf 15 uur, op diverse plaatsen,
volksdansen door de Chirojeugd van
Ingooigem.
— Om 16 uur, op de Raats, massale
start van de ballonnetjeswedstnjd
— 19 uur, zaal De Gilde, Pastoor
Hugo Vemeststraat projektie van de
film De Vlaschaard van B. Bariog (Terrafilm) met als voorfilm Streuvels al
wandelende van Roger Claeys.
• Zondag 30 maart
Voormiddag:
— 10 uur: Rechtlge mis voor Stijn
Streuvels in de St-Antoniuskerk, opgeluisterd door het Alleluja-koor van
Ingooigem, aan het orgel Albert Vanhaute.
Het «Lijdensverhaal» van Palmzondag
wordt voorgedragen door Tine Ruysschaert

Aan de offerande, uitreiking van speciale gedachtenissen aan Stijn Streuvels.
— 11 uur- Bloemenhulde door de
jeugd van Ingooigem aan het graf van
Stijn Streuvels en Alida Staelens Gelegenheidsrede door de heer A Demedts.
— Vanaf 11 u. 30 tot 15 uur: Inschrijving In de Hugo Verriestzaal, Raats 8,
voor de Streuvelswandelzoektocht
over een afstand van 5 km. Deze zoektocht IS toegankelijk voor deelnemers
vanaf 12 jaar, mits vóórinschnjving
door stortng of overschnjving van
lOOfi". op pri< 000-0871633-88 van
Mare De Lombaerde, Raats 34, 8561
Ingooigem, of door inschnjving aan de
Hugo Vemestzaal, op zondag 30
maart maar dan tegen 120 fr. De praktische proeven kunnen afgelegd worden vanaf 12u. 30. De antwoorden
HTHseten binnengebracht zijn vóór 18 u.
Namiddag:
— Optocht van de fanfares van Heule, Avelgem en Ingooigem afgewisseld
met belaardmuziek en Vlaamse liederen uitgezonden uit de kerktoren.
— Klelnveetentoonstelling In de meisjesschool.
— Uitbeelding van Streuvelstaferelen
en oude ambachten In de hert)ergen
en op diverse plaatsen
— Gratis bezoek met een wijtewagen
aan een ast Ingencht door de KLJ Ingooigem.
— Vanaf 14 uur, In het gemeentelijk
park, Raats Ingooigem, optreden van
de volkskunstgroep De Eglantier uit
Heule, georganizeerd door de KLJ Ingooigem, afgewisseld met volksdansen door de Chirojeugd Ingooigem, op
diverse plaatsen.
- 19u. 30: In de Hugo Vemestzaal,
Plaats 8, uitreiking van de pnjzen aan
de deelnemers van de Streuvelswandelzoektocht
— 21 uur; Speciaal Streuvelsvuurwerk op de Raats.
Gedurende de feesten zal het mogelijk
zijn een «Yvegemse boterham» te kopen.

Op de kleikop
Het Lijstemest werd gebouwd in 1904-1905 op aanduiding van Stijn Streuvels,
naar plannen van architekt
Jozef Viérin, op de z.g. «kleikop» te Ingooigem. O p 25 juli
1905 was de bouw voltooid.
In 1906, 1908, 1909, 1911.
1916, 1919, 1936, 1940 en
1943 werden aan dit huis
grondige verbouwingen —
meestal uitbreWingen — uitgevoerd, zodat van de oorspronkelijke toestand thans
alleen nog 2 kamers overblijven. In 1918 en 1940 werd
het huis door oorlogsgewekl
zwaar beschadigd.
Het oorspronkelijk erf bedroeg 3.000 m2, waaraan in
1919 900 m2 werden toegevoegd, maar in 19561.153 m2
verkocht, zodat het thans
nog 2.747 m2 bedraagt grotendeels ingericht als tuin, zoals die door Streuvels is aarv
gelegd.

Alles net zoals het was, elk figuurtje en sierstuk op zijn autentieke plaats,
behalve de stovenkachel die door de konservator omwille van de sfeer
erbij gesleurd werd (en een Leuvense stoof kon hij jammer genoeg echt
niet op de kop tikken)...

20 MAART 1980

Van 1905 tot 15 augustus
1969 — datum waarop hij
stierf in de leeftijd van 97 jaar
en 10 maanden, leefde en
werkte hier Stijn Streuvels,
samen met zijn vrouw Alida
Staelens, die hij op 19 september 1905 huwde en die er

overleed op 30 januari 1975,
in de leeftijd van 95 jaar en
11 maanden. Samen hadden
zij vier kinderen.
Streuvels schreef hier zijn
beroemde werken zoals De
Vlaschaard (.^907). Het Kerstekind
(1911),
Prutske
(1922), Leven en Dood in
den Ast en De Teleurgang
van den Waterhoek (1926),
Beroering over het Dorp
(1948) en zijn vele herinneringen zoals In
Oorlogstijd
(1914-1918),
Herinneringen
uit het Verleden (1924), Heule (1942), Avelgem (1946),
Ingoyghem (1951 en 1957)
en ten slotte zijn Kroniek van
de Familie Gezelle (1960),
naast tal van kleinwerk en
vertalingen.
Het huis en inboedel werden
op 7 november 1977 door de
Provincie West-Vlaanderen
aangekocht om het als museum in te richten. Na de inventarizatie
werden
van
maart tot half november 1979
aanzienlijke herstetlings- en
verbeteringswerken
uitgevoerd. Daarna werden de biezonderste
kamers
weer
exact in hun oorspronkelijke
toestand ingertoht

Het Lijstemest wordt voor
het publiek geopend op vrijdag 28 maart 1980 om 16 uur.
Het museum is vrij toegankelijk voor bezoekers elke dag
van de week, behalve de
maandag, op volgende uren:
— Pasen tot 1 novemt)er:
10 u. - 1 2 u . 3 0 en 1 3 u . 3 0 18 u.
— Van 1 november tot
Paasmaandag: 10 u. -12 u. 30
en 13u. 30 - 1 7 u . 3 0 .
Het is aanbevolen vooraf
kontakt op te nen?ien, hetzij
met de heer Luc Schepens,
konservator, op de Provinciale Biblioteek- en Kultuurarchief, P.A.C. Boevertxjs, Koning Leopold 111 laan 41. 9200
Brugge 2, tel. 050-31.29.01,
hetzij met de huisbewaarders
de heer en mevrouw A. Balcaen, Stijn Streuvelsstraat
18,
8561 Ingooigem, tel.
056-77.89.58.
Geleide
bezoeken, individueel of in groep, zijn mogelijk na afspraak op één van de
bovenvermelde adressen.
De prijs van een geleid bezoek is vastgesteld op 450 fr.
per groep van maximum 20
personen, ter plaatse te betalen.
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Steeds weer slagen BRT en RTBF erin het beeld, dat wij ons
hebben gevormd van deze staatsinstellingen, nog te versterken. Het beeld van instrumenten in de handen van, ai naargelang de situatie, de regering, één partij of zelfs de BOB. En de
criteria die daarbij gevolgd worden zijn duister en ondoorgrondelijk. Zo vermocht de BRT-tv het een voor Vlaanderen uniek
en uiterst belangrijk initiatief, nl. de «Dag van het ekonomisch
federalisme» totaal te negeren. De dag na de gebeurtenissen in
de Voer werd dhr. W. Martens als een godheid de BRT-gebouwen binnengeloodsd om er als een alleenheerser de filmbanden over de Voer-gebeurtenissen te bekijken. De RTBF
schenkt gedienstig en onderdanig de Voer-films aan de B O B
en monsieur Nothomb laat niet toe dat de BRT-tv de Voer-debatten zou opnemen. En niemand in BRT-kringen vond het nodig tegen deze despotische maatregel te protesteren. Allemaal
gebeurtenissen die de al wankele neutraliteit van onze staatsinstellingen BRT en RTB nog meer aan 't schudden brengen-

De grabbelton
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Vrijdag
21 MAART
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BRT 1
1400 Schooltelevisie. - 18.00 De
Kwiel<en Cf). - 18.20 Klem, klein
kleutertje. — 18.30 Open Schooi.
— 19.00 Schelmenstreken (Korte
animatiefilm). — 19.10 Een reis
naar Hongkong en de Fidjl-eilanden (reportage). — 19.45 Nieuws
— 20.15 The Bingo Long Traveling
All Stars and Motor Kings (sportfilm). — 22.05 De vijfde windstreek.
— 22.55 Nieuws.

BRT 2
^ ^
^ ^ ^
^ ^ /

Vrijdag — The Bingo Long Travelling All-Stars and M o tor Kings, een genietbare negerfilm van John Badham
(1976), schetst de korruptie en exploitatletechnieken in
het Amerikaanse baseball-milleu (BRT 1). De film wordt
gevolgd door het literaire magazine De Vijfde Windstreek, waarin
het portret van twee hedendaagse Vlaamse literators, Valere Depauw (Ronse) en Stefaan Van den Bremt (Aalst). — O p BRT 2
kunnen we kennis maken met de Frans-Vlaamse humoristische
verteller Ronny Coutteure die vertelt over zijn familie en zijn
dorpsgenoten in een sappig mengsel van Vlaams, Frans en Picardisch.
^m
^ ^
^ 1

Zaterdag — In Moederlied (zw./wJ, de zaterdagse namiddagfilm op BRT, speelt Benjamin CSigli de hoofdrol. Tenorzanger Vanni (CSigli) en zangeres Fiamma vormen een
goed echtpaar. Zekere dag daagt de beroemde bariton
Doret op en zoekt opnieuw kontakt met Fiamma, zijn ex-minnares.
Tijdens een voorstelling vindt men Doret in Fiamma's kleedkamer,
vermoord... — Quackser Fortune heeft een Neef in de Bronx is
een ontwapenende, komische film van Gabriel Walsh, met in de
hoofdrol Gene Wilder (Ned. 2).
^ ^
Zondag — In deze tijd is een programma rond alternatie^ ^
ve energie graag meegenomen. De BRT prezenteert een
^ ^ ^
uitgebreide reportage van Fred Claes over alternatieve
energie in de VS, Energie: nachtmerrie, de droom van
morgen. — Vlinders is een nieuwe Britse komische reeks met
Wandy Craig. Zij speelt de rol van Ria, de huismoeder die de veertig is gepasseerd en gekonfronteerd wordt met het gevoel dat het
leven ongemerkt aan haar voorbijgaat En net nu komt Leonard in
haar leven, een eenzame, gescheiden man...
^ ^
^ M
^ ^ /

Maandag — KRO's filmmagazine. Voor een briefkaart
op de eerste rang (Ned. 1), hebben wij hier al eerder gelauwerd. En weer eens zit het vol interessante items. Er
wordt o.a. aandacht besteed aan «Promises in the Dark»
van producer-regisseur Jerome Hellman, een film over de relatie
tussen de vrouwelijke arts Alexandra Kendall en haar 17-jarige
patiënte Buffy, die aan kanker lijdt en ondanks de modernste medische hulp ten dode opgeschreven is. Wat heet beter, de rubriek
over alternatieve geneesmetoden, behandelt de verscheidene
vormen van fobieën (Ned. 1). — En op Ned. 2 begint een typisch
Hollandse kursus Frans. Onze noorderbuurtjes, die hun ziel zouden verkopen om een mondje Frans te kunnen praten, zal duidelijk worden gemaakt dat «uw gang gaan» helemaal niet vertaald
wordt als «aller son corridor»..
^ ^
^ \
^ ^

Dinsdag — Na de Gong Show (BRT 1) — dus «ze» hebben duidelijk nog geen lessen getrokken uit de vorige afleveringen, want wie zien wij daar weer mislukken: Zaki, al
eerder gezakt, alsook Leah Thijs en als toemaatje Mare
Van Poucke, die zichzelf in dit totaal uitzichtloos avontuur stort —,
verwachten wij een verhelderende reportage over de situatie in
Vietnam, zoals die er op dit moment uitziet — De wekelijkse dinsdagfilm op BRT 2 is ditmaal zeker een hoogvlieger. Hoedje af voor
de filmdienst The Great Gatsby (De grote Gatsby) is een film van
Jack Clayton (1974), met Robert Redford, Mia Farrow, Karen
Black e.a. Het scenario mag er zijn. Maar het zijn vooral de fotografie en de romantische verwerking van het tema (mede door de
fotografie) die deze film een sterretje meer bezorgen. Het verhaal
van de specialist-verteller F. Scott Fitzgerald gaat als volgt De
arme Jay Gatsby leert tijdens de Eerste Wereldooriog de kamerverhuurster Daisy kennen. Jay moet naar het front en Daisy belooft op hem te wachten. Maar Daisy is ongeduldig en trouwt met
Tom Buchanan, een rijke vent uit Chicago. Enkele jaren later.. Jay
heeft een onschatbaar fortuin verdiend. Hij zoekt opnieuw kontakt op met Daisy.- — Beeldspraak (Ned. 1) is helemaal gewijd
aan de reeds vele jaren vooraf geplande zelfmoord van de Franse
schrijver Jacques Rigaut
^ k
^ ^
^ ^

Woensdag — BRT 1 brengt 'n co-produktie BRT/NCRV,
De Blijde Dag, een tv-film van Bram van Erkel naar een
scenario van Libera Cariier, gebaseerd op een verhaal
van Stijn Streuvels. 1900. Het 16-jarige weesmeisje Helene is opgenomen in een strenge nonnenschool. Zekere dag
neemt haar oom haar, samen met enkele neefjes en nichtjes, uit
voor een piknik. Enkele uren mag zij proeven van het leven buiten
de beslotenheid van de kostschool. Die dag betekent een ommekeer in haar leven. — Wij voelen ons verplicht nog Paul Jacobs
and the Nuclear Gang aan te halen, een Amerikaanse dokumentaire over Paul Jacobs, een Amerikaanse journalist die in de jaren
vijftig veel wist over de verschrikkelijke gevolgen van de radioaktieve straling en die ontdekte dat de Amerikaanse regering dit
voor de bevolking verborgen probeerde te houden... (BRT 2).
^ ^
Donderdag — BRT 2 zit eivol interessante programma's.
^ ^
Er is eerst Première (toch een ondankbaar uur), gevolgd
^^J
door de degelijke reeks Molière en dan komt een drie
sterren-produktie, Harlan County, een Amerikaanse dokumentaire over een mijnwerkersopstand in 1973, waarbij vijf stakers gedood werden bij de brutale repressie van o.a. de mijnwerkersbond zelf.

portage). — 23.10 Jazzmagazine.
- 23.40 Nieuws. - 23.55 Friday
night... Saturday morning (laatavondmagazine).

ITV
12.30 The Television Programme
(dok. over de VSA). - 13.00
Nieuws en regionaal nieuws. —
14.00 Middagmagazine. — 14.25
Paardenrennen en schaatsshow.
— 16.15 Britse science-fictionserie
voor de jeugd. — 16.45 Jeugdmagazine. — 19.30 Play your Cards
Right (show). - 21.30 Fully Licensed for Singing and Dancing
(show). — 22.00 Nieuws en regionaal nieuws. — 22.35 Het verschil
tussen staatsscholen en privéscholen (reportage). — 23.35 Chinese Roulette (film).

20.15 De Muppets (show). —
20.40 Ronny Coutteure, een Vlaming van over de Schreve (portret). — 21.05 Dag aan dag. —
21.35 De lente van Broederlijk Delen (variété).

NED. 1
18.55 Nieuws. - 18.59 Het zal je
kind maar wezen (fJ. — 19.35 Op
volle toeren. — 20.30 Onze ouwe
(politieserie). — 21.37 Nieuws. —
21.55 Gesprek met de minister-president. - 22.05 TV-Privé. - 23.00
Een jaar na Harrisburg (dok.). —
23.45 Nieuws.

NED. 2
18.55 Nieuws. - 18.59 Matt en
Jenny (fJ. - 19.25 Clout (Muziekspecial). — 20.27 Kwistig met muziek (show). — 21.45 Geheim kommando (f J. — 22.35 Hier en nu. —
23.15 Vandaag de dag... (maatschappij). — 23.35 Nieuws.

RTB 1
14,00 Schooltelevisie. 19.30
Nieuws. — 19.55 A suivre (magazine). — 21.10 Le coup de grace
(film). - 22.40 Nieuws.

RTB 2
19.55 Vendredi sports. - 21.05 La
Taupe (fJ. — 22.00 Nieuws.

ARD
20.00 Nieuws. — 20.15 Der Komödienstabel (teater). — 23.00 Tennis
(reportage). — 23.45 Sonderdezernat KI (f). - 0.50 Nieuws.

ZDF
18.35 Stan Laurel en Oliver Hardy
(kortfilms). - 19.00 Nieuws. 20.15 Maigret (f.). - 21.46 Ein
himmlisches Vergnügen (kortfilm).
- 22.00 Heute-journal. - 22.20
Kultureel magazine. — 23.05 Der
Strafverteidiger (film). — 1.00
Nieuws.

D. 3
20.15 Moderne staalkonstrukties
(reportage). — 22.50 Armoede,
kuisheid en gehoorzaamheid (reportage). — 23.50 Nieuws.

LUX.
19.45 Entre chiens et chats (dokJ.
— 21.00 La guerre privée du major
Benson (film).

TF 1
12.15 Réponse a tout. - 19.20 Gewestelijke aktualiteiten. — 19.44
Les inconnus de 19.45. - 20.00
Nieuws. — 20.30 Les noces de Figaro (opera buffa).

A 2
20.00 Nieuws. — 20.35 Médecins
de nuit (f). — 21.35 Apostrophes.
- 2255 Nieuws. - 23.02 Ces
messieurs de la santé (film).

FR. 3
20.30 Le nouveau vendredi (reportage). — 21.30 Un jour de presque
hiver (tv-film). — 22.25 Nieuws. —
22.45 Mantiem magazine.

BBC 1
15.53 Regionaal nieuws. — 17.40
Nieuws. — 19.00 Young Maverick
(westernreeks). — 20.50 Point of
view rrV-kritiek). - 22.15 Afstammelingen van Engelse missionarissen in Z.-Amerika (dok.). — 23.45
Nieuws. — 22.50 The pit and the
pendulum (film).

BBC 2
20.00 Reeks over beroemde Britse
scholen (dok). - 20.30 Vikings!
(dok.). — 21.00 Biljarten en golf (re-
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BRT 1
14.00 Open school. - 15.30 Dag
aan dag. — 16.00 Moederlied (Solo
per te) (film). - 18.00 Gedeon (fJ.
— 18.05 Op weg naar de roem
(jeugdfilm). - 18.50 Boeket 19.45 Nieuws. - 20.10 De kollega's (f J. - 20.45 Terioops. - 21.30
Sloane (fJ. - 22.20 Sporthelden
uit de hele wereld (Numero uno.
Sports heroes around the world).
Maurice Richard, Canadees ijshockeyspeler). — 22.40 Nieuws.

NED. 1
15.30 Nieuws. - 15.32 De film van
ome Willem. Kinderprogramma —
16.00 Een bos in de wolken (natuurfilm). — 16.50 Popkrant —
18.30 Sesamstraat — 18.55
Nieuws. — 18.59 De avonturen
van Ivanhoe (fJ. - 19.25 Daar
vraag je me wat I - 20.05 De Willem Ruis show. — 21.35 Nieuws. —
21.55 De alles is anders show. —
23.05 Nieuws.

NED. 2
18.55 Nieuws. - 18.59 Pipo in
West Best (f). — 19.25 Leven en
overleven (f J. — 20.00 Nieuws. —
20.27 Reünie (f). - 20.52 Quackser fortune heeft een neef in de
Bronx (film). - 22.10 Voetbal '80.
— 22.40 Achter het nieuws. —
23.10 Simon Carmiggelt leest voor..
- 23.25 Nieuws. - 23.30 Studio
sport

F 3
20.00 Les jeux de 20 heures (spel).
— 20.30 Histoires étranges (teater). - 21.55 Nieuws. - 22.15 Les
montreurs d'images (filmfragmenten). — 22.45 Einde van de uitzending.

BBC1
9.30 Gevarieerd amusementsmagazine. — 12.30 Sportnamiddag. —
17.25 Nieuws. - 19.50 Little and
Large (humor). — 20.25 Dallas (f J.
- 21.25 Sportreportage. - 22.25
Saturday night at the mill (variété).
- 23.25 Bilko (f J. - 23.50 Nieuws.

BBC2
15.30 Madame Bovary (film). Humor en muziek. — 22.25 Promised
land (dokJ. — 23.55 Nieuws. 23.25 Badminton (reportage). —
00.00 Act of Violence (film).

ITV
1320 Sportmiddag (reportage). —
22.20 I love my wife (film).

ARD
18.05 Die Sportschau (voetbal). —
19.00 Blickpunkt Düsseldorf. —
19.22 Sonne, Wein und Harte Nusse (fJ. - 20.00 Nieuws. - 20.15
Houseboat (film). - 22.00 Nieuws.
— 22.20 (portret). Wolfgang Ambros.. — 23.20 Cordoba (avonturenfilm). — 0.45 Nieuws.

ZDF
20.15 Lustige Musikanten (volkskoncerO. — 21.45 Nieuws. — 21.50
Sport-Studio. — 23.05 Der Kommissar (f J. — 0.00 Nieuws.

D 3
19.55 Regionaal nieuws. — 20.00
Nieuws. — 20.15 Der Nussknacker
(balleO. - 21.45 Unser Gesetz
heisst Solidaritat (dokj.

LUX.
20.00 Sol Madrid (film). - 21.40
Ciné-sélection. — 22.10 Who?
(spionagefilm).

F 1
19.44 Les inconnus de 19 h. 45
(spel). - 20.00 Nieuws. - 20.30
Numero un (variété). — 21.35
Anne Karenine (f). - 22.28 Sportnieuws. — 23.28 Nieuws.

F2
20.00 Nieuws. - 20.35 Maigret (f J.
— 22.20 Basket (finale Frans
kampioenschap). — 23.10 Les carnets de l'aventure (dokJ.

pik getrapt (Koot en Bie).
Een beter leven (report!
23.20 Nieuws.

RTB
13.15Nieuws.-15.00 Vis
monde (kwis). — 16.45
bantse Pijl (wielrennen).
Circus van Moskou. Sportuitslagen. — 17.55 Fi
(variété). — 18.55 Tintin
19.00 Le weekend sportif
Nieuws. — 19.55 Chansi
carte (show). — 21.15 Ik

ARD

18.30 Nieuws. - 18.33 D
schau. — 20.00 Nieuws.
Offenbachs erzahlungen
— 21.55 Vrouwentehuis
ge). - 22.40 Leni Riefen
terview). — 2325 Nieuws

ZDF

RTB 1
18.30 Follies (pop). 19.30
Nieuws. — 19.55 Le jardin extraordinaire (dokJ. — 20.25 Alexandre
le bienheureux. — 21.55 Chantez
Frangais (talentenjacht). — 22.25
Nieuws.

Mia Farrow en Rober
ford in «De Grote G<
een supershow van (
kostumes, make-up, e'
met als rode draad e<
deshistorie.
BRT II, woensdag 25 i

BRT
9.00 Voor boer en tuinder. — 9.30
Doe mee. — 10.00 Eucharistieviering vanuit St-Niklaas. — 11.00
Konfrontatie (debaO. — 12.00
Nieuws voor gehoorgestoorden
(tot 12.30). — 14.30 Open school.
- 15.00 Sesamstraat - 15.25
Leve de vriendschap (jeugdfilm).
— 16.05 Wielrennen: De Brabantse Pijl. — 17.30 Sportuitslagen
(sportkwis). — 17.35 Doelwit
Olympische Spelen (tot 18.25). 18.30 Gedeon (fJ. - 18.35 Energie-nachtmerrie, de droom van
morgen (Alternatieve energie in de
USA). - 19.45 Nieuws. - 20.00
Sportweekend. — 20.30 De IJzervreters (toneel). — 22.20 Lied van
mijn land (solo en koor). — 22.45
Nieuws.

NED. 1
13.00 Teleac voor gehoorgestoorden (tot 13.05). — 19.00 Nieuws. —
19.05 Alleen op de wereld (f.). —
19.30 Lucero Tena (flamenco-danseres). — 20.10 Hier Parijs (Jan
Brusse). — 20.20 Wie van de drie
(kwis). - 20.50 Vlinders (f.). 21.20 Thuis best (Jasperina De
Jong-show). — 23.00 Nieuws.

14.55 In het spoor van
Fontanes (reportage). Druggebruik en verslavin
jongeren (tv-film). — 17.0C
- 19.00 Nieuws. - 19.1 (
perspektiven. — 19.30 Zi
nen vandaag (reportage).
Feuer! (tv-film). - 21.45

D3

19.00 Rockpalast - 19.'
im Westen. - 19.55 F
nieuws. — 20.00 Nieuws.
Het leven in de tiomen (
21.00 Auslandsstudio. — 2
ner treff.

LUX.

17.30 Un man, c'est un m
- 19.00 Nieuws. - 19.3
secrete des animaux (c
21.00 Autopsie d'un meur

F1

14.15 Les rendez-vous d
che(show). - 18.00 Con
Moulin (f J. - 19.25 NetI
(dokJ. — 20.00 Nieuws.
La panthère rose (film).
Portrait de Jorge Lavelli (

A2

20.00 Nieuws. - 20.35 l
des clones (tv-film). — 22
ne Chauvin, lerares Cpoi
22.50 Chefs-d'CEuvre
(dok.). - 23.20 Nieuws.

NED. 2

F3

13.00 Nieuws voor gehoorgestoorden (tot 13.05). - 15.35 De Helen
Reddy show. — 16.30 Op de grens
van bos en wei (dok J. — 17.05 Studio sport 1. — 17.40 Klem (maatschappij). — 17.50 Geglinster aan
de hemel (dokJ. - 18.40 Sesamstraat — 18.55 Cinevisie. — 19.20
Studio sport 2. — 20.15 Sprekershoek. — 20.30 Humanistisch verbond. - 20.35 Nieuws. - 20.40 All
in the family (f). - 21.25 Op hun

21.25 Nieuws. - 21.40 L
FR 3 (Frank Buck). - 22.,
tans du ciel (oorlogsfilm)

BBC1

15.25 High Chaparral (f).
Badminton (reportage).
Voor antiekliefhebbers.
Nieuws. — 18.05 The histc
Polly (f). - 22.10 Controv
(kontroversiële figuren),
Cusden on location (dok
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BBC2

BBC1

16.40 Boom town (film). — 18.35
Horizon (populair-wetenschappelijk). — 20.20 Nieuws en sport —
20.35 Dokumentaire. — 21.10 Each
dawn I die (film). - 22.35 Playhouse (toneel). — 23.50 Nieuws. —
23.55 Take the money and run
Cfilm).

15.53 Regionaal nieuws. — 17.40
Nieuws. — 19.15 Blake's seven
CSF-0. — 20.10 Panoramiek: aktualiteiten. — 21.25 The Child eater
Cfilm).

ITV
14.25 Voetbal in Zuid-Engeland. —
18.39 Nieuws. — 20.45 Fancy
Wanders Ctv-film).

BBC2

24 MAART
BRT 1
18,00 Gedeon (fJ. - 18.05 Heidi
Cf). - 18.30 Open school. - 19.00
Doe mee. - 19.30 Kijk uit! - 19.45
Nieuws. — 20.15 Dubbel Dobbel.
— 21.00 De ontsnappingsroute.
Cf). — 21.50 Wikken en wegen
Cverbruikersmagazine). — 22.30
Nieuws.
' en Robert Redi Grote G a t s b y ,
how van decors,
nake-up, effekten
Ie draad een liefnsdag 25 maart
Coot en Bie). - 22.25
iven (reportage). —

. — 15.00 Visa pour Ie
J. - 16.45 De Bravielrennen). — 17.30
Moskou. — 17.50
n. — 17.55 Formule 2
18.55 Tintin CO. kendsportif. - 19.30
19.55 Chansons a la
. - 21.15 Ike CO. -

i. — 1833 Die sport.00 Nieuws. — 20.15
erzahlungen Crevue).
luwentehuis CreportaI Leni Riefenstahl On2325 Nieuws.
spoor van Theodor
eportage). — 15.40
en verslaving bij de
Film). - 17.00 Nieuws,
jws. — 19.10 Bonner
. - 19.30 ZuidkoreaCreportage). — 20.15
Tl). — 21.45 Nieuws.

NEP. 1
18.55 Nieuws. - 18.59 Tom &
Jerry Ctekenfilm). — 19.10 Voor
een briefkaart op de eerste rang.
— 20.00 Sword of justice CfJ. —
21.37 Nieuws. - 21.55 Wat heet
beter Calternatieve geneeskunde).
— 22.30 Conny Vandenbos Cportreü. — 23.30 Nieuws.

NEP. 2
18.55 Nieuws. - 18.59 Doctor
Snuggles Ctekenfilm). — 19.05
Avro's toppop. — 20.00 Nieuws. —
20.27 Een ruiter reed voorbij CfJ. —
21.20 Frans op z'n Brusse. - 21.25
Televizier magazine. — 22.05 De
terugkeer van de Saint CfJ. —
23.00 Nieuws.

RTB 1
19.15 Waalse aktualiteiten. - 19.30
Nieuws. — 20.00 Comment épouser un millionnaire? Cfilm). — 21.50
France tout detour deux enfants
Cdok).

LUX.
19.45 Entre chiens et chats CdokJ.
— 19.55 Aujourd'hui en bref. —
20.00 Sam en Sally CfJ. - 21.00
Les amours de Manon Lescaut
Cmusical).

ARP
alast. - 19.45 Sport
— 19.55 Regionaal
D.00 Nieuws. — 20.15
de bomen CdokJ. —
dsstudio. - 21.45KÖI-

18.40 Dieren in en aan de Rode
Zee Cdok). — 20.00 Nieuws. —
20.15 Rot und Schwarz CfJ. —
21.15 Rhodesië Creportage). —
22.00 Solo für Spassvögel Csatire).
— 22.30 Tagesthemen. - 23.00
Peppermint-Frappé Cfilm). — 00 35
Nieuws.

ri, c'est un mari (film).
uws, — 19.30 La vie
animaux CdokJ. —
iie d'un meurtre Cfilm).

ZPF

ndez-vous du diman— 18.00 Commissaire
- 19.25 Nette dieren
1.00 Nieuws. - 20.30
rose (film). - 22.23
orge Lavelli Cdok.). —

P 3

s. — 20.35 Le maitre
v-film). - 22.20 Jeanilerares CportreO. —
s-d'CEuvre en peril
1.20 Nieuws.

3. - 21.40 L'invité de
Buck). - 22.30 Les tiCoorlogsfilm).

;haparral CO. - 16.15
reportage). — 17.15
liefhebbers. — 17.55
8.05 The history of Mr.
!2.10 Controversialists
jle figuren). - 22.45
ocation (dok.).

13.00 Nieuws en regionaal nieuws.
— 13.30 Master of the Beaufort
Cdok). — 14.00 Money go Round
Ckonsumentenrubriek). — 14.30
Make me an offer Cfilm). — 16.15
Filmmagazine. — 17.45 Nieuws. —
19.00 The Kenny Everett Video
Show. — 20.30 Nieuws in beeld.

Dinsdag
25 MAART
BRT 1
18.00 Gedeon Cf). - 18.05 Sesamstraat — 18.30 Open school. —
19.00 Lachertjes Ckortfilm). —
19.05 Bar Mitzvah Clsraëlitischgodsdienstige uitzending). — 19.45
Nieuws. — 20.10 De gong-show.
— 20.45 Zij die in Vietnam blijven
Creportage). — 21.35 Jij of wij
Ckwis). — 22.00 Aktie kringloop. —

18.20 lOB-Spezialauftrag (fJ. 19.00 Nieuws. - 19.30 Disco '80.
— 21.20 Rashomon Cfilm). - 22.40
Nieuws.
19.00 Der Kohleneimer für übermorgen Creportage). — 19.45 Regionaal nieuws. — 20.00 Nieuws.
— 20.15 Einwanderungsland Bundesrepublik CdokJ. - 22.00 Quebracho Cfilm). - 23.35 Nieuws.

FJ
14.25 Boule de feu Cfilm). - 1.05
Variété; Claire Cshow). - 19.20
Gewestelijke aktualiteiten. — 19.44
Les inconnus de 19 h 45 Cspel). —
20.00 Nieuws. - 20.30 Mash Cfilm).
— 22.20 Het schandaal van de
honger Creportage). — 23.20
Nieuws.

A 2
20.00 Nieuws. - 20.35 Aktualiteitenmagazine. — 21.40 Le temps
des cathédrales CLouis XI).

F 3
20.00 Les jeux de 20 heures Cspel).
— 20.30 Brigade anti-gangs Cpolitiefilm). — 21.55 Nieuws.
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PROGRAMMA'S
DIREKT
TE KIEZEN

BRT 2

PRECISIA T V BRUGGE
TEL 0 5 0 3 1 8 0 7 1

RTB 1
20.00 Les visiteurs CSF-f J. - 20.55
Sous les pavés, la plage... — 21.55
Yehudi Menuhin Cportret van een
violisO. — 22.50 Nieuws en weerbericht

RTB 2
2010 Basketbal Creportage). —
22 00 Nieuws. — 22.20 Arts hebdo.

ARP
20.00 Nieuws. — 20.15 Ein mann
von gestern CTV-spel). — 21.35
Magisches intermezzo. CGoochelshow). — 21.45 Geneeskunde op
het platteland CdokJ - 22.30 Tagesthemen Ctot 23.00).

ZPF

NEP. 2

15.53 Regionaal nieuws. — 17.40
Nieuws. — 19.05 One more time.
— 19.35 The swarming horses CnatuurdokJ. — 22.20 Home movies
CdokJ.

19.00 Nieuws. - 20.15 ZDF-magazin. Informatie en opinies. — 21.00
Heute-journal. - 21.20 Die Strassen von San Francisco CO. — 22.05
Sieh mal an. — 22.10 Moslems in
de Bondsrepubliek Creportage). —
22.40 Dr. Katzenbergers Badereise. CTV-film). — 010 Nieuws

18.55 Nieuws. - 18.59 De TROS
Top 50. - 20.00 Nieuws. - 20.27
Henk Elsink: teater en thuis. —
21.20 De laatste ronde CfJ. - 22.30
Aktua tv. - 23.20 Soap CfJ. 23.50 Nieuws.

BBC2

P 3

20.30 Wnters and places Cover bekende auteurs). — 21.30 Yesterday's witness USA CdokJ. - 22.20
Trail and sail CdokJ. - 23.30 Old
Grey Whistle test Cshow).

19.00 Bedreigde dieren onder water Creportage). — 19.45 Regionaal
nieuws. — 20.00 Nieuws. - 22.05
Der weite Himmel Cwestern). —

ITV

19.45 Entre chiens et chats CdokJ.
— 19.55 Aujourd'hui en bref. —
20.00 Hitparade. - 21.00 Shalako
Cwestern).

FR. 3
20.30 Le fils de Lassie Coorlogsfilm). — 22.05 Nieuws.

BBC1

13.00 Nieuws en regionaal nieuws.
— 14.00 Middagmagazine. —
17.45 Nieuws en regionaal magazine. - 21.00 Hollywood CdokJ.

Woensdag

LUX.

F 1
19.44 Les inconnus de 19 h 45
Cspel). - 20.00 Nieuws. - 20.30
Tout le monde m'appelle Pat CTVspel). — 22.00 La rage de lire. CLiterair magazine). — 23.00 Nieuws.

BRT 1

18.55 Nieuws. — 18.59 Avonturen
op Denneheuvel CO. - 19.05 EO
Kinderkrant - 19.30 Het kleine
huis CO. — 20.18 Jeruzalem miniatuur Cevangelisch programma). —
20.55 Tijdsein. - 21.24 Slotmeditatie. - 21.35 Nieuws. - 21.55 Den
Haag vandaag. — 22.10 Panoramiek. - 22.30 De uitgestelde dood
van Jacques Rigaut Creportage). —

16.00 Open school. - 16.30 Tiptop. - 18.15 Gedeon CO. - 18.20
Alias Smith and Jones CO. — 19.17
Standpunten CCVP). 19.45
Nieuws. — 20.20 Die goeie ouwe
tijd Cshow). - 21.00 De blijde dag
Ctv-film). - 22.00 C. Verhoeven,
kultuurfilozoof
Creportage). —

BRT 2

BBC1

NEP. 2

20.15 Een dag vol kleuren Cpoëzie).
— 20.25 Voetbal: Spanje—Engeland. — 22.15 Basketbal CKora^beker).

15.53 Regionaal nieuws. — 1930
Song for Europe Cschifting songfestival). — 23.05 Sportreportage.
— 22.55 Parkinson's talk show. —

19.15 Waalse aktualiteiten. - 19.30
Nieuws. — 19.55 La vie aventureuse de Jane Pittman Ctv-film). —
22.10 Cecil de Strijcker, goeverneur van de Nationale Bank CportreO. — 23.00 Nieuws.

RTB 2
18.45 Bescherming van vegetatie
en kracht van de planten CdokJ. —
21.05 The Muppet show. - 21.30
Le monde du cinéma. — 22.00
Nieuws. — 22.20 Actualité de Flandre.
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NEP. 1
15.30 Jan de muzikant Cvoor kinderen). - 15.55 De grote klok CO. 16.45 Je bent wie je bent als je dat
soms nog niet dacht.. CkinderkabareO. — 17.05 Teelepelvrouwtje CO.
— 18.30 Sesamstraat — 18.45
Toeristische tips. — 18.55 Nieuws.
— 19.50 Politieke partijen. - 20.00
Het gehuil van de leeuw CTV-filrrO.
— 20.52 Ot.. en hoe zit het nou met
Sien? - 21.37 Nieuws. - 21.55
Den Haag vandaag. - 22.10 Panoramiek. - 22.40 Studio Sport —

NEP. 2
20.00 Nieuws. — 20.27 Socutera
21.10 Mooi Nederland Creportage).
- 21.35 Starsky and Hutch CO. 22.25 Info.-23.02 Teleac.

A 2
19.45 Top Club Cshow). - 20.00
Nieuws. - 20.35 Palmares 80. CVariété). — 21.50 Conrad Kilian, prophete du pétrole. Creportage). —
22.45 Histoire courte. CReportage).

F3
20.00 Les jeux de 20 heures.
CSpeD. — 20.30 Du soleil plein les
yeux. CFilm) — 21.50 Nieuws.

ZPF
19.00 Nieuws. — 19.30 Lasst uns
lügen, komedie van Alfonso Paso.
- 21.00 Heute-Journal. - 21.20
Jugend '80 CdokJ. - 22.00 Yojimbo der Leibwachter CdokJ.

P3
19.00 Jamaïcaanse muziek Cshow).
— 19.45 Regionaal nieuws —
20.00 Nieuws.

LUX.
19.45 Entre chiens et chats CdokJ.
— 1955 Aujourd'hui en bref. —
20.00 L'homme qui valait trois milliards CO. - 21.00 Marie Stuart reine d'Ecosse Cspektakelfilm).

TF 1
20.00 Nieuws. - 20.30 Brazilië Creportage). — 21.32 Caméra une
première Ctv-film). — 22.30 André
Malraux CportreO. — 23.00 Nieuws.

Mieke Bouve in «De blijde
dag», een TV-film naar een
verhaal van Stijn Streuvels.
BRT I, woensdag 26 maart

RTB 1
1915 Waalse gewestelijke aktualiteiten. - 19.30 Nieuws. - 19.55
Ratenpiraterij Creportage). — 20.15
Pas de probième Cfilm). — 21.55
Filmmagazine. — 22.40 Nieuws.

RTB 2
19.55 Risquons tout Ckwis). —
20.45 Concert CMendelssohn). —
22.00 Nieuws.

ARP
16.15 Natuurgeneeskunde. —
17.00 Eine Geschichte vom Hirschkalb CdokJ. - 1755 Over zons- en
maansverduistering Creportage).
— 17.50 Nieuws — 20.00 Nieuwe.
— 20.15 De Keulse Hassan Creportage). 21.15 Abba! Abba!
Cshow). — 22.00 Verstehen die
spass? — 22.30 Tagesthemen. —
23.00 Beeldhouwer Tilman Riemenschneider CportreO — 23.45
Basketbal CEuropabeker). — 0.30
Nieuws.

ZPF
19.00 Nieuws. — 19.30 Variété, Variété Cshow). — 21.00 Heute-Journal. — 2120 Die bonner Runde. —
22.20 Hungerjahre - In einem reichen Land Ctv-film). — 0.00 Nieuws.

P 3

1945 Regionaal nieuws. — 20.00
Nieuws - 20.15 Fat City Cfilm). 21.45 Verkiezingsgesprek Nordrhein-Westfalen.

BBC2

LUX

19.35 29 sec to zero CdokJ - 20.25
Kunstrubriek. - 22.45 Aktualiteiten. — 23.30 Chancellor of the
exchequer.

19.45 Entre chiens et chats CdokJ.
— 19.55 Aujourd'hui en bref. —
20.00 Starsky en Hutch CfJ. 21.00 Les trois lanciers du Bengale
Coorlogsfilm).

ITV
— 13.30 Take the high road CfJ —
14.00 Middagmagazine. — 17.45
Nieuws en regionaal magazine. —
19.00 Onverwachte gasten en verrassingen (vanété). — 20.00 The
Four Musketeers (film). — 23.55
Country and western CG. Hamilton).

Donderdag

TF 1
19.20 Gewestelijke aktualiteiten. —
19.44 Politieke partijen. - 20.00
Nieuws. — 20.30 La fortune des
Rougon CfJ.

A 2
20.00 Nieuws. - 20.35 Le grand
échiquier Cvariété). — 23.15
Nieuws.

FR 3
20.00 Les jeux de 20 heures CspeO.
— 20.30 Plein soleil Cpolitiefilm). —
22.00 Nieuws.

ARP 1
20.00 Nieuws. — 21.00 Aktualiteitenrubriek. — 21.45 Delvecchio CO.
- 22.30 Tagesthemen. - 23.00
Lieder und leute Cshow).

NEP. 1

12.45 Nieuws. - 17.20 Fenêtre
sur... Creportage). — 19.45 Top club
Cshow). - 20.00 Nieuws. - 20.40
La faute de monsieur Bertillon Ctvfilm). — 2330 Nieuws

NEP. 1

RTB 1

BRT 2
20.10 Première — 21.00 Molière
CfJ - 21.50 Harian County CdokJ.

A 2

l

18.55 Nieuws. - 18.59 Sinbad de
zeeman CO. — 19.25 De muppetshow. - 20.00 Nieuws. - 20.27
Buddenbrooks CO. - 21.30 Brandpunt — 22.05 Drie hoog achter CO.
- 22.30 Heel de mens. - 23.00
Vastenoverweging.

van Gorri CfJ. - 19.05 Sporttribune. - 1945 Nieuws - 20.10 Ike
CfJ. - 21.00 Panorama. - 21.50
Een huwelijk Ctv-spel). - 22.50
Nieuws.

18.55 Nieuws. - 18.59 Staaltje de
lokomotief Cf J. - 19.05 Kerkbuurt
— 19.30 Lucy en Mr. Mooney CfJ.
— 19.55 En we noemen je Johan
Ctv-film). - 21.37 Nieuws. - 21.55
Den Haag vandaag. - 22.10 NOStnbune. — 23.00 Vnje gedachte. —
23.20 Nieuws.

20.10 Pingoéins in Patagonië CdokJ.
- 20.35 De kollega's CO. - 21.10
De grote Gatsby Cfilm).

RTB 2
19.55 W-magazine Creportages). —
20.40 Jean-Nicolaes, goudzoeker
CportreO. — 21.30 De dame van
Montaigle Creportage). — 22.00
Nieuws. — 22.20 Lundi sports.

kleuren-tv
INLICHTINGEN

18.55 Reeks over weven. — 19.20
Nieuws. — 19.30 Rockmagazine.
— 20.15 Marti Caine show. —
21.30 Horizon Cwetenschappelijk
magazine). — 22.45 Aktualiteiten.
— 23.00 Kunstrubriek.

ITV

Maandag

PRECISIA

BRT 1
18.00 Gedeon CfJ. - 18.05 Agenda — 18.35 De schelmenstreken

BBC1
12.45 Nieuwa — 13.00 Middagmagazine. — 15.53 Regionaal nieuws.
— 1755 Regionaal magazine. —
19.00 Milieubeheer in de toekomst
CdokJ - 1925 Popshow. - 20.30
De realiteit en irreële toestanden
CdokJ.

BBC2
20.30 The one armed banditmurder
CdokJ. — 21.30 Man alive Creportage). — 22.20 Cambndge Folk Festival. — 23.40 Wat de geleerden
over de jaren '80 zeggen Creportage)^

ITV
15 45 Vedetten van vroeger vertellen Cvariété). — 18.00 Regionaal
magazine — 19.30 The Jim Davidson Show. — 20.00 Armchair thriller CfJ. - 20.30 Achter het nieuws.
- 22.00 Nieuws. - 22.45 Your
Westminster Cpariementaire rubnek). - 23.15 Star Parade CJames Last-show).

WIJ IS/'
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Banketbakkerij
AIMTWERPIA

lepel & vork...
FRITUUR-EETHUIS
INGRID
Olenseweg 41 Westerio
(Voortkapel) tel 014-213696
Vraag prijzen voor uw
feestmenu s
Specialiteiten
Alle dagen verse mosselen

Feestzalen

HOF VAN ARAGON

Cafe, restaurant Sf>€eltuin terras
WoenB<feö en <}onderdag gesloten
Waanda^ dtrtsdag vrijdag vanaf 15 u
Zstertiag en zondag vanaf s mid
daqs
Tel 0S3-66S740

Vossemberg 13 1981 VOSSEM
Tel 02/767 4576
Alle feestelijkheden
Mogelijkheid tot huren van
bestekken

SPECIAlfST VOOR
Al UW FEESTEN

IN DE OOIEVAAR
Uitgelezen cfiensfbetoon

bij Jef Michieis
Hopmarkt 9
9300 Aalst Tel 053-77 50 74

Polderstraat 12
8458 Oostduinkerke

Specialiteit dag vers fruit en
groenten
Dubbele Valois-zegels aan alle
leden

-

Aannemer van alle feesten
Ook verhuring van tafelgenef

Cafe VU lokaal

Schilderstraat 33
2000 Antwerpen
Tel 031 3745 72

Dorpsplein Heusden Limburg

Restaurant

CAFE-FRITUUR
DE SNOECK

BRAKELHOF
Borwlpiein &, Brakeï

Lokaal Vofk^Mtire

Tel 055/42 4107

Gontroda Hewiweg 49

feestzaal «Oor a!te

9230 Melle

Te( 091-3a0e,53

Restaurant P A L M H O F

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

Drank- en eethuis

WIJNIMPORT HERMAN

« WALTRA »

Menenstraat 376 WEVELGEM
Tel 056/412922

Ardumkaai 2 (bij KVS)
1000 Brussel
Tel 02/21952 12

Bordeaux- en Bourgognewijn
Rectistreeks van invoerder

De vier troeven van de W a l l r a
ƒ Vlaams in t hart van
Brussel
2 Je kan er alti/d
parkeren
3 Je kn/gt er alti/d wat te eten
4 De prifzen zi/n sociaal

Toegankelijk
vrijdag van 17 tot 20 u
zaterdag vazn 10 tot 13 uur

Maak ook ee»s k*nnl$ tn©t
de gezellige sfeer in
t IS een spscmbst
zoek hem op
voor vlees of toespifs
de BeauvoQrdse
paiM
t IS de meest
verteerbare
de meest
klassieke
de beste

C«fé-Restaurant

SE+ll3fTERS«QF
Dorpsstraat 1ö
Zm RAMS0ONK
Tel,; 0tS-7ï.t§.4^

Tel 031/8188 41

Restaurant - snack tea room
pvba SELS
Turnhoutsebaan 288-290
2200 Borgerhout (naast ctne Roma)
Tel 031/36 3192
170 Zitplaatsen - zaal v o o r
feesten ( ± 4 0 pers)

Ter nagedachtenis
van
Louis Claeys
Het past dat we hier een paar woorden wijden aan de nagedachtenis van
Iemand die biezonder karig van
woorden w a s : Louis Claeys.
Te Zedelgem, waar namen als «Flandria» en <wijk De Leeuw» niet toevallig zijn ontstaan, groeide uit de smidse Claeys een bedrijf dat — maar
niet zonder doorzettingsvermogen
en de werkkracht van velen — inspeelde op de revolutie in de landbouwtechnieken. De dorsmachine
eerst, de zelfrijdende maai-dorser later vormden onder het embleem
Claeys een begrip dat de grenzen
van Vlaanderen breed-uit
overschreed.
't Zal wel niemand verwonderen dat
de stille, stugge Louis Claeys In de
moerlemeie van oorlog en na-oorlog
ook in het Brugse Pandreitje terecht
kwam Misschien was déze stage
precies de aanzet voor de definitieve
expansie van het Clayson-bedrijf na
de jaren 1950. Patroon Claeys wist

W I J 16 A

DE OUDE KRING

Kesselateenweg 38
2260 Nijlen

VOEDING «DE POLDER»

SPECIALITEIT
van WAFELS
en U S R O O M

Kattestraat 20, AALST

Drankhuis met I sfeer

FEESTZALEN - SALONS
DE LANDSKNECHT

Etie Van Laere-Marcella Nae$$ens

Het Koffiehuis der
Denderstreek

KREKELHOF

Bent u van Aalst •?
Komt u naar Aalst?
Altijd welkom m cafe

Grote Kouter 47
UITBERGEN
Tel 091-67 57 12

UW KOFmnufs

FEESTZAAL
« EDELWEISS ..

Brusselbaan 11 GOOIK
Tel (J54/334857
Uw tweede thuis!

Wiifried BLANCQUAERT

CORTTiALS

Bellestraat Ag
1970 HEKELGEM

,

Roomijs

Aragonstraat 6 Lier
Tel 031-8015 68

LINDENHOVE

Steeds welkom in

Industriële
brood- en banketbakkerij

Geraardsbergsestraat 38 Dr Van De Per'-elei 51
9300 A A L S T
BORGERHOUT
M a u n t s GOSSYE
J o o s t GOSSYE
Tel 053 21 3S 33
Tel 031 36 56 54

D.M. IMPORT
Duitse
ten.

voedingsspecialitei-

Bouillonpasta's,
ossestaartsoep, goulacftesoep, /agerssoep,
keukenkruiden
en
specerijen.
Schapenstraat 43. 2200 Borger-

houL Tel. 031/36.0045

toen zijn medewerkers aardig te kiezen. Tot ergernis van velen. Tot hulp
van heelwat getroffen gezinnen. Tot
aanzet ook van een suksesrijk gevecht tegen de strukturele werkloosheid die grote delen van West-Vlaanderen permanent t e i s t e r t In oktober
1974 bereikte het bedrijf een tewerkstellingstop van 3.364 personeelsleden. O p dat ogenblik waren de werkhuizen Leon Claeys al opgenomen
(of opgezogen) in de multi-natlonale
onderneming «Sperry New Holland».
We weten niet of Louis Claeys met
het teloorgaan en het verzilveren van
de meerderheidsparticipatie In het
Clayson-bedrijf zo gelukkig was. We
durven veronderstellen dat de opname in de Sperry-gigant (85.000 werknemers, 117 miljard fr. jaaromzet)
Louis Claeys weemoedig heeft gestemd en dat de herbesteding, die
voor de vrijgekomen sommen moest
gevonden, hem, uitgezonderd de aanleg van een museum voor landbouwwerktuigen, minder nauw aan het hart
lag.
Eigenlijk is het respekt voor een man
als Louis Claeys het respekt voor de
vele kleine ondernemers die In
Vlaanderen, spijts twee wereldoorlogen, eigenzinnig hun weg zijn gegaan.
Met min of meer groot sukses. Maar
vooral zonder de binding met volk en
volkse strijd te verloochenen. Louis
Claeys eer geven is de hoop uitspreken dat zijn generatie even goede opvolgers mag krijgen
Guido VAN IN

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

Tel 055-499476

Dmsd gesloten
Vroeger uitbater ^walmlandia

DE P U S
GEBROEDERS
Lambroeckstraat 89
9320 O U D E G E M
Tel. 052/21.16.06

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

komnfeëste

Voor de vijfde keer organizeert het
Opbouwwerk IJzerstreek op zaterdag
22 maart aanstaande te BeauvoordeVeurne d'uutkomnfeeste
Het begint om 19 u aan het kasteel,
waar een natuurwandeling van 4 km
start De stoet trekt via eeuwenoude
kerkewegels dwars door de velden,
voorbij het vroegere ridderslot «De
Torreelen- naar de wijk «Den Elzentrap», tussen Beauvoorde en Houtem
BIJ het naderen van «Den Elzentap»
wordt het eerste lentevuur ontstoken
Vuur IS het tweede ingredient van
d'uutkomnfeeste Terwijl de vlammen
knetterend door de takkebussels
slaan, wordt door de kunstenaar Djoos
Uytendoale, alias pater Jons Declerck,
een «Ode aan de natuur» uitgesproken

Onder de blijde melodieën van de fanfare trekt de stoet door Beauvoordedorp richting de Driekoningenschuur
Het IS 20 u 30 geworden O p het podium tegen de schuur wordt het proces
van de Winterkwene aangekondigd
door de Belleman Ook dit unieke
schouwspel heeft historische wortels
in de middeleeuwen de heksenprocessen en de brandstapels Als uitvloeisel placht men tijdens de l o d e en
17de eeuw op enkele plaatsen in
West-Vlaanderen de Winterkwene te
verbranden
Wanneer de Winterkwene in de vlammen IS opgegaan is het 21 u 30 geworden en tot in de late uurtjes wordt in de
Driekoningenschuur door zingende
akteurs en aanwezigen het lentefeest
bezegeld met hete erwtensoep met
spek en beklonken met 't aloude Westvlaamse gerstenat
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„Het gewe/df'ge geweld"

of hoe in steek gelaten
huisdieren wraaic nemen
De filmster Walter Matthau berooft een bank in de film Charley
Varrick (1973) van Don Siegel.
Dit is de oorzaak van een hele
reeks doden, inclusief zijn vrouw
die de voerder is van de vluchtwagen. De bank zegt dat het om een
kleine overval gaat, maar het gaat
in werkelijkheid om 750.000 dollar
van de Maffia, wat betekent dat
Varrick en zijn helper Harman de
schietschijf van schietgrage kerels
worden. Harman zal al vlug sneuvelen, maar Charley Varrick —
een voormalig stuntvlieger —
heeft genoeg geluk en overlevingslust om in leven te blijven.
Opvallend is het in deze film dat de
politieagenten echt ruw te werk
gaan. De voornaamste agent
wordt gespeeld door; Joe Don
Baker.
Phil Karlson deed het in datzelfde
1973 met Walking Tall ook nog
eens. Deze film is gebaseerd op
enkele passages uit het leven van
Sheriff Buford Pusser. De held
gaat tegen de krachten van kwaad
en zonde in, letterlijk gewapend
met een grote stok. Hij begint als
een doorsneeburger die een
groep mensen aanvoert, om dan
als Sheriff te worden gekozen. Hij
zet de korrupte rechter uit zijn bureau en plaatst hem op het toilet
van het gerechtsgebouw. O p het
einde van Walking Tall is Pussers
gezicht bedekt met plaaster —

zijn onderkaak werd geraakt door
een kogel — en rijdt hij weg van
de begrafenis van zijn vrouw, op
zoek naar de twee laatste gangsters. Hij rijdt zijn auto recht binnen door het raam van hun speelhol. Als hij met zijn dikke stok uitstapt om het werk af te maken, zijn
er geen overlevenden. Een happyend volgt nog, wanneer de bevolking hem komt begroeten en ook
al omdat zij te laat kwamen, beginnen ze de hele boel in de fik te steken. Pusser werd vertolkt door
Joe Don Baker In 1978 speelde
op de Amerikaanse NBC-TV een
4 uur durende televisiefilm To kill
a Cop met Joe Don Baker Het
bleek een der drukste bekeken
geweldfeuilletons, daarom besluit
Columbia Pictures een 13-delige
reeks te maken The Force ge-
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naamd, het geheel is gebaseerd
op Target Blue van Robert Daley,
een ex-agent Hoofdrolvertolker,
die nu reeds 1.000.000 dollar voor
de reeks ontvangt: Joe Don Baker In een nieuwe sensationele
film die op stapel staat: Six
against the Rock, naar de bestseller van Clark Howard, ontsnappen zes mannen van het eiland Alcatraz, een «waterdichte» gevangenis, speelt Joe Don Baker naast
Glenn Ford, Ernest Borgnine en
Stacy Keach.
De Meute
Heel dit voorgaande om het boek
De Meute van David Fisher te
kunnen situeren. Verschenen onder de oorspronkelijke titel The
Packen verfilmd met Joe Don Baker in de hoofdrol, verdeeld door
Warner Bros. Zoals men uit het
eerste gedeelte van dit artikel kon
opmaken is Joe Don Baker zeker
geen vertolker van lieflijke heertjes. Hij is het best te vergelijken
met hetgeen Robert Mitchum
vroeger deed en wat Charles
Bronson nu d o e t
«De Meute» een vakantie-eiland. In de winter wordt het nauwelijks bewoond. Tijdens de zomer echter lijdt het aan overbevolking. Vele mensen brengen hun
huisdieren mee, of kopen er een
voor de vakantie: 'Het is toch zo
leuk voor de kinderen». Wanneer
het naar huis gaan is geblazen

wordt de hond achtergelaten en
niet altijd op een deftige wijze. Velen sterven aan de koord, die aan
een boom werd vastgemaakt. Enkelen, de sterken, overleven. Zij
gaan een meute vormen.
Tijdens die winter komt een echtpaar met hun twee kinderen naar
het eiland. Het echtpaar heeft huwelijksmoeilijkheden en die zouden kunnen worden opgelost
door een tijdje bij de ouders van
de man te gaan inwonen. Na nog
getuige te zijn geweest van het
verslinden van een gebuur, door
razende honden, gaan vader en
zoon op de loop. De vader valt ten
prooi aan de verslinde meute. Dan
volgt het geijkte stramien, van een
groep die zit ingesloten in een
plaats en wordt belegerd. Deze

maal zijn de belegeraars echter
honden.
Het intellekt van mens en dier worden hier tegen elkaar gepeild. Men
ziet hoe de mens, wanneer hij
steeds dichter bij de natuur komt
staan, steeds meer antwoorden
zal weten te vinden op de gruwel
van de honden. Er vallen uiteraard
slachtoffers, maar dat is wat het
boek zo spannend maakt. Het is alles samen, een peilen naar de
menselijkheid.
Naast King-Kong, Jaws en andere
soortgenoten, is -De Meute', een
hallucinerend boek, omdat het
over honden gaat- «de eerste
vriend van de mens» en wat gebeurt als de mens het zo verbrodt,
dat zelfs zijn beste vnend zich tegen hem keert.
Het bloedbad Goronga
Van Peter Driscoll kenden we
reeds Het Philbycomplot CBruna),
dat werd verfilmd met Sidney Poitier in de hoofdrol, en dat ZuidAfrika als achtergrond heeft Een
land dat hij kent In 1942 in Londen
geboren, emigreerden zij ouders
na W.O. II naar Zuid-Afrika, waar
hij reeds op zijn zeventiende journalist was bij de Rand Daily Mail.
Hij kent dus Afrika en de hele toestand zeer goed. Nu leeft Peter
Driscoll in Ierland, een ander noodgebied in het Groot Britse Rijk. In
zijn nieuwste boek Het Bloedbad
Goronga, belanden w e in Mozambique vlak voordat er een einde

komt aan de tienjarige guerrillaoorlog. Na de staatsgreep in 1974
in het moederland Portugal, vindt
er een bloedbad plaats. Het dorp
Goronga wordt, met bewoners en
al, van de aardbodem weggevaagd. Een feit dat door de politiek
wordt gebruikt om de publieke
opinie te bevredigen.
Maar een jaar later beginnen zich
allerlei gebeurtenissen af te spelen, die wel eens een ander licht op
dit bloedblad zouden kunnen werpen.
Peter Driscoll slaagt er in een zéér
geloofwaardig komplot op te zetten, dat men op vijftig bladzijden
van het einde reeds doorheeft,
maar dat men toch doorleest al
was het alleen maar om zijn mening bevestigd te zien.
Dag Goldwyn

waar Vlaamse
automobilisten
Tliuis zijn...
pechverhelping ook
sNACHTS

Internationale
of
Franse boekenbeurs?
Dinsdagmiddag werd door minister De Backer de 12e Internationale Boekenbeurs geopend. Ze
strekt zich uit over twee zalen, wat
niet belet dat de inrichters beweren, dat hun beurs gerust de vergelijking met... Leipzig mag doorstaan. In werkelijkheid is deze boekenbeurs vergeleken met de Leipziger Buchenmesse slechts een
dwerg. Dit belet met dat het een
welkom initiatief is, ware het met
dat het weer een Brusselse bedoening is, dus een franstalige
Van het Nederlandse boek is weinig te bespeuren Bekende Vlaamse en Nederlandse uitgeverijen
zijn er met hun franstalig fonds
vertegenwoordigd. W e
zagen
slechts twee volledig Nederlandse
stands, die van «Die Keure» en die
van de Vereniging van Vlaamse
Uitgevers.
Oost-Duitsland is zeer sterk verte-

genwoordigd, evenals enkele andere Oosteuropese landen. W e
zagen er zelfs boeken van Vlaamse en Nederlandse auteurs in vertaling, o m . Claus' Verwondering.
Er zijn ook boeken uit Saoedi-Arabië, Taiwan (Formosa) terwijl de
Britse boekenproduktie flink vertegenwoordigd is. Het leeuweaandeel gaat echter naar de Franse
boeken.

Engelse vakantiekursussen in Ierland

De prijs voor dne weken (Dublin en
Kilkenny) bedraagt 19450 fr tot 21
jaar en 20950 fr voor ouderen Er
dient 3000 fr bij de inschnjving betaald en de rest vóór het vertrek, zonder verder verzoek) Ook niet-studenten mogen de groepen vergezellen
met vol pension bij families tegen
14 650 fr voor twee weken tot 18 jaar
en 15650 fr voor meer dan 18-jangen. Dne weken voor 18-jangen
16750 fr, ouder 18450 fr., vliegtuigreis inbegrepen.

Op initiatief van mevrouw Hilary
McElwain, gewezen lerares Engels
aan het Hof van Monaco worden in
Kilkenny, Ierland, Engelse lessen gegeven van 6 tot 27 juli en van 3 tot 24
augustus.
Het onderwijzend personeel is gespecializeerd m het geven van Engelse
lessen aan buitenlanders Er zijn nooit
meer dan 15 leerlingen per klas De leraren vergezellen de leerlingen op
hun uitstappen Verder kunnen de
studenten ruim gebruik maken van de
sportvelden van de school De studenten worden afgehaald en teruggebracht aan en van de luchthaven van
Dublin.

Het tema «Het boek als ideale
spiegel van de geschiedenis»
waaronder deze 12e beurs vaart
komt niet direkt tot uiting in de diverse stands. Voor het overige is
het een vlotte organizatie en wekte deze beurs reeds vlak na de
opening grote publieke belangstelling. W.O. veel (ook veel Vlaamse)
jongeren. (SW)
Tot 23 maart, dagelijks van 12 tot
17 uur en in de weekeinden van 10
tot 19 uur.

Nadere inlichtingen bij mevrouw Van
Ransbeeck-Faes,
onderwijzeres,
Edingsesteenweg 51 te 1700 Asse,
postrekening 000-0321923-77 ofwel
door storting op ASLK nr 0010561250-84 van Fr Van Ransbeeck,
zelfde adres
(meegedeeld)
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-San Remo: het loon van de angst

Roger De Vlaeminck heeft Milaan-Sanremo niet gewonnen. Ondanks hij in een zetel naar de Via Roma werd gevoerd. In de
laatste nieters moest Roger vier renners
laten voorgaan: Pierino Gavazzi, Beppe
Saronni, Jan Raas en Sean Kelly. De
eerst- en laatstgenoemde zijn geduchte
sprinters. Meestal echter wenden zij hun
kapaciteiten aan in de spurt v a n . het
tweede groepje. Want na een lange, slopende koers vindt men ze zelden of nooit
vooraan.

Mentaliteit
Wij hebben ons zondagnamiddag vaak geërgerd. Aan het koersverloop. Aan de
beelden van de Italiaanse televisie. Aan de
begeleidende kommentaar. Gelukkig was
er Eddy Merckx om in een interview het
gebeurde, of beter het niet-gebeurde, te
relativeren.
Het koersverloop is zó samengevat: na
55 km drie leiders: Bertacco, Tossoni en

Gavazzi werd winnaar. Een man van
negenentwintig. Zeven jaar beroepsrenner. Twintig overwinningen. Waaronder
een spurtzege in het Italiaans wegkampioenschap. Bescheidener kan moeilijk
voor een winnaar van de openingsklassieker.
Toch was Gavazzi's overwinning geen
gevolg van toeval. Zij werd wel mogelijk
gemaakt door de nieuwste koerstaktiek:
catenaccio. Een term die wij aan de Italiaanse voetbalsport ontlenen en waaronder men risikoloos, gesloten, spektakeldodend spel verstaat.
Het moderne wielrennen schijnt er nu
aan toe: in gesloten gelederen van start
naar aankomst. Z o min mogelijk ontsnappingen. Geen onnodige inspanningen.
Een koers van 288 kilometer wordt in de
eindspurt beslist. Een groep van dertig
man. Met alle favorieten. Milaan-Sanremo was geen haar beter dan Gent-Gent.

• ASSEPOES. - RWDM is de Assepoes van het Belgisch voetbal. De in
de sportkolommen van «Het Nieuwsblad» getrokken vergelijking is raak.
De voetbalvereniging uit Molenbeek
— van Racing White uit Woluwe valt
nog nauwelijks een spoor te bekennen
— onderscheidt zich Inderdaad van
alle andere klubs. RWDM voetbalt dit
seizoen bijzonder sterk met weinig
middelen. Daring beweegt zich al
maandenlang «vrijwel onopgemerkt- in
de kopgroep. Geen mens houdt eigenlijk ernstig rekening met deze titelkandidaat Daring leeft amechtig in de
schaduw van de grote rivaal: Anderlecht. De paars-witten mogen maandenlang ongemotiveerd staan voetballen: zij blijven dubbel zoveel volk trekken als de anderen. Want Anderlecht
en RWDM noemen elkaar nooit bij de
naam. Zij spreken over «de anderen».
In het licht van deze omstandigheden
heeft RWDM dit seizoen dan ook recht
op de hoge waardering van de objektieve waarnemer. De klub blijft ijveren
voor en hopen op erkenning door het
Brabantse voetbalvolk Vandaar de bittere reakties na de nederlaag in de topmatch op Standard. RWDM voelde
zich danig gedupeerd door scheidsrechter Verhaeghe. Dat gebeurt wel vaker bij een verliezende ploeg. Maar
toch konden wij de Brusselaars gedeeltelijk bijtreden. Inzonder het tweede doelpunt van Standard werd terecht
omstreden. Het werd gescoord in de
achtenveertigste minuut van de eerste
helft en er werden onmiskenbare obstruktiefouten gemaakt door Wellens
en Edström. Hetzelfde doelpunt aan de
andere kant van het veld wordt in geen
geval gevalideerd.
Dit tweede Luikse doelpunt was richtinggevend voor het verdere verloop
van de partij. RWDM geraakte
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Pierino Gavazzi

psychisch uit evenwicht en het door
het aanvankelijk sterke spel van de
Brusselaars geschokte Standard hervond rust en zelfvertrouwen. De gevolgen kent men: Standard blijft de grote
konkurrent voor titelfavoriet Club
Brugge en RWDM heeft nog maar één
grote betrachting: eindigen voor «de
andere».
• REVELATIE. - Lokeren, de revelatie van de heenronde, kreeg een felle
klap. De 1—2-nederlaag tegen Winterslag verminderde de titelkansen van
de Waaslanders aanzienlijk. Toch kon
men zaterdagavond bezwaarlijk van
een verrassing spreken. Winterslag is
immers het Lokeren van de terugronde.
In de voorbije tien wedstrijden bleef
het vóór nieuwjaar als degradatiekandidaat gekwalificeerde elftal van trainer Robert Wasseige ongeslagen. 16
op 20. Van een schitterend (en toch onverhoopt en onverwacht) herstel gesproken!
Het Limburgs voetbal is in de terugronde overigens krachtig opgestaan. Ook
Thor Waterschei speelt sterk. De andere Genkse ploeg leed weliswaar nederlagen tegen Standard (uit) en Anderlecht (thuis) maar puurde toch ook zestien punten uit elf matchen. Waardoor
het rond spelmaker Jos Heylighen uitgebouwde elftal zowaar uitzicht krijgt
op mogelijke deelneming aan de Uefacup. Thor heeft zich ook al zo goed als
zeker geplaatst voor de halve finales
van de Belgische beker. Een Limburgse ploeg in een Europacup? Het gebeurde nog noolL Deze voetbalprovincie bij uitstek — dit seizoen vier eerste
klasse-klubs en al jarenlang het talentenreservoir voor vooral Standard,
Club Luik en Club Brugge verdient inderdaad internationale erkenning. Zou
de Limburgse klub, die erin moest slagen het in de provincie aanwezige ta-

De Beule. Zij werden ingelopen vlak voor
de Poggio op 15 kilometer van de eindstreep. Daarna nog twee ontsnappingspogingen: één van Jean-Luc Vandenbroucke
en één van Michel Pollentier. En dan de
massaspurt.
Onwaarschijnlijk. Er gebeurde doodgewoon niets. Geen van de favorieten durfde
er de beuk in te gooien. Samen blijven. Om
zeker niet voortijdig (dat is vóór de laatste
bocht naar de Via Roma) kansloos te worden. Kan men er zich dan over verbazen
dat ene Pierino Gavazzi de onverwachte
winnaar wordt. Een verdienstelijke tweede
klasser.
Het koersverloop weekte de gekste kommentaren los. Het parkoers moet gewijzigd worden. Te gemakkelijk. Wij kennen
de wegen en capi van Milaan-Sanremo
niet. Maar wij weten wel dat Eddy Merckx,
die toch niet op zijn eindspurt betrouwde,
zevenmaal iedereen overtrof. Wij weten
ook dat Roger De Vlaeminck driemaal zegevierde. Wij weten dat geen groot kampioen ooit «niet» Milaan-Sanremo won.
Eddy Merckx zegde het duidelijk; «De renners maken de koers. Als ze niet willen,
niet kunnen, niet durven, gebeurt er niets.»
Of om het anders te stellen: de huidige
toprenners ontlopen elkaar weinig of niets
in aanleg en karakter. Zij hebben bovendien één karaktertrek gemeen: de vrees
voor de nederlaag. Hun mentaliteit leent
zich niet tot de strijd met open vizier. De inbreng van de ploegmaats wordt almaar be-

lent aan zich te binden, van de landstitel gehouden kunnen worden? Wij geloven het niet. Namen? Volders,
Vandereycken en Martens (Club Brugge). Gerets, Poel, Vandersmissen en
Wellens (Standard). Jaspers en Rombouts (Anderlecht).
• VERWEND. — De Oostenrijkse ruiter Hugo Simon was de grote uitblinker
van de 9e internationale jumping van
Antwerpen. Hij won én de Grote Prijs
(meetellend voor de wereldbeker) én
de krachtproef. De Belgische delegatie
geraakte niet op het podium. Wij vroegen een insider naar uitleg: «De Belgische ruiters zijn meestal verwend. Op
enkele uitzonderingen na (o.m. J. Ceulemans, Huysegoms en Wauters) gaat
het om rijkemanszoontjes die over uitmuntende paarden beschikken. Paarden die vaak beter zijn dan de ruiters.

langrijker. Met andere woorden: de
hiërarchie in het peloton werd afgebouwd
na het vertrek van Merckx. In de eendagswedstrijden blijkt vooralsnog niemand bekwaam om blijvend de favorietenrol op te
eisen. Het voorbeeld van Freddy Maertens
zal velen voor ogen staan. Hij verbrandde
zich in... de derde graad toen hij Merckx'
voetsporen wilde drukken.
De huidige situatie kan eigenlijk alleen
maar opengebroken worden door opkomende, ambitieuze jongeren.
Maar die zijn zeldzaam. Vorig seizoen
stond Daniel Willems op. De fel betrachte
grote overwinning bleef uit. Geen erg.
1980 zal het jaar van de grote doorbraak
worden. Maar Willems krijgt het niet gemakkelijk. Nu Thurau van IJsboerke naar
een Duitse formatie overstapte moet
Daniel het gewicht van het kopmanschap
alleen dragen. Dat weegt en drukt op het
gemoed. Fons De Wolf ervoer het voor
Willems. Vorig jaar reed hij helemaal niet
kwaad maar kon toch niet doordrukken.
Nu Roger De Vlaeminck hem beschermt
voelt hij zich gemakkelijk. Hij komt uit de
schaduw als het hem past. De Wolf schijnt
nu tot veel meer in staat.
In de Ronde van Vlaanderen en zeker in
Parijs-Roubaix zuilen de groten «uit hun
kot» moeten komen. Het is toch ondenkbaar dat deze twee topwedstrijden in de
(massa)spurt zouden beslist worden. Of
dat een Bruyère alleen naar de eindstreep
mag rijden...

Daardoor maken de ruiters geen vorderingen meer. De Belgen die op meer
dan één paard behoorlijke prestaties
afleveren zijn uiterst zeldzaam.»
De Britten, die in de voorbije jaren
ijzersterk presteerden, zijn meestal
van andere komaf Wij hoorden verhalen over doodeenvoudige ruiters die
dagelijks enkele kilometers fietsen om
bij hun paarden, die meestal aan andere toebehoren, te geraken. Of ruiters
die om zes uur 's ochtends in de stal
naast hun paar staan.
Met ander woorden: het demokratizeringsproces moet in de Belgische
paardenwereld nog beginnen. De commercializering van het gebeuren daarentegen werd al op de spits gedreven.
De namen van sommige paarden liegen er niet om: Porsche, Sanyo Tone,
Sanyo Hifi.

Hugo Simon met Answer
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10 jaar VUJO: vormings-weekeinde te Kortrijk
geren, bij wie de scheidingslijnen tussen links en rechts geen onoverkomenlijke grenzen waren Aalst waar
zich trouwens in de dertiger jaren een
soort van osmose heeft voorgedaan
tussen links en rechts bij de aktieve
jongeren

V U J O bestaat 10 jaar in 1980. Inderdaad op 29 oktober 1970 verschenen de
statuten van de vzw Volksuniejongeren in het staatsblad. Een reden dus om te
vieren. VUJO-nationaal heeft deze viering ingezet met een weekend in de Guldensporenstede, op 15 en 16 maart, en nog wel in het <Groeningheheem>. Het
werd een waardige start van het jubeljaar. Tema van dit vormingsweekend
was: 'Kleinschaligheid: hoe kan dat?».

Analyse en aktie
Als inleider voor het tema van het
vt/eekend was Jef Ulburghs uitgenodigd op zaterdagmorgen Jef kon het
jonge VUJO-volk meer dan twee uren
in de ban van zijn bezielend betoog
houden Als je weet dat hij reeds jaren
in de praktijk van het basiswerk staat
te Zwartberg, is dat met verwonderlijk
Ulburghs toonde in zijn uiteenzetting
de wegen naar een zelfbeherende gemeenschap, aan de hand van voorbeelden uit de dagdagelijkse ervanng
en praktijk te Genk, te Alken en elders.
In de buurten ligt het akbeterrein van
een kleinschalige
samenlevingsofjbouw, stelde de inleider Daar moet de
analyse van noden en behoeften gemaakt worden, daar moet de informatie, dus de vorming, verstrekt worden,
daar moet de aktie ontstaan en gevoerd worden Uit de voortdurende
knngloop van informatie en aktie kan
een perspektief naar een andere samenleving groeien de basisdemokratie.
Kleinschaligheid, poneerde Ulburghs,
IS geen snobisme, is geen retroverschijnsel, wel een toekomstperspektief Z e dient ingebed in een visie op de
samenlevingsopbouw, die zich vooral
op dne terreinen situeert aldus de
spreker O p het vlak van een nieuwe
arbeidsetiek arbeid en techniek moeten onttrokken worden aan de ekonomische rationaliteit, moeten in dienst
van de gemeenschap staan O p het

vlak van de overspecializate de arbeid moet zinvol gemaakt worden, er
moet een evenwicht komen tussen
hand- en geestesarbeid O p het vlak
van de prestatie- en konsumptemaatschappij- de behoeften moeten het belangnjkste cntenum vormen.
De visie op mens en maatschappij
moet stoelen op de pnnciepen van een
basis-demokratische samenleving, zowel op politiek als op sociaal-ekonomisch en kultureel vlak. Partijen en militanten hebben hierin een belangrijke
rol te vervullen. Zij moeten ageren in
het spanningsveld tussen aktiegroepen en alternatieven enerzijds en de
beleidsorganen anderzijds Militanten
dienen a h w een dubbel lidmaatschap
te hebben, opperde Ulburghs
In de demokratizenng van onze samenleving ligt de nieuwe uitdaging
voor de Vlaamse beweging, zo besloot
de spreker zijn inleiding Hierbij verwees hij naar 11 juli, symbool van een
demokratisch moment in de ontvoogdingsstijd van een volk
Nadien w e r d in werkgroepen vinnig
gediskussteerd o m. over de vraag hoe
V U J O een antwoord kan geven op die
uitdaging
Zaterdagavond werd 10 jaar V U J O
dan -in 't sotte» gevierd met een mieterse fuif tot in de vroege uurtjes Dat
belette de deelnemers echter met om
zondagmorgen weer paraat te zijn
voor een uiteenzetting van Johan

Beke van het Dosfelcentrum over het
plannen en voeren van akbes.

Het nationalisme:
oerkracht van deze eeuw
Tot besluit van dit vormingsweekend
bracht Toon Van Overstraeten «enkele losse gedachten over het tema
rechtvaardigheidspartij» naar voren,
zoals hijzelf z'n toespraak omschreef
Inleidend schetste T V O de faktoren
die zijn inzichten en opvattingen hebben beïnvloed z'n opvoeding in een
gezin dat een geest van traditioneel
Vlaams-nationalisme maar ook van beweeglijkheid en openheid uitademde
en het feit dat hij z'n jeugd in een
tioeiende stad als Aalst heeft doorgebracht Aalst waar na het daensisme
een revolutionair vuur was blijven
smeulen, vooral onder de aktieve jon-

De spreker ging dan nader in op de knsis van de jaren '30, die de jeugd van
toen deed streven naar een nieuwe
wereld, naar het scheppen van een
nieuwe mens Het kapitalisme w e r d
door de meesten van die generatie afgewezen Het liberalisme en het marxisme schenen de twee grote opp)0nenten te zijn Naast de vlucht naar extremen zocht een deel van de jeugd
een oplossing in een tussenweg een
syntese tussen het nationale en het sociale De totalitaire uitdaging van het
fascisme en het nationaal-socialisme
was voor velen een alternatief
Verwijzend naar de bevnjdingsbewegingen overal in de werekJ. noemde
T V O het nationalisme en met name het
bevnjdingsnabonalisme, dat afrekent
met het liberale staatsnationalisme van
de vonge eeuw, de oerkracht van de
20e eeuw Indien wij één zekerheid
hebben, dan is het dat het volksnaöonalisme de enige kracht is die de wereld aan het herboetseren is, meende
de spreker Wij leven in een dekadente
penode, een tijd waann het individu
overgewaardeerd wordt ten nadele
van de gemeenschap Noch het marxisme, noch het liberalisme hebt)en
hierop een afdoend antwoord gevonden Alleen vanuit het volksnabonalisme kan de kracht uitgaan om te komen
tot een evenwicht tussen individu en
gemeenschap, om te zorgen voor een
nieuwe opgang Wij zijn in Vlaanderen
niet de eersten om hiervan overtuigd
te zijn Reeds 60 jaar geleden had de
Frontpartij dat inzicht

Een rechtvaardigheidspartij ?!

ZO ZIET DE VU HET

Vlaamse macht
en onmacht
Het VU-kongres heeft zeer bewust, zij
het in de verkorte vorm van een resolutie de VU-militanten willen wijzen op
de faktoren van onze macht en van
onze onmacht
Macht?
Als WIJ de frankofonen mogen geloven
zijn WIJ Vlamingen in België de machtigen en dus zijn wij het die toeschietelijk moeten zijn Rijken moeten geven'
Inderdaad zijn wij met meer de machteloze bedelaars die «arm en dom»
worden gehouden
WIJ werden machtig omdat (hoe onvolmaakt ook) de grote vooroorlogse
taalwetten Vlaanderen Vlaams gemaakt hebben, vooral door het onderwijs De vernederlandsing van de
Gentse universiteit in 1919 en wat er
op volgde werd afgedwongen door de
vrees die het Belgische Establishment
om het hart sloeg na de Bormsverkiezing (1928) Het offer van Borms bleek
een grote politieke machtfaktor
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Wij werden machtiger omdat de welvaart zich noordwaarts begaf naar de
havens toe
W I J werden machtiger omdat de brede
massa gevoeliger werd voor iedere
achterstelling De politici, ook in de
oude partijen, werden daar elektoraal
gevoelig aan.
Onmacht?
Als ik de jongste dne jaar zowat overal
te velde over het Geld van de Vlamingen ga spreken, rijst telkens uit het gehoor de vraag «Hoe komt het dat wij
dat moeten dulden'» De vraag naar
Vlaamse o n m a c h t ' O p een njtje som
ik er dan de volgende oorzaken van op
die deels in onszelf, deels buiten ons
liggen als faktoren van onmacht
• De erfelijke traagheid en loomheid
van Lamme Goedzak, van een volk dat
beter werkt dan het vecht
• De eeuwenlange achterstelling die
deze tamheid in ons volksgemoed
deed inroesten

ten, onderlijnde T V O Maar in een
open geest zonder ons op te sluiten in
voonngenomenfieden of -ismen Wij
moeten de problemen «ent-ideotogisiert» benaderen En wat de V U als
rechtvaardigheidspartij
betreft
wij
moeten demokraten zijn, voorstanders
van strukturen waann fiet volk echt beslist op alle terreinen van het maatschappelijk leven Er is geen echte politieke demokrabe bij ons, laat staan een
ekonomische en een sociale Indien de
V U zich een rechtvaardigheidsparhj
noemt dan moet z>\ haar aandacht en
energie toespitsen op die dingen die
de demokrabe in de weg staan en de
moed opbrengen tegen heilige huisjes
in te gaan, de moed hebben haar eigen
programma toe te passen In de p>laats
van aan polibek opbod te doen, zou de
parbj zich moeten bezinnen over de
oorzaken van haar sukses in de 60'er
jaren De parbj is toen groot geworden
als rechtvaardigheidsparbj De spreker
gaf als zijn vaste overtuiging dat de V U
opnieuw een belangnjke rol kan spelen, indien zij het aksent van de rechtvaardigheid sterker beklemtoont indien ZIJ een antwoord geeft op de
vraag naar fiet voortbestaan van een
tieschavingstype, een antwoord op de
dekadenbe Besluitend drukte T V O de
overtuiging uit dat -alleen diegenen die
met een grote moed, met een pragmabsme dat echter voortdurend gevoed
wordt door een grote bezieling, de bezieling van het volksnabonalisme, in
staat zullen zijn om uiteindelijk het antwoord te geven op de vraag waar nu al
generabes in deze eeuw naar aan het
zoeken zijn hoe komen wij tot een
juist evenwicht tussen de gemeerv
schap en de enkeling, hoe kunnen wij
de mens binnen zijn gemeenschap de
best mogelijke kans tot ontplooiing geven en hoe kunnen wij de gemeerv
schap, het samenspel van deze mensen, de best mogelijke kans geven om
zichzelf te zijn'»

Bij die overtuiging moeten wij met de
Volksunie vandaag opnieuw aanslui-

Tegen deze negatieve faktoren een
oproep om van huis tot huis. van man
tot man, van vrouw tot vrouw (of wellicht andersom) de Vlamingen aan te
porren tot verzet
• De nog steeds bestaande suprematie van de frankofonie in het Hoogste Establishment Uit schnk ontziet
het de felle Walen en de schietensklare Happarts meer dan de brave Vlamingen
• De belangen van het Belgische
grootkapitaal, van syndikaten en Boerenbond, van velen in de hoogste knngen De meerderheid van de parlementsleden leunt aan bij deze unitaire
instellingen Deze meerderheid is noch
Belgicistisch-unitarist noch federalist
hun ware vaderland zijn het A C V .
A B V V . Boerenbond. Middenstand of
noem maar op, of deze of gene kapitaalsgroep en dit ware vaderland ligt
hen meer aan het hart dan het algemeen Vlaams belang
Niet te verwaarlozen oorzaak van
Vlaamse onmacht is ten slotte de ontzettende lef van de Belgische frankofonie in het kielzog van het krasse verweer van de wereldwijde frankofonie
die ongetwijfeld Wallonië en de Brusselse frankofonen «met loslaat»
M. van Haegendoren

KVR en YR

Tijdelijk en uniek aanbod

Dosfeldokumenten en-nota's
Een boekenpakket dat elke bewuste
Vlaming zeker in zijn bezit moet hebben IS nu onder gunsbge voorwaarden
te koop Let wel dit aanbod is zeer tijdelijk i Sommige boekdelen zijn dukibelnummers zodat het in feite om 15
delen gaati

Dosfeldokumenten
Universitair onderwijs
50
Informatie en demokratie (dubbelnummer)
100
Mens. arbeid, kapitaal
50
Vijfentwintig jaar Vlaamse Beweging
(bibliografie 1945-1970, dubbelnrj
150
Welzijnsproblemen in Vlaanderen bevolking en ruimte
100
Volk. gemeente, interkommunale 120
De Vlaamse Beweging na 1945 (bibliografie 1971-1975, dubbelnrJ
265

Dosfelnota's
De parlementaire vertegenwoordiging
van de Brusselse Vlamingen
35

De matenele benadenng van de
Vlaamse Gemeenschap
35
Onderzoek naar de achtestelling van
de Vlaamse universiteiten en van
het wetenschappelijk onderzoek
door Vlamingen
35
Het ABOS-dossier Vlaamse bevolking bedrogen in Belgische ontwikkelingssamenwerking
50
De ontwikkeling van de Brusselse olievlek
100
Koncept voor een federale grondwet
100
Vlaamse Beweging en Europa
150
De totale waarde van dit boekenpakket IS 1 340 fr
Dit ganse pakket kost nu slechts
500 fr
Indien u dit pakket wil ontvangen gelieve dan 650 fr (txjeken. admimstrabekosten en verzendingskosten) te storten op bankgironummer 068-064074082 van Dienst Publikahes, Vormingscentrum Lod Dosfel vzw, Bennesteeg
4, 9000 Gent met vermelding «t>estelling boekenpakket»
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Gemeenteraad Antwerpen

Nieuw raadslid in VU-fraktie
ANTWERPEN - Wegens het ontslag
van Herman Wagemans — o m persoonlijke redenen — moest de V U fraktie in de raad aangevuld worden.
O p 10 maart legde Wilfried
Willockx
de eed als nieuw raadslid af.
Wilfried Willockx werd geboren te
Antwerpen op 27 februari 1922. Opgroeiend in een gezin waarvan de ouders zeer aktief waren in het VlaamsNationalisme,
moeder
was o.a.
schutsvrouw van de Vlaamse Padvindsters, is het dan ook niet te verwonderen dat Wilfried de VlaamsNationale gedachte tot de zijne
maakte. Van bij het begin van de V U
is Wilfried aktief geweest voor de
partij. In 1968 werd hij voorzitter van
de VU-afdeling Antwerpen en lid van
de arrondissementsraad. O o k werd
hij voorzitter van de Vlaamse Aktie
en
Kultuurgemeenschap,
een
Vlaams-Nationale organizatie die hij
vertegenwoordigde in de kultuurraad
van Antwerpen. Zijn inzet en zijn
trouw aan de Vlaams-Nationale gedachte waren en zijn nog steeds een
voorbeeld voor ons Nu bezet Wilfried de gemeenteraadszetel van
Herman Wagemans, een man waarnaar de V U met dankbaarheid kan
opkijken. W i j zijn ervan overtuigd dat
Wilfried zijn taak als raadslid met de
nodige energie en ernst zal volbrengen in de Antwerpse raad Een raad
die voor hem geen onbekende is daar
hij reeds geruime tijd vanop de persbanken het verslag maakte voor ons
weekblad

De gemeenteraad van 10 maart
scheen, als men de agenda van 80
punten overliep, wel een routine-kwestie te worden Maar de VU-fraktie
zorgde ervoor dat het schepenkollege
heel wat te antwoorden had op een
aantal gefundeerde op- en aanmerkingen Gerard Bergers legde in een tussenkomst de schepen van financiën
het vuur aan de schenen i v m de verlaagde opcentiemen op de onroerende
voorheffing Volgens het kollege gaat
het hier over een nul-operatie Onze
fraktieleider betw/istte deze zienswijze
en haalde enkele voorbeelden aan die
wel enigszins een ander beeld geven
Uit dit alles bleek wel duidelijk dat de
Sinjoor in de toekomst wel verder zal
gemolken worden

Geld en plannen
In verband met verschillende punten
over kaderwijzigingen vertolkte Gerard het standpunt van de V U dat hier
wel een enigszins vertekend beeld
wordt opgehangen als men de ramingen van de wedden op een basis van
1001 h neemt Een heel wat duidelijker
beeld zou er toch wel zijn als men de
huidige raming berekent met als basis
196 t h Een vraag die zich wel opdnngt
IS of de reeds zeer benarde stadskas
in de toekomst dit alles zal kunnen blijven dragen
Ondanks een vrij hopeloze financiële toestand vindt de stad het toch nodig ter gelegenheid van 21 juli in het
kader van de vienng van 150 jaar België een vuurwerkje te laten afsteken
voor een slordige 1 590 000 f r Onze

ANTWERPEN
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fraktie heeft zich, konsekwent aan
vroeger ingenomen standpunten, radikaal verzet tegen dit feestje Moet het
nog gezegd worden dat de V U tegenstemde voor alles wat de nieuwe
schouwburg aanbelangt Deze mastodont, die oorspronkelijk 250 miljoeA"
zou kosten voor een werk van dne
jaar, kost nu reeds 1,250 miljard en de
werken hoopt men te voltooien in het
najaar 1980 d w.z na ruim 15 jaar En
dan maar hopen dat daar ook geen zolderingen naar beneden donderen
zoals in het olympisch zwembad Wezenberg, ook weer goed voor twee
punten op de agenda en een voorbeeld van het failliet der reuze-projekten in onze stad Na zes jaar gebruik is
het reeds nodig te spreken over vervanging en aanpassing van de vloerverwarming in de nieuwe kleedkamers
en
stortbaden,
kostprijs
ruim
2 600 000 fr En natuurlijk moet het verlaagd plafond hersteld en verstevigd
worden Men raamt dit gevalletje o p
een slordige 2100 000 fr Onnodig de
tegenstem van de V U te verduidelijken
Openbaar

vervoer

In een ruim gedokumenteerde interpellatie stelde Anita Viaene een reeks
vragen i v m het openbaar vervoer

Gemeente Ekeren
Bi] het gemeentebestuur van
Ekeren is een tijdelijk halftijdse betrekking van MAATSCHAPPELIJK ASSISTENT
vacant.
Inlichtingen en voorwaarden
te bekomen op de gemeentesecretarie, Veltv^ijcklaan 27
te Ekeren Aanvragen met de
nodige bewijsstukken te richten a a n de heer Burgemeester der gemeente Ekeren
uiterlijk op 15 april 1980
(Adv.)

MAART
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 Pnnsenhof 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

Het IS zo dat Miva een reeks rationalizatievoorstellen op tafel gooide die
eerder een afbraak dan een opbouw
van een degelijk openbaar vervoer betekenen Anita vroeg zich dan ook af
op basis van welke studies de voorstellen, die het stadsbestuur formuleerde in de Regionale Kommissie, werden
opgemaakt Verder maakte ze zich de
bedenking of de improvizatie die blijkt
uit de gegevens met eerder bijkomend
verlies zou opleveren in plaats van besparingen en of het kollege met van
mening was dat een ingrijpende verbetenng van de dienstverlening door een
efficiënter gebruik van de beschikbare
middelen, de enige manier is o m het
exploitatieverlies van de openbare vervoermaatschappijen te verminderen,
zeker nu een tijd van drastische stijging van de benzinepnjzen waardoor
steeds meer mensen van het openbaar vervoer willen gebruik maken
wanneer een goede service wordt geleverd Haar zorg voor een degelijk
openbaar vervoersnet resulteerde in
enkele duidelijke vragen over knelpunten 1V m de lijnen 3,10,11,12 en 24 gezien in het licht van de aan de gang
zijnde werken van de pré-metro Zij
vroeg dan ook de mening van het kollege of er wel ernstig gedacht wordt
over het gebruik van eigen beddingen
voor de trams om zo heel wat vertragingen tegen te gaan
Ten slotte verklaarde de V U zich akkoord met een motie van de PVV, over
het probleem van de studenten aan de
Hogere Zeevaartschool die een wettelijk erkend diploma van licenciaat in de
Nautische Wetenschappen vragen
Hugo Schiltz vertolkte het standpunt
van de V U en vroeg voldoende zorg
voor de teoretische en praktische uitwerking maar vestigde tevens de aandacht op een ander probleem in de
Antwerpse universitaire middens nl de
licenties tandheelkunde Licenties die
dringend dienen uitgebouwd te worden
B.L

VUJO-afdeling Antwerpen protesteert met klem tegen de
voortdurende discnminatie en
achteruitstelling van de Vlaamse
studenten De V U J O vindt het
volstrekt onrechtvaardig dat er in
februan nog tien miljard uitgetrokken kon worden voor de verhuis van een veeartsenijschool in
Luik, terwijl er vandaag geen
frank meer is voor de hoogst
noodzakelijke uitbouw van de fakulteit tandheelkunde te Antwerpen V U J O stelt dat de aangekondigde subsidiestop blijkbaar
weer enkel van toepassing is
voor Vlaanderen

VUJO-Antwerpen
solidair met
studenten
tandheelkunde
De V U J O eist dan ook dat die
eenzijdige
stop
opgeheven
wordt Dat er dnngend begonnen
wordt aan de innchting van alle
studies, tot en met de doctoraten
Deze investeringen zijn immers
essentieel o m alle voorbije investenngen te laten renderen En zijn
dan ook veel belangrijker, dan die
voor de verhuis van universitaire
gebouwen in Wallonië
Geld
daarvoor moet gehaald worden,
waar het nu verspild wordt, nl in
de zogeheten ontwikkelingshulp
Daarvan profiteren weeral de
Waalse universiteiten Dat is
trouwens waarschijnlijk de enige
reden waarom die bestaat M e n
kan het immers bezwaarlijk ontwikkelingshulp noemen, wanneer
de Belgische staat geld geeft aan
de kinderen van de bevoorrechte kasten in de derde wereld Dat
geld IS dan ook pure verspilling
en moet onmiddellijk voor de
Vlaamse student gebruikt worden
Daarom is de V U J O solidair met
de studenten-tandheelkunde, en
met alle studenten die zich verzetten tegen de disknminatie van
het onderwijs Daarom zal de
V U J O zich ook in de toekomst
verzetten tegen elke aantasting
van de rechten van de student
op een demokratisch onderwijs
in eigen streek
VUJO-Antwerpen

IMark Liebreclit-centrum te Mortsel
1

Foyer met vestiaire,

7

Trekken voor decors en verlichting,

2

Feestzaal,

8

Lichtbrug-zaal,

Toneel,

9

Lavatories,

22

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

Portaallichtbrug,

10

Foyer-artiesten,

Werkgalerij,

11

Toneelkelder met artiestenloges,

22

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

Looprooster,

12

Projectiecabine

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 Organizatie PVV

23

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

24

LIER: 9de Voorjaarsbanket o m 20 uur in het «Hof van Aragon»,
Aragonstraat

26

GROOT-HEIST: Vlaamse gespreksavond o m 20 u 30 in zaal
«Eden» Gastspreker voorzitter Vik Anciaux

28

BORGERHOUT: Voordracht door de heer A Borms over -150
jaar Vlaamse Kuituur» O m 20 u 30 in - D e Nieuwe Carnot», Carnotstraat Inkom vnj

29

BOECHOUT-VREMDE: Jaarlijks VU-bal in het Gildenhuis te Boechout o m 20 u 30 Orkest The Raymates Inkom lOOfr Voorverkoop 80 fr

29

BERCHEM: Russische Dissidentenavond met als sprekers Igor
en Alia Ross o m 20 u 30 in zaal Alpheusdal, F Williotstraat 22 Organizatie Volksunie in samenwerking met Vlaams Aktie Komitee
Oost-Europa

-^
V

29

ANTWERPEN-STAD: Bezoek achter de schermen van de Z o o
Inschr o p het VU-sekretariaat, Wetstraat 12 Pnjs 160fr

29

EDEGEM: Dia-avond in Dne Eiken o m 20 uur over «Kleur en
Spel», Vier jaargetijden en Kermis en dromm Innchter Julia Engelen.

April
W O M M E L G E M : 6de kwis voor Wommelgemse verenigingen
1 ste avond o m 20 uur in feestzaal Keizershof Inkom gratis
EDEGEM: Gratis eetmaal aangeboden door de VVVG-Edegem
aan de leden O m 12 u 30 in het lokaal Muziek en zang Willem
De Meyer Ter gelegenheid van Pasen Raatsen zijn beperkt tijdig inschnjven
W O M M E L G E M : Paasfeest voor kinderen van sympatizanten
O m 14 uur in lokaal Den Klauwaert Dasstraat 23. Gratis, wel inschrijven bij bestuursleden W
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Het kulturele leven te Mortsel
heeft steeds een enorme bloei gekend: koncerten, balletten, voordrachten van de gemeentelijke
muziekakademie terwijl diverse
Mortselse verenigingen kulturele
prestaties brengen, die soms ver
de grenzen van de gemeente
overschrijden.
De nood aan een aangepaste zaalruimte Het zich dan ook steeds
meer gevoelen. Het is nu zover,
Mortsel bouwt een schouwburg
met lokalen voor het publiek,
feestzaal met 400 vaste zitplaatsen, toneelruimte die volledig vernieuwd werd en een hele techni-

sche toneeluitrusting en een toneelkelder. Er werd ook rekening
gehouden met de toegankelijkheid
voor minder-validen.

rele raad van Mortsel, 192 biz. met
20 buitentekstillustraties, te verkrijgen tegen de prijs van 250 fr.

Dit alles komt thans in de oude Familiazaal, die grondig werd aangepakt. Het centrum zal de naam van
Mark LIebrecht dragen; ter nagedachtenis van deze komponist en
promotor van het liefhebberstoneel te Mortsel, waar hij vele jaren
van zijn leven woonde.

Voor
universitaire

Op het sekretariaat van de gemeente Mortsel is het boek van
Willem Persoon over Mark Liebrecht onlangs uitgegeven door
het gemeentebestuur en de kultu-

werking
Uitbreiding studentenwerking!
VU-JONGERENWERKING
UNIVERSITEIT
ANTWERPEN
Medewerkers zich opgeven b i j :
THOR BERGERS, St.-Jansvliet
19, 2000 A n t w „ tel. 33.91.65.

20 MAART 1980

voor uw nieuwe
lenteregenmantel
Want
Succes Kleding Meyers
biedt u immers
een ongelooflijke
i keus uit de
grootste merken
zoals

Bartson's
Basler
Black Apple
Colette
> Cyclone de
Paris
it Daniel d.
tt Jean Dorée
t> Lord
tr Petri
it Ravens
lit Robijn
>t Swall

11
presenteert u reeds
een prachtige regenmantel
vanaf
EXTRA BON «WIJ»
MET 10 % KORTING
Geldig op alle

MEYERS FABRIEKSPRIJZEN
Afgeven aan uw verkoper
NIET AAN DE KASSA
Niet geldig op «Koopjes- of Soldenaanbiedingen»

iM»
Zowel dames als heren komen
voor hun regenmantel best naar

Sl^.
mj

Autobuslijn 50 : antwerpen - boom - mechelen - stopt recht voor de deur (halte Leugstraat SKM)

^

SUCCES KLEDING MEYERS
H

BOOMSESTEENWEG 35

A A D T C E I A A D

OPEN
ALLE WERKDAGEN
VAN 9 TOT 20 U.
ALLE ZATERDAGEN
VAN 9 TOT 18 U.

. ri:
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Gemeentekursus te Meerhout
Het Politiek Kaderinstituut organizeert in samenwerking met de VU-afdeling Meerhout een kursus over
• De gemeente als politiek werkinstrument».
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 acht
onderwerpen gezorgd voor een deskundig spreker en een praktijkgerichte,
gemakkelijk
hanteerbare
tekst.
Programma
Maandag 24 maart «De gemeentelijke
begroting» uitzicht en inhoud van een
begroting, opmaken en goedkeuren
van een begroting en de gemeenterekening
Maandag 14 april «De gemeente als
basis voor een politieke demokratie»
een federaal en volksnationaal gemeentebeleid, hoe demokratie bevorderen op een gemeente en openheid
en inspraak in het gemeentebeleid
Maandag 28 april «Een goede oppositievoering» een efficient, politieke organizatie, akties in en buiten de gemeenteraad en mogelijkheden voor
propaganda
Maandag 12 mei «Aktief sociaal
dienstbetoon» de organizatie en het
sociaal dienstbetoon en de sociale
werken

OCMW-Berchem
Bi) het Openbaar Centrum
voor Maatschappelijk Welzijn van Berchem-Antwerpen
zijn, met een wervingsreserve van 1 jaar, de betrekkingen van ergoterapeut of
ergoterapeute en de betrekkingen van gegradueerde of
gebrevetteerde verpleger of
verpleegster, van verpleegassistent of verpleegassistente en van ziekenoppasser of
ziekenoppasster vakant.
Algemene voorwaarden.
Leeftijd minimum 18 jaar,
maximum 45 jaar, op datum
van indiensttreding.
Vereiste diploma's, brevetten
of getuigschriften, voor de
betrekking van ergoterapeut
of ergoterapeute een diplom a van een hogere technische school met volledig leerplan, afdeling ergoterapie;
voor de betrekking van verpleger of verpleegster een
brevet van ziekenhuisverpleger of ziekenhuisverpleegster of diploma van gegradueerde verpleger of gegradueerde verpleegster; voor
de betrekking van verpleegassistent of verpleegassistente een brevet van verpleegassistent of verpleegassistente; voor de betrekking van
ziekenoppasser of ziekenoppasster een getuigschrift van
ziekenoppasser of ziekenoppasster of getuigschrift van
ziekenverzorger of ziekenverzorgster.
De sollicitaties, vergezeld van
een uittreksel uit het register
der geboorteakten, een bewijs van Belgische nationaliteit, een getuigschrift van
goed zedelijk gedrag, een
door het gemeentebestuur
voor eensluidend verklaard
afschrift van diploma, brevet
of getuigschrift, een militiegetuigschrift voor de mannelijke kandidaten en een bewijs van voorkeurrechten zo
men deze inroept, moeten
toekomen uiterlijk op 15 april
1980 om 11 u. op het sekretariaat van het OCMW, Uitbreidingstraat 322,2600 Berchem.
Inlichtingen kunnen op voormeld adres bekomen worden.
Telefoon: 031/30.98.70, toestel
(Adv. 70)
117.
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Maandag 26 mei «Een gemeentelijk
jeugdbeleid» hoe jeugdbeleid struktureel uitbouwden en de inhoud van een
jeugdbeleid
Maandag 9 juni - D e gemeente en het
leefmilieu», milieubeheer, stads- en
dorpskernvernieuwing en landschapsorganizatie
Maandag 23 juni «Een gemeentelijk
kultuurbeleid» kultuurpaktwetgeving,
gemeentelijke raden van kuituur en
sportbeleid
De kursus gaat door in de parochiezaal. Meerhout, Zittaert, Lindestraat,
telkens om 20 u
Inschrijving
Wie zich voor deze kursus nog wenst
in te schrijven neemt telefonisch of
schriftelijk kontakt op met Lucien
Beyens, Lindestraat 18 te 3990 Meerhout (014-300397)

OCMW Merksem
«Het Openbaar
Centrum
voor Maatschappelijk Welzijn Van Aertselaerstraat 29
te Merksem, wenst over te
gaan tot de aanwerving en
het aanleggen van een wervingsreserve voor
- HOVENIER
(man
of
vrouw) in bezit van getuigschrift A3 of B6/B2
Nadere inlichtingen m verband met de aanwervingsvoorwaarden en de in te dienen bewijsstukken en de bezoldigingsregeling zijn te bekomen bi] het personeelsbureau Jaak De Boeckstraat 311 te Merksem (tel 45.75.80 toestel 28)
De eigenhandig geschreven
aanvraag voor voornoemde
betrekking dient bij een ter
post aangetekende zending,
gericht aan de heer Chris
Morel, Voorzitter van het
OCMW, uiterlijk op 5 april
1980 toe te komen».
(Adv.)

19

Openbaar
Centrum voor
Maatschappelijk
Welzijn
te Borsbeek
Het OCMW van Borsbeek
verklaart open met aanleggen van een werf reserve:
— 1 betrekking van maatschappelijk assistent(e) of
sociaal verpleger (pleegster)
— 1 half-time betrekking
van gezins- of bejaardenhelpster
Nadere inlichtingen betreffende de aannemingsvoorwaarden zijn te bekomen op
het sekretanaat, Jos Reusenslei 105, 2210 Borsbeek
(tel 21.27 00).
De aanvragen vergezeld van
de nodige bewijsstukken dienen uiterlijk op 9 april 1980
bij aangetekend schrijven
verzonden te worden aan
volgend adres, de heer M.
Ceulemans,
Voorzitter
OCMW, Jos Reusenslei 105,
2210 Borsbeek.

TOP 50

12.
13
14.
16.
17.
18.
19.

vu-Bierbeek
21
22
23.
24
25
28

33

(Adv. 74)

35
36

VU-Borsbeek
op kursMstoer

Jan Caudron (AalsÜ
Jef Vinex (Ers-Kwerps)
Erik V a n d e w a i l e (Izegenri)
A n n y Lenaerts (Wilnjk)
Jan De Roever (Antwerpen)
Wed. Severins-Baick (Zwijndrecht)
Rosa Lernaut-Martens (Geluwe)
J o z e f Allaert ( K o r t n j k )
G u i d e Callaert ( O p w i j k )
Veerie Thijssens (Ekeren)
Wllly Serpieters (Oostende)
Achiel Goderis (Oostduinkerke)
Williann V a n d e c a u t e r ( H o f s t a d e - A a l s t )
Staf Driesen (Herenthout)
Lieve Favoreel-Craeynest (Lauwe)
VU-Hoboken (Hoboken)
VU-Wommelgem
VU-Hoeilaart
Paul C r e s e n s ( S c h a f f e n )

38

Vandaele Wilf ried (Den Haan)
K V Meenen (Heusden-O.-V.)
VU-Borsbeek
. . . .
Martin Covent (Melle)
Lode Van Put (Heverlee)
VU-Noorderkempen
M L V Hecke-Thibaut(Berg)
VU-Bree
VU-Brakel
J Balduck (Bev-Wareg)
Mare De Vriese (Assebroek)
Rik Haelterman (Denderwind)
VU-Veurne
M Sergooris (St.-Ulr.-Kap)
VU-Londerzeel
Willem Nollet (Hove)
VU-Hekelgem .
Eddie Favoreel (Anderlechü

180
168
168
162
144
144
144
132
132
132
132
132
120
120
114
108
108
102

39

43
44
45
47
48

1620
861
744
606
420
360
336
336
312
312
312
294
288
252
252

228

216
204
192
192
96
Frans Baert (GenO
. 96
Jos Truyen (As)
96
Jozef Labaere (Kortrijk)
96
Alf Dhollander (Stekene)
Wllly De Saeger (Alsemberg) 90
87
Maurits Passchijn (Meise)
84
Rik De Deken (Herent)
84
VU-Gentbrugge
78
J Verlinden (BoechouO
Jacques De Graeve (Ertvelde) 72
72
Edgard Ballet (Hasselt)
J Vancoppenolle (St-Truid.) 72
72
Joris Depre (Tervuren)
E Vanlangendonck ( S t - K - W a v )
72

vu-Geel

...

VU-Kasterlee
Albert Bondewei (Kortemark)

72
72
72

Gemeente Ekeren

O p initiatief van de VU-Borsbeek richt
het Dosfelinstituut een kursus in met
als gegeven «Spreken in het openbaar» en «Doelmatig vergaderen»
Deze kursus richt zich tot mensen die
bereid zijn te werken aan zichzelf in relatie met anderen Men zal vooral inspelen op de interessepunten van de
kursisten en een syllabus is ter beschikking
Praktisch
Plaats Jeugdhuis Sloep, A V Putlei,
Borsbeek Data 25 maart, 1-8-15 april
om 20 u Prijs 300 fr Begeleiding
Mark De Jaeger Inschrijvingen bij de
VU-bestuursleden Borsbeek, Sekretans de Robianostraat 59, tel 21 32.30

Bij het gemeentebestuur van
Ekeren zijn betrekkingen te
begeven
van
POLITIEAGENT.
Een werfreserve zal worden
aangelegd voor de duur van
twee jaar ingaande de eerste
der maand volgend op die
waarin het proces-verbaal
van de proeven is afgesloten.
Worden tot het vergelijkend
examen toegelaten, de kandidaten die:
— Belg zijn;
— De burgerlijke en politieke rechten genieten.

ALGEMEEN VLAAMS
ZIEKENFONDS
sinds 1951

E e r s t e V l a a m s - n a t i o n a a l z i e k e n f o n d s — b u i t e n alle partijpolitiek. E e n vrij z i e k e n f o n d s v o o r vrije m e n s e n .
Kent u onze extra-ziektevergoeding voor zelfstandigen,
loontrekkenden, onderwijzend personeel en a m b t e n a r e n ?
Zij w a a r b o r g t u e e n v e r v a n g i n g s i n k o m e n tot o p p e n s i o e n leeftijd.
Laat u i n l i c h t e n o m t r e n t d e z e w e l k o m e a a n v u l l i n g v a n u w
wettelijke z i e k t e v e r g o e d i n g .
K e n t u ook o n z e a n d e r e d i e n s t e n ?
O n z e a f g e v a a r d i g d e n s t a a n te u w e r b e s c h i k k i n g ; u k u n t zich
ook w e n d e n tot o n z e b e s t e n d i g e s e k r e t a r i a t e n :

Hoof dsekretariaat:

Kipdorp 21, 2000 Antwerpen
Tel. 031-32.73.05

S e k r e t a r i a a t Brussel:

Em. J a c q m a i n l a a n 124.
Tel. 02-219.08.64

S e k r e t a r i a a t Mechelen: Louisastraat 2
Tel. 015-41.66.83
Adv. 398

— Van onberispelijk gedrag
en zeden zijn en geen boetstraffelijke
veroordelingen
hebben opgelopen;
— Voldaan hebben aan de
militieverplichtingen
(voor
de mannelijke kandidaten),
— In het bezit zijn van het diploma van volledig lager secundair onderwijs of gelijkgesteld diploma,
— Op 1 juli 1980 minstens 21
jaar oud zijn en de leeftijd
van 35 jaar niet bereikt hebben. De wetten van 3 augustus 1919 en 27 mei 1947 evenals het KB van 21 mei 1964
voor het personeel der kaders van Afrika zijn van toepassing.
Om voor rangschikking in
aanmerking te komen moeten de kandidaten slagen in
een vergelijkend eksamen
bestaande uit een:
— schriftelijke proef: dictee,
opstel en rekenen;
— mondelinge proef: gesprek van de hak op de tak;
— lichamelijke proef:
1. Lenigheid (grote doorbuiging, springen over de bok,
hoogtesprong en
lengtesprong);
2. Evenwicht (oefenbalk);
3. Hand- en bovenarmspieren (gemeten door middel
van dynamometer);
4. Borst- en armspieren (dubbel barren, rek en gewichten);
5. Uithoudingsvermogen
(8(X) m. lopen);
6. Hart (onderzoek voor en
n a loopproefl;
7. Zwemmen;
8. Fietsen.
De kandidaten dienen 50 %
der punten te behalen op ieder vak en 60 % op het geheel. Alleen de kandidaten
die de vereiste minima hebben behaald in de schriftelijke en mondelinge proeven
zullen tot de lichamelijke
proeven worden toegelaten.
Nadere inlichtingen zijn te
bekomen op de gemeentesecretarie, Veltwijcklaan 27 of
op het politiecommissariaat,
Veltvnjcklaan 1.
Aanvragen met de nodige bewijsstukken te richten a a n de
heer Burgemeester der gemeente Ekeren uiterlijk op
15 april 1980.
(Adv)
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Drie jaar na de samenvoeging

FILMTHEATERS

Geen groot Leuvens beleid voor Groot-Leuven
LEUVEN — O p één punt werden er in
de Leuvense politiek vorderingen gemaakt: de beruchte maratonzittingen
blijken tot het verleden te behoren.
O p initiatief van de fraktievoorzitters
van de V U en de BSP zijn er nu geregeld bijeenkomsten met de burgemeester om het raadswerk te regelen Er wordt om de drie weken een
raadszitting gehouden, wat al een gevoelige verlichting van de dagorde
betekent. Het voorbereidend werk in
de kommissies laat nog veel te wensen over. Hopelijk komt daar ook nog
beterschap in. De V U heeft in elk geval duidelijk te kennen gegeven dat
met wat goede wil de zittingen o m streeks middernacht kunnen beëindigd worden. De fraktie kon niet langer meer dulden dat de oppositie ervan beschuldigd werd de besprekingen nodeloss te rekken Het is nu gebleken dat het kollege zelf zijn werk
niet goed wist te organizeren
Ruimtelijke ordening:
een beleid met haken en ogen
hlet struktuurplan lijkt wel ingesluimerd Sinds vonge zomer vernamen
de raadsleden mets meer over de studie, die meer dan dertig miljoen kost
aan de Leuvense gemeenschap De
stuurgroep, samengesteld uit ambtenaren, schepenen en afgevaardigden
van het architektenbureau, vergadert
zonder de PVV-schepen van Openbare Werken Ook de schepen voor

Ruimtelijke Ordening speelt geen motor De inspraak van de burgers, via de
begeleidingsgroep grote inspraak, is
op een sisser uitgelopen de voorzitter
nam ontslag, de groep vergadert nog
met vier a vijf leden en proljeert nu bepaalde projekten naar de wijken toe te
vertalen Officieel ziet niets daarvan
het licht De maatschappelijke werkers
weten niet eens of ze zullen in dienst
blijven Onduidelijkheid en onzekerheid te allen kante
Intussen bouwt de Kredietbank aan
het Mgr Ladeuzeplein De bank kreeg
een bouwvergunning, naast de universiteitsbiblioteek, voor een gebouw van
21 meter hoog Daarmee is het plein zo
goed als naar de vaantjes Volgens het
stadsbestuur gebeurde die stadsafbraak in overeenkomst met de ambtenaar, hoofd van de njksdienst voor monumenten en landschappen In ruil (sic)
voor de bouwvergunning kreeg de
stad tegen betaling van 60 miljoen het
Kredietbankcomplex in de Muntstraat
Wat WIJ betwisten is het feit dat het
stadsbestuur zijn kantoren samentrekt
in de oude stadskern, daarvoor ruimtelijk zwaar betwistbare operaties uitvoert en anderzijds een struktuurplan
goedkeurt dat in pnncijDe de ontvolking van de binnenstad wil tegengaan
en het intensieve verkeer uit de stadskern wil verbannen
Door het aantrekken van kantoren en
bijgevolg van nog meer auto's in de
kern is het kollege verplicht een ondergrondse parking aan te leggen onder
het M g r Ladeuzeplein en legt ze een
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V U B Info-avond «Universiteit Vlaanderen» met Maunts Coppieters O m 20 uur lokaal C 107
21 ASSE Info-avond «Naar een Vlaamse Staat», met Vik Anciaux en
Walter Luyten Breughelzaal Markt om 20 uur
21 LENNIK Uiteenzetting en debat over «Isolatie» om 20 uur in de
«Verzekering tegen de grote dorst» te Eizeringen
21 TIELT-WINGE Vierde Vlaams bal om 20 u 30 in Tilt City, Boekhout te Tielt D J Sarenco
21 ASSE Gespreksavond met Vik Anciaux en Walter Luyten over
«Naar een Vlaamse Staat» O m 20 uur in Breughelzaal, Markt
Org VUJO-Groot-Asse
22 ST.-KATARINA-LOMBEEK: Spartaanse smulpartij van Sparta
Den Bos vanaf 18 uur in het parochiecentrum St-Jozef, Dalialaan,
Den Bos Ook op zondag 23 vanaf 12 uur en maandag 2 4 / 3 vanaf
18 uur
22 GRIMBERGEN Paasfuif m parochiezaal te Beigem
22

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

22

ITTERBEEK Breugelfeest in de parochiezaal van St-Anna-Pede
Apentief gratis Vanaf 17 uur Ook op 23/3 vanaf 11 u 30
MOLENSTEDE: Feestzitting gevolgd door het traditioneel Lentedansfeest in zaal Berkenhof, ter gelegenheid van het tienjang bestaan van V U in de streek

22

22

TERNAT: Rockteedee in zaal Uilenspiegel, St-Kathenna-Lombeek

23

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 Inschnjven
noodzakelijk (Luk Van Biesen, 02-731 01 78)
HALLE-VILVOORDE- Arrondissementele VUJO-raad om 20 uur
in de Kongresstraat 53 te Brussel

27
28

BRUSSEL Arrondissementele republikeinse en non-conformistische fuif van VUJO-arr Brussel om 20 uur in de Waltrakelder
(KVS) Iedereen welkom i

29

LIEDEKERKE: Brueghelmaal 1980 in zaal Guldenhof, Fabrieksstraat Vanaf 17 uur Ook op zondag 30 maart van 11 u 30 tot
20 uur

29

VILVOORDE Megaton-paasfuif in zaal Uilenspiegel te Vilvoorde
Far-West Leden gratis toegang
VILVOORDE (Land van Grimbergen) Protestwandeling tegen
Woluwelaan Verzameling om 14 uur Peutie (Vilvoorde), Leuvensesteenweg, einde Woluwelaan

29

30

HAACHT. Jaarlijks VVVG-lentefeest in zaal -Onder de Toren»
op de markt O m 14 uur Euchanstievienng ter intentie van de
overleden leden van de Federatie O m 15 uur vertoning van een
paar interessante films Daarna etentje met gezellig samenzijn Inschnjven bij P Verbelen, Caubergstraat 2 te Tildonk Kosten
200 fr

April
7

12

DWORP: Tweede Hendnk Aelvoetmars langsheen de taalgrens
Verzameling om 9 uur aan de Destelheide te Dworp Einde te
Beert
TERNAT- Arrondissementele paasfuif in zaal Uilenspiegel te S t Katanna-Lombeek
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zware hypoteek op de veiligheid van
fietsers en voetgangers Door de ontvolking IS de stad 's avonds dood Blijkbaar IS het kollege met opgewassen tegen d e , moeilijkheden O m de 1 000
personeelsleden van de stad parkeergelegenheid te verschaffen zal ook in
de Tiensestraat onder de terreinen van
de oude Patna een ondergrondse parking aangelegd worden Van gespreide parkings, vooral aan de invalshoeken, IS geen sprake Ten slotte besliste
het CVP-PVV-bestuur de invalsweg
aan de Mechelsevest toch aan te leggen, waardoor het verkeer recht naar
het hart van de stad gezogen wordt

Fietsers:
kind van de
rekening
Het IS opvallend hoe de jongste
jaren het fietsersverkeer toegenomen IS en nog steeds toeneemt getuige de honderden en
zeg maar meer dan duizend fietsen die tijdens het weekend het
postgebouw aan het station omwallen, zodat je zelfs zonder halsbrekenj vanaf vnjdagavond tot
maandagochtend geen bnef kunt
jxisten aan het station O p de
CXide Markt en in de aanpalende
straten liggen de fietsen met stapels tegen de gevels Er zijn gewoon geen fietsrekken De stad
IS er met op voorzien De auto
blijft koning
Er werd een begin gemaakt met
de aanleg van fietspaden, zeer
dikwijls in straten (bij voortieeld
de Platte-Lostraat de Rerum Novarumlaan), waar ze helemaal
niet nodig waren en met gebruikt
worden Langs de levensgevaarlijke Diestsesteenweg, in het
stadscentrum, op de t>elangnjke
kruispunten moeten de jonge
fietsers hun plan trekken en
overtreden er massaal, onder het
machteloze o o g van de verkeerspolitie, de verkeersreglementen Kortom een onhoudbare
toestand

De

monumenten

De zwart kjerookte steigers langs de
gevels van het stadhuis en van de SintPieterskerk zijn de welsprekende getuigen van de slenterende aanpak van
de monumentenzorg Nochtans betekenen de monumenten een van de
hoofdtroeven van de stad, wil ze opnieuw ekonomisch, toeristisch en kultureel aantrekkelijk worden De stad is
kennelijk op zoek naar nieuwe inkomsten en expansiemogelijkheden Welnu, die liggen voor een groot stuk in
het geschiedkundig en kultureel erfgoed De dossiers blijven jaren aanslepen, omdat in de overeenkomsten met
de architekten geen termijnen bedongen worden Daardoor blijft de restauratie van de monumenten het monopolie van enkele architekten, die als het
ware een lijfrente of levensverzekenng hebben lopen bij de stad
W e stelden tijdens de begrotingsdebatten voor dat de stad een inventans,
zowel financieel als architektomsch-urbamstisch, zou maken van de restauraties Aan de hand van die dossiers
wordt een planning opgesteld Dat
dossier wordt aan de bevoegde minister voorgelegd en wordt ter diskussie
gelegd in parlement en kultuurraad
Het IS een artieidsintensieve sektor
Het IS ekonomisch volkomen verantwoord in knsistijd zo'n plan ten uitvoer
te leggen en met te wachten tot de monumenten volledig in elkaar gezakt zijn
Het gaat konkreet om de Sint-Pieterskerk, om de Sint-Jacobskerk, om het
Kollege van Luik, de Sint-Geertnjiatidij,
het Kollege Van Daele, 't huis van Sestich het collegium Tnlingue, het Klem
Begijnhof, de atxdij van Vliertjeek, verschillende oude arme mensenhuisjes
bv in de H Geeststraat die nu lukraak
afgebroken worden, zodat het t)eeld
van de huisvesting in het oude Leuven
volledig van de kaart geveegd w o r d t
W e kunnen de lijst van de oude panden nog voortzetten, er nog de prachtige Onze-Lieve-Vrouw ter Preöikherer
aan toevoegen, de typisch-Leuvense
gangetjes en ambachtelijke get)ouwen
Het IS verbijsterend hoe leeg er bepaalde dossiers over tjelangnjke monumenten bijliggen En dan maar wansmakelijke stuntreklames maken voor
radio en televisie over het Sint^onsretabel Kortom het ontbreekt het CVPPVV-stadsbestuur aan visie en k)eleid
Eugene Van Itterbeek,
VU-fraktie«oorzitter

Gemeenteraad Vorst

Franstalige partijen
willen niet besparen
Sedert jaren verzorgt het FDF-agglomerabebestuur van Brussel, op kosten
van de Brusselse tielastingtietaler, de
vuilmsophaling in Linket)eek en een
paar andere gemeenten in VlaamsBrabant De Brusselse agglomeratie
heeft in die gemeenten mets te zoeken, maar k)emoeit er zich mee om demonstratief de stelling te verdedigen
dat die randgemeenten tot «Ie tres
grand Bruxelles» zouden moeten behoren
Dat die agglomeratie meervoudig
bankroetier is, bielet haar met om kostelijke impenalistische plannen ten uitvoer te leggen en daarvoor de Brusselse bevolking via de vuilkarbelasting te
laten opdraaien
In de gemeenteraad van Vorst heeft
ons Volksunie-raadslid Herman Thunaux hiertegen een motie voorgedragen, die echter afgeketst werd door de
FDF-meerderheid, daarbij gesteund
door de Franstalige oppositiepartijen
PSC, PS en PL. zoals te verwachten
was ZIJ zijn immers op dat punt geen
haar beter dan het FDF zelve
De motie werd alleen gesteund door
de Volksunie, het CVP-raadslid, de
UDRT en een eenzaam Vlaams PS-lid
Het wordt hoog tijd dat met die agglomeratieraad eens orde op zaken gesteld w o r d t HIJ had namelijk al lang
herkozen moeten worden de mandaten van de leden zijn sedert jaren vervallen O p wat gelijkt een demokraöe,
wanneer raden en besturen met op geregelde tijden hun mandaten tjeves-

tigd moeten zien door de k i e z e r s '
Hier de tekst van de gewraakte motie
De gemeenteraad van Vorst, oog in
oog met de rampzalige financiële toestand van het
agglomeratiebestuur
van Brussel en van
verscheidene
Brusselse Gemeentebesturen
en bewust van de zware fiskale lasten, die
de bevolking van de 19 gemeenten
verpletteren, verzoekt het agglomeratiebestuur van Brussel dadelijk een
einde te stellen aan de kosteloze diensten, die ZIJ levert aan gemeentebesturen in Vlaams-Brabant, en met name
aan de vuilmsophaling, die zij op kosten van de Brusselse bevolking inricht
in Linkebeek en andere
gemeenten
buiten de agglomeratie

GROOT-KORTENBERG
Mijn «adressenvoorraad» van toekomstige «Wij»-lezers geraakt stilaan uitgeput
Met enkele proefnummers kan men
vele mensen overtuigen dat onze ontvoogdingsstrijd nog zware insfjanmngen vergt
Graag wil ik deze mensen k)ezoeken
en overtuigen Dat ik nu — reeds vele
jaren aaneen — vooraan sta in de
atKinnementenslag is enkel mogelijk
dank zij uw spontane medewerking
Een seintje is voldoende Jef Vinckx,
Mechelsesteenweg 67, 3071 ErpsKwerps, tel 75960.24
Uw oud papier zal ik — zoals voorheen — eveneens afhalen

studio
Week van 21
tot 27 maart 1980

TERVUREN
Zondag 15 u
KT
Mary Poppins
film van Walt Disney
met Julie Andrews
Zondag 18 u
K.T
Mission Galactica
The Cylon Attack
met Lorne Green
Vnjdag, zaterdag 20 u 30 K N T
Tweede week
Apocalypse Now
film van Francis Ford Ck>ppola
met M a r t n Sheen, Robert Duvall
Zondag,
maandag,
dinsdag,
woensdag 20 u 30
K NT
La Luna
van Bernardo Bertolucci
met Jill Clayburgh
Donderdag 20 u 30 NIVWF
KNT
Messer im Kopf
van Reinhard Hauff
met Bruno Ganz, Angela Winkler

KURSAAL TURNHOUT
Zaterdag, zondag, woensdag
15u
KT
Mary Poppins
film van Walt Disney
met Julie Andrews
Vrijdag 20 u 30 Zaterdag, zondag, woensdag 18 u
KT
Meteor
film van Ronald Neame
met Sean Connery, Natalie
Wood, Kari Malden
Zaterdag,
zondag, maandag,
dinsdag 20 u 30
KNT
La Dérobade
film van Daniel Duval
met Mana Schneider
NIVWF Woensdag 20 u 30
KNT
Taxi Driver
film van Martin Scorsese
met Robert De Niro

TIENEN
Vnjdag, zaterdag 20 u Zondag
15 u
K.T
De Dolle Kever
Vnjdag, zaterdag 22 u Zondag
19u30
KT
De Proefkonijnen
van Guido Hendnckx
met Jan Decleir, Chris Lomme,
Peter Fakser
Zondag
1 7 u 30
Maandag
20 u 30
KT
Zon, sneeuw en ski
film van Patnee Leconte
Zondag
21 u 30
Dinsdag,
woensdag 2 0 u 30
KNT
Bij de Bourgoisie
de verborgen seks
Senta Berger, Ornelli M u t
Donderdag 20 u 30
KNT
Taxi Driver
met Robert De Niro, Jodie Foster

LEUVEN 1
13 u 45, 19 u 45
KNT
Was heisst 'n hier Liebe
een film van Rote Guitze
16u,22u
KT
Kramer versus Kramer
van Rotjert Beton
met Dustin Hoffman, Meryl
Streep Justin Henry
18u,24u

KNT
Lavra
film van David Hamilton

LEUVEN 2
14u,20u
K.T
Kramer versus Kramer
met Dustin Hoffman, Meryl
Streep, Justin Henry
16u,22u
KNT
Badlands
van Terrence Maliek
met Martin Sheen, Sizzy Spacek
18u,24u
KNT
Play It again Sam
van Hertjert Ross
met W o o d y Allen, Diane Keaton

WIJ
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Te Tervuren

Voor Franse
gemeenteraadsleden
telt huishoudelijk
reglement niet!
Tervuren, laatste gemeente van het
arr. Leuven vooraleer je de faciliteitengemeenten betreedt en de olievlek
Brussel. Tervuren werd gezegend met
een stroom van Franstalige en anderstalige inwijkelingen die er zich, na jaren,
knusjes genesteld hebben dank zij een
onverantwoorde verkavelingspolitiek
van de vroegere cvp-gemeentebesturen.
Tot voor de fusie telde de gemeenteraad van Tervuren reeds 4 Franstalige

Firma
VAN DOOREN
Hout

Öcriüt
Bouwspecialiteiten
MARLIERl
Tel. 452.66.37
02/452.76.67

1700ASSE
Thuisbestelling
Toonzalen

verkozenen. Na de fusieperikelen
bleef dit aantal behouden, nu evenwel
op een totaal van 25 raadsleden. Geregeld laten zij punten aan de agenda
toevoegen. Dat onze taal tijdens hun
tussenkomsten meer dan geweld
wordt aangedaan, hoeft wel geen betoog. Maar hun stemmen brengen zij
nog altijd uit in die taal van Molière.
Aanvankelijk noteerde de gemeentesekretaris die als ongeldig. W i j vonden
dit al te gortig, protesteerden meermaals doch de CVP-burgemeester
van Tervuren nam nooit een hard
standpunt tegenover die raadsleden in.
Tijdens de gemeenteraad van 28 juni
7 9 verkregen wij dat hun houding
voortaan zou genotuleerd worden als
«geweigerd aan de stemming deel te
nemen.
De vier storen zich hieraan helemaal
niet en de burgemeester doet alsof zijn
neus bloedt Daarom besloot gemeenteraadslid Alex Vander Hulst even te
informeren bij de goevemeur van Brabant Na wat wachten — de situatie
moest degelijk onderzocht worden —
ontving hij volgend antwoord

In verband met de vraag gesteld in uw
voornoemde klacht moet ik er evenwel
op wijzen dat geen enkele
wettelijke
bepaling aan de gemeenteraad
een
tuchtrechtelijke
bevoegdheid
toekent
tegenover een of meer van zijn leden.
Een tjeslissing van de raad om de ongepaste houding van een raadslid vast
te stellen en te doen akteren in de notulen, wat zou dienen bieschouwd als
een blaam tegen het bewust raadslid,
zou dus niet wettelijk te verantwoorden zijn.
Indien een lid van de gemeenteraad de
orde stoort, kan de voorzitter hem tot
de orde roepen, eventueel met inschrijving in de notulen. Indien het
raadslid verder gaat de orde te verstoren blijft hem slechts een zaak te doen:
de zitting te schorsen of op te heffen.
De voorzitter is in geen geval gemacf)tigd een ordeverstorend lid van de gemeenteraad uit de zaal te doen verwijderen of een proces-verbaal
tegen
hem op te stellen.
De raad zelf kan evenmin een beslissing in die zin nemen aangezien hij op
grond van artikel 72 van de gemeentewet niet bevoegd is zich met de handhaving van de orde in de vergadering
rechtstreeks in te laten.
Tot daar de goevemeur van Brabant
Groot is de ontgoocheling die daaruit
voortvloeit Niettegenstaande een gemeenteraad met 19 stemmen tegen 3
de wijziging van 28/6 van het huishoudelijk reglement goedkeurde, kan men
tegen overtreders ervan niets beginnen. Integendeel, zij zijn wettelijk beschermd als raadsleden!
Z o ver staan wij dus: taalwetten en
huishoudelijke reglementen in een
Vlaamse gemeente mogen rustig overtreden worden door Franstaligen; nergens is er sprake van maatregelen
hiertegen. Z o lang wij geen eigen
Vlaams parlement hebben in een federaal België, staan wij machteloos. Of
zal de oplossing vlugger komen met
een «Republiek Vlaanderen?»

Grote belangstelling voor
debatavond te Rotselaar
De VUJO-kaderteden van het arrondissement Leuven hadden reeds een drukke namiddag achter de rug; samen werd de werking nagegaan van alle kernen
en van het arrondissementsbestuur. Inhoudelijk zeer sterk, met het oog strak
op de toekomst gericht kwam deze kaderdag zeker gepast; meteen kon dan
ook worden overgegaan tot de door VUJO- en VU-Rotselaar georganizeerde
debatavond. Het vooruitzicht van een knalfuif na het debat zorgde voor een
prachtig drieluik: bezinning, gesprek, informatie, en een doorzakkertje tot
(ruim) besluit
V U - en VUJO-Rotselaar hadden ook gezorgd voor een uniek panel: moderator
Willy Kuijpers, panelleden Eugeen Van Itterbeek (letterkundige en leraar), Andre De Samblanx (leraar en schepen van Aarschot), volksvertegenwoordiger
Joos Somers, VU-voorzitter Vic Anclaux.
De gespreksonderwerpen
waren duidelijk gericht op jongeren of personen
die met jonge mensen
samenwerken
of bezorgd zijn om hun toekomst: er
was ruimte voor debat of informatie
over studiekeuze
en
arbeidsmarkt
werkloosheid
en
jeugdwerkloosheid,
herscholing,
beschouwingen
rond
'Opnieuw gaan leven'.
Een voorstelling van de panelleden
mag overbodig fiebben gebleken, toch
werd op een bevattelijke en anekdotische manier de levenshop door de
personen zelf geschetst De schooljaren van Kwestor
Kuijpers
in het
Vlaams-afkerige kollege, de familiegeschiedenis van de 'koetsier van de Archevêque
Somers'
tot de huidige
Joos, de politieke en levensbeschouwelijke ervaringen van Eugeen en Andre De Samblanx.
De

werkloosheid

André De Samblanx wees o p de mentaliteitsverandering die er toch moet
komen: het zijn niet de jonge werklozen die de oorzaak van de huidige krisis zijn! Wel moeten w e ons in Vlaanderen gaan bezinnen over onze toekomst; wij moeten doodeenvoudig anders gaan leven.
Ook wees spreker o p een dringende
omvorming van ons onderwijssysteem. Hierin moet een herwaardering
van de handenarbeid worden ingebouwd. Ook moet men met een ruime
motivatie een studierichting aanvatten;
beroepsscholing moet worden gepromoveerd. De opleldingsmogelijkheden
van de R V A moeten worden uitgebreid tot alle leeftijdsgroepen en ruimere aanbiedingen bevatten.
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Wij moeten dringend tot een andere
levenswijze en tot wijzigingen in de sociale struktuur komen.

De krisis
Een «groot» w o o r d ; de huidige krisistoestand situeert zich niet alleen o p
ekonomisch vlak, zeker op sociaal en
faeschav/ngsvlak.
D e maatschappij w e r d een systeem,
met weinig typisch menselijke aspekten. waarden als taal en arbeid worden
ondergeschikt aan machtsbelangen,
sociale toestanden staan in funktie van
die belangen. Verpolitizering en verzuiling dragen er toe bij dat de maatschappij een chaotisch geheel w o r d t
wat sociale onrust meebrengt
D e ekonomische toestand w e r d grondig o p de korrel genomen door V U voorzitter Vic Anciaux. Na een kort
overzicht van hoe w e in de huidige situatie belandden, wees de voorzitter
er op dat een definitieve oplossing van
de problemen niet zodanig in «Belgisch
opzicht» moeten gezien worden, dan
wel in een ekonomisch zelfstandig
Vlaanderen. Het Vlaamse geld dat onrechtmatig Waalse niet meer rendabele industrie ondersteunt zou in die optiek voor eigen ekonomie kunnen gebruikt worden. Bovendien houdt fiskale autonomie ook in dat Vlaanderen
zelf beslist over het belastingstelsel,
zodat kan vermeden worden dat zelfstandige initiatieven worden kapotgemaakt door de belastingdruk.
Uiteraard hangt ons ekonomisch
zwakke land af van het ganse Westen,
zodat men oplossingen in internationaal perspektief dient te zien.

VUJO-Halle-Viivoorde nieuw
O p vrijdag 22 februari 1,1. koos V U J O
Halle-Vilvoorde (vervroegd) een nieuw
arrondissementeel komitee.
i^adat dit nieuwe komitee zichzelf uitbreidde door koóptatie en met de afgevaardigden naar de nationale raad,
ziet het er nu zo uit:
Eddy Denayer, voorzitter en afg. komitee naar nationale raad en arr VU-bestuur, Ninoofsestw 37, 1670 Pepingen
Luk Van Biesen, ondervoorzitter en
afg. komitee nationale raad, Wilderozenweg
1, 1950 Kraainem, 02731.01.78.
Mare Vandenhende, sekretans, Sluisvijverstr. 9, 1742 Ternat, 053-66.25.53
Ronny De Backer, penningmeester en
plvv. nationale raad, Massestraat 2,
1742 Ternat 02-582.26.66
Patnck Vanderzeypen, organizatle.
Rode Beukenlaan 70, 1970 Wezembeek-Oppem, 02-731.74.43
Eddy Wouters, propaganda. Ter Bronnenlaan 10, 3091 Berg
Stephane Rummens, vorming, Beigemsestw 146, 1850 Grimbergen, 02269.31.60
Kaat Peeters, Mechelseweg 62. 2920
Kapelle. 015-71.16.22
Renaat Minten, afg. arr. raad naar nationale raad. Oude Schapenbaan 27,

1850 Grimbergen, 02-251.6332
Geert Anciaux, plvv. nationale raad.
Klepperbaan 13. 1881 Meise-Oppem.
02-269.54.55
Sekretariaat V U J O Halle-Vilvoorde:
Kongresstraat 53 te 1000 Brussel
V U J O Halle-Vilvoorde geeft een
maandelijks
kaderkontaktblad
uit;
abonnement: 50 fr., te storten op rek.
nr 001-0890603-25 van Havik

Tombola
kinderkarnaval
te Mollem
Hier de uitslag van het kinderkamavalfeest van Mollem:
146 176 651 683 724 826 1525 1632
1680 1726 1831 2025 2283 2481 2817
2875 2921 3068 3124 3146 3194 3576
4307 4524 4623 4686 4743 4782 4982
5292 5512 5583 5695 5716 5727 6024
6149 6170 6255 6259 6370 6497 7951
7977 8011 8019 8416 9197 9621 9794
985310055101181016810591 10690
11071 11096 11238 11373 11411
11421 11486 11496 11503 11506
11570 11831 11873 11885 11938
Res. 4648 - 7699.
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ST.-TRUIDEN: Gespreksavond met kamerlid Hugo Schiltz in het
Kultuurcentrum. O m 20 uur.
A S : Verruimd ledenfeest in het teken van 10 jaar VU-infoblad
«Vrij-As» in de feestzaal Scherpenheuvel te A s vanaf 20 uur Met
4-gangen maaltijd, bier. muziek en dans. Inschrijven bij bestuursleden of door storting van 350 f r per persoon op rek. nr.
457-9110861-45 VU-As.
HERK-DE-STAD: VU-sympatizantenbal met stemmige muziek in
zaal Reehof. o m 21 uur in Schulen.

VVVG-Overpelt

Hageland herwaarderen
D e voorzitter stekle ook dat w e anders moeten gaan leven, een wil die bij
heel wat jongeren wel aanwezig is. Dit
zou wijzigingen in sociale strukturen inhouden, waardoor onze ekonomie
heel wat gezonder kan worden. Ekonomische heropleving zou. ook de
non-profit-sektor bevoordelen, zodat
ons ijveren voor een zelfstandig Vlaanderen met eigen financiën zeker geen
ijdele droom mag zijn.
Moderator WiHy Kuijpers pleitte voor
het gezond maken van de staatsfinanciën, waar niet altijd de politieke wil
voor aanwezig is. (5ok pleitte hij voor
een ekonomische herwaardering van
het Hageland, waar de steun van de
K M O ' s zeker niet mag ontbreken.
De slottoespraak van Vic Anciaux
stond in het teken van de inzet van de
jongeren. Het is aan hen o m scheefgegroeide maatschappelijke toestanden,
zoals de verpolitizering en verzuiling
van het openbaar leven, recht te zetten.
Kritisch zijn is een mooie deugd, vooral
indien men die kritiek benut o m tot een
andere en betere maatschappij te komen. Het engagement is een levensnoodzaak o m te komen tot een Vlaanderen waar men zich kan thuisvoelen,
een maatschappij ten dienste van diezelfde maatschappij.
Met een krachtig applaus en een dankwoord van Willy Kuijpers w e r d de debatavond afgerond.
Dank aan Willy, Vic. André. Eugeen en
Joos voor hun warme boodschap en
hun Inzet voor onze samenleving.
Hugo Noé

21-jarige jufrrouw met 4 j . lager
secundair onderwijs en 1 vervolmakingsjaar kantoorwerken
zoekt een passende betrekking
in het Brusselse.
Z i c h wenden tof volksvertegenwoordiger Dr J . Valkeniers,
Schepdaal.
(N181)

het jaar rond aktief!
Het Vlaams Verbond van Gepenskv
neerden-afdeling Overpelt liet ons zijn
aktiviteitenkalender kennen. Z o te zien
een meer dan aktieve afdeling.
— O p woensdag 26 maart houden
w e een boswandeling in Lommel-Kattebos.
— Donderdag 10 april reizen w e naar
Vtoesberg. V a n dóar zouden wij te
voet naar d'Hoppe wandelen waar wij
dan een spijshuls zullen opzoeken.
Vandaar reizen w e over Waterloo naar
huis terug.
— Zondag 27 april gaan w e naar het
Sportpaleis in Merksem voor het bijwonen van het Vlaams-Nationaal
Zangfeest Die reis gaat door in samenwerking met Davidsfonds Bree.
— Woensdag 7 mei reizen w e naar
Valkenburg in Nederland.
— Woensdag 21 mei maken wij een
wandeling in de omgeving van de
Tomp in Achel. Daarna brengen w e
een bezoek aan de Abdij St-Benediktus (Trappisten) aan de Achelse Kluia
— Woensdag 4 juni maken w e een
kruidenwandeling in de omgeving van
St-Oda. Fik Seymus zal ons vertrouwd
maken met het gebruik van de kruiden
uit de streek.
— Zondag 29 juni gaan w e op bedevaart naar de graven van de IJzer te
Diksmuide. Die reis zal doorgaan in samenwerking met het Davidsfonds.
— O p 6 september gaan w e op bezoek in de Ahrvallei in Duitsland.
— O p woensdag 15 oktober rijden
w e naar Genk voor een bezoek aan
Bokrijk.

Betoging tegen
de staatshervorming
De Vlaamse strijd- en kultuurverenigingen organizeren op 20 april a.s. te
Gent een nationale betoging tegen de
aan de gang zijnde staatshervorming.
De V U roept zijn leden op massaal te
Gent mee te betogen.

— Donderdag 6 november maken w e
een herfstwandeling in de bosrijke omgeving van Eksel en Lomnnel.
— Donderdag 11 december gaat in
de zaal Dutmala ons jaarlijks kerstfeest door met tombola. W e beginnen
het feest met een algemene vergadering, daarna een fijn eetmaal en ten
s b t t e de tombola.
Wie nog meer over dit rijk gevuld programma wil weten neemt best kontakt
op met het VW(3-sekretariaat Oude
Markt 18 te 3583 Overpelt

Een zonnige tuin het
hele jaar door!

HOBBYSERRES
•

Zeer sterke,
waterdichte

degelijke
en
konstruktie.

•

Uitvoering
met kitloze

•

Zeer eenvoudige
montage
en niet bet minste
onderhoud.

•

Vaste breedte van 2j80 m en
variërend
in
lengte
tot
10.60 m.

in
aluminium
beglazing.

Vraag ons vrijblijvend
priislijst'''

folder en

Serrebouw
DEFORCHE pvba
Gentseheerweg 120
8700 IZEGEM
Tel. 051/30.37.01 (4 1.)
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FW-Gent
hield denderend
feest!

Openbaar Centrum
voor Maatschappelijk
Welzijn — Aalst
De Raad van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van de stad Aalst, heeft een voltijdse betrekking van geneesheer-specialist in de pediatrie opengesteld.
De kandidaturen moeten bij ter post aangetekende
brief worden gestuurd aan de Voorzitter van het
OCMW, Gasthuisstraat 40, 9300 Aalst, en dienen met
de bewijsstukken uiterlijk op woensdag 23 april 1980
ter bestemming te zijn.
Overeenkomstig de bepalingen van titel V van de wet
tot ekonomische heroriëntering van 4-8-1978, genaamd anti-krisiswet, is de opengestelde betrekking
toegankelijk voor mannen en vrouwen tenzij het uitdrukkelijk anders is voorzien.
Bijkomende inlichtingen zijn op dat adres te verkrijgen bij de direktie van het ziekenhuis, (tel. 053-21.2393
- binnenpost 112).
(Adv. 72)

IH0NIN6 DERI

[MATRASSEN!
Presenteert U alles rechtstreeks
van fabriek naar verbruiker, gratis afgeleverd.

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

JEDDEN

^^^^^^

DONSDEKENS
LATTENBODEMS

v:

OOST-VLAANDEREN

O p zaterdagnamiddag 15 maart vierde
F W - G e n t haar jaarlijks gezinsfeest

KflLCriDCR

Oeze keer kwamen w e samen in de
parochiale zaal van Heilig Kerst te
G e n t In samenwerking met verschillende plaatselijke jeugdverenigingen,
o m V K S J , brachten w e meer dan 110
kinderen uit de buurt en van de leden
samen „
De volwassenen waren eveneens zeer tainjk aanwezig De animatie
w e r d verzorgd door Freddy Geimaert
en Maurice Dick die enn slaagden de
geestdriftige groep dne uur bezig te
houden Het is onbegonnen werk alle
dames te danken die de hele dag hun
medewerking verleenden aan dit zo
geslaagde initiatief, maar Mieke Boerguillioen en Jeanine Van Guyse verdienen een dnewerf hoera voor hun inzet

Maart
21

21

22
22

27

28

OPGELET!! ^
ALLES SLAAT
WEER OP!!
EN WIJ... DELEN
NOG GESCHENKEN UIT!!!
Maar u moet minstens eens naar de toonzaal in de fabriek
komen om te weten
— Hoe men aan een lattenbodem (2 pers.) komt
voor slechts
1 5 OO F
— Hoe men aan een twee persoons modern
tux-bed (zonder ressort) komt voor slechts
1000 F.
— Hoe men aan een plooibedje (1 pers. • zonder matras) komt voor slechts 250 F.
ENZ. ENL ENL HET IS ONGELOOFLUKÜ!
En bovenop zult U weten hoe men aan een GRATIS Palingfeestmaal komt

DAT ALLES ZULT U WETEN NA EEN
BEZOEK AAN ONZE TOONZAAL!!

U MOET HET ZIEN OM
GALGENBERG 52 HET TE KUNNEN GELOVEN

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

9290 BERLARE
Op 200 m van de Rijkssschool
Besteldienst Kurth
Tel 052-42 34 00

29

29

29

30

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-OVERIVIERE-UITBERGEN Kleinkunstavond met Will
Ferdy's totaalshow 80 Om 20 uur in feestzaal -Wong» te Overmere-Donk Inkom 100 fr Voorverkoop 70 fr Gratis tombola
Org V U J O Groot-Berlare
ERPE-MERE 3de VU-bal van schepen Van Durme in zaal Zanzibar Dorp, Erpe O m 21 uur Orkest A Baert
MERELBEKE 4de Lentereceptie om 19 u 30 in zaal Sint-Elooi,
Gaveresteenweg 513 Gastspreker prof U übbrecht over «Oosterse filosofie voor de Westerse mens» Organizatie FV-Merelbeke
LEDE-1 ste les over het gemeentebeleid om 20 u 30 in het kultureel centrum (dorp) Tema «Inspraak en filosofie van het gemeentebeleid»
ST-DENIJS-WESTREM; VU-lentegnll om 20 uur in het restaurant (Dolmar, kortnjksesteenweg 55 In aanwezigheid van Kamerlid Hugo Schiltz Inschnjven 475 frypers bij Jos Sleurs, Rodenbachlaan 1, tel 2 2 5 2 5 7
SINAAI-BELSELE Gezellig Ommekaar om 20 uur in Dorpspaleis. Vleeshouwersstraat 31 te Sinaai Koud buffet 400 fr Inschr
De Poortere, 031-724036 of L Verstraete, 031-724370
ERTVELDE- Bal van de Leeuw in samenwerking met EvergemSleidinge Om 20 u 30 in zaal Atlantis, Hospitaalstraat Orkest
The Bartels Inkom 100 fr
APPELTERRE-OUTER-VOORDE: Palingfestijn in zaal Jachthoorn, Kerkstraat 73 te Outer (Lebbeke) Vanaf 18 uur Ook op
zondag 30 maart van 11 u 30 tot 14 u 30 en van 17 u tot 20 uur
MERELBEKE Volksumedag in zaal Driekoningen, Hundelgemsesteenweg 656 (dorp) O m 12 u receptie en opening tentoonstelling «20 jaar Weergalm» Ook stand van L Dosfel-Vormingsinstituut O m 13 u feestmaal met tafelrede door algemeen voorzitter Vik Anciaux Om 16 u 30 filmvoorstelling door de TAK-filmploeg over Komen, de Voer en «De Slag om Schaarbeek- Na
filmvoorstelling gezellig samenzijn Inschnjven bij bestuursleden

WEST-VU\ANDEREN
Maart
21

VEURNE Opvoering van de daverende klucht «De mirakelmakers» door Volkstoneel voor Frans-Vlaanderen (Westouter) O m
''O uur in zaal Sf-Jozef Organizatie Vlaamse Vriendenknng
Veurne Ambacht

Vic Anciaux en Maurits Coppieters te Kortrijk

21

Ontmoeting Vlaanderen Europa

DE H A A N Spreekbeurt door Jaak Vandemeulebroucke over
politieke toestand in Vlaanderen met diareeks over -Evolutie van
de Vlaamse Beweging tot vandaag» Om 20 uur in zaal Georgy's,
Leopoldlaan Toegang gratis

23

D A M M E : Film en diamontage over de penkelen in de Voerstreek
om 19 uur in zaal Rosthune Kultureel (Centrum, Stationsstraat Inkom 30 fr

30

GISTEL Gezinswandeling richting Koksijde doorheen de duinen
langs het Paardevisserswandelpad Onder leiding van Herman
Peel Start wandeling op de parking van de Hoge Blekker Om
13 u 45 vertrek met auto op de markt te Gistel

Het arrondissementeel bestuur van de
Volksunie Kortnjk heeft twee van de
meest markante voormannen van de
Volksunie uitgenodigd
O p vrijdag 28 maart a s komt Maunts
Coppieters, Europees VU-parlementslid zijn (belangrijke) aktiviteiten in het
Europees Parlement uiteenzetten
Met heel veel belangstelling zullen de
Kortrijkse flaminganten (die meteen
het bewijs zullen leveren dat zij er een
niet-eng-territoriale visie op nahouden)
er de eminente spreker horen uiteenzetten hoe hij er na ontelbare moeilijkheden in geslaagd is een eigen fraktie
(de Technische Koordinatiegroep) op
te nchten, waardoor onverwachte mogelijkheden voor onze vertegenwoordiger werden geopend
Graag zullen wij hem horen verslag uitbrengen over zijn onstuitbare aktiviteiten, zijn vele ontwerp-resoluties ( o m
inzake kernenergie met verzoek tot
aanpak van alternatieve energiebronnen, over hongersnood in de wereld,
over de oprichting van een kommissie
over het statuut van de vrouw, over de
stopzetting van kweekreaktoren en
het houden van hoorzittingen over
projekten van Malville en Kalkar, over
kernbewapening en over de Sovjetrussische inval in Afghanistan)
Grote interesse mag de gastspreker
verwachten
omtrent
zijn
groots
projekt 1980 Het organizeren van een
groot Europees parlementair debat

Nieuw leven
te Veurne
O p 14 maart II werd bij Werner Vanoverschelde en Nadine Ameloot een
dochtertje, Annelies, geboren Aan de
ouders, meter mevrouw Ameloot-Leuridan en peter Vanoverschelde-Masscheleyn onze hartelijkste gelukwensen bij dit nieuwe leven i
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over regionalisme, het intensiveren
van ontwerpresoluties over o m ruilverkaveling, mensenrechten, amnestie, het konkreet gestalte geven aan de
Europese Vrije Alliantie, het organizeren van een internationale dialoogdag
over de voornoemde alliantie, enz zijn
alle gesprekstema's die ook de leek op
Europees vlak moeten boeien
Arrondissement doorgelicht
Een tweede met minder belangnjk
gastspreker is algemeen Volksunievoorzitter Vic Anciaux
Hem in «WIJ»-nationaal voorstellen is
uiteraard volkomen overt)odig Alleen
willen WIJ benadrukken dat hij in Kortrijk reeds lang tot de gekende (en dus
beminde) personaliteiten behoort Zijn
komst wordt steeds met algehele belangstelling tegenmoet gezien
HIJ houdt op vrijdag 28 maart a s in de
Stadsschouwburg de slottoespraak
Welk flamingant zou op een dergelijke
avond durven afwezig b l i j v e n '
Tussendoor zijn er stands te bezichtigen, waarbij de meest recente dokumentatie over onze partij en over het
Dosfelinstituut wordt voorgesteld
Uiteindelijk — wat hoegenaamd met
zonder belang is — wordt kosteloos
een brochure verspreid waarbij de
deelnemers aan de ontmoetingsavond
uitvoeng worden voorgelicht over de
stand van zaken en de werking van de
Volksunie zoals de situatie zich in het
arrondissement
Kortnjk
voordoet
Deze brochure (die hopelijk onmisbaar
zal worden) zal ook een en ander toelichten omtrent de Vlaamse orgamzaties in het arrondissement (lukraak vermeld
FVV, West-Flandna, V U J O ,
enz )
Graag maak ik van de gelegenheid gebruik om de doorzetters van het arrondissementeel bestuur, die tijd noch
moeite onverlet hebben gelaten opdat
deze voor onze arrondissementele
werking toch veelbetekenende avond

zou slagen, oprecht te danken U w
aanwezigheid zal voor hen een werkelijke stimulans zijn om verder te werken
. - j j „ .^
Eddy Debusschere
Arrondissementele voorzitter

VU-Alveringem 10 jaar jong

Hugo Schiltz sprak te Alveringem
Hugo Schiltz bezorgde VU-Alvenngem een onvergetelijke vienng van
het 10-jarig bestaan Zijn naam op de
propaganda vooraf zorgde dat een
week voor de vienng restaurant «De
Drie Ridders» volgeboekt was Sommigen waren van ver gekomen om
Hugo Schiltz te horen en te zien Toen
hij aankwam barstte een spontaan applaus los en da sfeer was er Jaak
Vandemeulebroucke leidde de exvoorzitter in Daarna nam Hugo
Schiltz zelf het woord Zeer duidelijk
schetste hij voor de aanwezigen de
evolutie der laatste jaren en de rol die
de V U daann speelde De «grendel»
van het tjegin der zeventiger jaren
w e r d in zijn juiste betekenis geschetst het IS de grote misstap gew e e s t met katastrofale gevolgen
voor de Vlaamse Beweging van nu In
die kontekst plaatste Schiltz het latere
Egmontpakt dat zowel voor als tegen
had, maar een poging was om uit die
knelsituate te geraken Voor de toekomst bezwoer H Schiltz ons eendrachtig te stnjden aan de zijde van
de enige partij die Vlaanderen garanties wil bieden, de Volksunie «Samen
sterk» was zijn boodschap Na deze
toespraak werd aan H Schiltz een
mand met typische eetwaren uit de
Westhoek aangeboden als hennne-

nng aan de vienng van 8 maart Toen
werd deze vienng in oppertseste
stemming verdergezet Het optreden
van Kapardoes, een Diksmuidse kabaretgroep, viel sterk in de smaak van
het publiek
Een tombola spijsde verder de V U kas en de avond werd «uitgevierd» op
de tonen van discobar Space Het
was tegen de morgen toen de laatste
vierders de huisdeur achter zich
dichtklapten
WIJ moeten als VU-Alvenngem na dit
feest werkelijk vele mensen danken
H Schiltz, Jaak Vandemeulebroucke,
maar ook onze voorzitter G Vanoverschelde, die de hele vienng «regisseerde»
Spijtig w e r d op die manier ook duidelijk gesteld dat onze voorzitter, die
binnenkort naar Loppem verhuist een
leemte zal achterlaten Jaak Vandemeulebroucke kondigde echter aan
dat G Vanoverschelde provinciaal
verantwoordelijke wordt voor de V U denkgroep over het Vlaanderen van
de toekomst Z o zal hij wellicht de V U
nog betere diensten kunnen bewijzen
Tenslotte dankt VU-Alvenngem ook
de vele sympatisanten uit nabunge afdelingen, waarvan enkelen de eer

voor zich mochten opeisen bij de
wieg van VU-Alvenngem te hebben
gestaan Zo'n avond willen wij elk jaar
beleven Een kaderlid put er een ontzettende voorraad entoesiasme uit
G Bruneel

Hulde aan
Bert Plovier
te Brugge
O p II vnjdag 14 maart is door het
Brugs gemeentebestuur en de Brugse
sportraad hulde gebracht aan Bert FTovier, stichter en animator van de
Vlaamse Liga voor Judo Aan volksv
Rat Declercq kwam het toe de «laudatio» van de gevierde uit te spreken Samen hebben ze immers in niet gennge
mate inspanningen geleverd, eerst om
in gans Vlaanderen met de Vlaamse
liga van de grond te geraken en later,
toen de prestaties en de erkenning er
waren, om de judosport verder te propageren Het zal judoka Bert Rovier
aangenaam geweest zijn te ervaren
hoeveel van zijn ex-pupillen metterdaad de hulde luister kwamen bijzetten
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OPENBAAR CENTRUM VOOR
MAATSCHAPPELIJK WELZIJN
VAN BRUGGE
Te begeven in het Algemeen Ziekenhuis Sint-Jan te
Brugge: een plaats van FULL-TIME ADJUNKTGENEESHEER in de dienst DERMATOLOGIE.
Vereiste voorwaarden:
1. Van onberispelijk gedrag zijn;
2. De burgerlijke en politieke rechten genieten;
3. Erkend zijn als dermatoloog;
4. Aan de dienstplichtwetten voldoen;
5. Lichamelijk geschikt zijn;
6. Verplichting te Brugge gevestigd te zijn, 1 jaar na
het einde van de proefperiode van 3 jaar.
De aanvragen, vergezeld van de bewijsstukken van
specializatie en van erkenning en een afschrift van
diploma en curriculum vitae, zullen moeten mgediend worden vóór 30 april 1980, aan de heer Voorzitter van het Openbaar Ministerie voor Maatschappelijk Welzijn, Karthuizerinnenstraat 4, 8000 Brugge.
(Adv. 671

Te begeven in het Algemeen Ziekenhuis Sint-Jan te
Brugge: een plaats van FULL-TIME ADJUNKTGENEESHEER in de dienst ORTOPEDIE.
Vereiste voorwaarden:
1. Van onberispelijk gedrag zijn;
2. De burgerlijke en politieke rechten genieten;
3. Erkend zijn als geneesheer-specialist in de ortopedie;
4. Aan de dienstplichtwetten voldoen;
5. Lichamelijk geschikt zijn;
6. Verplichting te Brugge gevestigd te zijn, 1 jaar na
het einde van de proefperiode van 3 jaar.
De aanvragen, vergezeld van de bewijsstukken van
specializatie en van erkenning en een afschrift van
diploma en curriculum vitae, zullen moeten ingediend worden vóór 30 april 1980, aan de heer Voorzitter van het Openbaar Ministerie voor Maatschappelijk Welzijn, Karthuizerinnenstraat 4, 8000 Brugge.
(Adv. 88)

Te begeven in het Algemeen Ziekenhuis Sint-Jan te
Brugge: een plaats van FULL-TIME ADJUNKTGENEESHEER in de dienst STOMATOLOGIE.
Vereiste voorwaarden:
1. Van onberispelijk gedrag zijn;
2. De burgerlijke en politieke rechten genieten;
3. Erkend zijn als geneesheer-stomatoloog;
4. Aan d^ dienstplichtwetten voldoen;
5. Lichamelijk geschikt zijn;
6. Verplichting te Brugge gevestigd te zijn, 1 jaar n a
het eir^de van de proefperiode van 3 jaar.
De aanvijagen, vergezeld van de bewijsstukken van
specializatie en van erkenning en een afschrift van
diploma èn curriculum vitae, zullen moeten ingediend worpen vóór 30 april 1980, aan de heer Voorzitter van het Openbaar Ministerie voor Maatschappelijk Welzijn, Karthuizerinnenstraat 4, 8000 Brugge
(Adv. 69)

Roeselare:
waar Rodenbach nog leeft?
In de zaal «Het Damberd» te Roeselare
was het donderdag II een drukte van
jewelste Een glunderende VU-voorzitter Jan Lefere leidde de avond in Hij
wees op het zinvolle, het aktuele van
een Rodenbachherdenking Hij verwees met nadruk op het strijdbare element in Rodenbach en zijn werken Uit
deze werken droeg M Vandenberghe
dan enkele gloedvolle gedichten voor
Met een warm applaus werd overgegaan
naar
de
hoofdbrok,
de
Rodenbachfilm van 1956 Deze werd
op luimige wijze door de maker, de h
Etienne Lefere ingeleid
Voor velen was het een blij weerzien,
voor anderen een verrassende kijk op
die wondermooie stoet Fierheid en bewondering ook voor wat Roeselare
met het stadsbestuur van toen aankon
Iemand zei «Heb je gezien welke personaliteiten men toen te Roeselare
kreeg, wat de stad tóén aandurfde, die
machtige organizatie van Antoon Vanderplaetse en die schitterende kos-

Wielsbeke rouwt
Onze goede vriend Albert Bracke, uit
Wielsbeke is lieengegaan, amper 42
jaar oud. Albert was altijd vriendelijk
en opgewekt Nooit was hij kwaad,
zijn woorden woog hij af, steeds was
hij altijd en overal bereid te helpen.
Als schatbewaarder van onze afdeling Ooigem/Wielsbeke verzorgde
hij zijn soms ondankbare taak tot in
de kleinste details. Nooit was iets te
veel gevraagd. Niets kon hij weigeren aan zijn vrienden. Nog zaterdag
laatstleden was hij zoals altijd druk
in de weer opdat ons jaarlijks ledensouper terug een sukses zou worden. Het werd een sukses en Albert
was gelukkig. Helaas, amper 3 dagen
later, werd zijn levenskoord, gans onverwacht afgeknakt door die ene fatale hartinfarct
De liefdevolle band met zijn vrouw,
zijn drie kinderen en zijn vrienden
werd meedogenloos gebroken. Wij
kunnen slechts deemoedig het hoofd
buigen en gelaten aanvaarden wat
gebeurde met die enige hoop dat Albert hiervoor zal beloond worden in
het hiernamaals. Aan zijn trouwe
echtgenote, zijn goede kinderen en
achtbare familie biedt de V U haar
kristelijke deelneming aan.
Vaarwel mijn broeder, bedankt, wij
zullen steeds aan u denken.
José

In memoriam Ach iel Verstraete
Vanuit Mendoze in Argentinië bereikte ons het bericht dat mr. Achiel Verstraete er op 10 maart, 81 jaar oud,
overleden is.
Zijn tijdgenoten die hem van nabij
gekend hebben spreken in lovende
bewoordingen over hem. Achiel Verstraete is steeds een beminnelijke en
redelijke man geweest die tot het einde van zijn dagen rotsvast is blijven
geloven in het Vlaams-nationalisme.
De weesjongen, geboren te Kaaskerke op 27 oktober 1898, diende zijn humaniorastudies aan het St-Jozefskollege te Turnhout te onderbreken
voor het geweld van de Eerste Wereldoorlog. Hij werd naar Frankrijk
geëvacueerd, daar bij het Belgisch
leger ingelijfd en raakte gewond bij
het laatste offensief.
Na de oorlog werd Achiel Verstaete
bediende bij de Brusselse Kommissie van Openbare Onderstand en
ging na zijn huwelijk te Ninove wonen. Samen met Ernest van de Berghe was hij zeer bedrijvig tussen Ninove en Aalst en in de kleine dorpen
langs de Dender. Door zijn veelvuldige kontakten met de gewone militant
werd Achiel Verstraete door iedereen in hoge mate geacht temeer omdat hij gepast raad kon geven en
door zijn gezond verstand een klare
kijk had op mensen en toestanden.
Na het overlijden van zijn echtgenote
nam hij de humanioraboeken opnieuw uit de kast en ging latijn en
grieks studeren, langs de centrale eksamenkommissie promoveerde hij
tot doctor in de Rechten aan de VUB.
Na de oprichting van het V N V eind
1933 werd Achiel Verstraete op

'U.

Wië t «

vraag van Tony Herbert naar WestVlaanderen gestuurd met de opdracht er de invloed van Joris Van
Severen in te dijken en wat administratieve orde te brengen in de wildgroei van de toenmalige Vlaams-nationale pers. Verstraete ging te Diksmuide wonen, liet zich inschrijven
aan de balie te leper en werd allengs
één van de meest trouwe vrienden
van Jeroom Leuridan. Beiden hebben
ze een groot deel in de uitbouw van
het Vlaams-nationalisme in WestVlaanderen, Verstraete werd arrondissementeel VNV-leider voor leper.
Hij huwde voor een tweede maal, dit
keer met een juffrouw Ryckeboer, die
de zuster van de burgemeester van
Kortrijk was.
Maar Verstraete keerde terug naar
Oost-Vlaanderen, dit keer om er op
vraag van Hendrik Elias de senaatslijst voor het arr. Gent-Eekio aan te
trekken, hij werd tot senator verkozen.
In 1941 riep Gerard Romsée, die toen
sekretaris-generaal van Binnenlandse Zaken was, hem om zijn kabinetschef te worden wat hij tot in 1943
bleef. In datzelfde jaar zou Achiel
Verstraete ook goeverneur voor
Oost-Vlaanderen worden.
De uitspraak van het Belgisch gerecht na de bevrijding was voor hem
niet mals. Verstraete werd bij verstek
ter dood veroordeeld maar hield zich
tot 1946 ondergedoken. In verschillende etappen, door Zwitserland en
Spanje, geraakte hij twee jaar later in
Argentinië waar hij acht zware jaren
van aanpassing doormaakte. In het

midden van de vijftiger jaren richtte
hij in Mendoza aan de voet van het
Andesgebergte een bedrijf in breiwerk op dat niet alleen voor Argentinië werkte maar ook voor Chili uitvoerde.
Het echtpaar Verstraete-Ryckeboer
woonde in een plaats die eigenaardig
genoeg Boulogne-sur-Mer noemde
en kreeg drie kinderen waarvan de
twee jongens aan de KUL te Leuven
kwamen studeren, de dochter nam de
leiding van het bedrijf over. Achiel
Verstraete bleef van uit het verre Latijns-Amerika de Vlaamse beweging
op de voet volgen, hij was lid van de
vereniging Vlamingen in Argentinië
en schreef regelmatig in hun tijdschrift «De SchakeU.
Achiel Verstraete is tijdens zijn verbanning drie keer naar Vlaanderen
gekomen, een eerste keer klandestien naar Frans-Vlaanderen waar hij
zijn tijdgenoten en vrienden Elias,
Romsee en Nest van den Berghe
mocht weerzien. In de zeventiger
jaren kwam hij nog tweemaal naar
Vlaanderen om afscheid te nemen
van zijn vrienden uit West- en OostDeze dagen bereikte ons het bericht
dat hij overleden is, hij was een goede man, radikaal maar met begrip
voor de afwijkende mening van anderen. Aan mevrouw Verstraete-Ryckeboer, de familie in Argentinië en in
Vlaanderen bieden wij onze innige
deelneming in de rouw aan.
Mevrouw
Verstraete-Ryckeboer
woont in 1541 te Boulogne-sur-Mer
te Mendoza Argentinië.

tuums van Arno B r y s ' En zag jij ook
welke mooie gebouwen Roeselare
toen nog b e z a f >•
Na de pauze kregen wij het tweede
optreden van M Vandenberghe, evenals het tweede gedeelte van de film
met het Rodenbachspel Het was opvallend hoe de zaal telkens spontaan
meezong bij de gekende Vlaamse liederen In haar slotwoord kon de voorzitster der Vlaamse Vrouwen Annie
Pottie-Kindt dan ook met dank terugkijken op deze welgevulde, geslaagde
avond In haar dankwoord betrok zij
ook het publiek dat entoesiast en fier
dit Rodenbachjaar wil ingaan Fier om
wat ZIJ zelf (ook de werkgroep van de
Rodenbachwijk was aanwezig) dit jaar
durven en zullen aanpakken en uitwerken Hier kon de voorzitster met nalaten even vinnig naar het stadsbestuur
te wijzen met het verwijt van haar weinig entoesiaste en dus ook — magere
— inzet voor dit Rodenbachjaar
Maar met een vrolijke noot, bloemen
voor de medewerkers en een gulle
pint -Rodenbach» werd deze Rodenbachavond besloten Deze avond was
een organizatie van Vlaamse Vrouwen
en VU-Roeselare

Rouw
in O.V.D.
Veurne
O p 1 februari overleed Audomarus
Dewutf, Vlaamse oud-stnjder, gewezen lid van de gemeenteraad van Gijvennkhove, waar hij ook onder enorme deelneming begraven werd Hij
was de schoonvader van onze kantonnale gevolmachtigde Bert Huyghe,
stadsontvanger van Veurne en vader
van gemeenteraadslid Roger Dewulf,
die destijds nog in de moeilijke tijden
op de VU-parlementslijSt kandideerde
Een Vlaamse familie uit één stuk.
Onze innige deelneming gaat dan ook
naar mevr. Huyghe en de ovenge familie.
Bredene
O p 2 maart overleed Jef Vanmaercke, geboortig van Avelgem, de waard
van ons vergaderlokaal Petra in de
Driftweg. Onze afdeling verliest met
hem een enorme morele doch ook
matenele steun Aan de naastt)estaanden onze innige deelneming en
aan Jef onze beste dank
Oostende Vuuiioren
en S t a d
O p 8 maart ging ons lid Frans Deveirman van ons heen en w e r d vorige
donderdag naar zijn laatste rustplaats
gedragen Hl] was de vader van Elsie
en de schoonvader van Jean-Pierre
St-Martin, ons wijkraadslld op de
Vuurtoren. Aan Mevrouw, aan Jaklien
en Elsie en de overige familieleden
onze innige deelneming bij dit smartelijk verlies.

Gemeente
Middelkerke

OCMW-BRUGGE
Aanleggen werfreserve
— gegradueerde verpleegkundigen
— gebrevetteerde verpleegkundigen
geldig tot 31 juli 1982
Voorwaarden tot
deelneming a a n het eksamen:
1. Gewone admmistratieve
voorwaarden.
2. Leeftijd: de leeftijdsgrens
van 45 jaar niet overschreden
hebben bij mdiensttreding.
Voor de in dienst zijnde personeelsleden en voor de personeelsleden komende van
andere openbare besturen
geldt inzake deze leeftijdsgrens volgende regeling: op
65-jarige leeftijd ten minste
20 pensioenaanspraak verlenende dienstjaren kunnen
laten gelden voor pensionering door de Omslagkas voor
Gemeentelijke Pensioenen.
3 Diploma of brevet volgens
te begeven funktie: gegradueerde verpleegkundigen:
diploma van gegradueerde
ziekenverpleegkundige; gebrevetteerde verpleegkundigen brevet van gebrevetteerde
ziekenverpleegkundige.
De kandidaat gegradueerd
en gebrevetteerd verpleegkundigen, die het laatste studiejaar volgen voor het verwerven van het voorziene diploma of brevet, worden
eveneens te uitzonderlijken
titel toegelaten tot het aanwervingseksamen:
ingeval
van slagen wordt hun indiensttreding of hun inschrijving op de werfreserve alleszins afhankelijk gesteld van
het overleggen vóór l-10-'80
van het voorgeschreven diploma of brevet of een getuigschrift dat voornoemd diploma of brevet behaald
werd.
4. Slagen in een vergelijkend
aanwervingseksamen
voor
gegradueerde of gebrevetteerde verpleegkundige.
Weddeschaal tegen
indexcijfer 196,07%:
a) gegradueerde verpleegkundige: 1.55 (eindwedde
1.77): 394.885 - 744.462 in 27
jaar.
b) gebrevetteerde verpleegkundige: 1.43 (eindwedde
1.55): 361.632 - 635.557 in 27
jaar.
Inschrijvingsgeld:
— 200 frank voor gegradueerde verpleegkundigen;
— 150 frank voor gebrevetteerde verpleegkundigen te
storten op P.R. nr. 00000995.81-59 van het AZ SintJan, Ruddershove te 8000
Brugge, vóór 5 april 1980 met
vermelding: «inschrijving eksamen van gegradueerde of
gebrevetteerde verpleegkundige».

Bekendmaking
Het Kollege van Burgemeester en Schepenen van de ge- In te sturen:
meente Middelkerke brengt uiterlijk tegen 5 april 1980
ter kennis dat volgende be- aan de Personeelsdienst van
trekkingen te begeven zijn:
het OCMW-Brugge, AZ SintJan, Ruddershove te 8000
— tijdelijke bader-redders;
.Brugge: geschreven aan— tijdelijke zomerklerken;
— tijdelijke monitoren va- vraag deelneming eksamen,
recent bewijs goed zedelijk
kantiescholen;
— tijdelijke
schoonmaak- gedrag, geboorteakte, dienstplichtattest, voor eensluisters/schoonmakers.
dend verklaard afschrift van
Voorwaarden en inlichtin- diploma of brevet of een
gen zijn te bekomen in het schoolgetuigschrift waaruit
gemeentehuis - Personeels- blijkt dat het laatste jaar gedienst.
volgd wordt voor gegraAanvragen in te dienen ten dueerde of gebrevetteerde
laatste tegen 15 april 1980.
verpleegkundige.
(Adv.64)
(Adv.)
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Aanbevolen huizen
Boekfianfliel

PVBA VAN IMPE & Zonen
Steen- en marmerhouwerij

BLOEMEN «ERIKA>
Kerkstraat 23.
2650 B O O M
Tel. 031-88.01.60.

Bnistraat 41
HAALTERT
Tel. 053-21.22.48

Schoolgerief ' ' Tekengerief Boekengerief - Tijdschriften Dagbladen
Verantwoord speelgoed!
S C H A L U I N 74. A A R S C H O T
Tel. 016-56.93.34

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

KEUKENS - SANITAIR
VERWARMING

MATRASSEN PLATTEAU

VAN DER CRUYS

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

Assesteenweg 65, TERNAT
Tel. 582.14.41
Toonzaal alle dagen open
van 9-19 u. Zondag gesloten.

Platteau-Lievens, Portugeesstraat 9.
1780 Teralfene.
Tel. 053-66.74.56.

De prijsbreker
Groenstraat 84, 2000 ANTWERPEN
Tel. 031-36.45.31.

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

BINNENHUISINRICHTING
STROOCA
Galerij «de Gapaert».
Molenstraat 45. 9300 Aalst.
Tel. 053-70.32.19.

TAVERNIER pvba

Binnenstraat 32
9300 A A L S T
Tel. 053-21.42.07

Zondag en maandag gesloten.

DE CRAEN ROM pvba

DROOGKUIS - WASSERIJ

Molenstraat 78
NIEUWENRODE
Tel. 015-71.12.40

BEDRIJFSKLEDIJ ST-PIETER
Kollegestraat 33, 2400 M O L

Verwarming - stoom - sanitair.
Alle herstellingen.

014-31.13.76

STUDIO
DANN

te Niel.
Antwerpstraat 164-177

02-428.69.84

Stijlmeubelen -f kleinmeubelen.
— Industriële fotografie
— Mode/architektuur
— Huwelijksreportages.

Ed. Claessenlaan 50-52
alle moderne meubelen.

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

van het goede meubel
O p e n van 10 tot 19 u. 30.

Alle bloemen en planten.

Meubelmagazijnen
DE KLEINE WINST

Tel. 031-8813.16.
Meer
dan
3.000 m2
's Maandags gestoten.

toonzalen.

Leon Theodorstraat 36.
1090 Brussel

Tel 0 1 1 - 5 3 4 3 4 9

INTRAFORMEuropameubel

Gelegetiheidsgriifiek, Huwelijk • Geboorte • Zelfklevende pl.ikb.tnd en
etiketten Houten drukletters - Reklanie-kalenders.

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

NV Reinigingswerken
PEETERMANS

FRANSSENS OPTIEK:

Onderhoud en restauratie
gebouwen.

I

Silhouette
Marwitz
Rodenslock

Herentalsebaan 340
Deurne-Z. - Tel. 21.08.96
Kerkstraat 44 - A n t w e r p e n
Tel. 35.65.75

Selsaetenstraat 28
2220 W o m m e l g e m
Tel. 031-53.95.30 en 53.75.75.

KLEDING LENDERS

PVBA DE BISSCHOP

B + M

Sint-Damiaanstraat 41
WOMMELGEM
Tel. 031-53.70.39

Gentsestraat 35. 9300 Aalst
Tel. 053-21.90.01.

8 o u w p r o m o t o r e n en
daktimmerwerken.

Dames-, heren- en kinderkleding.

Oe meest gespecializeerde
warenzaak.

ijzer-

Meester Hunninckstraat 47
9472 D E N D E R L E E U W
Tel 053-66.89.73

<
Lederwaren-Parfumerie
VAN REETH

Dames en heren, in uw belang
wendt u voor uw

IO%vr.V.U.Ieden

AntvKerpsestraat 44
2640 NIEL
Tel. 031-88.11.19

SCHILDER-BEHANGWERKEN
en VLOERBEKLEDINGEN

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

tot mannen van het vak

ADOLF CLAES EN ZONEN

Kleinlederwaren
reisartikelen handschoenen.

Kerk w e g 8. 1760 Roosdaal-Strijtem
Tel. 054-33.37.56

MEUBELEN MOENS

handtassen
regenschermen

VERDELER V O L K S W A G E N - A U D I

ZANHER

KUNSTGEBITTEN
HERSTELLINGEN

Tandheelkundig Laboratorium
V A N DER K L E U N
Chazallaan 83
1030 Brussel (Schaarbeek)
02-734.06.43
Na 18 u. 425.46.42

wasautomaten, koelksisten, diepvriezers en verwarming:
Zanker-center Gilbert Dezutter,
Wingenestraat 7, 9880 MariaAalter. Tel. 091-74.19.50.
Duitse topkwaliteit met goede
service. Zeer lage prijzen.

LEON KESTELOOTVERMEYLEN
Begrafenissen - Krematies

LUKOS p.v.b.a.
Ringmappen - dokumenthouder pochetten - snelhechters - offertemappen.

Pannestraat 211,
8480 VEURNE
Tel. 058-31.19.09.

Fortstraat 27
2510 MORTSEL
Tel 031-49.35.07.

GALERIJ DE KEIZER
Exclusiviteit: salons
schilderijen
lustrerie
Z a a k v o e r d e r Staf
Tot 30 april:

Kiesekoms

kleinmeubelen
geschenkartikelen
Keizerslraat 2
TERNAT
Ti eel,: : 0u2. -- 5o8o2^ ^22.22
^.^,

20 o/o kortingoponze vastgestelde prijzen

Middenstanders, hier de aanbevolen ruimte
voor uw publicitaire boodschap

20 MAART 1980

West

Liltoral

Leopold II laan 212
8458 O O S T D U I N K E R K E
Tel 058-51.2629
(woensdag gesloten)

VERVOER-VERHUIZINGEN

W A S S E N V A N ALLE RUITEN

Laadruimte van 30 tol 50 m3

Aalsterse Glazenwasserlj

VECOVEN Jozef

Gebr. ALLOO
Raphael en Willy

Haneveldlaan 47, 1850 Grimbergen
Tel. 02-268.14.02

ANTIEKZAAK
Marcel Asselman
Rollebeekstraat 45,
1000 Brussel Tel.: 511.61.33
Privé: 569.03.18
Aankoop en verkoop van Hollandse.
Luikse en Vlaamse meubelen van de
17de en 18de eeuw.
Kunstvoorwerpen.

Voor ieder onderhoud
en/of
aanleg van tuinen, snoeien van
fruitbomen,
diverse
bomen,
p l a n t e n , a f z a g e n v a n b o m e n -tverkoop
van
openhaardhout
aan zeer v o o r d e l i g e prijzen. Tel.
02-466.8023 of 4 5 2 5 8 2 5

TeL bureau 053-21.7^12

Gentsestraat 238
9500 GERAARDSBERGEN

Tel 054-4125.89

Wij bouwen voor u sleutel op de deur.

Firma M. UYTDEWILGEN
TV - HIFI - VIDEO - ELECTRO
Wouter Haecklaan 6, 2100 Deurne
Tel. 031/21.66.99.
Julius De Geyterstraat 204. Antwerpen. Tel. 031/29.07.87.

050/35/4 04

lustrerie

bar. r u z e t t e l a a n 5 6 c

brugge

baan brugge-korlrijk

Steenweg naar Ninove 76
9470 D E N D E R L E E U W

Garage
Guy MOERENHOUT
SHOWROOM,
Mechelsesteenweg 145

Prins Leopoldlei 45
MORTSEL
Verdeler Alfa Romeo
Tel. 031-40.67.80
031-49.7632

Lada - Lotus

Alles voor land- en tuinbouw.
Tel. 091-62.51.4Z

d

I KEUKENS I

'

DURASON-KEUKENS

FIRMA SONCK GEBR.

BROEKEN (Jeans en andere) - PARK A S - BLOESONS - ANORAKS

Tel 053 66 73 33

PELGRIM 9
^
9258 S C H E L D E W I N D E K E

Algemene Bouwondernemingen

mare
de vriesè

^"^

Zaadhandel

PVBA DE MOOR-LATEUR

PVBA J. BORREMANS-COCK
& KINDEREN

KONFEKTIE-DISCOUNT
Jos. LAGRINGVAN DAELE
«VERKOOP A A N
FABRIEKSPRIJZEN»

GARAGE,

Praat er eens over met onze advertentieman
Karel Severs (02-219.49.30 - 02-356.78.44).

Vraag gratis katalogus met foto's.

Steenhouwersvest 52. A n t w e r p e n .
Tel. 031-31.35.83

Assesteenweg 117, TERNAT
Tel. 02-582.13.12

Specialist primitief stijlmeubelen en modern

Voor Uw verlof aan zee.
Moderne villa's, appartementen en studio's te huur.

RICO-KLEDING
VERMEERSCH

ETN. BERT

M a r k t 28
TERNAT
Tel. 582.10.55

OOSTDUINKERKE

Anderenbroek 24.
9480 Denderhoutem.
Tel. 053-21.93.25.

Schrijnwerkerlj Keukens Resocub
pvba Houtbouw
Coupurestraal 13
DENDERLEEUW
Tel 053-666702

Georges DE RAS pvba
Autocars, autobus,
ceremoniewagens
begrafenisonderneming
Hoogstraat 20
LEDE
TeL 053-21.36.36

-DE STER.
IJzerwaren, huishoudartikelen: g e w o o n en elektrisch.
Kapellestraat 2
9300 AALST
TeL 053-21.19.30

PVBA DAMA
Stationsstraat 107
9540 BURST ERPE-MERE

Vloeren Open haarden
Tel. 053-62.37.65
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Jozef Deleu: 'We hebben ons voorgenomen met zo mogelijk nog meer ijver
en inzet dan voorheen voort te werken.
Wel is er een bijzondere
manifestatie
gepland (op 9 mei in het Osterriethhuis
in Antwerpen)
waar een bibliografie
van 4.048 artikels die in de eerste 20
jaar van Ons Erfdeel werden gepubliceerd zal vrijgegeven worden.
Ons permanent feest is dat dag-op-dag
pluralistisch wordt samengewerkt
We
houden geen preken over pluralisme:
we gaan gewoon met mensen van verschillende gezindheden rond de tafel
zitten. Vervelende Hollanders en ambetante Vlamingen werken aan hetzelfde
streven.

Jozef Deleu
REKKEM CMenen) — Hij zit daar dag-op-dag vanachter het ruime venster in
zijn direkteursbureau aan te kijken tegen Franse akkers. O p de horizon van
tv^ee bunkers; kwaadaardige herinneringen aan
deze landerijen prijken twee
gewelddadige grenstwisten- Joernalist Jozef Deieu, direkfeur van het voor
Morissonstraat in Rekkem,
velen welbekende witte dialoogcentrum aan de Murissonstraat
en sinds tien jaar afgevaardigd-beheerder van de «Stichting Ons Erfdeel», is
Nederlandse kuituur de
er nog immer rusteloos op uit o m voor de Nederiandse
ontgrenzing van de staatsgrenzen op vredelievende maar des te indringender wijze te verwezenlijken.
al«)aaf — ook vaadaag nog — zijn ongenoegen uiten voor wie het
Hii wit al«)aar
o v « f gesK^lddadlge akt>es
maar horen wil ov«r
aktJes die o m er» rond «de Schreve», om
1aa}gr«fti, <0p I w t ©elo^iw
en roftd de 1aalgr«fti,
Qoloow worde» gezet Hij heeft een hekel aan
ötteindolijk moet dienen om de
elke vorm van tpoBl^okol ^rootsi^raak d«e ötteindolljk
eigefl oftftiacht te v e r b i i r f o n . J o z e f Deteu ts er krampachtig op uit om «Ons
Erfde»!» ölt d é J w a n d Ie hotjdén van de dag-dageKjkse politieke praktijk. En,
of hij ong«H|k ^au
héthen^lt

Even kennis maken met joernalist,
hoofdredakteur,
afgevaardigd-beheerder Jozef Deleu- Ter gelegenheid
van het 10-jarig bestaan van de
«Stichting».
Zoon Jozef van de franstalige handelsreiziger Deleu was 19 jaar toen hij
enkele gedichten en ook wat puberteitsproza met de goede diensten van
de postbode bezorgde ten huize van
André Demedts. Ongelooflijk maar
waar, niet Hugo Claus in '80, maar André Demedts in '56 beantwoordde de
artistieke sollicitatiebrieven van Jozef Deleu; van de schoolverlater van
de Torhoutse leerstoel voor regenten.
Wat hoofdredakteur Deleu van «Ons
Erfdeel» ons zopas vertelde moet ongetwijfeld elke joernalist-vrijbuiter
van om het even welk pluimage doen
watertanden: «In '70 en '71, dus op
twee jaar tijd, is onze redaktie erin geslaagd 5 miljoen frank te vergaren
v o o r d e publikatie van de tijdschriften
van onze Stichting, terwijl de geldschieters zonder uitzondering de
joernalistieke zelfstandigheid van de
redaktie erkenden.»

Vaste waarde
«De Stichting Ons Erfdeel werd op 17
september 1970 als vereniging zonder winstoogmerk opgericht. De
werking van de Stichting wordt gevoerd zonder partijpolitieke, wijsgerige binding, of andere remmende ingesteldheid en gebeurt hoofdzakelijk
door het uitgeven van tijdschriften en
publikaties in het Nederlands en andere talen. Een erg belangrijk element
in de statuten van de Stichting is dat
de vrijheid van de redaktie is gewaarborgd.» Mooie publicitaire fabeltjes?
Jozef Deleu: 'Hoewel ik achteraf bekeken moet toegeven dat we bij de aanvang van de eerste
Erfdeel-publikaties
nogal roekeloos en pionierachtig
tewerk gingen, blijft er toch immer de grote voldoening dat we nu nog, na die lange amateuristische periode, goede tastbare (politieke) resultaten boeken- aan
de realizatie van een Nederlands tehuis
in Rijsel (én in Amsterdam) zijn de volgehouden pleidooien van onze 'Stichting» niet vreemd..."
Jozef Deleu is een pionierstype; maar
dan wel van het zachtaardige soort:
graag op de bres zijn mannetje staan,
maar zeker niet met de arrogante provincialistische vlag zwaaien-

En dat is: het op alle mogelijke manieren promoveren van de Nederlandse
kuituur: vooral onze eigenheid verdedigen in de moeilijke grensgebieden en
de belangen van zoveel verschillende
taalminderheden mede ter harte nemen.
Ons joernalistiek werk van twee decennia telt een paar duizend dikbedrukte bladzijden. Het gaat niet om de
kwantiteit maar in zoveel artikels hebben we dingen bepleit die moeizaam
maar uiteindelijk toch politieke realiteit
worden. Jarenlang hebben we onophoudend gepleit voor een autonome
buitenlandse kulturele politiek. Enkele
eerste realisaties zoals de Vlaamse huizen in Amsterdam en Rijsel hebben we
reeds 20 jaar geleden op hun belang
belicht Zo was er ook ons onverminderd pleidooi voor een Taalunieverdrag. We hoeden er ons wel voor ons
te verbranden aan de dagdagelijkse politiek. Onze taak is nieuwe ideeën voor
de verrijking en promotie van de Nederlandse kuituur uit te brengen. Om
die reden zijn we ook begonnen met de
publikatie van het Franse
tijdschrift
'Septentrion"
en maken we nu werk
van brochures in het Frans, Duits en
Engels, waarin we telkens een aspekt
van de Nederlandse kuituur belichten.
Overigens publiceren we sinds '76 elk
jaar een tweetalig
wetenschappelijk
jaarboek (De Franse Nederlanden Les Pays Bas Frangais) waarin gehandeld wordt over de Franse Nederlanden en de relaties met Vlaanderen en
Nederland. Onze volgende zorg is vers
geld te vinden om ook in het Duits en
het Engels een tijdschrift over de Nederlandse kuituur te verspreiden."

Een kwarteeuw met
„Ons Erfdeel\ii
op de schreve.,.
Jozef Deleu: «Het werk dat ik nu doe
ervaar ik niet als een zwaar beroep: het
is een roeping. De periode van het amateurisme IS nu wel een tijdje voorbij.
Toen ik 19 was vroeg André Demedts
me om mee te helpen een jongerentijdschrift te maken. Je moet eens denken:
de grote Demedts gaf aan een jonge
snaak als ik groot krediet Die enorme
kansen heb ik toen met beide handen
aangegrepen. 23 jaar later ben ik er
hem nog immer bijzonder
dankbaar
voor Een koe mag niet vergeten dat ze
kalf is geweest Zowat anderhalf jaar
hebben we na de dagtaak aan het tijdschrift gewerkt
Na mijn legerdienst
werd het wat gemakkelijker omdat ik in
het onderwijs stond. Maar in '69 werd
het vrijetijdswerk volkomen ondraaglijk, en we werden als het ware gedwongen geld te zoeken voor een professionele aanpak. Inmiddels was 'Ons
Erfdeel' al een vaste waarde geworden
in de wereld van de kulturele publikaties.
Maar we begonnen het groots te zien,
met een volgehouden realistische kijk
evenwel. En met respekt voor de eigenheid van de medewerkers: vooral dit
laatste is ons belangrijkste kapitaal We
hebben immer geldschieters
gevonden, hoewel zulks zeker geen gemakkelijke karwei is, omdat we bij onze
werking een daadwerkelijke
openheid
van geest als eerste uitgangspunt voor
ogen blijven houden.
Ik gruwel bij de gedachte dat redaktionele medewerkers
zouden
gepeild
worden naar hun ziel, naar hun zuiverheid van gestroomlijnde
gedachte,
vooraleer ze in onze ploeg zouden opgenomen worden.

— U heeft geen last van een Vlaams
minderwaardigheidsgevoel? U vecht
op de Schreve op uw aparte manierJozef Deleu: 'Wat zouden we onze eigenheid met de vuist gaan verdedigen... ? We doen er beter aan het t>este
van onze kuituur naar het buitenland te
exporteren: dat is de
verstandigste
aanwending van onze volkskracht In
Metz hebben we destijds van de Franse senaatsvoorzitter
Schumann voor
de publikatie 'Septentrion" een medaille gekregen: als beloning voor onze ijver om in Europa de grenzen te ontgrenzen. Niet die medaille maar de persoon met zijn politieke funktie die ze
toekende is een enorme
overwinning
voor Ons Erfdeel geweest Wij houden
ons duidelijk niet onledig met machteloze publikaties. Dat komt omdat wij
hardnekkig onze vrijheid verdedigen en
ons niet ingraven in een bekrompen
provincialisme. Wij blijven ideeën zaaien en het is dan maar de taak van politici om er vroeg of laat op in te pikken.
Het is mijn overtuiging dat als wij bijvoorbeeld mislukken bij onze kulturele
uitstraling in Frankrijk de fout niet bij de
Fransen, maar bij onszelf moet gezocht
worden." (hds)

Wél vind ik het belangrijk dat de medewerkers van 'Ons Erfdeel" individueel
zelf op hun (joernalistieke)
vrijheid
staan en tegelijkertijd er een erezaak
van maken te zorgen voor een degelijke bijdrage: voor
kwaliteitswerk.
— De Stichting Ons Erfdeel beoogt
onder meer de integratie en de ontplooiing van de Nederlandse kuituur
in het Nederlandse taalgebied, de bevordering van de kennis van onze kuituur in het buitenland, en de verspreiding van de Nederiandse taal.
Geen geringe opdracht is d a t Voelt U
zich een gewichtig kultureel ambassadeur?
Jozef Deleu: 'Een ambassadeur? Ik
heb een hekelaan elke vorm van grootspraak die uiteindelijk moet dienen om
de eigen onmacht te verbergen. Toch
besefik wel dat onze werking vrij uniek
is: vooral sinds onze aktiviteiten met de
oprichting van De Stichting een brede
waaier zijn gaan vormen.
Wat we nu doen is uiteraard slechts
mogelijk geworden door de helpende
hand van veel geldschieters, maar ook
door de bijzondere statuten
waarbij
een sluitende waarborg voor redaktionele vrijheid voorzien is. De raad van
beheer van de Stichting heeft geen inspraak in de inhoud van de artikels en
de redaktie zelf kiest haar hoofdredakteur We hebben ons zeer zeker laten
inspireren door het merkwaardig statuut van de société des rédacteurs
waarmee de gezaghebbende krant Le
Monde werkt Zo zouden meer redakties moeten werken: het komt slechts
de joernalistieke kwaliteit ten goede."
— 10 jaar Stichting en haast een
kwarteeuw Ons Erfdeel- Er is reden
genoeg om te feesten-?
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