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Boerenbond - achter de regering?

opirii€9
landstalige instituten is niet te achterhalen.
Ook voor Broederlijk Delen vragen we
een splitsing van het budget volgens
de gemeenschappen.
VH., Wondelgem

BROEDERLIJK DELEN

LOCO
Wanneer na meer dan twintig jaar
door de vakbond in de steek te zijn gelaten, het kleinste grut van werknemers — waaronder ook de treinbestuurders — zich uiteindelijk beginnen
te roeren, dan worden deze als korporatisten bestempeld. Lees er «Rechte
Üjn- (5/2/80) en -Tribune» C3/2/80)
maar even op na.
Daar waar het om kleinmenselijke verzuchtingen gaat horen deze steeds
goedkope smoeskes als: «Jamaar die
en die kategorie, die moeten maandelijks zoveel bijkrijgen om aan het verplicht minimum maandloon te komen».
Dit na zoveel jaren syndikaal bewind.
Toch staat er om de veertien dagen in
die vakbladen. «Weer een grote syndikale overwinning». Wat dan nog waar
is ook, maar dan steeds voor kategoneèn die toch al goed zaten.
De steeds weerkerende leuze is: «Herverdelen en de minst bedeelden
eerst». Hoe mooi! Maar de werkelijkheid Is anders. Denk maar aan het vakantiegeld, indexaanpassing, elndejaarstoelage, premies, enz..
Welke grote overwinning hebben ze
nu weer geboekt voor de afgekeurde
treinbestuurders? Deze willen vanaf
heden geklasseerd worden op het niveau A3. Waar ze het diploma A3 vóór
twintig jaar al moesten voorleggen om
tot het toegangseksamen te worden
toegelaten.
Sedert eind 1978 en vooral sinds 29 januari 1980 beseft men pas dat het ook
«mensen» zijn die een trein besturen.
Waarom laten deze vakbonden het
nog steeds toe dat pas gelukte bestuurders (meestal Vlamingen?) allemaal ver van hun woonplaats hun
dienst moeten verzekeren?
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Zeker niet om financiële redenen! Alleen om deze mensen te kunnen strikken, anders zouden ze nooit aansluiten. Dan durven die vakbonden, na ettelijke jaren te zijn weergekeerd in hun
thuisdepot nog zeggen dat zij hiervoor
hebben gezorgd. Foei!
Het IS een verheugend feit te vernemen dat het deficit van de N.M.B.S. in
1979 Is teruggelopen tot onder de
100.000.000 tegenover 8.000.000.000
in 1978.
Het zou een feest zijn wanneer dit met
was gebeurd op de kap van de kleine
man. Denk maar aan de laders, rangeerders, seingevers, treinbestuurders, enz... Zij hebben moeten opdraaien door zoveel meerwerk. Deze
mensen hebben dit verwezenlijkt ten
koste van ettelijke dienstoverschnjdingen, weekends, nachtprestaties, verlofweigeringen, enz
Want een ambtenaar met vakantie
dient men niet te vervangen, maar een
trein kan niet rijden zonder bestuurder.
Nochtans wordt syndikaal verlof nooit
geweigerd. En dan maar schrijven «De
mens eerst..» zoals in «Rechte Lijn»
van 4 maart 1.1..
Wanneer deze mensen dan opkomen
voor hun rechtmatige, menselijke verzuchtingen zou men er: «Franse machinisten» willen van maken («Rechte
Üjn» 5/2/80).
Of men zou «ongerijmde en tegenstrijdige verzuchtingen met een zelfmoordaspekt» nastreven. Ook zou
men van andere bestuurders nutteloze
offers vragen («Tribune» 3/2/80).
Nochtans worden dezelfde bestuurders om de haverklap door de vakbonden opgeroepen offers te brengen
voor hun strijd! Moeten er dan toch
steeds hogere benoemingen aan verbonden zijn voor zij in aktie treden?
Wel heren van de vakbond dan zult U
de trouw gebleven leden na 13/3/80
ook nog verliezen indien U bij Uw
standpunt blijft
Nochtans zou U beter moeten weten,
daar er kortelings toch een ledentelling
moet plaatshebben. Of niet soms?
Bedenk ook dat na de uithoudingspolitiek die U nu voert de langst genjpte
vruchten nog steeds de beste zijn.
Loco-lid, naam en
adres op de red bekend

Men heeft soms de indruk dat de
Vlaamse partijen niet hun volk verdedigen maar hun klubje (en soms hun eigen persoontje).
Tegen het samenscholingsvertxxJ in
de Voerstreek dient krachtig geprotesteerd. Deze streek leeft juist van
toerisme: wandelingen, kamperen, uitstappen zijn van levensbelang. Wij laten het gebruik van deze Vlaamse
grond met dikteren door Wallinganten!
Ik ben benieuwd welke politici op de
grote Vlaamse betoging van 20 april te
Gent zullen aanwezig zijn om het
programma yan de Vlaamse beweging
te onderschrijven en welke niet Dit
moet in de huidige verwarring eens
duidelijk worden.
EK, Asse

Wanneer men de lijst overloopt van de
projekten, die Broederlijk Delen (Vastenaktie) in 1979 gesteund heeft vallen
er toch enkele merkwaardige dingen
op. Waarbij men ook met mag vergeten dat 75 % van de ingezamelde gelden uit de Vlaamse parochies afkomstig zijn en het minister van Ontwikkelingssamenwerking, onder leiding van
de Vlaamse CVP-minister M. Eyskens,
voor iedere uitgegeven frank van een
projekt daar nog eens drie Franse bij
legt uit zijn budget
1. De meeste hulp van Broederlijk Delen gaat zoals immer nog steeds naar
derde-wereldlanden die zichzelf als behorend tot de frankofome bestempelen, zoals Zaïre, Ruanda, Burundi, Senegal, Mali, Benin, Kameroen. Wat
Vietnam in het rijtje van de derde-wereldlanden komt doen (projekten b.v.
79.034
brei-atelier
Hochiminstad
925.000 frJ schijnt me een raadsel.
2. Hulp aan politiek vervolgden. Broederlijk Delen schijnt die bij voorkeur te
ontdekken in Namibië (900.000 fr.) en
Zuid-Afrika (1.250.000 fr.). In Erithrea,
Somalia, Mozambique, Angola, Brazzaville en Vietnam schijnen er geen politiek vervolgden of vluchtelingen, die
moeten geholpen worden, te bestaan
of is het officieel aan Broederlijk Delen
verboden die mensen te helpen? Voor
Cuba wordt dat hypokriet «herklassenng van politieke gevangenen» genoemd.
3. Hulp in eigen land. Vergelijken we
enkele cijfers. Projekt Onthaaltehuizen
Brussel-Wallonië: 1.000.000 fr. en daartegenover onthaaltehuizen Gent -|Antwerpen: 105.000 fr Die verhouding
IS nog slechter dan die op Ontwikkelingssamenwerking. Wat die hulp aan
het S.I.E.E. voor een gezamenlijk bedrag van 5.575.000 fr. (te vermenigvuldigen met 4) betekent onderverdeeld
in hulp ten voordele van derde-wereldstudenten aan Franstalige en Neder-

BRAVO VIC
Na de Voerwandeling was onze Voorzitter de enige van de partijvoorzitters,
die de RTBF-reporter in het Nederlands te woord stond, alhoewel hij ook
in andere talen zijn man kan staan. De
heren Tindemans en Van Miert, als fiere Vlamingen, vonden het weeral eens
nodig maar hun gewone rol te spelen
voor de Franstalige Belgische TV spreken ze liever Frans, in plaats van eerbied af te dwingen voor hun moedertaal. Konsekwent heeft Vic Anciaux
die lijn doorgetrokken en ging akkoord
op de RTBF-TV aan een zondagmiddaguitzending «Faire Ie point» deel te
nemen over de pnvé-milities, indien hij
Nederlands mocht spreken. Dat ging
met want de brave CVP-SP jongens
van BRT-konfrontatie laten wel
FDF'ers in het Frans aan het woord,
maar een Vlaming in het Nederlands in
«Faire Ie point» dat ging te ver. Natuurlijk werden de VU-voorzitter andere
motieven in de schoenen geschoven,
zo verklaarde later een RTBF-reporter:
«De Volksunie weigerde aan «Faire Ie
point» deel te nemen in de persoon
van Vic Anciaux,» waarbij de reporter
liet verstaan omdat Vic Anciaux zelf in
de Voerstreek aanwezig was. Ja, zo
zijn nu eenmaal onze Waalse landgenoten.
En nog iets: in Kamer en Senaat sluiten
CVP en PSC, Waalse en Vlaamse socialisten, Vlaamse (?) en Franstalige liberalen telkens een verbond om hun
mannetjes zoveel mogelijk in de bureaus van het parlement te krijgen.
Van zulke Vlamingen, verlos ons Heer.
V.O., St-Denijs-Westrem

Vibratissimo!
Uitroep van bewondering bij liet oonlioren van een uitstekend geslaagd,
warm-menselijk vibrato. Vibrato, een kleine beving in stem of
muziekinstrument, waardoor de toontnoogte voortdurend wordt gewijzigd.
Een vibrato kan zo wonderlijk mooi weerklinken, dat geregelde
concertbezoekers onmiddellijk de afdoende kreet "Vibratissimo!"
zouden moeten introduceren.
Woorden als Vibratissimo! zult u in de Algemene Muziek Encyclopedie niet
vinden. De Algemene Muziek Encyclopedie werd in duidelijke taal
geschreven o.l.v. prof. dr. Robijns, hoogleraar aan de universiteit van Leuven.
Veelzijdig

'n Noodzaal(

Feiten figuren, muziek-hisfofische
achtergronden informatie over componisten
hun werl< Over muziel<instrumenten en
muziekstukken Melodieleer compositieleer
Biografieën van toondichters en vertolkers
De inhoud van opera's en oratoria
Ontleding'van muziekstukken

De Algemene Muziek Encyclopedie zegt alles
over de muziek die u het liefst hoort Daarom
zou u dit tiendelige werk in uw boekenkast
moeten hebben En niet omdat het zomaar
mooi IS maar omdat er toch een dag komt
waarop u met langer blindelings naar muziek
wilt zitten luisteren Die dag neemt u
gerustgesteld uw Algemene Muziek
Encyclopedie ter hand
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WIE TEGEN
DRIELEDIGHEID?
De BSP en de CVP keurden in de senaatskommissie van de grondwetsherziening de dneledigheid goed. Dus
Brussel als derde gewest zonder pariteit voor de Brusselse Vlamingen en
dit terwijl het kongres van de CVP op
17 december 79 zich nog uitsprak tegen de dneledigheid.
De Vlaamse partijen verloochenen
hier de meest essentiële Vlaamse eisen, die ook en vooral ekonomische eisen zijn (geen miljardenoverdracht
naar Wallonië, pariteit te Brussel, zowel
in het bestuur als in de diensten).
WIJ hopen dat de machtsstrijd in de
CVP ten voordele van de Vlaamsgezinden wordt beslecht en dat de BSP
met haar naamverandering zich ook
harder zal opstellen op Vlaams gebied.
Ze hoeven met bang te zijn ooit de PS
in te halen in nationalistisch opzicht
Die staan op de eerste rangen, ook als
er gewelddadigheid aan te pas komt
(zie aktie tegen de Vlaamse wandelaars op zondag 9 maart 80).

De Algemene Muziek
Encyclopedie bestaat uit
ien delen, leder deel omvat
ong. 450 biz. en ruim
300 afbeeldingen, ook in
kleur. Verkrijgbaar in de
boekhandel.
1.485 F per deel.

De Algemene
Muziek Encyclopedie
Voor 'n complete muzieicbelevenis
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Stuur ze naar huis!
Woensdagvoormiddag, wanneer we dit
schrijven, zijn we nauwelijks wijzer geworden dan we dat verleden week reeds waren.
Het blijft nog altijd volkomen onvoorspelb a a r of de regering, nu in de Senaat en de
Kamer en straks in de Kamer en de Senaat,
h a a r dubbele slag zal thuishalen: de goedkeuring van de onder PS-druk rotsvast aaneengekitte programmawet en staatshervorming. Tijdens het kortstondig verblijf van
Martens te Madrid zijn de moeilijkheden
voor zijn regering eerder toe- dan afgenomen. De wending die de gebeurtenissen van
nu af a a n terug zullen nemen, is niet te voorzien. Alhoewel het niet uitgesloten is dat op
het ogenblik dat dit blad verschijnt e r iets
meer duidelijkheid zal zijn.
Inmiddels heeft het trage Senaatsdebat van
verleden week toch reeds enkele dingen geleerd. In de eerste plaats mag wel even verwezen worden n a a r de grootse wijze waarop
de Volksuniefraktie het oppositiegevecht levert. Aan het feit dat verleden zaterdag een
groep van een tiental CVP'ers dan toch eventjes de moed had om neen te zeggen of zich te
onthouden, is de vastberaden vechtlust van
de Volksunie-senatoren niet vreemd. De oprisping van moed bij een a a n t a l CVP'ers was
echter kortstondig; bij de volgende stemmingen viel meer dan de helft van de dwarsliggers weer in de gebruikelijke onderdanige
plooi.
Gedurende één kort ogenblik, bij de stemming van de eerste alinea van artikel 1 — de

begrenzing van de gewesten — is de regering-Martens niet bij machte geweest om
zélf te zorgen voor de vereiste tweederdenmeerderheid, precies door de tegenstem van
8 CVP-senatoren en de onthouding van nog
eens twee CVP-senatoren. Ze is toen gered
geworden door het feit dat alle aanwezige
Waalse senatoren h a a r een wisselmeerderheid hebben bezorgd. De regering-Martens
heeft het moeten hebben van RW-stemmen,
van FDF-stemmen, van PRL-stemmen en van
kommunistische stemmen. Een duidelijker
— en tegelijk tergender — illustratie van het
belang dat de Walen en Brusselse f rankofonen hechten a a n de drieledige gewestvorming is niet denkbaar.
Dit is echter niet de enige lering geweest, die
kon getrokken worden uit de debatten. Onmiddellijk n a deze stemming werd door de
fraktieleiders van de SP en de CVP een
schorsing van de zitting gevraagd. Tijdens
deze schorsing werd een deel van de CVP-tegenstemmers in de wandelgangen zwaar onder handen genomen door een p a a r senatoriale woordvoerders van het ACV, afgedreigd wat hun toekomstige politieke loopb a a n betreft en terug op nummer gezet. De
afdreiging heeft geholpen: bij de volgende
stemmingen werd het groepje CVP-tegenstemmers gehalveerd.
De houding van het ACV is er alvast duidelijker door geworden: de kristen-syndikalisten
steunen de voorlopige gewestvorming n u
vrij openlijk. Zij zijn trouwens niet de enigen:
heel het •standen»-complex van de CVP — de

anonieme machten die buiten het bereik van
de kiezer en de demokratische kontrole liggen — is in het getouw. De voorzitter van het
Nationaal Kristelijk Middenstandsverbond,
Fons Margot, schreef in het «De Nieuwe
Gids> dat, wat hem betreft, de voorlopige
staatshervorming gerust m a g goedgekeurd
worden als dat per se moet. De Boerenbond,
met een aanzienlijk deel van zijn imperium
in Wallonië en dus nog steeds met een unitaire reflex, reageert niet anders.
Zo is de Vlaamse onbetrouwbaarheid van de
CVP niet slechts het gevolg van de persoonlijke vete tussen Tindemans en Martens,
m a a r het rechtstreekse gevolg van h a a r
strukturen, h a a r reële machtsverhoudingen, h a a r diepere wezen zelf.
Wie inzicht heeft in dit diepere wezen van de
CVP, heeft er zich wél over geërgerd, m a a r
was niét zo verbaasd dat deze partij in april
vorig jaar het Vlaams Front de rug toekeerde om eensgezind — ondanks de interne ruzies — het avontuur met de Waalse en Brusselse blackmailers tegemoet te gaan.
De rekening wordt v a n d a a g geprezenteerd.
Als de CVP te laf is om ze zélf te betalen, zal
heel Vlaanderen er moeten voor opdraaien.
Want zowel vanuit Vlaams standpunt als
vanuit de bekommernis voor de steeds nijpender krisisomstandigheden is e r m a a r
één ding te doen: deze in de grond machteloze, kunstmatig rechtgehouden regering
n a a r huis te sturen.
.Wij.
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John Palmer doof?
John Palmer is de Britse journalist die enkele dagen geleden
een interview van Tindemans
afnam in de wandelgangen van
het Europees parlement te
Straatsburg, die uit de mond
van de CVP-voorzitter diens
voorkeur voor een regeringsdeelneming van de liberalen
noteerde en die daarvan een
stukje maakte in het Brussels
Engelstalige weekblad «The
Bulletin».
John Palmer deelt met heel wat
buitenlandse
konfraters de
zonderlinge voorkeur van Tindemans voor niet-Belgische
journalisten of niet-Belgische
nieuwsmedia. Zoals heel wat
van zijn konfraters die vroeger
interviews afnamen van Tindemans, krijgt hij thans vanwege
de CVP-voorzitter te horen dat
hij het allemaal slecht verstaan
heeft en al even slecht genoteerd, dat de geïnterviewde het
helemaal anders bedoeld had
en dat hij — John Palmer — zo
nodig zijn stiel beter moet leren
bedrijven.
Zijn dan alle journalisten met
wie Tindemans de jongste
maanden gesproken heeft o p
hun kop gevallen of doof? Na
ieder interview volgt er steevast een rechtzetting, een ontkenning of een verduidelijking.

Het oordeel
van Fralon
De Franse journalist Alain Fralon is sinds geruime tijd korrespondent in België voor het Parijse blad «Le Matin».
Hij begint zijn pappenheimers

en zijn wereldje zoetjes-aan te
kennen. In een recent artikel
schreef h i j : «De arrogantie
waarmee het geld in d i t land
heerst,
is schokkend; de
schaamteloze moord op Brussel door de bouwpromotoren is
er het schrijnend getuigenis
van».
Daarmee kunnen de francofone
bestuurders van Brussel-19 het
weeral stellen. Na het vernietigend oordeel van een Duits
korrespondent van het weekblad «Der Spiegel» worden ze
nu ook door een Franse korrespondent bij de kultuurbarbaren
geklasseerd.

Van Miert korzelig
Van Miert heeft zich in lengte
van maanden in de pers, op radio en tv het imago proberen te
verwerven van een bezadigd

jongeman die de dingen doorgaans probeert te zeggen met
Kempische kalmte en gemoedelijkheid en die een afkeer
heeft van scheldwoorden en
krachttermen.
Aan dit imago werden de jongste dagen een paar deuken toegebracht De Vlaamse socialisten hebben zich maandenlang
buiten de wind gehouden achter de rug van de CVP. Het dubbel spel van een aantal CVPmandatarissen — hun partij in
de regering, maar voor henzelf
de voordelen van een oppositierol — zit de SP-voorzitter
hoog. Hij heeft zich de jongste
dagen dan ook gewaagd aan
een paar vooral voor hem vrij
sterke uitdrukkingen: hij beschuldigde de CVP van «verraad» en Tindemans van «politiek overspel».
We zullen niet beweren dat hij
ongelijk heeft. Wel dat zijn taal
ongebruikelijk is. En dat hijzelf
allesbehalve vrijuit gaat.

Leburton en
de eenheid
Gewezen eerste minister Leburton, die in de PS de voornaamste opponent van André
Cools is, heeft tijdens het weekeind te Moeskroen een o p roep gedaan tot hereniging van
de Vlaamse en de Waalse socialistische partijen. Deze o p roep past volkomen bij de unitaristische denkwijze van Leburton. De kans dat hij gehoor
krijgt is uiterst klein: voor de
PS en de SP is er geen weg terug, ook al zijn .ze slechts per
ongeluk uiteengevallen en al

hebben de Walen de Vlaamse
socialisten er letterlijk moeten
uitzetten.
De oproep van Leburton kan
echter gezien worden als onderdeel van het krachtig unitaristisch offensief dat momenteel in alle traditionele partijen
aan de gang is. In de C V P
maakt Tindemans van zijn neounitaire bedoelingen geen geheim meer en spreken senatoren zoals Storme en vooral de
nieuwkomer Jan De Meyer zich
onverbloemd voor het unitarisme uit Ook in de P W is men
bezig, de bocht te nemen; getuige daarvan de unitaire Magdalena-meeting enkele dagen geleden.

Het aanbod van Go!
Met zijn aanbod aan de regering t o t het leveren van een
wisselmeerderheid in de Kamer, in ruil voor de inwilliging
van een aantal PRL-eisen, is
Jean Gol in de lijn gebleven van

wat men van hem kon verwachten: vanuit de oppositie tegelijkertijd de PSC dwars zitten en
de goegemeente herinneren
aan de (permanente) regeerbereidheid en -ambities van zijn
partij.
Leerzaam voor de Vlamingen is
in ieder geval dat zo'n aanbod,
zelfs al had het geringe kansen
op sukses, van Waalse kant
k o m t Even leerzaam als de
vaststelling dat verleden zaterdag in de Senaat de ontbrekende stemmen voor de tweederde-meerderheid geleverd werden door het FDF.
Het zijn de Franstaligen, die
alle belang hebben bij de verwezenlijking van de voorlopige
gewestvorming!
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de week van G ^

Weer bomalarm
Verleden week werd er weer,
Franstalig en anoniem, met het
leggen van een bom gedreigd
in Vlaamse scholen van het
Brusselse, ditmaal te Etterbeek.
Het blad
«De
Gentenaar»
schreef daarover: «Alsof de
middeleeuwen herleefden, toen
het volk voor barbaren in kerken ging schuilen, vonden vele
tientallen kinderen van Nederlandstalige Etterbeekse scholen onderkomen in de parochiale St-Antoniuskerk»
Verleden jaar in oktober werd
op Vlaamse scholen te Etterbeek reeds de slogan «Fourons
wallon» geschilderd.
Eveneens te Etterbeek werd
twee weken geleden het houten
paviljoen van een Vlaamse
school in brand gestoken.
Het is volkomen overbodig om
aan te stippen dat de gemeentelijke politie van Etterbeek
weinig of niets doet om deze
zaken op te lossen of om de
Vlaamse schoolkinderen te beschermen.

De «koppeling»
De door de Walen geëiste koppeling tussen de goedkeuring
van de programmawet in de Kamer en van de voorlopige gewestvorming in de Senaat is zo
strikt, dat iedere vertraging in
de Senaat onmiddellijk haar
weerslag heeft op het tempo in
de Kamer.
Op Leburton na hebben alle 27
leden van de PS-fraktie zich
verleden week laten Inschrijven
als sprekers bij het Kamerdebat. Hun bedoeling was uitsluitend, de dingen in de Kamer zo
lang te rekken tot wanneer er in
de Senaat vordering zou gemaakt zijn. Het «gehalte» van
deze Waalse sabotagetussenkomsten kan men best raden.
Om het half uur ging daarenboven een Waajse socialistische
volksvertegenwoordiger eens
poolshoogte nemen in de Senaat.
Dit
beschamend
spektakel
moet de Vlaamse meerderheid
in het parlement zich laten welgevallen, dank zij de slaafsheid
van CVP en SP.

Devaluatie in mei?
Wat de stevigheid of het gebrek aan stevigheid van de Belgische frank betreft, zitten we
in een helse kringloop: onze

Nooit van Kuyien
Kuyien Hendrik. Nooit van gehoord"^ Nou, je hoeft je heus met te schamen, hoor Tot
voor een paar dagen verkeerden we precies in hetzelfde geval van Hendrik Kuyien,
nochtans senator, hadden we geen weet Navraag in het halfrond van de Hoge Vergadering leverde slechts vage geruchten op Enkele senatoren meenden dat ze de naam
ooit al eens gezien of gelezen hadden We vonden zelfs een paar zonderlingen die
een vluchtige herinnering hadden aan de verschijning van de heer Kuyien ja, hij zit onbetwistbaar in de Senaat we zijn hem ooit tegen het lijf gelopen aan de koffietafel een
beminnelijk man voor de rest, maar hoe zijn stem klinkt weten we écht met
Het Biografisch Handboek van de Senaat leverde de bevestiging de heer Hendrik
Kuyien schijnt sinds 11 mei 1977 gekoopteerd senator voor de CVP te zijn Hij betrad
tersluiks de Hoge Vergadering een paar maanden voor zijn zestigste
verjaardag
Voordien is hij nationaal sekretaris van het Algemeen Christelijk Vakverbond van België geweest Hij is afkomstig uit het Antwerpse en zit zowaar in een paar senaatskommissies Méér is er met te halen uit de beknopte levensloop, overigens een van de
meest beknopte, in het Biografisch
Handboek
Duidelijk een onduidelijke man van het syndikaal apparaat, aan de vooravond van zijn
pensioen beloond met een rustige fin de carrière in het parlementair
halfrond
Deze week is Kuyien Hendrik in het nieuws geraakt De parlementaire
wandelgangen
zijn slechte plaatsen voor het bewaren van geheimen Zo werd einde van vorige week
bekend, dat de heer Kuyien Hendrik zich in het honderdvijftigste jaar van ons Koninkrijk verdienstelijk had gemaakt door de regering een handje toe te steken
Deze regering — en vooral haar eerste minister — werd met stomme verbazing en
verbaasde verstomming geslagen, toen bij de stemming van de eerste alinea van artikel eén van de fameuze voorlopige gewestvorming bleek, dat met minder dan acht
CVPers neen zegden en dat er daarenboven twee in de onthouding vluchtten De
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munt wordt aangevreten door
het gebrek aan vertrouwen dat
men — ook in het buitenland —
in de huidige regering stelt.
Dientengevolge moet de Nationale Bank steeds weer onze
munt ondersteunen. In de eerste tien weken van dit jaar heeft
haar dat reeds 60 miljard gekost. Aan dat ritme worden de
300 miljard dit jaar overschreden!
Dat de regering — die een der
voornaamste oorzaken is van
onze muntverzwakking — voor
het behoud van de frank vecht,
doet ze meer omwille van zichzelf dan omwille van de gewone
burgers. Alle regeringspartijen
zitten met de daver op het lijf
voor een devaluatie, die 'gevolgd zou worden door het rhislukken van de regeringspfannen en dus door een krisis~ en
eventuele verkiezingen. Zolang
de regering In gevaar verkeert,
zal ze dus alles doen om de
munt te beschermen.
Maar nadien? Er gaan steeds
hardnekkiger geruchten dat,
wanneer de regeringsplannen
er in Kamer en Senaat zouden
doorgedrukt worden, men nog
even zal wachten tot na 1 mei
— kwestie van de socialisten
een onbedorven feestdag te
bezorgen — om nadien te devalueren.

Afbraak van

vu-werk
Tijdens zijn ministerschap o p
Buitenlandse Handel heeft V U minister Hector De Bruyne
voorgesteld de taalkaders in de
Belgische Dienst voor Buitenlandse Handel vast te leggen
op 60 Nederlandstalig tegen 40
Franstalig.
Men heeft nadien het FDF de
kans gegeven, op Buitenlandse
Handel weer af te breken wat
Hector De Bruyne er opgebouwd had. Vandaag zet minister Urbain dit afbraakwerk verder: hij wil de taalkaders op 5050-basis vastgelegd zien.
Dit is totaal onaanvaardbaar.
De Vlaamse gemeenschap, die
instaat voor bijna drievierden
van de Belgische uitvoer, zou
vrede moeten nemen met deze
diefstal van betrekkingen en Invloed!
En de CVP en de SP? Die hebben andere katten te geselen:
tijd voor Vlaams recht schiet
daarbij niet meer o v e r

gehoord?

eerste alinea van artikel éen haalde toch nog de tweederde-meerderheid,
omdat het
FDF de regering de ontbrekende stemmen leverde
De acht njetters vormden een bont gezelschap van een paar flaminganten, een paar
umtansten en een paar bangerds met Brussels-Brabantse elektorale achterban Hoe
Bondt het gezelschap ook, het vormde een bedreiging voor de verdere gang van zaken En dies vroegen de fraktieleiders van SP en CVP een schorsing van de vergadering Tijdens deze onderbreking verdwenen een aantal tegenstemmers in de beroemde wandelgangen, waar ze te woord werden gestaan door minister Chabert en door
Kuyien Hendrik voornoemd In met mis te verstane bewoordingen Het ACV kon met
langer instaan voor de toekomstige politieke loopbaan van de dwarsliggers, als deze
met onmiddellijk terugkeerden van de dwalingen huns weegs En patati en patata
De shampoo was van goede kwaliteit, want de bolwassing bleek na de schorsing effekt te sorteren Bij de stemming over het geheel van artikel één was het groepje tegenstemmers geslonken tot vier Mevrouw Staels, wier kapsel wellicht al te zeer onder de behandeling had geleden, keerde met terug naar het halfrond
Daarmee is dan het sluitend bewijs geleverd, ook ten overstaan van de ontelbaren die
daarvan met het minste vermoeden hadden, dat de heer Kuyien Hendrik inderdaad
bestaat en dat hij zowaar in de Senaat zetelt
Het A CV-blad «Het Volk» heeft zijn bestaan trouwens met meer durven ontkennen en
gaf toe dat hij een wijs man is die een rol speelt in de CVP-fraktie

dio Genes
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Geens leugenaar?

Nieuwe hond?

Het zou niet erg hoffelijk zijn,
minister Geens zo maar voor
een leugenaar te verslijten. Alhoewel zijn aanvankelijke bewering dat de herziening van de
kadastrale inkomens een «neutrale operatie» zou zijn, geen
bewijs van waarheidsliefde is
gebleken.
Het overgrote deel van de bevolking in dit land is niet meer
bereid, Geens zo maar op z'n
woord te geloven. Bij een opiniepeiling is gebleken dat tweederden van de burgers van mening zijn dat de aanpassing van
de kadastrale inkomens overdreven is en zal leiden tot verhoging van de personenbelasting.
Geens zal het lastig kunnen logenstraffen. Zélf heeft hij al
moeten toegeven dat de operatie zeven miljard méér in de
staatskas brengt Maar deskundigen schatten het uiteindelijk
bedrag op het dubbele.

Tot vóór een paar maanden, en
in ieder geval tot vóór het CVPkongres
van
16 december,
maakte Tindemans dankbaar
gebruik van de hand- en spandiensten van CVP-Jongerenvoorzitter Van Rompuy. Telkens wanneer de CVP-voorzitter iemand in de kuiten wou gebeten zien, liet hij de hond Van
Rompuy uit
De toverleerling dreigde echter
zijn meester-tovenaar te overvleugelen. En zo zocht Tindemans naar vervanging voor Van
Rompuy.
Hij heeft die blijkbaar gevonden bij de nieuwbakken CVPsenator Jan De Meyer. Deze
gezworen unitarist tegenstander destijds van de splitsing te
Leuven en nog altijd voorstander van veralgemeende tweetaligheid in heel Brabant is op
het gepaste ogenblik losgelaten om Martens in de kuiten te
bijten.
Waaruit geleerd kan worden,
dat het verzet van enkele CVPmandatarissen tegen de regeringsplannen weinig te zien
heeft met de behartiging van
Vlaamse belangen.

VVKB
een kwarteeuw
Vorig weekeinde heeft de
Vlaamse Volkskunstbeweging
te Antwerpen het feit gevierd,
dat zij 25 jaar geleden werd opgericht
Op verschillende plaatsen in de
stad, onder meer tijdens het
grootse feest in de Stadsfeestzaal aan de Meir, demonstreerde de W K B de geestdrift en de
kunde van haar leden en aangesloten groepen. Het feest in de
Stadsfeestzaal
werd
bijgewoond door meer dan 2.000
aanwezigen.
WKB-voorzitter Mon De d o p per, die onlangs naar aanleiding
van deze viering door de
<WIJ»-redaktie op bladzijde 24
werd geportretteerd, werd zeer
verdiend in de bloemetjes gezet en kreeg zelfs een «dekoratie» van minister Rika De Backer.
Mon De Clopper zal een halve
eeuw geleden wel nooit gedacht hebben, dat er ooit een
dekoratie aan te pas zou komen. Verdiend is ze in ieder geval: door de organizatie van de
Europeade is de WKB-voorzitter een der belangrijkste ambassadeurs van de Vlaamse
kunst in het algemeen en de
volkskunst in het bijzonder.

«Sperrstunde»
Ondanks een kleine verlichting
van het samenscholingsverbod
ten behoeve van de horecasektor in de Voerstreek, blijft
dit verbod de gemoederen van
de Voerenaren beroeren.

leder Vlaams verenigingsleven
wordt daardoor onmogelijk gemaakt Wat ook wel de bedoeling zal zijn! Het verenigingsleven en het kulturele leven in de
Voerdorpen is praktisch een
uitsluitend
Nederlandstalige
aangelegenheid. Het samenscholingsverbod, dat met zijn
drastische beperkingen niet
moet
onderdoen
voor
de
«Sperrstunde» tijdens de Duitse bezetting is gewoonweg een
anti-Vlaamse maatregel.

Lied van mijn land
Op initiatief van producer Bob
Boon werd eindelijk Vlaamse
volkskultuur door de tv uitgezonden. Er worden bekende en
minder bekende liederen uitgezonden, er werden ook kunstliederen gezongen terwijl ook
enkele klavierstukken werden
vertolkt Voorlopig is daarvoor
nog geen vaste periodiciteit
voorzien, maar nu dit programma inslaat bij het publiek mag
de vraag gesteld worden om regelmatig een dergelijk programma uit te zenden. Het programma kan nog aangevuld
worden. Ten slotte wordt gevraagd «Lied van mijn land» op
een vroeger uur uit te zenden,
vooral ten behoeve van de jongeren. Dertig minuten eigen
muziek en lied wekelijks en op
vaste uren: is dat werkelijk te
veel gevraagd aan een instelling, die wij ten slotte met onze
centen in leven houden.

Groeiend verzet

Zeldzaam spektakel
Het interview dat Tindemans
heeft toegestaan aan het nogal
konfidentieel Engelstalig Brussels weekblad «The Bulletin»,
vormt een nieuw en zeldzaam
hoogtepunt in de rij spektakels
waarmee de CVP-voorzitter op
gezette tijden uitpakt
Door de noodzaak te bepleiten
van een driepartijenregering
met de liberalen, onderstreepte
Tindemans meteen de onbekwaamheid van de huidige regering. Waarin hij niet helemaal
ongelijk heeft!
Men moet zich dat echter voorstellen: de voorzitter van de
grootste regeringspartij die
aan een door zijn partijgenoot
voorgezeten regering een brevet van onbekwaamheid geeft
En die desondanks niet de
moed opbrengt om deze regering dan maar ten val te brengen, recht-uit recht-aan met
open vizier.
Als de CVP-voorzitter een driepartijenregering wilde hebben,
dan had hij in april vorig jaar
daarvoor moeten zorgen. Maar
toen heeft hij gezwegen dat hij
zweette. Zijn specialiteit is immers «het achteraf allemaal beter te weten».
Grote en moedige partij, met
zo'n grote en moedige voorzitter!
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Aan de basis in Vlaanderen is
het verzet tegen de plannen
van de regering-Martens thans
snel aan het groeien. Door de
vertraging in de Senaat en de
Kamer zullen de eindbesprekingen — als zij ooit doorgaan —
ongeveer
samenvallen
met
20 april, de datum van de grote
Vlaamse betoging in Gent
Deze betoging zal dan ook een
nog groter belang krijgen: uiting van de massale wil, een
einde te zien stellen aan het geknoei van de huidige regering
en regeringspartijen.

Welk Vlaanderen
Morgen ?

Inmiddels wordt vooral te Brussel en in Vlaams-Brabant de
druk van de basis op de Vlaamse
volksvertegenwoordiging
steeds sterker.
Of het verbale verzet van het
CVP-arrondissementsbestuur
Brussel-Halle-Vilvoorde daarbij aansluit dan wel een taktisch maneuvertje is, is een andere vraag. Voorzitter van dit
arrondissementsbestuur is immers niemand minder dan
Jean-Luc Dehaene, rechterhand van Martens en steunpilaar van diens kabinet

Woensdagmiddag werd het
nieuwe tijdschrift 'Vlaanderen Morgen' van de gelijknamige
werkgemeenschap
aan de pers
voorgesteld.
Omtrent deze werkgemeenschap publiceren
we op

D'Haeze
Voor de «Kring van Kunst en
Kennis» van de ASLK-spaarkas
hield de vice-goeverneur van
de Nationale Bank, Marcel
D'Haeze, een causerie over de
huidige monetaire wereldkrisis
en de positie van de Belgische
frank.
Volgens D'Haeze zal er bij
voorrang
moeten
gesnoeid
worden in de olierekening, waar
er een tekort van 225 miljard
frank kan voorzien worden
door de prijsverhogingen. In
1978 was er een balansdeficit
van 100 miljard. De financiering
van de interesten ervan kost op
zichzelf reeds 10 miljard. Indien
niet spoedig dit stijgende deficit op de betalingsbalans wordt
in toom gehouden, zal ook een
politiek van prijzenstabilizatie,
van betere exportkansen, van
monetair evenwicht totaal onmogelijk zijn.
Op dit moment noemt D'Haeze
een muntmanipulatie (het eufemisme voor devaluatie) een
droommiddel of drug.
Het is akademische gewoonte
dat de beleidsmensen van de
Nationale Bank met een omfloerst en omzwachteld woordgebruik onze monetaire perikelen afdoen. Ook Marcel D'Haeze bleek zijn adem in te houden
om eens de straffe waarheid
over de werkelijk benarde positie van onze frank te zeggen.
Buiten de klassieke-recepten
van inkomensmatiging, energiebesparing, inkrimping van
de overheidsuitgaven, heeft de
vice-goeverneur niets durven
zeggen over de echte Belgische ziekte: het totale immobilisme en de krankzinnige koehandel van het koppelen van de
programmawet aan de gewestwetten. Dat er in België geen
mogelijkheid meer is om nog
een serieus saneringsbeleid
door te voeren, is maar al te
duidelijk. Maar dat mogen vooral de goeverneurs van de Nationale Bank niet zeggen.

En de ministers?
De zgn. versoberingswet voorziet in een belasting op de
voordelen in natura. Hierdoor
worden heel wat mensen, vooral in de banksektor, de verzekeringswereld en de publieke kredietinstellingen getroffen.
Een onrechtvaardige maatregel, die de inzet kan betekenen

biz. 24 een interview met
Hugo Schiltz.
Het eerste nummer van het
tijdschrift bevat bijdragen
van onder meer Frans Van
Nieuwenhove (Over politieke
demokratie),
Hugo
Schiltz (Macht en onmacht
van de Vlaamse Beweging),
Willy Desaeyere (Ekonomie
en Ecologie),
Toon Van
Overstraeten (Een Vlaams
mediabeleid)
en
Herman
Verheirstraeten
(Brussel,
van de zelfkant bekeken)
Het redaktieadres is Rudolfstraat 31 te 2000 Antwerpen
en een jaarabonnement kost
500 frank, te storten op rek
413-7004501-91 van Uitgeverscentrum, Kapelsestraat
222 te 2080 Kapellen.

van een ware ketterjacht op bepaalde beroepskategorieën.
De vraag rijst evenwel of deze
maatregel ook geldt voor de
vele voordelen in natura waarvan ministers en staatssekretarissen genieten. Naast hun ministeriële wedde ontvangen zij
immers een vergoeding voor
wonen, hulp in de huishouding,
telefoon, verwarming en zelfs
bloemen. Bij bepaalde regeringsleden lopen deze vergoedingen op tot een zelfde bedrag
als hun eigenlijke wedde.

Met 25
De goeverneur van Limburg
heeft het samenscholingsverbod voor meer dan vijf personen in de Voerstreek «versoepeld» tot 25. Dit gebeurde na
aandringen van de HorecaVoer, die de volledige opheffing van het verbod eiste. Dit is
de enige oplossing. Kan het
trouwens nog hatelijker en belachelijker?
Pas wanneer de Waalse schutters vervolgd worden zoals de
wet voorschrijft zal er weer rust
en orde in de Voer heersen. Zolang de regering-Martens niet
wil inzien dat de Walen de onruststokers zijn en niet de Vlamingen zal er van rust geen
sprake zijn, want de Vlaamse
Voerenaars en de Vlaamse achterban zijn dit spelletje meer
dan beu.

Opbod
Te midden van de ellenlange
versoberingsbetogen werd in
de Kamer op geregelde tijdstippen wat ruimte gelaten om interpellaties en vragen af te handelen. Meestal een onderonsje
tussen de interpellanten zelf en
de bevoegde ministers.
Aldus interpelleerde kamerlid
J. Valkeniers over de geplande
bouw van twee gloednieuwe
kinderziekenhuizen te Brussel,
resp. bij het Akademisch Ziekenhuis te Jette en bij het Brugmannhospitaal.
Een meer dan onverantwoord
beleid volgens het kamerlid,
daar Brussel nu reeds een
oververzadiging kent van bedden. Voeg daarbij dan nog de
dalende geboortetrend. In zijn
antwoord verwees
minister
Dhoore naar de historische
kontekst Het was evenwel duidelijk dat hij doelde op zijn onvermogen om de opbod-politiek van de zuilen te doorbreken.
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Wantrouwen is troef
De debatten in kamer en senaat over
respektievelijk de programmawet en de
drieledige gewestvorming slepen reeds
een week aan. Veel wijzer hebben ze
ons vooralsnog niet gemaakt Het is
ook vandaag nog al te gewaagd een
zinnige voorspelling over de afloop te
maken.

Plots werd duidelijk waar de regering terecht zou kunnen om ook In de kamer aan
de broodnodige tweederde-meerderheid
te geraken. Zoals voorzitter V. Anciaux
stelde waren de voorwaarden van J. Gol
dermate fijn uitgekiend, dat zij normaal
voor de regeringsmeerderheid geen probleem zouden opleveren. Zij bevestigden
nog maar eens de francofone begeerte
om de drieledige gewestvorming binnen te
rijven.

Uit de kamer valt anders niet veel
opmonterend nieuws te metden. Het
tijdschema is reeds naar de
prullenmand verwezen. Veel animo is
er niet en de vele sprekers — voor
zover ze opdagen — volgen mekaar
vrij onverschillig op. Meer dan 50
toehoorders tellen ze zelden.
Weinig parlementairen hebben een
klare kijk op het geheel van deze zgn.
versoberingswet. Kamerlid H. Schiltz
omschreef ze als een monsterwet Zijn
kollega W. Desaeyere sprak van een
chaotisch geheel van maatregelen, de
ene dringend vereist, de andere er met
de haren bijgesleurd. Van degelijke
parlementaire arbeid kan te midden
van dergelijk samenraapsel geen
sprake zijn. Trouwens, het wantrouwen
zit er bij de meerderheid dermate
ingebakken dat het op losse
schroeven zetten van ook maar één
artikel, onmiddellijk reakties oproept
bij een koalitiepartner.
Dat wantrouwen blijkt tevens uit het ergerlijke, ja zelfs belachelijke parallellisme tussen de behandeling van de versoberingswet en de gewestvorming. De Waalse so-

Geen dag later konden we uit een Engelstalig tijdschrift vernemen dat ook CVPvoorzitter TIndemans In de nchting van de
liberalen dacht. Hij verwees zelfs naar
identieke gedachtenkronkels bij regeringsleden.

cialisten houden evenwel het been stijf.
Gans de fraktie staat op de sprekerslijst ingeschreven, met estafetten wordt poolshoogte genomen over de vorderingen in
de senaat... een tragi-kiowneske situatie,
die de parlementaire werking evenwel verlamt en het land regelrecht naar de afgrond voert.
Het wantrouwen ligt open en bloot. Aan
verbergen denkt men niet meer. De wijze
waarop de parlementsontbindingen van de
jongste jaren werden uitgelokt en waarop

regeerakkoorden om de haverklap werden miskend, heeft diepe wonden geslagen. Men is In dit land dringend aan een
herwaardenng van de politieke zeden toe.
Het debat zelf werd ingeluid door PVVvoorzitter W. De Clercq die nog maar eens
het refrein van een liberaal fiskaal paradijs
afdreunde. Gewezen voorzitter H. Schiltz
belichtte daarna voornamelijk het fiskale
luik en de oprichting van een staatsbank.
Voor de nodige deining zorgde de voorzitter van de Waalse liberalen J. Gol.

Het toch al lome debat verloor hierdoor
alle zin en ernst. Waarom verder debatteren wanneer ondertussen gezocht wordt
naar een alternatieve regenngsformule?
Bij monde van fraktievoorzltter P. Van
Grembergen eiste de Volksunie dan ook
een verdaging van het debat zodat de regenng de kans zou krijgen uitleg te verstrekken over de politieke toestand. Het
voorstel verkreeg evenwel niet voldoende
steun. Zelfs de liberalen stemden tegen!
Ondertussen heeft de Kamer een tiental
artikels goedgekeurd. Resten er nog zo'n
goeie 150, waaronder nog een paar hete
hangijzers binnen de meerderheid zelf. Aldus de amendementen betreffende het sociaal statuut van de zelfstandigen, de gelijkheid van pensioenen tussen man en
vrouw en de kumulatie van het Inkomen
van echtgenoten. Het debat moet eigenlijk
nog beginnen!

...en het debat moet nog
het Gemeentefonds handelt,
wees kamerlid A De Beul op de
zware financiële problemen van
de gemeenten. De oorzaak hiervan is vooral het feit dat de
overheid zijn financiële moeilijkheden op de gemeenten afwentelt
Sinds 1973 heeft de staat reeds
60 miljard van de gemeenten
geroofd door het opheffen of
stabilizeren van allerlei fondsen. Toch worden steeds meer
diensten van de gemeenten gevraagd.
Alle gemeenten zitten tevens
zowat aan de grens wat het heffen van belastingen betreft De
Volksunie steunt dan ook een
amendement om aan het Gemeentefonds voor 1980 10 miljard extra-kredieten toe te kennen.

Monsterwet
Bij de algemene bespreking
van de zgn. versoberingswet
voerden
de
kamerleden
H. Schiltz en W. Desaeyere het
woord namens de Volksunie.
De gewezen voorzitter betitelde het wetsontwerp als een
'monsterwet,
die een reelcs
niet-verenigbare problemen in
pakketvorm
wil
aanpakken'.
De prijs voor het wantrouwen
binnen de meerderheid!
De fiskale druk wordt nog maar
eens opgevijzeld. De uitbreiding van de solidariteitsbijdrage en het autowegenvignet zijn
slechts een paar voorbeelden
hiervan. Met de belasting op de
voordelen in natura gaat de regering daarenboven een gevaarlijke weg op, die tot een
ware ketterjacht kan leiden.

Drieledig
Lange tijd bleef H. Schiltz ook
stilstaan bij de oprichting van
een staatsbank. Niet dat de
Volksunie principieel tegen de
oprichting van een staatsbank
gekant is, maar de wijze waarop
dit zal geschieden is meer dan
ergerniswekkend. Zonder degelijke voorstudie, zonder parlementaire inspraak, eenvoudig met een koninklijk besluitje.
Het dossier vertoont tevens
een
kwalijk
communautair
geurtje. De gebeurtenissen bij
de ASLK zijn terzake niet geruststellend. Gevreesd mag
worden dat ook met de staatsbank de weg van de drleledlgheid zal opgegaan worden.

verhoging van de fiskale druk,
maar ook de gezinsvijandigheid van een aantal maatregelen. Men krijgt zowat de indruk
dat moraliteit en fatsoen fiskaal
afgestraft worden en dat het
heel wat voordeliger is niet te
huwen.
Bij de vele struktuurmaatregelen van de wet wordt telkens in
een vertegenwoordiging van de
drie gewesten voorzien. Het is
volgens de Limburgse hoogleraar onaanvaardbaar dat in een
orgaan dat nationaal is, het
overleg tussen de gemeenschappen wordt geregeld via
de gewesten. Dit betekent dat
Vlaanderen wordt geminorizeerd in een 2—1-verhouding.

Chaotisch

Nefast

Chaotisch en asociaal, aldus
omschreef kamerlid W. Desaeyere van zijn kant de programmawet Er is niet enkel de

De bereidheid van de Waalse
liberaal Gol om de regering aan
de broodnodige tweederdemeerderheid te helpen, zette
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voorzitter V. Anciaux ertoe aan
een politieke verklaring af te
leggen.
Eén voor één onderzocht hij de
communautaire en sociaal-ekonomische voorwaarden van de
heer Gol, om ze daarna als perfide af te schrijven. Hoe onaanvaardbaar en onredelijk ze op
het eerste gezicht ook lijken, bij
nader toekijken kan men niet
anders dan vaststellen dat ze
voor de regeringsmeerderheid
vrij interessant zijn en weinig
inspanningen vergen.
Dit Waals liberaal aanbod bewijst nog maar eens overduidelijk hoe voordelig de drieledige
gewestvorming, zoals ze in de
senaat aanhangig is, wel is voor
Wallonië. En hoe nefast voor
Vlaanderen!

Afwentelen
Bij de behandeling van hoofdstuk XII, dat onder meer over

Moed gevraagd
Het zesde hoofdstuk over tewerkstelling en arbeid werd uitgebreid behandeld door kamerlid J. Valkeniers.
Op het vlak van de tewerkstelling pleitte hij voor de uitbouw
van een permanent en volledig
derde arbeidscircuit Een vast
en definitief statuut voor de
B.T.K.-dienst moet hiertoe het
uitgangspunt zijn.
Het miljardentekort in de sociale voorzorg weet hij voornamelijk aan de sinterklaas-politiek
van de overheid in de periodes
van welvaart Nu kan de regering al die verplichtingen niet
meer nakomen en moet ze hier
en daar beginnen snoeien. Eerste slachtoffers hiervan zijn de
minstbedeelden. Moed om de
vele uitwassen op het vlak van
werkloosheidsuitkering, de medische verzorging, weg te werken, blijkt onze overheid niet te
hebben.

beginnen!
Sussend
Kamerlid £ Vansteenkiste informeerde bij de minister van
Verkeerswezen naar de betrokkenheid van België, en meer bepaald van de N M B S bij het
projekt van de kanaaltunnel
tussen Frankrijk en Engeland.
Daarbij verwoordde de Oostendenaar voornamelijk de ongerustheid van de Vlaamse
kuststeden en van de duizenden Vlaamse mensen die daardoor hun tewerkstelling in gevaar zien komen.
Waarschijnlijk zal Vlaanderen
eens te meer met «de politiek
van het voldongen feit» gekonfronteerd worden. Voorlopig
moeten we het doen met de
sussende woorden van J. Chabert dat de invloed op de tewerkstelling geringer zal zijn
dan voorspeld. Dat weten we
dan weer!

«Scorpio»
Naar aanleiding van de verzegeling van de vrije plaatselijke
zender «Scorpio» te Leuven,
maakte kamerlid W. Kuijpers
het probleem van de vrije radio
aanhangig in de Kamer.
Terwijl in andere landen experimenterend wordt te werk gegaan, houdt men het hier bij een
louter
repressief
optreden.
Toch was men reeds jaren terug gewaarschuwd. De illegaliteit moet dringend opgeheven
worden, zonder daarbij te vervallen in Italiaanse toestanden.
Een strenge reglementering en
een kodesteisel zijn vereist
Uitgaande van de mogelijke
positieve inbreng van vrije radio's en de kommunikatiebevordering erdoor, kondigde het
kamerlid aan in de Kultuurraad
een voorstel van dekreet in te
dienen.
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VU - Senaatsfraktie:

Meer dan 200
Elf senatoren telt de Volksunie
in haar rangen. Alle elf — de gehele fraktie — hebben tijdens
de algemene
beraadslaging
over het ontwerp van gewesten gemeenschapswet een degelijke ontleding naar voren gebracht.

DURE BENZINE
Leerrijk is de vraag van kamerlid W. Kuijpers naar het waarom
van de steeds stijgende benzineprijs en naar het aandeel van
de staat per liter benzine.
Van de 23,30 fr. (ondertussen
weer gewijzigd) per liter «super» verdwijnt de helft, nl.
11,70 fr.
in
de
staatskas:
8,46 fr. aan aksijnsrechten en
3,24 fr. aan BTW (16 "/o). Dit
houdt tegelijk in dat bij een stijging van de prijs ook het aandeel van de fiskus stijgt!
Zonder moedertje staat kost
een liter benzine 11,80 fr. Hiervan gaat 1,2 fr. naar de pomphouders en 1,87 fr. naar de oliemaatschappijen. De basisprijs
van een liter benzine bedraagt
dus 8,73 fr. Het is dat bedrag
dat sterk schommelt ten gevolge van de dollarkoers en de
prijzenpolitiek van de olieproducerende landen.
Wanneer men nu nog weet dat
van die resterende 8,73 fr. ongeveer 85 o/o in de schatkist
van de olieproducerende landen verdwijnt, dan kent men de
prijs van één liter geraffineerde
olie: 1,43 fr.

Daarenboven tekenen de elf
V.U.-senatoren verantwoordelijk voor meer dan 200 (!) amendementen. Daarbij moeten dan
nog de 69 amendementen gevoegd worden die door de fraktie bij wijze van overgangsmaatregel bij elk artikel Ingediend werden. Bijna 300 amendementen en dus evenveel
stemmingen aan een gemiddelde tijdsduur van 10 a 15 minuten per s t e m m i n g - Begrijpelijk
dat de andere frakties, vooral
van de meerderheid, ietat bewonderend voor dit enorme
wetgevende werk de wenkbrauwen fronsen.

Over de houding van de Volksunie bestaat dan ook niet de
minste twijfel: ten allen prijze
beletten dat de drieledige gewestvorming wet wordt. Fraktlevoorzltter F. Vanderelst formuleerde het duidelijk
als
volgt: 'De
Volksunie-senatoren zullen niet voor een wisselmeerderheid zorgen, zelfs niet
bij bepaalde onderdelen
van
het onderwerp die, op zichzelf
genomen,
hun
goedkeuring
zouden moeten
wegdragen.»

Bindteken
Het was trouwens F. Vanderelst
die als eerste namens de
Volksunie het spreekgestoelte
betrad. In het senaatsverslag is
weinig terug te vinden over zijn
tussenkomst Het is een vinnige, bijwijlen scherpe dialoog
geworden met de eerste minister.
Vooral Brussel en de Brussels
Vlamingen hielden de aandacht
van de gewezen voorzitter
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Een paar zinsneden kunnen we
u moeilijk onthouden: 'Gij senatoren die de staatshervorming tot uw ambt hebt, en ook
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gaan zonder dat het parlement
van haar grondwetgevende bevoegdheid gebruik zal gemaakt
hebben om een definitieve
staatshervorming te verwezenlijken. Een gang van zaken die
wellicht kadert in de strategie
van de neo-unitaristen.

gaande: 'Mijn grote
wanhoop
is dat Brussel zal verloren gaan
en door het wegvallen van het
bindteken van de hoofdstad het
voortbestaan van deze staat in
gevaar zal komen. Wij willen
het land behoeden voor deze
fatale misstap, ermee rekening
houdend dat de
franstaligen
niet voor onwettelijkheid
terugschrikken.'

Betekenisvol

150 jaar
De gelijkstelling van Brussel
met de andere gewesten vormde ook de ruggegraat van het
betoog van senator C. Van Eisen. Deze gelijkschakeling gaat
in tegen de rol van het hoofdstedelijk gebied, dat wel eens
het slachtoffer zou kunnen worden van zijn overbevoegdheid,
en geschiedt vooral ten koste
van Vlaanderen.
Senator W. Jorissen
spaarde
de Vlaamse meerderheidspartijen geenszins. Met zijn gekende strijdlust verweet hij hen
Vlaanderen definitief en struktureel te minorizeren en de
Vlaamse Brusselaars daarenboven voor de leeuwen te
gooien. B. Maes van zijn kant
bracht een gedetailleerd geschiedkundig overzicht van 150
jaar België, of beter van 150
jaar Vlaamse achterstelling en
benadeling.

lusie
Vandaag worden we gekonfronteerd met de zoveelste
Vlaamse toegeving. De drieledige gewestvorming wordt de
Walen haast in de schoot geworpen. Dramatisch daarbij is,
aldus senator W. Peeters, dat
ditmaal in ruil aan niet één
Vlaamse eis wordt tegemoetgekomen.
Het voorlopig karakter van
deze gewestvorming is niet
meer dan een zoethoudertje.
Senator /?. Vandekerckhove
illustreerde dit door o.m. te verwijzen naar de inwerkingtre-

Ho( >fden van de
Tweekerlcenstraat
Saai? Spannend? Voer voor
specialisten? Nodeloze en ellenlange herhalingen? Het is
moeilijk om een parlementair
debat onder een gemeenschappelijke noemer onder te brengen.
Aldus heerst er heel wat animo
wanneer echte dossier-kenners
zoals F. Vanderelst en W. Martens mekaar verbaal te lijf gaan.
Of wanneer Lierenaar H. Vanderpoorten met zijn gekende
kwinkslagen meerderheid en
oppositie aan het lachen brengt
Zijn jongste zinspelingen op
Leo Tindemans en de Heilige
Benediktus waren van een echt
Toon Hermans-gehalte.
Even humorvol, en toch vlijmscherp in zijn ontledingen is senator O. Van Ooteghem. Ditmaal verwerkte hij zijn betoog
tot een prachtige variante op de
'Rede tot de hoofden van Lebak' van Max Havelaar.

amendementen!

gij die gezag hebt over de
hoofdplaats, gij allen hoofden
van de Tweekerkenstraat, ik
groet u allen zeer
En er is vreugde in mijn hart nu
ik u hier vergaderd zie, luisterend naar de woorden van mijn
mond. Ik weet dat er onder u lieden zijn die uitstekend zijn in
kennis en in braafheid.
Ik heb gezien dat er veel goeds
is in dit landCJ Ons volk wenst
in vrede te leven. Ons volk
wenst niet te leven in landstreken die door anderen worden
bewoond.
L.) Indien gij het ontwerp nr. 261
goedkeurt zullen de zonen en
dochters in de dorpen van u
zeggen: hij beloofde rechtvaardig te zijn en hij verkocht het
recht aan wie hem geld en ambten gaf Heren van de Tweekerkenstraat, ik groet u » Tot zover Max Havelaar, alias O. Van
Ooteghem.

ding van de administraties en
de gewestelijke instellingen:
'Het is een illusie te menen dat
men kan ombuigen wat men nu
niet kunnen weerhouden heeft».

Fata morgana
Rekenen op een definitieve
faze moeten we al evenmin.
Duidelijk verwoordde senator
H. De Bruyne de Vlaamse vrees
dat de derde, zgn. bevrijdende
faze slechts de fata morgana is
van goedmenenden die de eerste minister volgen. Die faze zal
nooit verwezenlijkt worden.
De vrees van senator M. Capoen is dan ook terecht Deze
legislatuur dreigt voorbij te

Ook de belofte van premier
Martens dat het volgend parlement grondwetgevend zal zijn,
kunnen we naar de prullemand
verwijzen. R. Vandezande liet
geen twijfel bestaan aan de
waarde die aan dergelijke waarborgklausule
moet
gehecht
worden: nul en generlei waarde!
De diepste Vlaamse wrevel tegenover de regeringsontwerpen werd betekenisvol verwoord door senator G. De
Rouck: 'Door
de
gewestvorming wordt de
miljardenstroom
naar Wallonië bestendigd.
Ondertussen worden onze Vlaamse bedrijven gesloten of vallen
zij in vreemde handen. Het hijsen van de Vlaamse Leeuw op
de gebouwen
van het
bedrijf
'La Moderne» te
Kluisbergen
is betekenisvol
voor de bewustwording
van de Vlamingen.»

CVP - GEKNOEI
WOENSDAGMIDDAG
— Gisteren hebben de senatoren er voorlopig
het bijltje bij neergelegd. De zoveelste kortsluiting gevolgd door de
zoveelste twist over reglement en procedure, en ditmaal in afwezigheid van de premier Een meer dan voldoende reden voor de lakse
CVP-fraktie om voorzichtigheidshalve
aan te sturen op een snipperdag.
De voorbije senaatszittingen
kunnen best samengevat door te wijzen
op het gerommel binnen de CVP en tussen de
meerderheidspartijen.
De dubbelzinnigheid
van Vlaanderens grootste partij heeft walgelijke
afmetingen aangenomen. Een recent staaltje ervan is de brief, of beter
de smeekbede, van het CVP-bestuur van het arrondissement
BrusselHalle-Vilvoorde
om toch maar waarborgen voorde Brusselse
Vlamingen op te eisen. Voorzitter van dat arrondissementeel
bestuur is J.L
Dehaene, kabinetschef
van de
eerste-minister!
Niet één CVP'er heeft tijdens de algemene beraadslaging het regeringsontwerp
verdedigd. Een paar eenzaten-professors
vuurden de
nodige kritiek af Opvallend daarbij is dat deze kritiek stoelt op een
bonte wemeling van geleerde argumenten die men niet eens onder de
noemer van 'pleidooi
voor eerlijk federalisme» kan
onderbrengen.
Met een J. De Meyer en diens provincialisme
waande men zich zelfs
in het midden van de jaren '80 van vorige eeuw.
De algemene beraadslaging
werd volkomen beheerst door de VUfraktie. Niemand ontbrak op het appel en geen kans werd onbenut gelaten om het wetsontwerp op de drieledige gewestvorming
te bestrijden. De premier had meer dan zijn handen vol met de
karrevrachten
argumenten en Vlaamse eisen die senator F. Vanderelst en zijn kollega's
aanbrachten.
Zaterdagochtend
konden de stemmingen een aanvang nemen. Reeds
bij het eerste artikel liep het volkomen mis. Hierin wordt bepaald dat
de afbakening van de gewesten slechts <bij overgangsmaatregel» is
vastgesteld. Deze zinsnede heeft een belangrijke politieke
draagwijdte: ze laat de Brusselse grenzen open en dus materie voor verdere onderhandelingen. Slechts met de steun van alle Franstaligen werd het
artikel goedgekeurd. Acht CVP'ers stemden tegen.
Die houding schoot zowel bij Martens als bij de Vlaamse
socialisten
in het verkeerde keelgat Een flinke ACV-bolwassing
tijdens de schorsing zorgde opnieuw voor de nodige tucht tot aan artikel vier.
En zover staan we vandaag nog. Een stemming over het vijfde artikel
heeft men niet aangedurfd. Dit voorziet namelijk in een
uitzonderingsmaatregel voor de FDFers mevr Mathieu uit Vilvoorde en G. Clerfayt
uit Sint-Genesius-Rode
zodat zij kunnen zetelen in de Brusselse gewestraad. De CVP wacht liever braafjes op de terugkeer van haar premier dan zelfstandig en ondubbelzinnig
een standpunt in te nemen.
Gewoon knoeiwerk, beledigend voor de parlementaire instellingen en
voor Vlaanderen. De CVP moet nu maar eens dringend zeggen wat ze
wil: het regeringsontwerp
goed- of afkeuren. Een tussenweg is er ditmaal niet Zij moet wel indachtig zijn dat met de voorliggende
drieledige gewestvorming, de mogelijkheden teniet worden gedaan om via de
konstituante aan de Vlaamse gemeenschap een eigen politiek
gelaat
te geven.
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Olympisch
gekrakeel
De door Amerika gewenste boycot van de Olympische Spelen te
Moskou als een van de «vergeldingsmaatregelen» vindt weinig
gehoor, zelfs in ae Verenigde Staten is een meerderheid van atleten
tegen. Het ziet er dus naar uit dat
het westers protest zich tot een
minimum zal beperken. Dit minimum kan erin bestaan, van plechtigheden weg te blijven, individueel een medaille te weigeren, in
een verklaring protest aantekenen
tegen de bezetting van Afghanistan door de Russen en dies meer.
Van een echte boycot of alternatieve spelen is dus geen sprake.
Vooral de Westeuropese landen,
laten de beslissing over al dan niet
deelnemen over aan hun olympische komitees en atleten, die zoals
gezegd «onder protest» zullen
deelnemen. Feitelijk is dit besluit
een verademing: men kan moeilijk
oorlog gaan voeren voor en tijdens Olympische Spelen!

Oscar Arnulfo Romero
...en onze
medeplichtigheid
aan het
icoionelsregime

Aartsbisschop Romero van El Salvador werd door een kommando van
vier man doodgeschoten na in de katedraal van de Salvadoriaanse
hoofdstad een mis te hebben opgedragen. De aartsbisschop had zich
het ongenoegen van uiterst rechts op de hals gehaald voor zijn inzet
voor de armen en als verdediger van de mensenrechten. De junta van El
Salvador kondigde een driedaagse rouw aan terwijl de paus en vele kerkelijke instanties hun afschuw voor deze politieke moord uitspraken. De
vermoorde prelaat ligt opgebaard in het bisschoppelijk verblijf en wordt
zondag begraven. Het hoeft geen betoog dat deze moordaanslag een
diepe stempel op de katolieke bevolking heeft gedrukt Mgr Romero —
die onlangs te Leuven te gast was om er zijn aanstelling tot Doctor Honoris Causa van de KUL in ontvangst te nemen — is tot nog toe de
hoogste personaliteit die slachtoffer werd van het politiek geweld in Latijns-Amerika.
De VU heeft vorige dinsdag minister van Buitenlandse Zaken Henri Simonet gevraagd om de betrekkingen met El Salvador te herzien.

In feite heeft president Carter niet
veel geluk met zijn maatregelen tegen Moskou, tenzij dat zijn kordate taal sinds de inval in Afghanistan hem wel een aanzienlijke
vracht stemmen opbracht bij de
voorverkiezingen in de Demokratische Partij, waardoor het hem mogelijk was, zijn rivaal Edward Kennedy — die reeds zijn hulp aan
Carter toezegde in ruil voor de
overname van een gedeelte van
zijn kiesprogramma — heeft meteen een zware klap toegebracht
aan de myte van onoverwinnelijkheid van de Kennedy-klan, ook al
beweert men dat Edward Kennedy qua intelligentie van zijn drie
broers de baas was.
Het is trouwens niet alleen met de
boycot van de OS dat Carter
meer schijngevechten levert dan
werkelijkheid. Zo veroorzaakt het
graanembargo geen graantekort
in de SU, vermits Moskou reeds
andere leveranciers heeft gevonden. Het zelfde geldt sommige
ekonomische maatregelen, die
een vlag zijn, die de lading niet
dekt. Harder komt wel de stopzetting aan van levering van technologische apparatuur en inzagö van
technische know-how, een terrein

waar de SU nog een grote achterstand heeft.
Mede door het feit, dat West-Europa weinig voelt om Amerika op
deze weg te volgen, kan de SU
het zich veroorloven, de militaire
interventie in Afghanistan — waar
de Russen naar eigen zeggen, af
te rekenen hebben met goed getrainde en goed bewapende moslimrebellen. Het lijdt geen twijfel
dat het Westen en China de rebellen steunt met wapenleveranties
en ekonomische en financiële
steun. Voorlopig kan men echter
nog niet zeggen dat Moskou in Afghanistan zijn Vietnam zou gevonden hebben. Overigens blijft de
toestand in Kampuchea verward
en worden hele gebieden door
hongersnood geteisterd. De oorlog tussen Rode Khmers en Vietnamtroepen kent een wreedaardig verloop, de verschrikkingen
van de oorlog nemen hallucinante
allures aan. De vluchtelingenstroom, o.m. naar Thailand (waar
ze bij de grensoverschrijding door
Thailandse grenstroepen worden
beschoten), neemt de omvang
van een ware volksverhuizing aan.
Minder frekwent is thans de vlucht
over zee, hoewel er nog steeds
Vietnamezen het rode paradijs
ontvluchten.
Met zijn verklaring over de herinvoering van de militaire dienstplicht heeft Carter evenmin sukses. Opnieuw wandelen jongeren
voor het Witte Huis met protestborden tegen de eventuele militaire dienstplicht. De president krabbelde wat terug en houdt het voorlopig bij de registratie van 19- en
20-jarigen...
Het Amerikaanse vlaggevertoon
in de Perzische Golf behoort
eveneens tot de psychologische
oorlogvoering. Met het vertrek
van de doodzieke ex-sjah van Iran
brokkelt het Iraanse standpunt inzake de gijzeling van 50 Amerikaanse diplomaten, nog verder af.
Indien Teheran in de boosheid volhardt, zou Carter wel eens verplicht kunnen zijn, een grens te
overschrijden, naar een toestand,
zwanger van onheil.

EG-geicraiceel, of de moeiiijice aanpassing
De malaise in de Europese Gemeenschap sleept nu al jaren aan,
bij zover dat het Europese publiek
alle belangstelling verliest, voor zover het die ooit had. Af en toe weliswaar schiet een gedeelte van de
opinie wakker wanneer de EEG
voor de zoveelste keer in een krakeel belandt waarover men zowel
te Moskou als te Washington grinnikt.
Het is nu weer zover met de Britse
weigering voor de Britse bijdrage
tot de Europese landbouwbegroting het volle pond te betalen. Dit
dispuut is slechts een onderdeel
van de moeilijke aanpassing van
GB aan de Europese normen. W e
weten allen, dat de doorsnee-Brit
gekant is tegen de EG. Het zou
trouwens de moeite lonen, te we-
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ten in hoever deze Britse afkeer
niet wordt gedeeld door andere
Europese partners. W e denken
hierbij vooral aan Frankrijk, dat
weliswaar met een Schuman en
een Monet een van de gangmakers van de Europese gedachte
was, maar dat telkens wanneer
het een stukje bevoegdheid moet
afstaan, steigert of een verbod
omzeilt Zo kelderde Frankrijk
(Mendès France) destijds de Europese
Defensiegemeenschap,
omdat deze veel sneller naar een
dwingend politiek Europees gezag
zou geleid hebben dan de ekonomische integratie, die na de eerste
hindernissen te hebben genomen,
stagneert en wegens gebrek aan
een Europees gezag (regering)
dieper in de put dreigt terecht te
komen. Een der oorzaken daarvan

is dat zowel Frankrijk als Engeland
huiverig staan tegenover elke
vorm van gezagsvermindering.
Ook het Europese Parlement
schijnt niet in staat te zullen zijn,
tot (voorlopig) het hoogste Europees gezag te kunnen opklimmen,
hoe graag het dat ook zou willen.
Een parlement is echter een te log
apparaat, om de staatsnationalistische weerzin voor een Europese
regering doeltreffend te keer te
gaan.
Niemand minder dan de oud-rektor van het Europa Kollege Henk
Brugmans meent dat een van de
voornaamste taken van het Europees parlement erin bestaat, de
Europese kommissie te helpen
«die hangende problemen weer
op te pakken en tot een aanvaard-

bare, Europese» oplossing te brengen.»(1) De oud-rektor meent dat
het Europese parlement niet noodzakelijk aan prestige moet winnen
ten koste van de Europese kommissie. In plaats van zich met «grote debatten» te beraden over moties tegen bvb. de Sovjetunie
(waarbij men dan ook moties tegen Chili en andere mensenrechtenschendende staten moet bespreken en stemmen) moet het
Europees parlement «ter zake komen.» Het kan immers gebruik maken van zijn initiatiefrecht. Als
voorbeeld haalt de auteur een
voorstel aan tot oprichting van een
Europese Spoorweg Maatschappij, die haar rijdend materieel gezamenlijk zou aankopen en een gezamenlijk net zou uitbouwen. Konkreet lossen plechtige veroorde-

lingen weinig of niets op. Op zeer
dramatische ogenblikken kan men
wel vanuit de verschillende frakties diskreet en kort de stem verheffen. Het parlement kan ook
steeds opnieuw aandringen op
een gemeenschappelijk Europees
standpunt in belangrijke kwesties
(bv. het Midden Oosten en de Europese houding tegenover de Arabische wereld in plaats van het initiatief over te laten aan Bonn en
Parijs, die slechts namens zichzelf
spreken) en aandringen op de naleving van de besluiten van de ministerraad, welke naleving thans te
wensen overlaat. Het «cavalier
seul» spelen heeft nu werkelijk
lang genoeg geduurd!
(1) Uit «Federaal Europa Eén- nr 3 van
H maart jl.)
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start vandaag een nooit geziene
promotieverl<oop
van het originele luxe kostuum
van echte engelse stof
en gewaarborgd zuiver scheerwol

gewoon beter
en voordeliger...
dichterbij dan je denl(t!

Luxe kostuums
van echte
Engelse stof,
perfekt van
afwerking
en snit,
tientallen
gloednieuwe
mode-dessins,
in alle denkbare
maten.

•

gaat er prat op
U deze kostuums
aan te bieden
vervaardigd
uit een
kwaliteitsstof
met als
waarborg :
CERTIFICATION
WOVEN IN THE
BRITISH ISLES

vrije toegang
mime parking
koffie staat
steeds klaar

Deze echte
luxe kostuums hebben
stuk voor stuk
een normale verkoopswaarde
van 6.995 F, nu tegen de

i

ongelooflijke prijs van :
Aanbieding slechts geldig tot 15.4.80 of zolang de voorraad strekt.
Autobuslijn 50 Antwerpen - Boom - Mechelen, stopt voor de deur. Halte : Leugstraat SKM

SUCCES KLEDING MEYERS
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.
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La Moderne- Kluisbergen
KLUISBERGEN. L'entreprise
Moderne

ferme

gaat

'La

decision

ses partes,

est

prise.

des è maintenanL.

Een cynische Franse

La

dikt.'

A l g e m e e n direkteur J o r t a y van de Franse groep
textleiveredelirigsbedrijven A l s b e r g e - V a n O o s t
( A V O ) , die deel uitmaken van de Franse

uitverkoop

multinationale onderneming Prieel, bracht op
maandag 17 maart de fatale onheilsgroet aan de

van

174 w e r k n e m e r s van het tot op heden winstgevend
bedrijf aan de Parklaan in Kluisbergen-Berchem.

een

H e t w a s een donderslag bij heldere hemel.
M e t e e n beslisten de bedienden en arbeiders van
«La M o d e r n e » zonder uitzondering om hun bedrijf

winstgevend

te bezetten, want al spoedig mocht blijken dat het
hier om een flagrant onrechtvaardige en ook

Viaams

onrechtmatige vorm van uitverkoop van een bedrijf
gaat

Vóór de sluiting van La Moderne
In Kluisbergen werd aangekondigd, werd de ontmanteling van dit
bedrijf in alle stilte — zegge en
schrijve tersluiks — doorgevoerd
ten voordele van het zusterbedrijf
net over de taalgrens in het Waalse Leuze.
Sinds het begin van dit jaar werden alle leveranciers die het adres
van «La Moderne» getrouw op
hun orderbrieven bleven noteren,
door de direktie afgevoerd naar
LeuzeDeze operatie kwam zonder meer
neer op de doodsteek voor de
Vlaamse textielfabriek in Kluisbergen die vorig jaar nog officieel
64,7 miljoen frank winst boekte,
terwijl de vestiging in Leuze hoe
dan ook in de groep Prieel als verlieslatend bekend staat...
De sluiting van deze fabriek in
Zuid-Oost-Vlaanderen heeft dan
ook in wezen hoegenaamd niets
te maken met de alomwoekeren-

de kwaal van de teleurgang van
verlieslatende
nijverheidsbedrijvigheid, maar wél met de ongebreidelde
spekulatiegoif
van
grensoverschrijdende multinationale ondernemingen, die na het
binnenrijven
van
jarenlange
staatssteun voor investeringen en
vernieuwde expansie, zich door
geen enkel
overheidskontrakt
meer gebonden achten en zo
maar van vandaag op morgen de
boeken toedoen, de werknemers
aan de deur zetten, de deuren sluiten en op de koop toe (de totale
uitverkoop!) er nog formeel op uit
zijn om aan lokale of andersbiedende overheden hun terreinen
en installaties tegen een harde
prijs te verkopen!

Geen aalmoes; werk!
Toen de ruim 170 werkenemers
van het textielbedrijf «La Moderne» de onheilsbode eerst zwijgzaam hadden aanhoord en later

U>
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Hier l<omt de Franse direktie niet meer binnen...
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stilletjes (die ingeburgerde Vlaamse onderdanigheid...) wegjouwden, bleef er niet veel meer over
dan de solidariteit tussen arbeiders en bedienden.
Ministeriële belangstelling van bij
voorbeeld minister van ekonomische zaken Willy Claes of van
Vlaamse staatssekretaris Paul Akkermans was er immers ook vorige maandagavond nog niet toen
de
tewerkgesteld-afgedankten
van «La Moderne» het ultimatum
van de Franse direktie hadden
verworpen: «neen wij aanvaarden

bedrili

de regering-Martens «La Moderne» in Kluisbergen zonder meer
en zonder schroom opdoeken,
dan is er overduidelijk het bewijs
geleverd dat zowel premier Wilfried Martens als de vice-premier
Willy Claes van ekonomische zaken geen politiek recht meer het)ben om in het publiek te praten
over vernieuwd industrieel initiatief. Immers, terwijl de Franse Pricel-direktie vandaag zalvend wrijft
met het politiek doekje-voor-hetbloeden («er is in West-Europa
geen
plaats
meer
voor

textielveredelingsbedrijven»), blijkt
uit een zoveelste McKinsey-rapport dat mits innoverende direktieaanpak dit soort produktie in onze
gewesten nog immer een goede
kans kan krijgen...! Maar, men
moet dan wel niet beginnen met
leefbare en uitermate winstgevende filialen van vandaag-op-morgen
op te doeken.
Zulks wordt door een Franse multinationale onderneming evenwel,
met komplete onverschilligheid op
«Vlaamse Streekekonomie», op
cynische wijze beproefd, (hds)

en de zogeheten Vlaamse
deelregering iaat begaan• • • •
•••

geen aalmoes bovenop de wettelijl<e vooropzeg; wij eisen werk in
eigen streek."
De klap op de vuurpijl bij dit sluitingsdrama van «La Moderne» in
Zuid-Oost-Vlaanderen is overigens dat behoudens bedrijfsspekulatie, grondspekulatie en afwezigheid van ministeriële interesse,
bovendien in het Oudenaardse en
uiteindelijk in geheel de streek van
Zuid-Oost-Vlaanderen in de komende maanden en jaren de
werkloosheidsmiserie nog danig
dreigt toe te nemen als gevolg van
de onverschilligheid van de regering-Martens om het arrondissement Oudenaarde en de omliggende gebieden op Europees niveau blijvend erkend te zien als
een ontwikkelingsgewest dat de
passende investeringsinjekties behoeft.
Waar het reeds in 7 4 in de pers
gemeengoed was om te schrijven
dat de landbouwgronden in dit arrondissement «bergaf gaan», komt
de globale tewerkstelling van de
bevolking in dit gebied van Vlaanderen vandaag op de helling te
staan.
De door de direktie van Prieel uitgevaardigde sluiting van «La Moderne» is niet zomaar een alleenstaand feit. Het gaat hem hier
overduidelijk om de uitverkoop
van onze gewesten, van arbeidsplaatsen in onze Vlaamse gewesten, die «zomaar» doorgang kan
vinden, zonder dat de overheid
terzake al was het nog maar één
stokje in de spaken van de multinationale
verhuizerskaravaan
steekt... «La Moderne», «MarieThumas», «Agfa-Gevaert»... Laat
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bezetting, maar tiet goed hiumeur is wel

gewaarborgd...

Werkloosheid toegenomen
in het arrondissement Oudenaarde
Vergelijking met januari 1979
De volledige werkloosheid ligt 226 eenheden of 9,19 procent hoger
dan in januari 1979. Voor de mannen 138 eenheden of 15,70 procent,
voor de vrouwen Is dit 88 eenheden of 5,57 procent hoger.
Bij de normaal geschikten doet zich een toename voor met 25 eenheden of 1,3 procent, vooral veroorzaakt door de mannen (.+ 24).
De gedeeltelijk arbeldsgeschikten stegen bij de mannen met 55
eenheden en bij de vrouwen met 25 eenheden.
Ook de zeer beperkt geschikten stijgen (mannen -I- 59, vrouwen
+ 62).
De totale jeugdwerkloosheid Is Iets gedaald (mannen — 10, vrouwen — 2).
In vergelijking met januari 1979 bedraagt het aantal verplicht ingeschrevenen 22 meer (mannen -I- 1, vrouwen + 21).
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• Terwijl er weinig ministeriële
aktiviteit is om «La Moderne» te
redden blijkt sinds dinsdag dat de
sluiting van een filiaal van de Franse multinational Prieel spoedig nog
meer fatale navolging zou kunnen
krijgen in Weiteren, Aalst, Ronse
en ook in het Waalse Leuze.
Direkteur Jortay van de Sobeltagroep (Prieel-filiaal in Leuze) heeft
in een brief aan de stakende arbeiders van Kluisbergen er op gewezen dat ook in de andere Prieel-bedrijven in België er een «herstel
van aktiviteiten» zal nodig zijn. Er
wordt gewezen op de ineenstorting van de markt van stretchribfluweel, de volgens direkteur Jortay enige geldige verklaring voor
de sluiting van La Moderne in
Kluisbergen.
De werknemers van La Moderne
wijzen daarentegen op de tot voor
de sluiting nog immer aanwezige
sterke troeven, zoals bedrijfsrendabiliteit en de bijzonder unieke
waterputten, nodig voor de werkzaamheden en ontbrekend in bij
voorbeeld Leuze.
• Een aspekt dat te weinig belicht wordt bij de bednjfssluiting
van La Moderne is de bijzonder
gunstige ligging van het bedrijfsterrein dat ruim 20 hektare beslaat,
en allicht de Franse groep Prieel
een aardige spekulatieve duit kan

opbrengen. Hoewel schepen Van
Ceunenbroucke van Kluisbergen
inmiddels liet weten dat de gemeente 'niet zal meewerken aan
een wijziging van de toestemming
van de gronden zolang de direktie
haar belofte niet nakomt om 80
procent van de werkgelegenheid
van de Kuisbergenaars in dit toedrijf in stand t houden; zal er
toch van zeer dichtbij dienen toegekeken te worden welk pokerspel er bij een eventuele definitieve sluiting zal gespeeld worden.
Trouwens, zelfs in het geval La
Moderne opnieuw aan het werk
kan gaan is er nog een ernstige
kans dat de Pricel-direktie uitkijkt
naar verkoop van een deel van de
immense bedrijf' jonden.
• Het kan in sommige opzichten
verwondering wekken dat de
werknemers van La Moderne
geen vrede nemen met de extrapremie (40.000 frank) die hen
wordt aangeboden, bovenop al de
legale verplichtingen bij een bedrijfssluiting. De arbeiders en bedienden van La Moderne zien
evenwel nauwelijks enige goede
kans om nog ander werk in eigen
streek te vinden, zo zij al elders
niet voor minder gesloten bedrijfspoorten zouden blijven in de kou
staan. Vooral is het er hen nu om

te doen om niet met een aalmoes
naar huis gestuurd te worden, terwijl de Franse direktie aan de uitverkoop uiteindelijk nog een flinke
stuiver zou overtiouden.
# De tewerkstelling in het arrondissement Oudenaarde bedroeg
in 1971 27.690 werknemers (bron
R.SZJ, in 1978 was dit slechts nog
27.173 cijfers waaruit blijkt dat de
tewerkstelling in Vlaanderen in de
periode 1973-78 toenam met
42.404 arbeidsplaatsen. In het arrondissement Oudenaarde verminderde daarentegen het aantal
arbeidsplaatsen met 72 % wat
verftoudingsgewijze het hoogste
negatief cijfer geeft in Vlaanderen.
Deze tewerkstelling blijft het
zwakke element in dit arrondissement omdat het cruciale punt inzake nijverheid ligt in het mono-industrieel karakter: nl. de textiel- en
kledingnijverheid (samen 55 %
van onze industrie).
Er is de zeer hoge vrouwelijke tewerkstelling (11.486 vrouwen op
27.173 arbeidsplaatsen); gevolg
van de textiel- en kledingbedrijvigheid. Het zijn deze vrouwen die
het eerst vatbaar zijn voor werkloosheid, vooral omdat iedere
nieuwe werkloze in de textiel- en
kledingnijverheid nog moeilijk terecht kan in andere bedrijfstakken.

Senator Germain De Rouck In gesprek met enkele bezetters van
'La Moderne»...

Hyper-Moderne
machines
voor schroothoop... ?
Op 8 april (voor de bezetters van
«La Moderne» een cruciale datum) zal het ongeveer een maand
geleden zijn dat slechts lijdzaam
kon toegezien worden hoe direkteur Dumortier van de AVOgroep zijn valiezen begon in te
pakken om naar de Franse zustervestiging van Prieel in het
Waalse Leuze te verhuizen.
Och, er waren nog eerder wel enkele tekenen aan de spekulatieve
AVO-wand. Maar nauwelijks iemand van de werknemers in
Kluisbergen bevroedde dat «dit»
zou kunnen gebeuren.
Hoe zou argwaan terzake trouwens een voedingsbodem kunnen gekregen hebben-?
Bedrijfswinst van La Moderne in
'79: zowat netto 65 miljoen frank,
en dat is dan nog een officieel
boekhoudkundig cijfer. Bestellingen waren er nauwelijks te
weinig. Geen klachten van de sociale zekerheid. Geen tijdelijke
werkloosheid. Geen jammerende
leveranciers.
«La Moderne» leefde niet bij de
gratie van de internationale konkurrentie, maar wel dank zij de
merkwaardige werkkracht van
zijn werknemers.
Een expansiedrang van de Prieelbeheerders hield de Vlaamse
werknemers in Kluisbergen trouwens in de overtuiging dat «La
Moderne» zonder zorgen ook in
de jaren tachtig de toekomst voor
zich zou hebben...
Drie, vier, vijf jaar geleden werden
nog uitgebreide stapel- en werkplaatsen opgericht Een aantal aftandse maar onmisbare machines
voor de produktie werden vervangen door fonkelnagelnieuwe produktie-elementen. Hypermoderne
machines werden geïnstalleerd.
De werknemers waren er zich —
via voorlichting van vakbondsafgevaardigden — wel terdege van
bewust dat de levering van textielveredelingsprodukten op de internationale markt zeer zeker metter-
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tijd in het gedrang dreigde te komen.
Maar ze kenden vooral de bedrijfsresultaten die tot voor enkele
maanden werden geboekt én ook
de nog immer hoopvolle McKinsey-perspektieven die dan toch
van een internationaal befaamd én
berucht studiebureau voor de vestiging «La Moderne» zwart op wit
werden geschreven.

Communautaire
voetangel
Het zal allicht geen toeval zijn: nauwelijks was de bezetting van de
fabriek van Prieel en Co in Kluisbergen enkele dagen aan gang of
er werd een Leeuwevlag gehesen
(door de plaatselijke jeugdraad,
met instemming van de werknemers, zo wordt zalvend geargumenteerd in de fabriek..J
Die leeuwevlag aan de vooroorlogse gevel van «La Moderne»
hangt er (wellicht) bij de gratie van
het fatalisme maar ook door
groeiend politiek besef van de
Zuid-Vlaamse werknemers.
De bezetters van «La Moderne»
hebben zoveel goede redenen om
tegelijkertijd de uitverkoop door
de Pricel-direktie én de flagrante
afwezigheid van de bevoegde regeringslui aan de kaak te stellen.
Net zoals bij Marie-Thumas hebben de werknemers van La Moderne in Kluisbergen de plotse
ontslagbrief, zonder enige voorafgaande toelichting op ondernemingsraad of dergelijke, ervaren
als een patronaal misbruik.
Behalve de «wijze waarop» is er
ook nog de bedenkelijke motivering... Er wordt geschermd met internationale konkurrentieposities,
maar inmiddels wordt een rendabel Vlaams bedrijf in Kluisbergen
opgedoekt om de kontraktuele
bestel- en leveringsorders te laten
afvloeien naar een zusterbedrijf in

Leuze (over de taalgrens) waarvan de winstgevende kracht
reeds lang te wensen over laat..
Een communautaire voetangel
doet pijn.
Vorige maandag, in KluisbergenBerehem: de bezetting duurde onverminderd voort Net toen we
langs een zijpoortje tot de immense industrieterreinen toegelaten
werden door een stakingspiket
was een beslissend referendum
achter de rug: de bezetters hadden unaniem beslist hun bedrijf op
een harde wijze met hand en tand
te verdedigen tegen diegenen die
de schouwpijp voorgoed willen
doven.
Want die van La Moderne in Kluisbergen hoeven in niets onder te
doen voor de geroemde nattonale
vakbondshelden van RBP-Antwerpen. Terwijl er bij RBP (en ook
vandaag bij Marie Thumas, hoe
dan ook) immer sprake is geweest
van een kandidaat-overnemer,
houden de werknemers van La
Moderne in Kluisbergen hun fabriek dag-en-nacht onder stoom
zodat zij op elk moment meteen
de produktieketen opnieuw op
gang kunnen brengen, hoewel er
langs geen kanten een kandidaatkoper bekend is. Zij doen dit, omdat zij de aktieve afbraakpolitiek
van hun werkgever en het passieve toezicht van de politieke overheid onbetamelijk vinden. Zowel
de politieke overheid als de werkgever-Prieel mogen van geluk
spreken dat de bezetters van «La
Moderne» zo vriendelijk willen zijn
om de stoomkleppen van de miljoenenkostende machines in behoorlijk gekontroleerde werking te
houden, want in het tegenovergestelde geval, — indien de werknemers net zoals de werkgever en
de politieke overheid van vandaag
op morgen verstek zouden laten
gaan — dan zou er aan de Parklaan in Kluisbergen meer dan één
explosieve kiep uit zijn hengsels
vliegen...

t n of staatssekretaris Akkermans
en minister Willy Claes dit afdankingsdossier van «La Moderne»
(of beter het uitverkoopschandaal
van de Franse Prieel) nog zo lang
zullen laten vergelen...?
Als «La Moderne», een bedrijf zonder ekonomische nood, er niet
meer wel kan bij varen, welk
Vlaams bedrijf in financiële miserie
kan dan nog op een serieuze wijze
een
beroep doen op overhektetus8 april
eenkomst voor gewaarborgde teOp sociaal gebied zit een zware werkstelling? De bezetters van
konfrontatie er nog niet in tot «La Moderne» in Kluisbergen heb8 april allicht, als de grootste slof ben er voor zichzelf en voor zovan vooropzeggingen verstreken veel andere duizenden Vlaamse
is, en de werkgever zich opnieuw werknemers alle belang bij om
manu militari meester zou begin- «door te gaan»; zijzelf hebben
nen voelen tegenover een mini- uiteindelijk niets te verliezen, maar
mum van opzeg-gerechtvaardigde ze kunnen wel zoveel voor zichzelf terugwinnen.
bedrijfsbezetters...

waar Vlaamse
automobilisten
Thuis zijn...
pechverhelping ook
sNACHTS
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Weer eens hebben wij moeten aanzien hoe in RTBF-kringen
met onze taal gespot wordt en hoe onze sportmensen tot beschamend minderwaardig gewauwel gedwongen worden. Rood
van schaamte moesten wij zondag weer eens meemaken hoe
een Vlaamse renner zichzelf belachelijk maakte voor de RTBFkijkers door als een slaaf de vragen van een onbeleefde en
Vlaamsonkundige RTBF-reporter in een miserabel taaltje te beantwoorden. Voor miljoenen kijkers heeft hij zichzelf, en meteen heel Vlaanderen, belachelijk gemaakt en de spot gewekt
van franstalig België. Le petit Flamin. Karakterloos, onderdanig,
kruiperig. Schril stak het onwaardige gedoe af tegen de kordate, eerbied en bewondering wekkende reaktie van Roger De
Vlaeminck, toen hij indertijd de aanstellerige RTBF-reporter
voor heel franstalig België op zijn plaats en in zijn hempje zette.

De grabbelton

e

Vrijdag — Ontsnap, 't is een bevel (The McKenzie
Break) is een avontuurlijke oorlogsfilm met enkele spannende momenten en een uiterst verzorgde Kleurenfotografie Enkele Ouitse manniers in een knjgsti-ivangenenkamp in Schotland organizeren een ingew/ikkelde ontsnappingspoging Regie Lament Johnson (1970), met o a Bnan Keith (BRT
1) — Het filmmagazine Première-magazine van BRT 1 is njk gestoffeerd naast filmfragmenten zijn er ook interviews met MiouMiou, Roger Vadim en Susannah York - O p BRT 2 prezenteert
Walter Capiau m Wat 'n leven een uitgebreid portret van de Nederlandse populaire zangeres Conny Vandenbos En we er nog
een oortie spanning bij wil vóór het slapengaan, blijft op BRT 2 en
kijkt naar Verrassende vertellingen, een i-eeks tv-bewerkingen
van verhalen van Roald Dahl Deze aflevering Een duik in het water gaat over een extravagante njke Amenkaanse cruise-toenst
die een gekke weddenschap aangaat
^m
^ Ê
^ V

Zaterdag — De namiddagfilm op BRT Across the Pacific
(zw / w ) van John Huston (1942) met Humphrey Bogart
en Mary Astor is een spionagefilm met een vleugje romantiek — Op Ned 1 IS de namiddag voorbehouden aan
de kinderen De hoofdmoot is een aflevenng van Stuif es in, een
reeks gevaneerde amusementsprogramma's die telkens vanuit
een tent m een andere olaats worden uitgezonden — De Duitse
zenders leggen de liefhebbers van de westernfilm in de watten
O p A R D komt North to Alaska van Henry Hathaway (1960), met
John Wayne en Stewart Granger en op Z D F wordt Tribute to a
bad man gedraaid Een film van Robert Wise (1955), met James
Cagnay en irene Papas
^m
Zondag — Gratis toeristsche informatie op BRT Toeris^Ê
me 80 IS gewijd aan Zuid-Tirol, een Italiaanse toeristische
%^ J
streek waar hoofdzakelijk Duits wordt gesproken en in
^"^
Van Pool tot Evenaar is de eilandengroep De Franse Antllen aan de beurt Na Paradijsvogels volgt een huideprogramma
aan het artistieke duo Kurt Weill/Bertolt Brecht Er worden fragmenten gebracht uit «Little Mahagonny» en «Happy End» — Liefhebbers van het Mezza Musica-genre zitten goed bij Tros (Ned
1) Muziek uit duizenden waann opera-, operette- en musicalmuziek wordt geprezenteerd door de Hollandse (mannelijke) versie
van onze Eva Mana, Marco Bakker In Simonskoop besteedt Simon van ( ^ l l e m aandacht aan de film «Rose», waann de veelbesproken Bette Midler haar filmdebuut (met sukses) maakt — O p
Ned 2 wordt de film Avonturen op het land geprezenteerd Een
film van fotograaf/cineast Ed van der Elsken waann hij twee jaar
observatie van het ruige landleven rondom zijn boerderij vastlegde
^m
Maandag — Europa binnenskamers (BRT) is een merk^ Ê
waardig dokument een reportage waann een getrouwe
^
J
weergave wordt gegeven van een bijeenkomst van de
^*^
Europese leiders in een kasteel in Dublin en waar hoofdzakelijk werd gepraat over het lidmaatschap van Engeland, de financiële gevolgen ervan en de ermee gepaard gaande Bntse eisen Een aantal Europese journalisten, gespeciaiizeerd in Europese problemen vertolken in deze rekonstruktie de standpunten van
hun land op de konferentie (Guido Naets speelt de rol van Wilfned Martens)
^ ^
Dinsdag — O p BRT II komt het 1 ste deel van De Land^Ê
verhuizers, een Zweedse verfilming van een typisc
^
1
Skandinavisch epos, midden vorige eeuw O p het Zweed^"^
se platteland, waar de mensen aan het gure klimaat en de
natuurelementen overgeleverd zijn, worden de kindernjke boerengezinnen uitgebuit door de njken Voor velen is de vlucht naar
Amenka, het beloofde land, de enige (twijfelachtige) oplossing
Regie Jan Troell (1972), met Max von Sydow, Liv Ullmann (Deel
2 woensdagavond, BRT 2)
^ ^
Woensdag — De Vlieg is een Nederlandse tv-bewerking
^ Ê
van het luchtige stuk van de Franse auteur Guy de MauWJ
passant (BRT 1) Vijf vnenden ontvluchten zoals elk jaar
het muffe Panjs en brengen hun vakantiedagen door in
een zomerhuisje aan de boorden van de Seine Dit jaar brengt de
verschijning van een levenslustig meisje een bruusk einde aan het
vakantie-beleven Meteen verandert het verdere leven van de vijf
vrienden grondig — Veronica (Ned 2) ruimt plaats voor aktie,
spanning, science-fiction en mooigevormde wezens in Barbarelia,
een film van Roger Vadim (1967), met Jane Fonda en Anita Pallenberg als lokaas voor de bioskoopbezoekers In onze ogen toch
met zo'n hoogvlieger
^m
Donderdag — Relaties (Family Affair), de nieuwe Britse
^ Ê
reeks op BRT 1 gaat over de problemen van een sukses^
J
volle zakenman in zijn familieleven en op het werk Daar^^"^
na komt het 1ste deel van Men noemde haar Mozes (A
woman called Moses), een tweedelige Amenkaanse tv-film over
het levensverhaal van Harriet Tosh, een militante negenn — De
A v r o besteedt in een dnetal programma's aandacht aan de Laatste faze van de tweede wereldoorlog (Ned 1) Deze 1ste aflevenng heeft als titel De luchtaanvallen op Duitsland — Na het
nieuws volgt in de reeks Dossier een grondig gedokumenteerd
portret van Eva Braun, minnares en op de valreep echtgenote van
Hitler
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TI/-PRO:RI4MMK9
BBC 2

1800 De Kwieken (fJ - 1815
Klem, klein kleutertje - 1830
Open school — 1900 Filopat en
Patafil Cf) - 1905 K.TRC-kruispunt - 1945 Nieuws. - 2015
Ontsnap, t is een kjeveM (film) —
22.00 Premiere-magazine

20 00 one-armed Bandit Murder
Deel 2 van een dokumentaire over
de moord op jackpotverdeler Angus Sibbet — 2030 Vikings'
Reeks dokumentaires van Magnus
Magnussen over de Vikings —
21 00 Pot Black biljarten - 21 45
International golf — 22 35 Therese
Raquin Deel 3 van de reeks naar
Emile Zola — 2330 Nieuws en
weerbencht — 2345 The Outer Limits Czw/w - tot O 40) Science-fictionreeks met Rokjert Culp

BRT 2

ITV

BRT1

1800 Ovemame BRT 1 - 2015
De Muppets — 20 40 Wat 'n leven
(over ODnnie Vandenbos) —
21 40 Dag aan dag - 2210 Verrassende vertellingen (tv-spel)

NED. 1
1855 Nieuws - 1859 -t Spant
erom Ckinderspelshow) — 2000
Hoe bestaat het' (satire) - 2040
Achter het nieuws — 2137
Nieuws — 21 55 Een jaar na Harrisburg CdokJ — 2225 George en
Mitóred (fJ - 2250 Wat voor
weer zou het zijn in Den Haag' —

NED. 2
1855 Nieuws — 1859 Matt en
Jenny CfO - 1925 Luv (show) 2000 Nieuws - 2027 Geheim
kommando CfJ - 2120 Showroom - 22 20 Hier en nu - 2300
Vandaag de dag Cmeditatie) —

1900 De Muppet Show C^rol
Channing en kwis — 1930 Ray
your cards nght show met Bruce
Forsyth — 20 00 Rowan Atkinson
presents
— 2030 Streets of
San Francisco Hot Dog Amenk
politieserie met Karl Maiden —
2030 Fully Licensed for Singing
and Dancing show — 2200
Nieuws en regionaal nieuws —
22 35 Southern Report Reportage
over Alan Jones, kandidaat wereldkamp motomjden — 23 05 Soap
Amenk satirische serie — 2335
The Late, Late Show When Joseph Returns Hongaarse film
(1975) van Zsolt Kezdi Kovacs,
met Lili Monon

Zaterdag
MAART

RT1
1915 Waalse gewestelijke aktualiteiten — 1930 Nieuws — 1955 A
suivre Cinfo) — 21 10 Lhomme
que vous aimiez hair Cfilm)

RIB 2
1955 Sportmagazine - 21 05 La
taupe CfJ - 2200 Nieuws

ARD
16 29 Emigreren naar Australië Creportage) — 1705 Nieuws —
2015 Morgens um sieben ist die
Welt noch in Ordnung (film) —
21 45 Der Staat als Bankier Crepor4age) — 22.30 Een tiencht uit
Bonn — 2300 Eine Dummheit
macht auch der Gescheiteste

ZDF
1600 De biologische voorgeschiedenis Cdok) - 1645 Nieuws 1820 Komische filmpje — 1835
Stan Laurel en Oliver Hardy —
19 00 Nieuws — 2015 Demck (fJ
— 21 15 Die Bee Gees (reportage) — 2200 Heute-journal —
2220 Kultureel magazine — 2250
Sport am Freitag - 2320 Denen
man niet vergibt Cwestem)

D3
20 00 Nieuws — 2015 De geschiedenis van een luxe-hotel Creportage) - 2100 Momente - 2115
Gott und die Welt - 2245 De
elektronische evolutie Creportage)

BRT
1430 Open school - 1530 Dag
aan dag — 1600 Across the Pacific Cspionagefilm) - 18 00 Gedeon
Cf) — 1805Schoolstaking Cjeugdfilm) — 18 55 Dit leuke land Creportages) - 1945 Nieuws - 2010
De dokter heeft het druk CfJ —
20 35 Zo maar een keertje een andere show Cshow) — 21 25 Elektroman Cweekendfilm) — 2235
Nieuws
1530 Nieuws — 1532 Lawaaipapegaai — 1545 Sprookjes uit verre landen — 16 00 Wat je zegt ben
jezelf - 1630 Stuif es in - 1830
Sesamstraat — 1855 Nieuws —
1859 Doe-de-dance — 1925
Avro's sportpanorama — 1955
Wie-kent-kwis - 2100 Vlinders
CfJ - 21 35 Nieuws - 21 55 Dubbelkoncert - 23 00 Avro's Sportpanorama — 2320 Nieuws

NED. 2
1855 Nieuws — 1859 Pipo in
West Best CfJ - 1925 Leven en
overleven CnatuurdokJ — 2000
Nieuws — 2027 Reunie CfJ —
20 52 Hart over hart Cinfo) - 20 58
Sonja's goed nieuws show —
2200 Achter het nieuws - 2230
De Onedin Lijn CfJ - 2320 Voetbal '80 - 2355 Nieuws - 0000
Nacht van het Hart - 10 jaar

RTB 1

1810 Dieren in Ethiopië (reportage) — 19 45 Entre chiens et chats
(dok J — 19 55 Aujourd'hui en bref
— 2000 Sauve qui peut CfJ —
21 00 Terreur dans la nuit (thnller)

1910 Antenne-soir - 19 25 Lottouitslagen — 1930 Nieuws —
1955 Le jardin extraordinaire
CdokJ — 2025 Les Miserables
Cfilm) — 2150 Risquons tout
Cspel) — 22 45 Nieuws en sportpagina

19 20 Gewestelijke aktualiteiten —
1944 Les inconnus de 19h45
(spel) - 2000 Nieuws - 2030
La gueule du loup Cteater) — 22 25
Pleins feux. — 2315 Nieuws

A2
2000 Nieuws — 2035 Medecins
de nuit CfJ — 21 35 Apostrophes
— 2255 Nieuws - 2302 L'homme au chapeau rond Cfilm)

F3
2030 Le nouveau vendredi Creportage) — 2130 Maunce Henry
(portret van een artiesO

BBC 1
— 2020 Francis Durbndge Breakaway, reeks naar detectiveverhalen van Francis Durbndge — 20 50
Points of view/TV-kntiek - 21 00
Journaal en weerbencht — 21 25
The Eddie C^pra Mystenes Detectivereeks met Vincent Baggetta —
2215 Newswatch

W Rosenbaum antiqu
heidsstnjder CdokJ
Nieuws — 2015 Uns
Stadt CdokJ - 21 00 E
ren - Machen sie Miti —
terspelt Ctv-spel) — 22

FR. 2

ZDF

~

2035 Les dossiers eclates CfJ —
2215 Suivez lecoq Cshow) —
2310 Les carnets de l'aventure
CdokJ - 2340 Nieuws

FR. 3

~

2000 Les jeux de 20 heures —
2030 Les 4 filles du Dr March Ctvfilm) - 2205 Nieuws - 2225
Champ contre-champ Cfilm)

BBC1
1955 Little and large humor en
sketches — 2030 Dallas Amenkaanse familiereeks met Barbara
Bel Geddes Jim Davis e a
— 22.40 Saturday night at the mill
amusementsmagazine — 23 30
Z w / w Bilko Amenkaanse komische reeks — 2355 Weerljencht

FR 3

20 30 Mexico Creportai
Nieuws — 21 40 L in>
CDewals) - 2235 La
se parade Ccircusfilm)

BRT 1
900 Open school - 930 Doe
mee — 1000 Steenkool, tweede
maal Creportage) — 1100 Konfrontatie Cdebat) - 1200 Nieuws
voor gehoorgestoorden — 1400
Sesamstraat — 1425 Filopat en
Patafil Cf) — 1430 Voor boer en
tuinder — 1500 Dobromir CfJ —
1510 Ronde van Vlaanderen Creportage) — 16 45 Doelwit Olympische Spelen Ckwis) — 17 30 Sportuitslagen — 17 35 Onbekend ZuidTirol Creportage) - 18 30 Gedeon
CfJ — 1835 Van pool tot evenaar
Ckwis) - 1945 Nieuws - 2000
Sportweekend - 2030 De Paradijsvogels CfJ - 21 20 Een hulde
aan Kurt Weill en Bertolt Brecht —

NED.1
1830 Teleac Cenergie) - 1900
Nieuws — 1905 De bedreigde
dierenwereld CdokJ - 1930 Aktua Plus — 2000 Muziek uit duizenden — 2055 Onze Ouwe CfJ
- 2155 Simonskoop - 2220
Kunstig — 2240 Nieuws

NED. 2

1200 Faire le point CdebaO —
1300 Nieuws — 13 05 Concertissimo - 1350 Tekenfilm - 1400
Arts-hebdo — 1430 Le monde du
cinema — 1500 De Ronde van
Vlaanderen Creportage) — 1930
Nieuws — 1955 Show Serge
Lama Cshow) - 2050 Ike CfJ -

FR. 1
1809 Trente millions d'amis Cna-

20 00 Nieuws - 2035
gentlemen Ctv-film) —
Creportages) - 22251

1715 Happy Days — 20 00 Love
thy Neighbour Bntse comedy sene met Jack Smethurst — 2030
Enemy at the door Bntse sene
over de nazi-bezethng van Guernsey, met Patnck O'Connell ea —
21 30 Nieuws — 21 45 Tales of the
unexpected Bntse sene tv-films

RTB 1

1955 Aujourd'hui en bref — 2000
Le Majordome Cfilm) - 21 35 Cineselection — 2202 Pas d'orchidee pour Miss Blandish Cfilm)

A 2

ITV

1955 Regionaal nieuws — 2000
Nieuws — 2015 Gidon Kremer
CPortret van een violist) — 21 15
Fernsehspiel des Monats

LUX.

1730 L.e masque de fi
1900 Nieuws - 1901
tenmagazine - 200(
maison dans la praine (
Une saison en enfer C

1925 De haas Cnatu
2000 Nieuws - 20 3(
le bienheureux (film) eert — 2328 Nieuws

D 3

ZDF

LUX.

19 30 In Performance - 2015 The
legend of the Borgia's dok —
2040 Lucrezia Borgia C2) - 21 25
Intermezzo — 21 45 Lucrezia Borgia C3) — 2250 Nieuws en weerbericht — 2255 The clouded Yellow z w / w Ctot 020uJ Bntse film
van Ralph Thomas CI 951), met
Jean Simmons, Trevor Howard e a

2040 Manon Lescaut Copera) —
2315 Nieuws — 23 35 Jeremy Rodack - Mein Wille ist Gesetz
Cwestem) — 1 05 Nieuws

1445 Mit Wolfen leben CdokJ —
2015 Kreutzer Cfilm) - 2145
Nieuws — 22 05 Land der tausend
Abenteuer — 2355 Nieuws

D3

2015 Das Leben auf ui
Cdok) — 21 00 Auslanc
21 45 Kontaktmagazin«
Humor des Auslands (

TF 1

1530 Nieuws - 1535 Waar de
blanke top der duinen Creportage) — 1615 De rode salon Ckunstmbnek) - 1705 Studio Sport 1
- 1740 Klem Cinfo) - 1750 Geglinster aan de hemel CdokJ —
1840 Sesamstraat — 1855 Oogst
in beeld - 1920 Studio Sport 2
- 2015 Sprekershoek - 2030
Humanistisch verbond — 2035
Nieuws — 2040 Hollands spoor
- 21 20 All in the family CfJ 2200 Avonturen op het land Creportage) — 2315 Nieuws

D 1

1 o 00 Programma-ove
16 02 Das Wasser koch
1930 Joan Baez (portr
zangeres) — 2000Ser
speeldoos, celto en org
Nieuws — 2115 Mei
Ctv-film) - 2245 Een
sche tentoonstelling (

BBC 2

NED. 1

LUX.

FJ

tuurdok) — 1920 Gewestelijke
aktualiteiten — 19 44 Les inconnus
de 19 h 45 Cspel) - 2000 Nieuws
— 20 30 Music-hall Cvanetefilm) —
21 33 Anna Karenine CfJ - 2230
Tele-foot - 2330 Nieuws

ARD
1000 Wildnis Kleine Camargue
(explorabefilm) - 1525 Schapenteelt in Schotland CdokJ - 1745

BBC 1

— 18 40 Songs of pra
Funny Lady Film van I
Cl 975), met Barbra S
mes Caan e a —
Emery-show — 221(
weerbencht - 22 2C
sialists Lord Soper, re
ken met controversie
- 2 2 501 Side Japan
ton on Location —
Bennett sings Ctot OC

BBC 2

1808 Rugby-uitslage
Nieuws - 1840 The
gramme
finanaee
nieuws — 1915 C
Spelprogramma —
about us Holy Men o
mentaire — 20 35
weerbericht — 204C
sey dokumentaire —
world of entertainrr
show, reeks over het

— 22 30 Law and ord<
vier tv-sf)elen rond de

ITV

1915 Family Fortune'
met Bob Monkhous
Why didn't the ask Ev
film van John Davis
man van Agatha Chi
John Gielgud, Frani
Connie Booth, Enc F
Wanwick e a - 230
Winner Takes Love
medysene met Gavai

Maand
BRT

1530 Helden ut de
1620 Afnka op st
dokJ - 1800 Ge
1805 De terugkeer
planeet Csf-fJ —
school - 1900Doe
Nieuws - 2015 M
2055 Ontsnappings
21 45 Europa binne
portage) — 22 25
2240 Open school

NED. 1

1855 Nieuws - II
uitUhIenbuschCf) zend kilo-show —
- 2155 Achter h
2225 De nacht var
jaar - 2320 Nieu\

27 MAART 1980

Tl/-PROGR/^MMKS
jaum antiquair en vrijV (dokJ. 18.30
- 20.15 Unsere kleine
J. — 21.00 Energie spaen sieMit! - 21.05 Win'-speD. — 22.55 Nieuws.
jgramma-overzicht —
Wasser kocht! (film). —
1 Baez (portret van een
— 2000 Serenade voor
, celte en orgel. — 21.00
- 21.15 Meister Timpe
- 22.45 Een surrealistioonstelling (reportage).

Leben auf unserer Erde
21.00 Auslandsstudio. —
itaktmagazine. — 22.30
s Auslands (satire).

nasque de fer (film). —
jws. - 19.02 Aktualiteine. - 20.00 La petite
ins la prairie (f). — 21.00
in en enfer (film).

haas (natuurdok.). —
JWS. — 20.30 Alexandre
ireux(film).-22.13Kon3.28 Nieuws.

JWS. - 20.35 Les parfaits
T (tv-fllm). - 21.35 Voir
es). - 2255 Petit theatre.

Kico (reportage). — 2125
- 21.40 L'invité de FR 3
I. — 22.35 La monstrueuB (circusfilm).

Songs of praise: — 19.15
dy. Film van Herbert Ross
net Barbra Streisand, Jaan e.a. — 21.30 Dick
low. " 22.10 Nieuws en
cht - 22.20 Controverord Soper, reeks gesprekcontroversiëie personen.
I Side Japan.-23.20 CufLocation. — 23.55 Tony
sings (tot 0.30 uJ

ugby-uitslagen. — 18.10
— 18.40 The Money Profinancieel-ekonomisch
- 19.15 Cal! my bluff,
iramma — 19.45 World
: Holy Men of India, doku. — 20.35 Nieuws en
icht - 20.40 Sean O'Caumentaire. — 21.40 Wide
f entertainment. Magiceks over het amusement.
Law and order. Reeks van
lelen rond de rechtspraak.

NED. 2
18.55 Nieuws. - 18.59 Doctor
Snuggles (f). — 19.05 Avro's toppop. - 20.00 Nieuws - 20.27 Een
ruiter rijdt voorbij (f J. - 21.20 Televizier magazine. — 22.00 Frans op
z'n Brusse. — 22.05 Een ruiter rijdt
voorbij (fJ. - 23.05 Nieuws.

RTB 1
19.30 Nieuws. - 20.00 Claude
Frangois (portretfilm en debaO. —

RTB 2
19.55 Wallonië immediate (reportage). - 22.00 Nieuws. - 22.20 Lundi sports.

aandag
31 MAART

ARD
18.40 Leven op een wrak (natuurdok J. - 19.15 Hier und heute. —
19.45 4tel vor 8 (dokJ. - 20.00
Nieuws. — 20.15 Rot und schwarz
(f.). — 21.15 Portret van een Chinese familie. — 21.45 De amateur-radiopiraat (f.). - 22.30 Tagesthemen. — 23.00 Ein Mann namens
Herbstblume (film). - 0.40 Nieuws.

ZDF
20.15 Op de bodem van de diepzee (dok). — 21.00 Heute-joumal.
— 21.20 Meister Timpe (tv-film). —

D 3
19.00 Het tropisch instituut van
Hamburg (reportage). — 19.45 Regtonaal nieuws. — 20.00 Nieuws.
— 20.15 Prager Prozess 1979 (rekonstruktie). - 21.35 Die Maurer
(film). — 23.25 Nieuws.

LUX.
19.45 Entre chiens et chats (dok J.
— 19.55 Aujourd'hui en bref. —
20.00 Sam et Sally (fJ. - 21.00 En
effeuillant la marguerite (film).

TF 1
14.05 Fauna en flora in de Vogezen
(dokJ. — 14.30 La glorieuse aventure (oorlogsfilm). — 19.20 Gewestelijke aktualiteiten. — 19.44 Les inconnus de 19.45 (spel). - 20.00
Nieuws. — 20.30 La bataille au-dela
des étoiles (sf.-film).

A2
- 20.00 Nieuws. - 20.35 Question de temps (aktualiteitenmagazine). — 21.40 Le temps des cathédrales (dokJ.

NEP. 1

BRT 1

18.55 Nieuws. — 18.59 Ronduit —
19.30 Het ontstaan van de wereld
(dok). — 20.10 Door lijden heen. —
20.45 EO-aktief. - 20.50 Tijdsein.
— 21.24 Ten slotte. - 21.37
Nieuws. — 21.55 Beeldspraak. —

18.55 Nieuws. - 18.59 Sinbad de
zeeman (O. - 19.25 De Muppetshow. - 20.00 Nieuws. - 2027
Buddenbrooks (f). - 21.30 Brandpunt — 22.05 Drie hoog achter (f).
— 22.30 De professor van de arbeiders (portret). - 23.20 Vastenoverweging. — 23.30 Nieuws.

27 MAART 1980

20.00 Nieuws. — 20.35 Le séquestre (tv-film) — 22.08 Literair magazine. — 23.08 Nieuws.

15.00 Gent-Wevelgem (reportage).
- 17.15 Gedeon (fJ - 17.20 Tiptop. — 19.05 Feesten in België
(bloed- en boetprocessie) — 19.17
Standpunten (PVV) - 19.45
Nieuws. — 20.15 Mork en Mindy
(f.) - 20.40 De Vlieg (tv-film) 2150 Persona (Susan Sontag,
schrijfster) - 22.20 Nieuws. 22.30 Belgiè — Polen (voetbalreportage)

sen op het koncertpodium. —
2020 De laatste faze (dok). —
21.35 Nieuws. - 21.55 Eva Braun
(dokJ. - 22.50 Nieuws

NED. 2
18.55 Nieuws. - 18.59 De Hulk (fJ.
- 19.38 De energiekwis. - 20.00
Nieuws. — 2027 Te gast bij de
Mounties. - 21.15 Vroeger (tvfilm). - 22.05 Aktua tv. - 22.55
Soap (fJ. - 2325 Nieuws.

A 2

RTB 1

20.00 Nieuws. — 20.35 Mi-fuque,
mi-raison (variété). — 22.40 Medisch magazine (diabetes) — 23.30
Nieuws.

19.30 Nieuws. - 20.00 Autant savoir (tabakzaken). — 2015 Quo
vadis (film). - 22.55 Le canrousel
aux images. — 23.15 Nieuws.

ARD

FR. 3
20.00 Les jeux de 20 heures (spel)
— 20.30 Louis et Rejane (film) —
22.00 Nieuws.

20.00 Nieuws - 21.00 Bios Banhof (variété). - 22.30 Tagesthemen. — 23.00 Vater und Söhne (tvfilm). — 0.45 Nieuws.

ZDF
19.30 Folklore aus Polen (reportage). — 20.30 Tegtmaers Reisen
(reportage). — 21.00 Heute-Journal. — 21 20 Nieuws uit Oost- en
West-Duitsland. - 22.05 Schaut
her, und seht die Anmut meiner
Hande (tv-film) - 23.15 Nieuws.

D3
19.00 Disco IS disco (film). — 19.45
Regionaal nieuws. — 20.00
Nieuws — 20.15 Misfits, nicht gesellschaftsfahig (film).

LUX.
19.45 Entre chiens et chats (dok).
— 19.55 Aujourd'hui en bref. —
20.00 Starsky et Hutch (fJ. - 21.00
Le producteur (tv-film).

ARD
16.10 Nieuws. — 16.15 Dresden
(dok). — 21.00 Aktualiteitenrubriek. — 21.45 Die Spezalisten (f).
- 22.30 Tagesthemen. - 23.00
Dick Cravett und Friedrich Luft
(talkshow). — 0.00 Nieuv»«.

TF 1

ZDF

A2

19.00 Nieuws. — 19.30 Benji auf
heisser Fahrte (dierenfilm). —
21.00 Heute-joumal. - 21.20 Jugend '80 (dok). — 22.00 Sonst würde das Kino sterben (reportage).
— 22.45 Maria Callas (portreO.

D 3
19.00 Our latin Thing (film). —
19.45 Regionaal nieuws. — 20.00
Nieuws. — 22.30 Bodybuilding (reportage). — 23.15 Nieuws.

LUX.

20.00 Nieuws. - 20.30 Manon
Lescaut (opera). - 22.30 Nieuws.

A 2
20.00 Nieuws. — 20.40 Danièle a
disparu (dok). - 23.30 Nieuws.

FR. 3
20.00 Les jeux de 20 heures (spel).
— 20.30 Le Capitaine Fracasse
(film). - 22,15 Nieuws.

18.55 tekenreeks. - 19.05
One more time. — 19.35 Life on
earth. Natuurhistorische reeks van
David Attenborough. — 20.30 Time
of my life. Familiereeks. — 21.00
Journaal en weerbericht — 21.25
Rebecca. Reeks naar het werk van
Daphne du Maurier. — 22.15 Omnibus: Windhover. Populair-wetenschappelijk magazine.

15.30 Helden uit de Bijbel (f). 16.20 Allemaal beestjes (natuurdokJ. - 18.00 Gedeon (f). - 18.05

2 APRILl

19.55 Formule 2 (variété). - 21.05
The Muppet show. — 21.30 Le
monde du cinéma. — 22.00
Nieuws. — 22.20 Vidéographie
(variété). -

20.15 Marti Caine show. —
21.00 Yes Minister. Humoristische
kijk op het leven in hoge politieke
kringen. — 21.30 Not the nine
o'clock news - 21.55 U.S. West
Grand Prix. — 2220 Russian - language and people.

BRT 1

TF 1

RTB 2

BBC 1

1 APRILl

19.45 Entre chiens et chats (dokJ
— 19.55 Aujourd'hui en bref. —
20.00 Hit-parade. - 21.00 Létoile
brisée (western).

19.30 Nieuws. - 19.55 Special
48.81.00. — 20.05 That's Hollywood
(show). — 20.30 Feu la mère de
madame (toneel). — 21.05 Concert
en fête. — 22.15 L'opéra sauvage.

BBC2

Dinsdag

LUX.

RTB 1

TF 1

20.00 World in action special: zie
BRT 21.45. - 21.00 Fox. 4de afl.
van de 13-delige Britse dramaserie
over een Zuidlondense familie, met
Peter Vaughan e.a. — 22.00
Nieuws. — 22.35 Music in camera.
— 2320 Kaz: The Battered Bride.

Woensdag

I

FR. 3

19.15 Blake's seven: science-fictionreeks. — 20.10 Panorama: aktualiteitenrubriek. — 21.00 Journaal en weerbericht — 21.25
S.P.Y.S. Film van Irvin Kershner
(1974), met Donaki Sutherland, Elliott Gould. - 23.00 Film 80: Filmmagazine. — 23.30 Family history:

lerserie met Beth Morris en Alan
David. — 20.30 Komische serieGeorge and Mildred. - 21.00 Hollywood. Britse dok. serie

20.10 De Paradijsvogels (O. —
21.00 Hoffnung-concert (koncert).
— 21 50 De Landverhuizers (film).

20.00 Les jeux de 20 heures.
20.30 Topaze (film).

J
Jieuws. — 18.59 Nieuwtjes
•nbusch (f). - 20.10 De duiilo-show. — 21.37 Nieuws.
55 Achter het nieuws. —
)e nacht van het hart - 10
23.20 Nieuws.

~

19.45 Entre chiens et chats (dok).
— 19.55 Aujourd'hui en bref. —
20.00 L'homme qui valait trois milliards (O. - 21.00 La guerre des
bootleggers (avonturenfilm).

ITV
lelden uit de bijbel (fJ. —
Afrika op stelten (natuur- 18.00 Gedeon (fJ. 'e terugkeer naar de apen(sf.-fJ. - 18.30 Open
- 19.00 Doe mee. - 19.45
. — 20.15 Micro-macro. —
ontsnappingsroute (fJ. —
!uropa binnenskamers (re!). — 2225 Nieuws. —
)pen school.

BRT 2

NED. 2

BBC1
mily Fortunes: familiekwis
0 Monkhouse. — 19.45
i't the ask Evans. Britse tvJohn Davis naar een ro1 Agatha Christie, met Sir
ielgud, Francesca Annis,
Booth, Enc Porter, James
: e.a. - 23.00 Love Boat:
Takes Love. Amerik. cone met Gavan McLeod. —

Sesamstraat (f). - 18.30 Open
school. — 19.00 Filopat en Pataf il
(f). — 19.05 Gastprogramma. —
19.45 Nieuws. — 20.10 Hitring
(show). — 21.05 Verover de aarde.
— 21.55 Jij of wij (kwis).

20.00 Nieuws. - 20.30 Les visiteurs (sf.-fJ. — 2128 Aktualiteitenmagazine. — 22.30 La mort danse
a Verges (reportage). — 23.00
Nieuws.

Teuntje de Klerk als de pittige speibreekster in «De
Vlieg>. Woensdag, BRT 1.
20 u. 40.
BRT 2
20.15 De Landverhuizers (film) —
21.45 Koncert CA. Bmckner).

NED. 1

~

15.55 KRO's wereldcircus. - 16.45
De Boris en Bram-show. — 18.30
Sesamstraat — 18.45 Toeristische
tips. - 18.55 Nieuws. - 18.59 Van
gewest tot gewest - 19.50 Politieke partijen. — 20.00 Lindsey (tvfilm) — 20.55 Artsenij (info) 21.37 Nieuws. - 21.55 Sport en
politiek. — 23.00 Nieuws.

— 19.45 The past at work. Historische reeks. — 20.30 Writers and
places— 21.00 Question of guilt
Reeks over beruchte misdaden:
Constance Kent - 21.30 Yesterday's witness in America;

18.55 Nieuws. — 18.59 Anders in
dezelfde straat (dok) - 1925
Kenmerk. - 20.00 Nieuws. 20.27 Socutera - 20.32 Barbarella
(SF-film) - 22.05 Reggae special
(Chris Hinze, Peter Tosh) - 22.30
Taxi (fJ — 22.55 Veronica's agenda. - 23.02 Teleac. - 23.37
Nieuws.

18.55 Deadmans curve. TV-film met Richard
Hatch, Bruce Davison e.a - 20.30
Potter. Britse komische reeks met
Arthur Lowe, — 21.00 Journaal en
weerbericht •— 21.25 Open secret:
reportage. — 21.55 Sportsnight

BBC2
19.35 Outside the city wall. —
19.45 The Silk;on-factor. Reeks
over de mikro-elektrische revolutie.
— 19.50 Arena — 2025 Arena:
kunstrubriek. — 20.30 Man of La
Mancha. Film van Arthur Miller
(1972), met Peter OToole, Sophia
Loren, e.a. — 21.55 World of musk:.

ITV
— 19.30 (Coronation street: Brits
familiefeuilleton. - 20.00 Comedy
tonight - 21.00 Best Sellers: A
Man called Intrepid. Bntse tv-film
met Michael York, Barbara Bersey
en David Niven. — 2200 Nieuws.
— 22.30 Best Sellers (vervj. —
23.15 Showjumping.

RTB 1
19.30 Nieuws. - 20.00 Jacob et
Joseph (film) — 20.50 Damesmagazine. — 21.50 L'homme et la musique. — 22.45 Nieuws.

Donderdag
3 APRIL

ARD
19.28 Aktuele sportreportage. —
20.15 Nieuws. - 22.00 Jeugd en
drugs (reportage).

17.10 De geschiedenis van een
rondreizende groep (refjortage) —
17.40 Die Drehscheitje. Informatie,
gesprekken, muziek. — 1820 As
over Costa Rica (reportage) —
19.00 Nieuws. - 21.20 Drei Engel
für Chariie (fJ - 22.10 Jugend '80.
- 22.55 Die story (tv-filnrO - 025
Nieuws.

ITV
18.00 Regionaal magazine. — 19.00
Emmerdale Farm. Brits feuilleton
over het leven op en rond een
boerderij. — 19.30 Doctor down
under. Komische doktersserie met
Robin Nedwell. - 20.00 Armchair
thriller: Circle complex. Britse thril- I

BBC1

NED. 2

ZDF
BBC 2

20.00 Nieuws. — 20.35 L'incompris
(film). — 22.15 Ojurte échelle pour
grand écran (kortfilms).

D 3
19.00 Geologen en mineralogen
(reportage) — 19.45 Regionaal
nieuws. — 22.00 Energie sparen machen sie mit! — 22.05 Filmtip —
22.10 Ufer im Nebel (film) - 23.30
Nieuws.

BRT 1
15.30 Helden uit de bijbel (fJ. 16.45 Allemaal beestjes ireportage). - 18.00 Gedeon (fJ. - 18.05
Agenda. — 18.35 De schelmenstreken van Gori (fJ. - 19.00 Lachertjes (kortfilms). - 19.05Sporttribune. - 19.45 Nieuws. - 20.10
Relaties (f J. — 21.00 Panorama —
21.50 Men noemde haar Mozes
(tv-film). - 2325 Nieuws.

BRT 2
20.10 Première. — 21.00 Molière
(f J. — 21.55 De drempel (reportage).

NED. 1

F3
20.00 Les jeux de 20 heures (sp)eD.
— 20.30 Le gentleman d'Epsom
(film). - 22.10 Nieuws.

BBC 1
— 17.55 Nationwide- regiona
le magazines. — 18.55 Tomorrow's
world. Reeks over milieubeheer in
de toekomst — 1920 Top of the
pops: popshow. — 19.55 Lennie en
Jerry. Humor en sketches met Lennie Bennett en Jerry Stevens. —
20.30 The real thing. Show met J a
mes Burke. — 21.00 Journaal en
weerbencht — 2125 Play for today Vanishing army, TV-spel. —
22.40 Question time: Het publiek
stelt vragen aan een panel bestaande uit kiekende personen en
deskundigen. — 23.40 Nieuvire en
weerbericht

BBC 2
19.45 Inside Europe special: dokumentaire. — 20.40 In the making. —
21.00 A question of guilt - 21.30
Man alive: dokumentaire. — 2220
Cambndge Folk Festival. - 22.45
Newsnight: aktualiteiten. — 23.30
Work & Leisure Lecture. Reeks
voordrachten door bekende personen. — 23.55 Dagsluiting.

ITV
17.45 Nieuws en regionaal magazine. — 18.30 University Challenge.
Kwis tussen universtaire teams geprezenteerd door Bamber Gascoigne. — 19.00 Emmerdale Farm:
Brits feuilleton. - 19.30 Black Abbots. — 20.00 Armchair Thriller;
Orcle Complex. Britse thrillerserie
met Beth Morris en Alan DavKl. —
20.30 People Rule! - 21.00 Best
Sellers: A man Oiled IntrepkJ
(tweede deel). - 22.00 Nieuws. 22.30 Best Sellers (vervolg). —

PRECISIA
kleuren-tv
PROGRAMMA'S
DIREKT
TE KIEZEN

18.55 Nieuws. — 18.59 Alleen op
de wereld (fJ. — 1925 Jonge men-
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Veranlwoordeli|ke uitgever:
Vic Anciaux, Barrikadenplein 12,
1000 Brussel

Grifzenhout en Braeiïis
op de pijnbank
^ ^ ^ ° «*, ^,SK Beveren kneedde Club Brugge
vorige zondag een koekje van eigen
deeg. De regerende landskampioen
overwon de huidige kompetitieleider
met 1—2 in eigen stadion en
kwalificeerde zich meteen voor de
halve finales van de Beker van België.
De zege van de Waaslanders was
verdiend. Ze kombineerden het
snedigsL Ze kregen de meeste
doelkansen.
Trainer Han Grijzenhout van Club
Brugge kon er niet mee lachen. De
man was ongetwijfeld kwaad op
zichzelf. Na de heenmatch in Beveren
had hij zich laatdunkend uitgelaten
over de tegenstander. Club had in
Beveren negentig minuten lang het
spel bevroren. Uitermate defensief
voetbal. Een titelkandidaat onwaardig.
Grijzenhout stelde na afloop dat Club
Beveren een koekje van eigen deeg
had gekneed. Of om het anders te
zeggen: hij vond de landskampioen
een matig ploegje dat vorig seizoen
met veel geluk en weinig talent de
hoogste onderscheiding had binnengehaald. Bij de terugmatch op Olympia
zou zijn Club dat Beveren op de juiste
waarde taxeren.

• ACHTTIENDE KEER - Raymond
Ceulemans is in liet Zweedse Helsingborg voor de achttiende keer Europees
kampioen driebanden geworden. Raymond regeerde van stonde af aan met
ongewoon gezag. In elf wedstrijden
verloor hij welgeteld één punt: tegen
de Zweed Noren. Ceulemans speelde
Scherz op vier en de Nederlander Van
der Smissen op vijf punten. Ludo Dielis

^^^^-JïHwt*

Het verliep anders. En Han, die bovendien
erg moeilijk kritiek verwerkt repte met
geen woord meer over de heenmatch
Grijzenhout was niet de enige trainer die
op de pijnbank terechtkwam. Ook Urbain
Braems zweette water en bloed In de terugmatch van de kwartfinales om de beker. Zijn Anderlecht geraakte op Standard
niet eens In het vijandelijke doelgebied.
Standard had even goed zonder keefjer
kunnen voetballen.
Urbain Braems heeft dit seizoen zowat alles meegemaakt Vroeg In de kompetitie
verloor hij alle moreel gezag. Zijn transferpolitiek was glansrijk mislukt Villalba en
Rombouts. Anderlecht wordt met die na"flnen weggehoond. Braems, wiens voornaamste bekwaamheid Is de problemen te
omzeilen In plaats van op te lossen, kreeg
het spoedig aan de stok met «de» karakterspeler van zijn elftal: Arie Haan De Nederlander verweet zijn trainer tweeslachtigheid. Voorzitter Van den Stock, die er
niet aan denkt zijn spelbepalende middenvelder voor een trainer op te offeren,
moest tussenkomen om de gezinsvrede te
herstellen. Maar boteren deed of doet het
niet meer. Ook vandaag nog niet Zodat
men zich In de komende maanden bij Anderlecht aan een en ander mag verwachten.
^. ^ , ,
, ^.

In het g e d r a n g
Ook in... ItaKë Is de spanning In de bestuurskamers van de klubs te snijden. Het
omkoopschandaal gnjpt steeds wilder om
zich heen. Niemand blijft blijkbaar bulten
schot Vorige zondag werden elf spelers
(waaronder een paar internationalen) en
een klublelder (de voorzitter van het prestigieuze A C Milaan) aangehouden. Omdat
zij in een Illegale voetbalpool de uitslagen
zouden hebben helpen vervalsen. Bij dit alles rijst echter de vraag of de Uefa de organizate van de eindronde van het Europees landenkampioenschap wel mag toevertrouwen aan een land waar het geweld
rond en de korruptle op het veld hoogtij
viert Het calcio gaat kapot aan het geld.

eindigde vierde. Waardoor hij net naast
de kwalifikatie voor het \;^|^^ka|(t-,
pioensehap greep.
f|1»'-'" Ceulemans biljartte in Zweden weer'
aan méér dan anderhalf gemiddeld. In
het driebanden — toch «het- pronkstuk van de biljartsport — kan hij vooralsnog door niemand benaderd worden.

denken de diskussie te beëindigen
door daags voordien naar de E 3-prijs'
in!Hi^lbeke te trekken. Een koers die
voornoemde twee al geruime tijd in
prestige en weerklank overtreft

• ONGELIJKE STRIJD - De Brabantse Pijl, een naar jaarlijkse traditie
door de BRT rechtstreeks uitgezonden
wielerwedstrijd, staat ter diskussie.
Met name de organizatoren van Dwars
door België ergeren zich dood aan de
voorkeurbehandeling waarvan de rivalizerende wedstrijd geniet Dwars door
België, in vervlogen tijden over twee
dagen georganizeerd, beroept zich op
een rijke traditie. Op de internationale
en nationale wielerkalender wordt de
wedstrijd hoger geschat dan de Brabantse Pijl. Laatstgenoemde koers
wordt echter georganizeerd door meubelmaker Vastiau. Een man met poen.
Aanvankelijk lokte hij de vedetten met
vele blauwe brieven naar zijn koers.
Daardoor kon hij de televisie voor zijn
kar spannen. In het voorjaar is de belangstelling immers groot en het medium met het alziend oog zocht naar een
•repetitiewedstrijd- voor de Ronde
van Vlaanderen. De cirkel was meteen
gesloten. Nu komen de vedetten voo^
minder geld naar de Brabantse Pijl. De
extra-sportieven willen hun merknaam
immers op het scherm zien. Anderhalf
uur Brabantse Pijl leent zich daar uitstekend toe. Een kleine ramp evenwel
vpor de mensen van Dwars door België die almaar duidelijker in de verdrukking verkeren.
Verbazingwekkend is ook dat de televisie er blijkbaar maar niet wil aan
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In België ligt het wel enigszins anders.
Vraag het maar aan de K B V B Voor de
match België—Uruguay geen 5.0(X) kijkers. En de weinigen die er waren hadden...
ongelijk.

Geen land betaalt voetballers beter. Ondanks een ondraaglijke schuldenlast blijft
men met miljoenen boven en onder tafel
gooien.-Spektakel wordt er met geleverd
Maar de massa, welk zinnig mens zal ze
ooit kunnen begrijpen, blijft aanschuiven.
Eén week nadat bekend was geworden
dat in vrijwel elke wedstrijd werd gefraudeerd, stond er zowaar nog meer volk achter de omheining dan voorheen. Waarover
zou men zich dan nog kunnen druk maken?

• IJDELTUITEN - Vertegenwoordigers van zestien nationale Olympische
komitees 1(wamen vorige zaterdag te
Brussel in tussentijdse vergadering
bijeen. Bedoeling was de weerslag van
recente politieke ontwikkelingen op de
Olympische problematiek af te meten.
Acht landen besloten tot onvoorwaardelijke deelneming aan de zomerspelen: Groot-Brittannië, Zweden, Finland,
Frankrijk, Italië, Ierland, Spanje en België.
Duitsland wacht nog af Het hoopt
nog altijd op een terugkeer van de Verenigde Staten. Maar de aandachtige
waarnemer zal al wel opgemerkt hebben dat president Carter het echt
schijnt te menen met zijn boycotaktie.
Hij neemt helemaal geen gas terug. Integendeel. Zo verheugde Carter zich
over de solidariteit die belangrijke
commerciële firma's (o.m. Coca-Cola)
hem betuigen. De frisdrankmultinational zou het publiciteitskontrakt dat met
de organizatoren was afgesloten opgezegd hebben- Soortgelijke akties zeggen meer dan woorden. Realistisch
was het standpunt dat werd ingenomen
door Willy Daume, de ondervoorzitter
van het I.O.C. en de voorzitter van het
Westduitse O.C: -Wij moeten rekening
-iiouden met de wensen van de regering. Wij staan onder felle druk Voor
Duitsland is het moeilijk zich af te zetten tegen het Amerikaanse standpunt
Berlijn en de vier mogendheden. We
kunnen daar niet rond. Maar misschien
brengt de tijd de oplossing. We hopen
nog.»

ÉÊkB
Han

Grijzenhout

Tenminste eerlijke en klare taal. Dat
kon niet gezegd worden van de meeste
van Daumes kollega's. Een greep uit
hun ijdeltuiterij -De O.S. zijn een kompetitie tussen individuen en niet tussen
naties. Deelneming te Moskou betekent geen legitimatie van de politieke
situatie. Het misbruik van atleten als
politiek aas is een schandaal.Het is toch onwaarschijnlijk dat de
heren durven blijven raaskallen tegen
beter weten in. In meerdere Europese
regeringen botert het niet tussen de
ministeries van Buitenlandse Zaken
(omwille van Amerika kan men niet om
de boycot heen) en Kuituur (of Sport).
Laatstgenoemde verschuilen zich achter de Olympische Komitees die gezamenlijk aan maatregelen werken om individuele deelneming aan de Spelen
mogelijk te maken. Het steekspel gaat
dus verder, maar als puntje bij paaltje
komt zullen de sportbonzen moeten rekening houden met de internationale
politiek Dat staat vast Enkel Wllly
Daume druft het vooralsnog luidop
zeggen.
• OPLOSSING IN ZICHT - Het ziet
er naar uit dat er een oplossing in zicht
is voor de Vlaamstalige Brusselse atleten die tegen hun wil onder dak geraakten bij de Franstalige liga. In zijn algemene jaarvergadering besloot de VAL
(Vlaamse atletiekliga) de huishoudelijke reglementen van de atletiekbond te
negeren en de bedoelde atleten (Linda
Grijp en Marie-Rose Verhoeven) aan te
sluiten wanneer de rechtbank van eerste aanleg in kortgeding de -gevangen- atleten bevrijdt Het gaat hier immers al te duidelijk om een kwestie van
kwade wil vanwege de Franstalige Liga
die zich blijkbaar geruggesteund voelt
door de laksheid van de overkoepelende bond.
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Aictie Redt de Gistelbeek
t e Izegem
Het heeft iets weg van een open deur intrappenzuidelijk Midden-West-Vlaanderen is arm aan groen en
het Izegemse in het biezonder is doodarm aan groen
Elke folder over Izegem zal ergens wel een kasteelpark
tonen, maar dat is privébezit. De Izegemse groendienst
heeft in de loop van de voorbije jaren tal van perkjes en
bloemenstroken aangelegd en een indrukwekkend pak
groen ingeplant rond het Sportcentrum Maar het is
pover gesteld met het ons omringende landschap. In de
zone Roeselare-lzegem-Kortrijk stellen we een
schrikbarend snel dichtgroeien van de open ruimtes vast.
Izegem heeft twee jaar een landschapsarchitekt in dienst
gehad, maar aan ons sterk verloederde platteland mocht
hij niets doen.
Van het weinige dat Izegem nog rest, is er het bekken
van de Gistelbeek in Emelgem. Beek en landschap
worden nu tot in de ziel bedreigd door het zogenaamde
plan -normalizatie Gistelbeek>.
••',;? •

D e Gistelbeek
Heel wat Izegemnaars wisten tot
voor kort nauwelijks waar de Gistelbeek lag Maar de bewoners
van Ennelgem dn de jaren '60 stilletjes gefusioneerd met Izegem)
weten dat een zonnige zondagmorgen of -middag er maar goed
opzit na een wandeling te velde
Langs de Haaipanderstraat of Merelstraat, over of langs de Gistelbeek Want ondanks de aanleg
van een nieuwe wijk (vlak onder
IV, fig 1) en ondanks het feit dat al
heel wat bomen langs de beek geveld werden, zonder nieuwe in-

planting, heeft het gebied van de
Gistelbeek nog zijn charme bewaard Hier IS nog een restant min
of meer evenwichtig landschap
aanwezig
De kombinatie met het hogerop
gelegen bos van Ardooieveld
maakt het gebied aantrekkelijk
voor een zeer uiteenlopende fauna De vervuiling is nog relatief genng, althans op Izegems grondgebied, waar de Gistelbeek in haar
huidige toestand nog 3518 meter
lang is Met wat goede wil een
doelmatig tegengaan van de goed
lokalizeerbare vervuiling en wat

landschapsherstellende
maatregelen, kan je hier een voor de
streek zeldzaam ideale toestand
bereiken een stuk natuur, met alle
rekreatieve mogelijkheden, vlak bij
de volgebouwde as RoeselareRumbeke-Kachtem-lzegem-Ingelumster
Een milieuvernietigend plan
Het dateert al uit de jaren '60, het
zogenaamde
normalizatieplan
Ontwerper is Belgroma (Belgische
Grondverbeteringsmaatschappij) uit Brussel, een privestudiebureau dat met Nederlands
kapitaal werkt onder vorm van
een Belgische N V
In grote trekken komt het hierop
neer
Rechttrekking van de beek (belangrijkste stuk tussen II en III, zie
fig 1) Door rechttrekking wordt
de Gistelbeek op het grondgebied
Izegem met ca 420 meter ingekort
Een tweede aspekt is het uitdiepen en verbreden en het inbetonneren van bodem en taluds Daardoor krijgt de beek een heel nieuw
en onnatuurlijk profiel (zie fig 2)
De hele flora moet hierdoor verdwijnen
En ten slotte gaat een groot deel
van de beek onder de grond verdwijnen, in een koker In het totaal
verdwijnen op die wijze 896 lopende meter Gistelbeek De inkokeringszones zijn aangegeven op
fig. 1 90 meter (II) waar de beek
even langs de Haaipanderstraat
vloeit, 372 meter (III) tot waar de
Gistelbeek de Merelstraat kruist,
en 434 meter (IV), even voorbij de
Haaipanderstraat, tot aan de grens
met Ingelmunster
Protest

— Profiel 26, tussen Merelstraat en Haaipanderstraat tussen deel lil en deel
IV Van ae huidige breedte van 3,2 meter, zou de Gistelbeek «genormalizeerd»
worden tot 8,6 meter De gevolgen voor fauna en flora zijn overduidelijk
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De eerste en lange tijd enige proteststem, lag op het politieke vlak,
en kwam van de Volksunie De
V U heeft m de Izegemse gemeenteraad onmiddellijk gewezen op
het milieuvernietigende effekt van
dit plan Aanvankelijk was er alleen
een glimlach en lichte wrevel bij de
meerderheid
Maar
uiteindelijk
hebben het schepenkollege en de
gemeenteraad een wijziging goedgekeurd en het vak stroomopwaarts (vak I, op fig 1) uit het plan

gelicht Een op het gebied van fauna en flora alleszins interessant
stuk IS daardoor gered
Het onderzoek «de commodo et
incommode» bracht toch een aantal partikulieren in beweging Twee
derde van de betrokken landbouwers zetten hun bezwaren op papier Sommigen gebruikten naast
bezwaren vanuit landbouwoogpunt ook milieuargumenten
Daarnaast formuleerden ook twee
met-landbouwers hun bezwaren
t a v de gevolgen voor het leefmilieu
Het kollege van burgemeester en
schepenen schoof alles opzij en
liet het aan de ontwerper over om

De met elzen beplante beekrand vormt het enige element
dat hier relief geeft aan het
landschap Hier zou de beek ingekokerd worden (De Gistelbeek voor ze onder de Merelstraat vloeit).

horen het overstromingsgevaar
voor woonwijken (een mooie uitvinding, want de eerste druppel
moet daar nog overvloeien) en het
landbouwbelang
Door het verlagen van het waterpeil bereikt men inderdaad een betere afwatering van de landbouwgronden Maar het draineringsplan
van het bekken van de Gistelbeek

• «Ingrepen in de waterhuishouding, zoals het
kanalizeren van waterlopen en het ontwateren
van natte bodems gebeuren op grote schaal en
veroorzaken de achteruitgang of verdwijning
van natuurgebieden die aan natte bodems gebonden zijn. Andere werken aan de waterlopen,
zoals het vernielen van de oeverbegroeiing en
het chemisch en mechanisch ruimen van de beken, doen ook veel natuurschoon
verdwijnen.»
Roeland Dirks (algemeen sekretaris BBL Vlaanderen)

een antwoord op de bezwaren te
formuleren Dat dokument van
Belgroma telt precies twee bladzijden en 10 regels Over de milieubezwaren hebben de heren kennelijk heengelezen, want ze doen
alsof die met bestaan Voor één
geval formuleren ze lakomek en
simplistisch «Naar ons oordeel
dient hier een optie genomen te
worden ofwel normalizatie van de
waterloop en verbetering van de
waterhuishouding voor de landbouw ofwel het behoud van natuur en wild» Potsierslijk detail de
fauna is herleid tot de term «wild»
Landbouwbeiangen?
Wie in kommissie of openbare
vergadering de Izegemse meerderheid aan het woord hoorde,
kon twee belangrijke argumenten
ten gunste van de «normalizatie»

toont bitter weinig gedraineerde
of te draineren gronden Bovendien IS het hele bekken er met bij
betrokken, gezien de zijbeek
(Bruinebeek) met uitgediept wordt
(zie fig 1) Het plan is van landbouwoogpunt uit wel belangrijk
voor een achttal ha vochtige weiden bij de hoeve Foulon
Men schijnt evenwel te vergeten
dat het projekt, precies door de
aanzienlijke verbreding van de
beek, een verlies van landbouwgrond meebrengt van 88 a 60 ca
op het grondgebied Izegem Daar
komt bij dat de werken enorme
verplaatsingen van grond met zich
mee zullen brengen Er gaat aardig
wat slechte grond opgespoten of
uitgestrooid worden Voeg daarbij
het zware materiaal dat komt aanrukken en de grondstruktuur van
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bond voor Natuurstudie) is sterk
geïnteresseerd in het behoud van
de Gistelbeek.

# « Van toen af, zeg maar van kort na de Eerste
Wereldoorlog, is de grote aanslag op ons landschap begonnen, en duurt hij tot vandaag voort.
In een halve eeuw is voor een groot deel vernield wat in tien eeuwen door natuur en mens,
was opgebouwd.
... De historie van één van onze laatste onvervuilde laaglandbeken — alweer de laatste, de
opsomming dreigt eentonig te worden — die
nodig moet geregularizeerd worden, dit wil zeggen, rechtgetrokken,
het waterpeil
gestabilizeerd, de oevers gebetonneerd. Waarom? Wel,
eigenlijk is er geen waarom. Omdat een bepaalde dienst van Openbare Werken, op zoek naar
een job voor zijn mensen dat heeft bedacht.»
Prof Dr. H. Gysels over «De ecologische gevolgen van ondoordachte ingrepen in het landschap».

de landbouwgrond ernstig zal aantasten.
Heel erg Is wel dat in het hele dossier geen spoor te ontdekken valt
van studie of onderzoek over het
investeringseffekt. Samen met Ir.
Filip Deldycke (VUJO) hebben we
ons gewaagd aan een raming
(breed gerekend en gebaseerd op
wetenschappelijke modellen) en
w e bekwamen een enorm laag investeringseffekt:
nauwelijks
0,4 %.
Elementen uit
het leefmilieu
Het meest ergerlijke van het «normalizatieplan» is wel dat wat rest

van een harmonieus landschap, radikaal vernietigd wordt. Door het
verbreden van de beek gaan alle
bomen en struiken (voor zover ze
al niet gerooid zijn) en de hele flora
verloren
Dennis Douchy, voorzitter van de
Izegemse milieuvereniging «De
Vlaamse Gaai» en tevens voorzitter van de Roeselaarse afdeling
van de BJN (Belgische Jeugd-

Deel I van de Gistelbeek kon
uiteindelijk gered worden. Een
stukje groene long en tevens
vogelparadijs (De Gistelbeek
ten noorden van de HaalpanderstraaO.

«Het is tevens een belangrijk réfugié- en jachtgebied voor vogels uit
het nabije Ardooieveld. Regelmatige bezoekers van de bovenloop
van de Gistelbeek zijn de ransuil,
de steenuil, de torenvalk, de buizerd en de sperwer. Het interessante vochtige gebied, tegen de
hoeve Foulon, trekt heel wat watervogels aan: de wilde eend, de
slobeend, de wintertaling en allerlei soorten ganzen. Zeer belangrijk
op deze plaats zijn ook de talrijke
wilgen en knotelzen. De hele Gistelbeek heeft trouwens een belangrijke waarde op landschappelijk gebied.»
Tot daar Dennis Douchy die geregeld waarnemingen verricht en
onderwijl ook druk ijvert om handtekeningen in te zamelen voor het
behoud van de beek in haar natuurlijke staat.
We kunnen nog vermelden dat je
rond de Gistelbeek ook nog merels, lijsters, waterhoenen, spechten, winterkoninkjes, mezen, sijsjes, de koekoek en de Vlaamse
gaai kunt aantreffen.
G e e n rekening gehouden
met de natuur
Het hele Gistelbeekdossier bevat
niets waaruit maar enig respekt
voor de natuur zou blijken. Er is
geen beschrijving van het bomenbestand, waardevolle fauna of flora, of van te behouden begroeiingen die de landbouwexploitatie
toch niet hinderen. Er is niets voorzien voor na de werken, zelfs geen
nieuwe aanplantingen. Normaal
zou hier een zogenaamd «landschapsontwikkelingsplan» op zijn
plaats zijn.

— tfepla*idL rfeuw pnopel

bestaLande fcoesbmd

— Deel I kon gered worden na VU-tussenkomsten. Delen II, I en IV zouden
volgens het «normalizatieplan» volledig inqekokerd worden.

120 dagen waarbij aannemer en
bestuur gebonden zijn, is vervallen.
En intussen loopt de handtekeningencampagne. En de verdeeldheid
over de zaak in het schepenkollege wordt nu een algemene aarzeling. De eenvoudigste en goedkoopste oplossing is dat het kollege van burgemeester en schepe-

de Gistelbeek weer harmonieus te
maken, a.h.w. te herstuktureren.
W e willen geenszins dat dit ten
laste van de landbouwer k o m t
Landbouwaktiviteiten en behoefte
aan openluchtkreatie (het gebied
van de Gistelbeek is biezonder geschikt voor wandelen, fietsen, natuurstudie en -observatie, fotografie e.d.mJ hoeven niet in konflikt te

# «Het voorkomen van de ontreddering van
de waterhuishouding dient een belangrijke bekommernis te zijn. Bevloeiing, drainage of
rechttrekking van waterlopen zullen derhalve
slechts gebeuren indien deze werkelijk noodzakelijk zijn.
... De nuttige rol van de vegetatiedeklaag, windscherm, totstandbrenging
van een gunstig mikro-klimaat, estetisch aspekt — moet worden
gevrijwaard.» (kursivering door ons) uit Gemeentekrediet van België (33ste jrg., nr. 130,
okt. 1979).

W a t het gaat kosten
De totale kostprijs van het werk,
zowel op het grondgebied Emelgem (Izegem), als op het grondgebied Ingelmunster, is geraamd op
37 miljoen 400.000 fr. Van de eigenlijke werken is 80 % subsidieerbaar (60 % door landbouw 20 % door de provincie). De gemeente moet opdraaien voor de
overige 20 % en integraal voor de
kosten van de voorontwerpen, het
ereloon van de ontwerper en alle
kosten voor de onteigening. Voor
Izegem betekent dat een aderlating van ca. 7 miljoen. Dat bedrag
zou nuttiger besteed kunnen worden, bv. aan maatregelen voor
landschapsherstrukturering.
N o g niet te laat
De aktie ten gunste van de Gistelbeek is maar laat op gang gekomen. En toch kan er nog wat aan
gedaan worden.
Na de openbare aanbesteding (op
1.10.79) had het Izegemse kollege
van burgemeester en schepenen
het werk toegewezen (12.12.79).
Maar op 23.1.80 heeft de Goeverneur van de provide West-Vlaanderen de beslissing van het Izegems kollege van 12.12.79 geschorst Niet te verwonderen ook:
de definitieve toezegging van de
subsidiërende overheid was nog
niet binnen, de bezwaren vanuit
milieuoogpunt waren niet weerlegd en de nodige onteigeningen
zijn nu nog altijd niet begonnen.
Intussen kan het Izegemse kollege
van burgemeester en schepenen
opnieuw beginnen: de termijn van
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nen de knoop doorhakt door het
projekt af te schrijven.
Alternatief
Het alternatief is duidelijk: Izegem
moet zijn milieuvernietigend plan
naar het archief verwijzen en daar
voor goed opbergen. De enige
prijs die dat aan de gemeenschap
kan kosten is een percentage op
het ereloon van de ontwerper. Meteen komt geld vnj voor zinvoller
werk.

komen met mekaar en mogen dat
ook niet. Natuurliefhebbers en
landbouwers zijn objektieve bondgenoten!
Er zijn diverse formules mogelijk
om beide te verzoenen.
Momenteel groeit een werkgroep
rond het behoud van de Gistelbeek. En eerstdaags zullen voorstellen uit de bus komen.

Wat al lang door een BTK-personeelslid gedaan had kunnen worden, is de vereniging «De Vlaamse
Gaai» nu aan het doen: het opmaken van een rapport over de fauna
van de Gistelbeek.

O p dit ogenblik zetten we alles op
het inzamelen van een maximum
aantal handtekeningen (na al bij de
300) voor het behoud van de
beek. Meteen doen we een ofjroep tot al wie in Izegem wil meewerken De V U IS wel gestart met
de aktie maar wil die geenszins
monopolizeren. De medewerking
van de a-politieke milieuvereniging
«De Vlaamse Gaai» is daarvan al
een bewijs.

Dan dienen maatregelen getroffen
te worden om het landschap rond

Erik Vandewalle

Allereerst dienen de waterbezoedelende elementen (goed lokalizeerbaar) aangepakt te worden.

Steun de aktie «Red de Gistelbeek»
Ondergetekende steunt de aktie voor het behoud van de
Gistelbeek.
Naam:
Adres:

straat en nummer:

Gemeente:
Handtekening:
Uitknippen en insturen op een van volgende adressen:
Dennis Douchy, Diepestraat 1, 8690 Moorselde.
Filip Deldycke, Bellevuestraat 71, 8700 Izegem.
Erik Vandewalle, H. Dunantstraat 11, 8700 Izegem.
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Gent stort in Callemansputte
Tijdens de zitting van 17 maart II. heeft de Gentse gemeenteraad het ter beschikking stellen van gronden voor het tijdelijk opstapelen van grondspecie te
Kluizen (Gent) goedgekeurd. Deze specie zou afkomstig zijn uit de door milieugroepen fel gecontesteerde Callemansputte te Zelzate.
Deze beslissing werd zonder overtuiging en entoesiasme genomen. Voor de
veiligheid van de scheepvaart op het kanaal Gent-Terneuzen zijn Immers dringend onderhoudsbaggerwerken noodzakelijk. Daaruit vloeit voort dat er voor
het giftige kanaalslib een uitweg dient gevonden te worden. Na grondig onderzoek van de diverse mogelijkheden werd door het ministerie van Openbare
Werken de knoop doorgehakt: op het terrein •Paskens-Callemansputte» te
Zelzate wordt een put gegraven waarin de baggerspecie van het zeekanaal terecht moet
gen aanwezig zijn. Er dient gewerkt te
De uitgegraven zandgrond zal dan opworden aan het wegnemen van de
geslagen worden op twee stedelijke
oorzaken, mede door het tot stand
terreinen te Kluizen. Als kompensatie
brengen van een strengere reglemennnag Gent een «beperkte- hoeveelheid
tering op het lozen van giftige afvalgiftig baggerslib in Callemansputte
stoffen in het kanaalwater. Tot nu toe
storten. De woordvoerders van de diwerd daar op nationaal vlak weinig
verse politieke partijen, met uitzondevoor ondernomen. Het gerechtvaarring evenwel van de CVP, verdoezeldigd protest van de groene jongens en
den zeker niet de nadelen van dit
meisjes heeft het dus spijtig genoeg
projekt Ongetwijfeld, aldus de woordniet gehaald. Rest de vraag wanneer er
voerders, heeft dit een negatieve
ernstig zal gewerkt worden aan het
weerslag op ons leefmilieu, onder
wegwerken van de eigenlijke oorzameer inzake de waterhuishouding. Er
ken die de vervuiling van het kanaalslib
is willens nillens een dilemma tot stand
tot gevolg hebben?
gebracht Gent kan de vitale ekonomische havenbelangen niet zomaar uit
Gouden Leeuwplein
de weg lopen. VU-raadslid Verpaele
vertolkte de mening van de Gentse
De derde raadszitting van dit jaar beVU-fraktie. De keuze van de stortgon met ruim drie kwartier vertraging.
plaats is verre van Ideaal. De voorkeur
Het beloofde dus een laat-avond-zitdient in de toekomst uit te gaan naar
ting te worden, mede door een aantal
p>laatsen waar ondoordringbare kleilamonotone, langdradige en niet ter zake

doende tussenkomsten van enkele
CVP-leden.
VU-raadslid Verpaele had vragen met
betrekking tot weg- en rioleringswerken aan de Van Hoorebekestraat en
de Brusselsesteenweg te Ledeberg.
Verpaele vond het absurd dat de gevaariijke kasseiweg na de werken zou
behouden blijven. Hij vroeg dat deze
werken meteen zouden gepaard gaan
met het vernieuwen van de aldaar bestaande wegbedekking. Voor de Brusselsesteenweg vroeg Verpaele een
herprofilering van deze drukke toegangsweg. Hij bepleitte met nadruk de
aanleg van fietspaden. Schepen Monsaert vond dit voorstel de moeite
waard om er eens over na te denken.
In verband met een studieopdracht tot
de uittxjuw van een gebouwencomplex aan het Gouden Leeuwplein, gele-

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 VU roept zijn leden op massaal te
Gent mee te betogen.

ZO ZIET DE VU HET

Ge west vorming.
of federalisme
Tussen beide bestaat een grondig
verschil. Simpel uitgedrukt: gewestvorming gaat van boven naar onder
— federalisme gaat van onder naar
boven. In een land waar men het niet
zo nauw neemt met korrekt woordgebruik kan men natuurlijk -gewestvorming» als «federalisme» bestempelen of andersom.
Gewestvorming
Het staatsgebied wordt in gewesten of
regio's ingedeeld. Onder een of andere
vorm worden er vele of weinige bevoegdheden aan toegekend, vrijwel altijd onder toezicht van de centrale
overheid. Italië b.v. heeft zijn regio's en
sommige hebben een grotere autonomie dan andere... maar Rome bevoogt
ze alle. Zelfs het aartscentralistische
Frankrijk heeft gewesten die nauwelijks enig adviesrecht uitoefenen. De
Eurokraten hebben destijds voor het
Europa der zes regio's uitgetekend.
Voor België voorzagen ze twee regio's, Vlaanderen en Wallonië, en een
mini-regio (stadsregio): Brussel. Men
kan beroeren dat gewestvorming «federalistisch» is, als sommige bevoegdheden exclusief worden uitgeoefend
d.w.z. zonder toezicht erop van het
centrale gezag. Dat de Belgische gewestvorming in die zin drieledig fede-
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ralistisch opgevat wordt, behoeft hier
geen betoog.
Er wordt uitgegaan van zelfstandige
entiteiten die zich aaneensluiten voor
gemeenschappelijke belangen. Het
kan ook zijn dat de unitaire staatsformule wordt vervangen door federalizering of konfederalizering.
Federalisme - konfederalisme
Bij federalisme vormen de entiteiten
één staat een bondsstaat die voor de
aangelegenheden die hem toegekend
zijn zijn gezag op de staatsburgers uitoefent De deelstaten zijn bevoegd
voor alle aangelegenheden die niet uitdrukkelijk tot het bondsgezag behoren
(beginsel van de residualiteiü.
Bij konfederalisme bestaan er afzonderiijke staten die verdragsrechtelijk
bepaalde machten toewijzen aan een
konfederatie. Deze oefent geen rechtstreeks gezag uit over de individuele
burgers. Daarbij komt dat — in teorie
althans — de deelnemende staten het
recht op secessie hebben, d.wx dat
zij, binnen de termen van het verdrag,
hun volledige onafhankelijkheid kunnen verwerven.
Het verschil tussen federalisme en
konfederalisme is dus in feite alleen
een graadverschil. Van beide «formules» en van moeilijk te bepalen tussenvormen, bestonden en bestaan er

voorbeelden onder diverse benamingen.
Twee volken en
een Duitse volksgroep
Er bestaat een principieel en hemelsbreed verschil tussen een federale
staat voor éénzelfde volk en een
(kon)federalistische oplossing voor
het samenleven van twee of meer naties. Deze vaststelling vormt de diepe
kloof die ons als volksnationalisten
scheidt van Belgicistische «federalisten». Volgens de «grendels» in de
grondwet gaat men ervan uit dat men
aan ieder van beide volken alleen deze
autonome bevoegdheden kan verienen waar het andere volk mee akkoord gaat Dat is nonsens. Aan een
volk kan men alleen autonomie ontzeggen voor zoverre het daar in toestemt
(zelfbeschikkingsrecht).
Op fiskaal en financieel gebied is de
solidariteit vanzelfsprekend onder
deelstaten van eenzelfde volk. Van
volk tot volk is de solidariteit een zaak
van vrije overeenkomst Van daar dan
ook dat het weinig zin heeft een fiskaal
systeem voor België uit te dokteren,
nagebootst van systemen die inderdaad aangewezen zijn in federale staten van één natie.
M. van Haegendoren

gen in het hart van het oude Gent had
Verpaele namens de VU-fraktie een
aantal fundamentele kritische bemerkingen. Dit complex zou een kantoor
voor de dienst toerisme, verscheidene
winkels, een horecabedrijf en bureaus
voor administratieve diensten omvatten.
De Gentse VU vindt dat in de toekomst de stedelijke woonfunktie ster-

ker dient beklemtoond te worden. Al te
vaak werd en wordt de administratieve
funktie overtrokken met een weinig levendig en aantrekkelijk stadsbeeld na
de kantooruren als gevolg. Bovendien
dient de bouwstijl zeker op een verantwoorde manier geïntegreerd te worden in het middeleeuws stratenbeeld
dat Gent kenmerkt
Mark Symoens

TOP 50
1. Jan Caudron (AalsÜ
2. Jef Vinex (Erps-Kwerps)
3. Erik Vandewalle (Izegem)
Anny Lenaerts (Wilrijk)
Jan De Roover (Antwerpen)
Wed. Severins Baick (Zwijndrecht)
Rosa Lernout-Martens (Geluwe)
Jozef Allaert (Kortrijk)
Willy Serpieters (Oostende)
Guido Callaert (Opwijk)
Veerie Thijssens (Ekeren)
12. Lieve Favoreel-Craeynest (Lauwe)
13. Achlel Goderis (Oostduinkerke)
14. Wiiiiam Vandecauter (Hofstade)
15. Staf Driesen (HerenthouO
16. vu-Brussel (Brussel)
17. v u - H o b o k e n (Hoboken)
18. VU-Wommelgem (Wonnmelgem)
19. Paul Cresens (Schaffen)
VU-Hoeilaart (HoeilaarO
21. VU-Bierbeek (Bierbeek) ... 192 39.
22. Wilfried Vandaele (Den Haan) 180
Lode Van Put (Heveriee) . 180 41.
24. Koen van Meenen (Heusden) 168 42.
VU-Borsbeek (Borsbeek) . 168
26. Martin Covent (Melle)
162
27. VU-Noorderk. (Rijkevorsel) 144
M.LV. Hecke-Thibaut (Berg) . 144
47.
29. Rik Haelterman (DenderwJ 132
48.
VU-Bree (Bree)
132
49.
VU-Brakel (Brakel)
132
50.
J. Balduck (Bev.-Waregem) 132
Mare De Vriese (Assebroek) 132
34. Maurits Passchijn (Meise) . 123
35. VU-Veurne (Veurne)
120
Marcel Sergooris (St-Ulr.-KJ 120
Jacques De Graeve (ErtvJ 120
38. VU-Londerzeel (Londerzeel) 114

1668
933
744
— 618
420
360
360
,;^sg,3|,^,... 336
! ^^... I, .;U.. 312,
312
312
300
294
288
252
240
228
216
204
204
Willem Nollet (Hove)
1.
VU-Hekelgem (Hekelgem)
108
Eddie Favoreel (AnderiechO . 102
Frans Baert (Gent-Züid)
96
Alfons Dhollander (Stekene) 96
Jozef Labaere (Kortrijk)
... 96
Jos Truyen (As)
96
VU-Gentbrugge (Gentbrugge) 96
Willy De Saeger (Alsemberg) . 90
Rik De Deken (HerenO
84
J. Veriinden (Boechout)
78

vu-Geel (Geel)

72

VU-Kasterlee (Kasterlee) ...
Albert Bondewei (Kortemark)
Maurits Grielen (Kessel) ...
Joris Depré (Tervuren)
Edg. Ballet (HasselO
J. Vancoppenolle (St-Truiden)
E.Vanlangendonck(St-K.-WJ

72
72
72
72
72
72
72

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 a a n 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, gen a a m d anti-krisiswet, is de opengestelde betrekking
toegankelijk voor m a n n e n en vrouwen tenzij het uitdnikkelijk anders is voorzien.
Bijkomende inlichtingen zijn op dat adres te verkrijgen bij de direktie van het ziekenhuis, (tel. 053-2 L23.93
- binnenpost 112).
(Adv. 72)
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VU-Borgerhout
bezorgd om mindervaliden

ANTWERPEN
KflL€nD€R
Maart

Op de jongste gemeenteraadszitting
gaven de gekozenen van de énige
oppositiepartij weinig blijk van politieke realiteitszin en partijtucht

Waarom dan in Borgerhout tegens t e m m e n - of vormen zij een CVP in
de CVP?

Bij de bespreking van de gemeentelijke opcentiemen op de onroerende
voorheffing, gingen zij tekeer tegen
het kollege, dat de toepassing van de
wettelijke en reglementaire voorschriften inzake de kadastrale perekwatie stipt had nageleefd, wat een
verhoging van 1800 naar 2128 opcentiemen inhoudt doch globaal een
0-transaktie betekent

Een kanjer van een initiatief w e r d aan
de raad voorgelegd de pnncipiele
goedkeunng voor de opnchting, ten
dienste van meerderjange met-werkende gehandicapten, van een bezigheidswerkplaats met daaraan verbonden home, een waar centrum dus,
langs de Hogeweg-Engelselei

Zijn onze CVP-broeders en -zusters dan vergeten dat deze beslissingen door hun grotere broers in de
Rue de la Loi werden genomen?

Openbaar Centrum
voor
Maatschappelijk
Welzijn
van Antwerpen
Plaatsen van conducteur

\

De bediening van conducteur wordt openverklaard
voor mannelijke en vrouwelijke kandidaten.
Huidige
aanvangswedde:
40.528 fr. bruto per maand.
Een vergelijkend examen zal
afgenomen worden w a a r n a
een werfreserve zal worden
aangelegd met een geldigheidsduur van drie jaar.
De kandidaten moeten een
getuigschrift van goed zede" lijk gedrag, dienstig voor
o p e n b a a r bestuur, en de
mannelijke kandidaten tevens een militieattest, inleveren.
Leeftijdsvoorwaarden:
de
leeftijd van 21 jaar bereikt
hebben en deze van 40 jaar
niet overschreden hebben op
14-4-1980. Toepassing der wetten van 3-8-1919, 27-5-1947 en
27-7-1961.
Diplomavereisten: diploma
van burgerlijk conducteur of
van industrieel ingenieur
van de afdeling «bouwkunde». Bij overgangsmaatregel
komen eveneens in aanmerking de houders van het diploma van technisch ingenieur in de specialiteit «openbare werken» of «burgerlijke
bouwkunde».
Een bijzondere reglementering op de standplaatsverplichting is van toepassing.
Verplicht
inschrijvingsformulier en volledige voorwaarden te bekomen op de
7de Afdeling/Personeelszaken van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk
Welzijn van Antwerpen, Lange Gasthuisstraat 39, Antwerpen (tel. 32.98.35 - 31.09.70).
Inschrijvingsrecht: 120 fr.
De aanvragen dienen op het
sekretariaat toegekomen te
zijn uiterlijk op 14-4-1980.
Adv. 77

Antwerpen stad:
dienstbetoon
Tijdens de week van Pasen is er geen
dienstbetoon op ons sekretanaat op
maandag 31 maart en maandag 7 apnl
Weer terug vanaf maandag 14 apnl
van 16 tot 19 u
Voor OCMW-aangelegenheden voor
Antwerpen stad, kan u een afspraak
maken met de heer De Boel, Duboisstraat 47, Antwerpen, tel 3 3 9 7 9 0 of
Frans De Laet Kruishofstraat 16, Antwerpen, tel 3866.92

27 MAART 1980

k

Het bezigheidscentrum, op>gevat voor
een dertigtal minder-validen, die zich
met op eigen krachten kunnen inschakelen in het sociale ieven, is volgens
het voorontwerp, gesitueerd op het
gelijkvloers en omvat o.a een werk-

plaats van ca 133 m2, een zithoek, een
keuken en een verzorgingseenheid
O p de verdieping zijn kamers voor 15
minder-validen gepland, met het nodige sanitair en badkamers, meestal naar
de tuinzijde geonenteerd De lift zal
voorzien zijn voor rolstoelpatienten en
brancard
Dit belangnjk projekt, een gezinsvervangend tehuis enerzijds en een bezighetdscentrum anderzijds, waaraan in
het Antwerpse een grote nood bestaat kon evenwel de goedkeunng
van dezelfde oppositiepartij met meedragen
«Omdat mensen belangrijk zijn » Heeft
de C V P zijn slogan nu al tot in de laagste geledingen afgezworen of beschouwt hij onze gehandicapten niet

Plechtig in Borsbeeks zwembad
De Borsbeekse bevolking wordt uitgenodigd op de oiechtige eerstesteenlegging van het Gemeentelijk Z w e m bad
In extremis heeft het gemeentebestuur
afgezien van haar plan om in de tuin
van de pastone St-Jacob een brandweerkazerne te Douwen
De reden is de waterlast ter plekke, zodat men oordeelt dat de inplanting van
een zwembad beter kan verantwoord
worden
Als bijkomend voordeel geldt dat de
smalle wandelwegen, die leiden naar
de vermelde bouwplaats, zich gemakkelijker ienen voor sportieve mensen
te voet of met de fiets
De parochiale overheid, die bereidwillig de pastorietuin afstond, zou zich
niet verzetten tegen het nieuwe plan
en de promotoren van het voorziene
nabung bejaardentehuis opteren eveneens voor het zwembad
Gezien de tevredenheid van iedereen
wordt een feestelijke eerstesteenlegging voorzien
Praktische gegevens
Raats tuin van de pastone St-Jacob,
't Leike, Borsbeek
Datum dinsdag 1 -4-'80 om 19 u
Medewerking SP-burgemeester van
Deurne, promotor van de Arenaweide,

spreekt over «Bouwfjroblemen en het
Milieu» — CVP-burgemeester van
Borsbeek zal de eerste steen op de
juiste plaats leggen en vervolgens
spreken over een oetere inplantingsplaats voor de brandweerkazerne
N.B CVP-voorzitter Tindemans is belet en zal later het bad plechtig inwijden
Het VU-feestkomitee

Hulde aan
Willem De Meyer
Broederband-Antwerpen huldigt op
30 maart a s Willem De Meyer als
Vlaams-nationahst Het feest gaat door
in Alpheusdal, F Williotstr 22 te Berchenn-Antwerpen Van 15 tot 17 u.
feestzitting met als sprekers: Vic Anciaux, Herman Wagemans en K Dillen
Van 17 tot 18 u koude schotel. Van 18
tot 20 u. vnendenhulde, samen met de
meeste Vlaams-nationale organizabes
uit het Antwerjase Om deel te nemen
storte nfien 250 fr (koude schotel inbegrepen) of 50 fr (zonder) op postgiro 000-0874411-53 ten name van
R Luts, Schoten (naam en adres vermekjen).

Voor
universitaire
werking

28

KESSEL: A Rodenbachkring reis naar Oostkantons Inschr bij
bestuurleden

28

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

29

BOECHOUT-VREMDE- Jaariijks VU-bal in het Gildenhuis te Boechout om 20 u 30 Orkest The Raymates Inkom 100 fr Voorverkoop 80 fr

29

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

29

EDEGEM: Dia-avond in One Eiken om 20 uur over «Kleur en
Spel», Vier jaargetijden en Kermis en dromm Innchter Julia Enge'en

29

ANTWERPEN-STAD Bezoek achter de schermen van de Z o o
inschr op het VU-sekretanaat Wetstraat 12 Pnjs 160 fr

29

HOMBEEK: vzw Uylenspiegel gezellig samenzijn paling op zolder Ontmoetingslokaal Bankstraat 145

31

i-IER- V U V A gespreksavond over «Herfsttijd» (Problemen van
de 3de en 4de leeftijd) In het nof van Aragon inleider Mare Ribbens. Stafmedewerkers Berthoudersknng

April
4 W O M M E L G E M - 6de kwis voor Wommelgemse verenigingen
1 ste avond om 20 uur in feestzaal Keizershof Inkom grabs
5

W O M M E L G E M : Paasfeest voor kinderen van sympabzanten.
Om 14 uur in lokaal Den Klauwaert, Dasstraat 23 Grabs, wel inschrijven bij bestuursleden W

6

BORGERHOUT: V U J O organizeert een Amnestie-paasaktie aan
de Borgerfrautse kerken, door het uitdelen van paasbloemen

7

ZWIJNDRECHT-BURCHT. V N J organizeert een grootse gezinsfietstocht doorheen het Waasland 70 km Vertrek om 10 uur aan
cafe «De oude Kroon» Kerkplein te Zwijndrecht Aankomst tot
18 uur Bezemwagen en herstellingsploeg en ziekenwagen zijn
voorzien Inl bij W Hellemont tel 526033, N Stevens, tel
5 2 8 9 3 4 . of A Meessens. tel 5281 29

9

EDEGEM: Grabs eebnaal aangeboden door de V W G - E d e g e m
aan de leden Om 12 u 30 in het lokaal Muziek en zang Willem
De Meyer Ter gelegenheid van Pasen Raatsen zijn beperkt bjdig inschnjven

11

W O M M E L G E M - 6de kwis voor Wommelgemse verenigingen
2de avond Om 20 uur sbpt in feestzaal Keizershof Inkom gratis

13

BORGERHOUT. Met FVV-Nele en een gids door Oud-Antwerpen Vertrek om 14 uur aan cafe Den Engel Grote Markt

afgekort: VLAMAT

OCMW
Merksem

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

Het Openbaar Centrum voor
Maatschappelijk
Welzijn,
Van Aertselaerstraat 29 te
Merksem, wenst over te gaan
tot de aanwerving van:

De kandidaturen dienen te
voldoen a a n de voorwaarden
gesteld in de omzendbrief
van het RIZIV d.d. 07.02.1980
(ref. VI nr. 80/46).
Nadere inlichtingen in verband met de aanwervingsvoorwaarden en de in te dienen bewijsstukken en de bezoldigingsregeling zijn te bekomen bij 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 Voorzitter van het OCMW, uiterlijk
op 16 april 1980 toe te komen.
tAdv. 79)

PUURS: Langsheen de Vliet bezoek Ranetanum Brussel Inschnjven bij plaatselijke bestuursleden

VLAAMSE
MUTUALITEIT
ANTWERPEN-TURNHOUT

Uitbreiding studentenwerking!
VU-JONGERENWERKING
UNIVERSITEIT
ANTWERPEN
Medewerkers zich opgeven b i j :
THOR BERGERS, St-Jansvliet
19, 2000 Antw., tel. 33.91.65.

een klinisch bioloog
(man of vrouw)

28

*

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

•k geen risico's, geen wachttijd, geen kosten bij overkomst van huidig
ziekenfonds naar VLAMAT
*• zelfde voordelen als bij andere ziekenfondsen en heel wat aanvullende (raadpleeg ons sekretariaat of onze plaatselijke medewerker)

BESTENDIGE SEKRETARIATEN
Bisschopstraat 41, 2000 Antwerpen, 031/34.30.02
Turnhoutsebaan 15, 2400 Mol, 014/31.64.72
Raad van Beheer, van advies en komnnissarissen: Hugo Coveliers, Hugo Draulans, Andre De Beul, Carlo Van Eisen, Frans Kuijpers, Clem De Ranter, Rosa Caoelen, Walter Joris, Jons Roets, Staf Hereygers, Mare Gijsbrechts, Jan en Vannie Daems, Rik Bellefroid,
Staf Janssens, Jan Len^erts. Beheerder Jan Longin
Adv. 76

WIJ 19

WIJ IM DC IADLK9UMI€
VU-ümburg richt kursus in over:

BRABANT

,De gemeente als politiek werkinstrument'

KflL€nD€R
Maart
27

HALLE-VILVOORDE: Arrondissementele VUJO-raad om 20 uur
in de Kongresstraat 53 te Brussel

28

WEMMEL: Jaak Gabriels spreekt over «Jeugdproblematiek- om
20 u 30 in Kultureel Centrum «De Zandloper», Zijpstraat Organizatie «Konfrontatie- Wemmei
BRUSSEL Arrondissementele, republikeinse en non-conformistische fuif van VUJO-arr Brussel om 20 uur in de Waltrakelder
CKVS) Iedereen welkom'
VLEZENBEEK: Jaarlijkse vleessmulpartij in lokaal - D e Vrede»,
Postweg 195 Vanaf 18 uur Ook op zondag 30/3 en maandag
31/3 vanaf 12 uur
LEUVEN • Herdenkingsmis voor alle slachtoffers van de Vlaamse
Ontvoogdingsstnjd om 16 uur in de St-Micfiielskerk, Naamsestraat Pater Demuyt sermoent over de «Waarde van het offer in
onze ontvoogdingsstnjd» Lieve Aelvoet treedt op als soliste met
aangepaste liederen Paul Kuijpers houdt het orgel, en Willem Demeyer dingeert de samenzang
LIEDEKERKE: Brueghelmaal 1980 in zaal Guldenhof, Fabrieksstraat Vanaf 17 uur Ook op zondag 30 maart van 11 u 30 tot
20 uur
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 CVilvoorde), Leuvensesteenweg, einde Woluwelaan
HAACHT: Jaarlijks VWG-lentefeest in zaal «Onder de Toren»
op de markt Om 14 uur Eucharistievienng ter intentie van de
overleden leden van de Federatie Om 15 uur vertoning van een
paar interessante films Daarna etentje met gezellig samenzijn Inschnjven bij P Verbeten, Caubergstraat 2 te Tiklonk Kosten
200 fr

28
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29

29

29
29

30
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FRITUUR - EETHUIS
INGRID
Olenseweg 41 Westerio
(Voortkapel) tel 014-213696
Vraag pri|zen voor uw
feestmenu's
Specialiteiten
Alle dagen verse mosselen

Voor elke afdeling die een efficiënte werking wil blijft politieke vorming van
groot belang.
Daarom wordt een kursus «De gemeente ais politiek werkinstrument» ingericht
De bedoeling is kaderieden en andere geïnteresseerden wegwijs te maken in
het gemeentelijk politiek teven.
Vanuit het Politiek Kaderinstituut wordt bij de behandeling van de vier onderwerpen gezorgd voor een deskundig spreker en een praktijkgerichte, gemakkelijk hanteerbare tekst

HOF VAN ARAGON

Zaterdag 12 apnl «De gemeentelijke
begroting»
Zaterdag 10 mei «Een goede oppositievoenng»
Zaterdag 14 juni «Aktief sociaal
dienstbetoonPlaats Kultureel Centrum, Kunstlaan 5
te Hasselt

||of ten (T-ciUjoorn
Restaurant
Feestzaal Café
Uitbating:
Erna Van Ddoren
Keierberg 25
1700 Asse
Tel. 02/452.95.15
Maandag gesloten

Industriële
brood- en banketbakkerij
Roomijs

Wiifried BLANCQUAERT

Aragonstraat 6 Lier
Tel 031-8015 68

Het biblioteekwezen in Nederland
O m haar wezenlijke opdracht — de
Nederlands-Vlaamse integratie op het
kulturele vlak — konkreet gestalte te
geven organizeert het Vormingscentrum Lodewijk Dosfel eind juni 1980
een dnedaagse studiereis naar Nederland voor gemeenteraadsleden bibliotekarissen,
ambtenaren,
kultureel
werkers en andere belangstellenden
ZIJ wil hiermee tegenfKietkomen aan
een reële verzuchting bij velen naar
meer informatie en inspxratie, met het
uiteindelijke doel allerlei dekretale toestanden rond het biblioteekwezen in
Vlaanderen op handige wijze op te
vangen
De aandacht zal tijdens deze studiereis vooral gaan naar diverse problemen van biblioteken in grote en kleine
centra, en administratieve regelingen
op nationaal, gewestelijk en gemeente-

i^erdsrosDergsestraat 3S l>r Van De ï^ef^jjei g i
9380 AALST
BORGEfiHOUT
Maurits ÖOSSYe
JOösï GOSSYÊ
Tel. e53-2t.M.33
T^l 03t-36.S6.54

FEESTZALEN - SALONS
DE LANDSKNECHT

DE OUDE KRING

Aannemer van alle feesten
Ook verhuring van tafelgerief

Cafe vu-lokaal

Schilderstraat 33
2000 Antwerpen
Tel 031-374572

Dorpsplein Heusden Limburg

Grote Kouter 47
UITBERGEN
Tel 091-67.57.12

CAFE*FfifrUUU
m SNOÊCK

6e9e«traat 49

m^ mmkdEM

ii

iokaaf Voifcjuwje

SPECIAüT©?
van WAfËLB

Het Koff*ehui$ der
Oetnderstre^
Katt«»tra&t 20, AAiST

Oöotro^léttewweg4$,
»230 jVtelle

KREKELHOF

FEESTZAAL
- EDELWEISS »

Drankhuis met sfeer

Vossemberg 13. 1981 VOSSEM
Tel 02/76745 76

Brusselbaan 11. GOOIK
Tel 054/334857
Uw tweede thuis'

^' Bent u van Aaist?
!^ Komt %) naar Aaist?

Alle feestelijkheden.
Mogelijkheid tot huren van
bestekken

Restaurant P A L M H O F

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

Drank- en eethuis

* WALTRA »
Ardumkaai 2 (bi| KVS)
1000 Brussel
Tel 02/2195212
De vier troeven van de Wattra
1 Vlaams tn t hart van Brussel
2 Je kan er altijd parkeren
3 Je kn/gt er altijd wal te eten
4 De prijzen zi/n sociaal

btj Jef Micfïtete Mopittaf k» 9,
6300 A«I*J . T^ 053-7?50.74

VOEDING «DE POLDER»
Polderstraat 12
8458 Oostdumkerke

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

WIJ t e

2SeO N)!)eri

-

Turnhoutsebaan 288-290
2200 Borgerhout (naast cine Roma)
Tel 031/363192
170 Zitplaatsen - zaal voor
feesten ( ± 4 0 p e r s )

Menenstraat 376 WEVELGEM
Tel 056/412922
Bordeaux- en Bourgognewijn
Rechstreeks van invoerder
Toegankelijk
vrijdag van 17 tot 20 uzaterdag vazn 10 tot 13 uur

Cöté-Restaui-^rtt

f oor W*e* of t0«ipiia

SEWBTTERiWBF

'tia tf0 meessf v*rt«srf««n9

40 meest khssiek»,
de k$9te

Dori^sstraat <ö
2Ö22 BAMS0ONK
Te(-t e % ^

Té) 031/ai8841

Restaurant - snack tea room
pvba SELS

WIJNIMPORT HERMAN

Maak öök eéöFMnftts 'éiéi'
é^ gezellige sfeer in
xpek h«m <»^

m m OOJEVAAR

Tei

ü:^i&2M^

SPeClAllST VÓOfl
AL UW FEESTEN
Verzorgde kmikm
DempkrafSsehe prttmn
yitgetezen «Aenstbsfoffli.

B^AKELHOF

Ut <SH^3aO$,53

mm
Steeds welkom in

Restawraot

ESe Vat» Uere-M^rcetlft (iilaess«os

m mffmm

m. 053-96*?,'».

lijk niveau en de veelzijdigheid in het
gebruik van biblioteken in Nederland
Wie interesse heeft voor deze driedaagse studiereis (van 26 juni tot en
met 28 juni 1980) schnjft zich liefst zo
snel mogelijk in door een voorschot
van 1 000 fr te storten op bankrekening nummer 068/0638900/85 van het
Gemeentekrediet van België, ten name
van het Vormingscentrum Lodewijk
Dosfel, Bennesteeg 4, 9000 Gent met
vermelding studiereis Nederland
De inschnjving is beperkt tot max 25
personen en wordt afgesloten op
31 maart 1980
Deze dnedaagse reis kost ongeveer
4 000 fr Voor andere informatie kan u
steeds terecht bij Mark De Jaeger,
Vormingscentrum Lodewijk Dosfel,
Bennesteeg 4. 9000 Gent (tel
091/230824)

Banketbakkerij
AI\ITWiRI»IA

UNDEMHOVE
&' 03f«, «sstóttrsni, speettoir», terras
I; Woensdsöfef>dondêrdi^ gfes^tjteo
|i ^dön(Jag. tttosdsa-, wi;cteö vanaf 15 u
ibs*««(a$ en xöncteg v«naf "smid-

Inschrijving telefonisch of schnftelijk
kontakt opnemen met Jos Truyen, Bilzerweg 50 te 3668 As, tel 011 -65 74 32
(na 16 u )
Kursusbijdrage 360 fr

Driedaagse studiereis naar Nederland

Programma

lepel & vork...
Feestzalen

Data 8 maart 12 april, 10 mei en 14
juni 1980, telkens van 9 u 30 tot
12 u 30

DM.
Duitse
ten.

IMPORT

voedingsspecialitei-

Bouillonpasta's, ossestaarfsoep, goulachesoep, jagerssoep,
keukenkruiden
en
specerijen.
Schapenstraat 43, 2200 BorgerhouL Tel 031/360045

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

Tel 055-499476

Dinsd gesloten
Vroeger uitbater Zw^lmlandia

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

27 MAART 1980

WIJ in D€ wDLKSume

Demonstratie van VU-raadslid Cuppens

studio

voor Maaseiker raad
Enkele weken geleden, hield VU-raadslid Jaak CUPPENS een prachtig pleidooi voor de Maaseiker raad om het natuurgebied Bergerven te beschermen
tegen allerhande dubieuze praktijken. Hij v»erd toen met gevolgd door de CVPmeerderheid Tijdens de jongste zitting pakte hij met een nieuv* dossier u i t
Met zelden in deze raad geziene ernst en vastberadenheid verzocht hij om duidelijk verzet tegen de aanleg van 129 kavels in een landbouwzone, op de
plaats genaamd Voorshoven 't Gehucht Eerst legde hij volgende feiten voor.
Een partikulier vraagt een verkaveling in een landbouwzone aan, na het afsluiten van de periode tijdens dewelke bezwaar kon worden ingediend tegen het
ontwerp-gewestplan -Maasland»
O p 30 januari 1980 schnjven voorzitter
O p 't Roodt CCVP-gemeenteraadslid)
en de sekretans van de bedrijfsgilde
een bnef naar de aanvrager w/aann zij
verklaren dat de bedrijfsgilde bereid is
afstand te doen van de nodige landbouwgronden

Hoe leg ik
een dossier
voor?

O p 8 februan 1980 dient de partikulier
zijn aanvraag in bij het kollege van burgemeester en schepenen, die ze echter niet registreert maar gebruikt, samen met de bnef van de bedrijfsgilde,
om de goedkeunng bij de overfieid te
bekomen

kenen op de voorzitter na, die dan ook
als voorzitter ontslagen w o r d t Ook de
Algemene Diensten van de Belgische
Boerenbond steunen die standpunten
en laten het per aangetekend schrijven
weten

O p 10 februari reageert de bedrijfsgilde Z e zegt dat fiet bestuur met geraadpleegd werd bij het opstellen van
de bnef en verzet zich tegen de verkavelingsplannen Alle bestuursleden te-

Twee dagen later wordt het verkavelingsplan naar Hasselt doorgestuurd
O p 14 februan wordt een officiële aanvraag tot wijziging van het gewestplan
ter attentie van de hogere overheid
klaargemaakt Het voorontwerp van

W e e k v a n 28 m a a r t
tot 3 april
het verkavelingsplan wordt hieraan
toegevoegd samen met de eerste bnef
van de voorzitter en van de sekretans
van de bednjfsgilde (De tweede brief
is er met bijO Schepen Reeskens gaat
hier echter met mee akkoord Hij
plaatst dit punt opnieuw op de dagorde van het kollege en krijgt een nieuwe
bespreking op 20 februan
O p 20 februan wordt door het kollege
beslist de aanvraag zonder advies
naar Hasselt door te sturen, maar met
alle bneven

Vragen
Na dit overzicht stelt raadslid Cuppens
(VU) zijn eigen visie voor «Voor mij,»
pleit hij, «IS het doorsturen van de dokumenten naar de hogere overheid
een verborgen advies Hierdoor wordt
er ruimte geschapen om achter de
schermen te handelen Bovendien is
de aanvraag onvolledig want het kollege heeft er geen advies aan toegevoegd VJat de aanvraag betreft, ze is
veel te laat gebeurd De periode voor
bezwaarschnften in verband met het
ontwerp-gewestplan is reeds lang afgesloten »

Dan volgt een reeks vragen
— Waarom w e r d de aanvraag met tijdig ingediend"?

betoog met het aanklagen van de houding van de regenng inzake haar beleid en de eenzijdige versobenng De
staat bezuinigt op de rug van de gemeenten en ondermijnt het gemeentebeleid Een voort>eeld de toelagen aan
Zottegem via het B-fonds, voorzien in
de begrobng, liggen slechts 3 t h hoger
dan de globale overdrachten van de
staat naar de gemeentekas in 1976
O n t l e d i n g l^egroting
Wat de inkomsten betreft vervolgt
de h Geens met de verwijzen naar het
overmoedig beleid, het gebrek aan
planning en programmatie van de huidige CVP-BSP-meerderheid, die er op
enkele jaren tijd in geslaagd is te zorgen voor een begroting met een tekort
van bijna 20 miljoen Hierdoor is de gemeentelijke overheid verplicht een
ganse reeks bijkomende belastingen in
te voeren Het gemeentebestuur heeft
in ruime mate gebruik gemaakt van de
ministenele ondernchtingen, en de gemeentelijke belasbngen en retnbuties
zijn dan ook gestegen met 79 t h ten
overstaan van 1979 en reeds met
300 t h ten overstaan van 1977
Uit de evolutie van de inkomsten
blijkt een duidelijke verschuiving, namelijk een relatieve daling van de overdrachten van de staat ten voordele

OOST-VLAANDEREN
KflLinDCR
27

LEDE 1 ste les over het gemeentebeleid om 20 u 30 in het kultureel centrum (dorp) Tema «Inspraak en filosofie van het gemeentebeleid»

28

ST.-DENIJS-WESTREM: VU-lentegnll om 20 uur in het restaurant Colmar, kortrijksesteenweg 55 In aanwezigheid van Kamerlid Hugo Schiltz Inschrijven 475 f r / p e r s bij Jos Sleurs, Rodenbachlaan 1, tel 2 2 5 2 5 7
SINAAI-BELSELE Gezellig Ommekaar o m 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 O m 20 u 30 in zaal Atlantis, Hospitaalstraat Orkest
The Bartels Inkom 100 fr

29
29

29
30

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 Dnekomngen, 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

27 MAART 1980

van een sterke relabeve stijging van
het aandeel van de gemeentelijke belastingen en retnbutes.

Zondag 15 u
Blackboard's Ghost
film van Walt Disney
met Peter Usbnov

— Waarom kreeg de raad geen bestemmingswijziging voorgelegd"?

Vnjdag
18 u

En dan eindigt VU-raadslid Cuppens
-Indien er nood is aan verkavelingen,
dan moeten ze eerst en vooral binnen
de huidige woonkernen
of uitbreidingsgebieden worden geschapen Ik
vraag U dan ook U met klem te verzetten tegen deze
verkaveling''

De proefkonijnen
film van Guido Hendenckx
met Jan Decleir, Chns Lomme,
Peter Faber

Na deze demonstratie van dossierkennis, orde, duidelijkheid en vastberadenheid, wordt er gestemd het werk
wordt met sukses bekroond 20 raadsleden stemmen in met het voorstel van
raadslid Cuppens raadslid O p 't Roodt
stemt tegen, zijn kollega's van de CVPmeerderheid Gutschoven, Dedroog
Kenens en Langers onthouden zich
Misschien weet men in de CVP-meerderheid nu ook hoe men een dossier
voorlegt
C Berghmans

leg van derde sporthal, bijwerken aan
sporthal te Erwetegem, enz. Waarom
zich met beperken tot wat noodzakelijk IS, zoals bv Traveins en Wolvenstraaf

Andre Geens keurde de begroting
1980 dan ook met goed, omdat ze een
aanfluiting is van wat een gezond beheer zou moeten zijn en een zekere
aanleiding vormt tot het heffen van
nog hogere belastingen in de loop van
het jaar of uiterlijk bij het voorleggen
van de begroting 1981

Zware

Opmerkelijk was dat de burgemeester instemde met de analyse door
raadslid Geens gemaakt en toegaf dat
het tekort door hem vooropgesteld, inderdaad volgend jaar zou bereikt worden
Tot slot vermelden wij nog dat de
CVP-fraktie beweerde geen belastingverhogingen meer te zullen goedkeuren in 81 en 82i De schrik voor de verkiezingen zit er dus al in i
A.S.

VU-Dendermonde
opent 't Vestje
O p zaterdag 29 maart wordt door algemeen voorzitter Vik Anciaux en leden van het partijbestuur het arr V U sekretanaat van Dendermonde geopend en dit rond 18 u Receptie van
17 tot 19 u aangeboden aan alle VU-leden en sympatizanten aan alle bestuursleden en leden van orgamzaties
als Vlaamse oud-stnjders gepensioneerden, VTB-VAB, Vlaamse Klubs,
VVB, TAK enz Nadien gezellig samenzijn in ons Vestje, Oude Vest te
Dendermonde

LIMBURG
KflL^nD
29

Zaterdag, zondag, maandag,
dinsdag, woensdag 20 u 30 K T
Manhattan
film van en met Woody Allen
met Diane Keaton

KURSAAL TURNHOUT
Zaterdag,
15u

zondag,

woensdag
KT

Assepoester
film van Walt Disney
Vnjdag, zaterdag
20 u 30
Zondag 18 u., maandag 20 u 30,
woensdag 18 u
KT
De terugkeer van Hulk
film van Kenneth Johnson
met Bill Bixby, Manette Hartley

TIENEN

Andre Geens voorspelde dat het
begrotingstekort voor 81 minstens 35
miljoen zou bedragen wanneer men
enkel maar rekening houdt met de intresten die in de begroting van 80 voor
1/2 voorkomen en de daarmee overeenstemmende aflossingen die in 81
op de begroting zullen verschijnen

De buitengewone begroting vertoont een tekort van bijna 23 miljoen,
hetgeen onbegnjpelijk v o o r k o m t omdat dit tekort kwasi integraal te wijten
IS aan de vorige dienstjaren en de gewijzigde buitengewone begroting van
1979 een batige uitslag vertoonde van
5 238 523 f r, waardoor het verschil oploopt tot 28 miljoen, enkel te wijten aan
een tekort in 79
Kan het gemeentebestuur verantwoorden ongewenste uitgaven te blijven doen, zoals voor Paddestraat
Krommestraat Vierwegenstraat aan-

zondag
K.T

Zondag 15 u

Vragen waar raadslid Geens gaarne
een antwoord op kreeg Hij besloot zijn
tussenkomst met de opgave van een
bedrag van 1 335144732 fr als totale
leningslast hetzij 166 893 fr er gezin, al
moet erbij gezegd worden dat hiervan
470 miljoen ten laste is van de staat Na
aftrek blijft er voor Zottegem zelf toch
nog een leningslast van 865144 732 fr
over

Raadslid Geens vroeg zich bezorgd
af waar het schepenkollege de middelen zou halen om de uitgaven voor
1981 en volgende jaren te dekken Dit
kollege heeft nog steeds met ingezien
dat planning noodzakelijk is Hij ziet in
de evolutie van de uitgaven een vermindenng van de dienstverlening aan
de bevolking voor een verhoogde belasting, dit alles te wijten aan een ondoordacht investenngsbeleid Dergelijke begroting kan met goedgekeurd
worden en herzieningen zullen spoedig noodzakelijk zijn

20 u 30,

KT

Zaterdag 18 u., zondag-dinsdag
20u30
KNT
Melody in Love
NIVWF
Woensdag 2 0 u 30
KNT
Messer im Kopf
film van Reinhard Hauff

Ook de uitgaven werden door
raadslid Geens nader belicht Hij stelt
vast dat het relatief aandeel van de
personeelskosten en de werkingskosten samen met 12 t h daalt ten nadele
van de overdrachten en de schuld Het
aandeel van de schuld stijgt tot 47 t h
en dit betekent in konkrete cijfers dat
het saldo van de nog terug te betalen
gemeentelijke schuld thans gestegen
IS tot boven de 100 000 fr per gezin of
tot 32 000 fr per inwoner

leningslast

TERVUREN

— Welke belangen spelen eigenlijk
mee om het plan toch door te drukken"?

Raadslid Geens
pleit voor soberheid in Zottegem
«Wij hebben oog voor de moeilijkheden waarmee de gemeente te
kampen heeft om haar budget in
evenwicht te houden. Maar dan w i l len wij hierbij ook aansluiten met
'eei:i oud Vlaams spreekwoord dat
zegt: «men moet de tering naar de
nering zetten». Overal horen we dat
de ekonomische toestand van het
land katastrofaal is, dus kon de gemeentelijke overheid sinds jaren de
stagnatie van de overdrachten van
de staat naar de gemeenten voorzien en er rekening mee houden.»
«WIJ hebben vong jaar voorspeld
dat de ingediende begroting 1979 in
1980 zou leiden tot een tekort van minstens 35 miljoen Welnu, wij waren nog
te optimistisch want de begroting 1980
sluit wat de gewone diensten betreft
met een tekort van bijna 20 miljoen,
terwijl er meer dan 21 mijoen bijkomende ontvangsten zijn Daarbij moet
men rekening houden met het feit dat
een belangrijk aantal geplande werken
voor 1979 in 1980 worden aangevat»,
aldus VU-raadslid Andre Geens in zijn
tussenkomst bij de bespreking van de
begroting en van de nieuwe belastingen tijdens de jongste raadszitting te
Zottegem Raaadslid Geens begon zijn

FILMTHEATERS

HERK-DE-STAD VU-sympatizantenbal met stemmige muziek in
zaal Reehof om 21 uur in Schulen

KT
Bambi
van Walt Disney
Vrijdag, zaterdag
20 u
Zondag 17 u
KNT
Rollerball
van Norman Jewison
met James Caan
Vnjdag-zaterdag 22 u 30, zondag 19 u 30-22 u, maandag-dinsdag-woensdag 20 u 30
KNT
La dérobade
van Daniel Duval
met Miou-Miou, Mana Schneider
NIVWF
Donderdag 20 u 30
KNT
Messer lm Kopf
van Reinhard Hauff
met Bruno G a n z Angela Winkler

LEUVEN 1
Première voor België
14u-15u-16u-18u
2 0 u - 2 0 u 45-22 u
(zie ook Studio 2)
De nieuwe film van
Robbe de Hert
naar de werken van Ernest Claes
DE WITTE
VAN SICHEM
met Ene Clerckx
Paul 's Jongers
Willy Vandermeulen
Blanka Heirman
24 u
De nieuwe film van
Steven Spielberg
1941

LEUVEN 2
18 u 30
1941
Een film van
Steven Spielberg
1 5 u - 2 0 u 45
KT
DE WITTE
VAN SICHEM
Een film van Robbe de Hert
(zie ook Studio 1)
1 6 u 45-22 u 30
KT
VUFDE WEEK
Dustin Hoffman, Justin Henry,
Meryl Streep
Kramer vs Kramer
een film van
Rot)ert Benton
TWEEDE WEEK
13 u 30-0 u 15
K.NT
Laura
de nieuwe film van
David Hamilton

WIJ

II

WIJ IM D€ I^OLK9Um€
Vic Anciaux en Maurlts Coppieters te Kortrijk

Ontmoeting Vlaanderen Europa
Het arrondissementeel bestuur van de
Volksunie Kortnjk heeh twee van de
meest markante voormannen van de
Volksunie uitgenodigd
O p vrijdag 28 maart a s komt Maurits
Coppieters, Europees VU-parlementslid zijn (belangrijke) aktiviteiten in het
Europees Parlement uiteenzetten
Met heel veel belangstelling zullen de
Kortrijkse flaminganten (die meteen
het bev\/ijs zullen leveren dat zij er een
niet-eng-territonale 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 opnchting 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 Eurof>ees parlementair debat
over regionalisme, het intensiveren
van ontwerpresoluties over o m ruilverkaveling, mensenrechten, amnes-

tie, 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 belangrijk
gastspreker is algemeen Volksunievoorzitter Vic Anciaux
Hem in «WIJ»-nationaal voorstellen is
uiteraard volkomen overbodig 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

Met zijn ruim 26.000 Inwoners en diverse stedelijke diensten en instellingen, vormt Izegem een serieuze op-

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 n a
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. 67)

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, l jaar n a
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, a a n de heer Voorzitter van het Openbaar Ministerie voor Maatschappelijk Welzijn, Karthuizerinnenstraat 4, 8000 Brugge.
(Adv. 68)

Te begeven in het Algemeen Ziekenhuis Sint-Jan te
Brugge- een plaats van FULL-TIME ADJUNKTGENEESHEER in de dienst STOMATOLOGIE.
Vereiste voorwaarden1. Van onberispelijk gedrag zijn;
De burgerlijke en politieke rechten gemeten;
Erkend zijn als geneesheer-stomatoloog;
Aan de dienstplichtwetten voldoen;
Lichamelijk geschikt zijn;
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, a a n de heer Voorzitter van het Openbaar Ministerie voor Maatschappelijk Welzijn, Karthuizerinnenstraat 4, 8000 Brugge.
'

'
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Maart
28

WINGENE: Hutsepotsouper in feestzaal 't Molenhof, Tieltstraat
30, Wingene Om 20 u Spreker Frans Kuijpers

29

BREDENE: Mosselsouper om 20 uur in zaal Petra Spreker Jef
Nagels
IZEGEM. Kolportage met Wij Samenkomst om 10 uur Vlaams
Huis

30
30

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

April
5

12

BRUGGE-TORHOUT (Kust)- Afrekenen kaarten en prijzen lentebal voor alle bestuursleden van het arr tussen 10 en 12 u 30 in
het Breydelhof
BRUGGE-TORHOUT (Kust): O m 19 u 30 Lentedis onder voorzitterschap van nat voorzitter Vik Anciaux Maaltijd -I- toegangskaart bal voor 450 fr Om 21 uur Lentebal met Studio Jocama Inkompnjs 99 fr In zaal «Jagershof», te St -Andnes (dorp)

Eddy Debusschere
Arrondissementele voorzitter

OCMWBrugge

Izegemse VZW's opdoeken
stelt stadssekretarls voor

OPENBAAR CENTRUM VOOR
MAATSCHAPPELIJK WELZIJN
VAN BRUGGE

^ _ ^

Uiteindelijk — wat hoegenaamd met
zonder belang is — wordt kosteloos
een brochure verspreid waarbij de
deelnemers aan de ontmoetingsavond
uitvoerig worden voorgelicht over de
stand van zaken en de werking van de
Volksunie zoals de situatie zich in het
arrondissement
Kortrijk
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 Uw
aanwezigheid zal voor hen een werkelijke stimulans zijn om verder te wer-

WEST-VLAANDEREN

(Adv. 69)

dracht voor zijn beleidsmensen.
Stadssekretarls Daniël Charlier, in
dienst sedert 1974, heeft op het Vervolmaklngscentrum voor Overheidsbeleid en Bestuur, op 30 oktober
1979, te Leuven een lezing gehouden,
onder de titel «Evolutieschets van de
beleidsinstellingen te Izegem». De
tekst is zopas in brochurevorm verschenen.
Beleidsproblemen
Na een kort algemeen overzicht van
de Izegemse situatie in de industriële
en tertiaire sektor en op het politieke
vlak, snijdt de auteur direkt een levensgroot geworden probleem aan Hoe
kan het bestuur een overzicht behouden van alle aktiviteiten en taken en tevens kennis krijgen van de wijze waarop de gegeven opdrachten uitgevoerd
worden Hij pleit voor een modern management en voor begnppen als produktiviteit en rendement waarmee
geen «winst» bedoeld is
Als er nu een aantal «naastliggende» of
parallelle strukturen, zoals vzw's, aanwezig zijn, IS er het gevaar van uitwasverschijnselen Er komen «nieuwe cellen» of -autonoom werkende bestuurseenheden» die op de duur geen
of onvoldoende informatie laten doorstromen naar het bestuur
I z e g e m s e situatie
Izegem heeft onder de formule stedelijke regie een ëigen elektnciteits- en
tv-distnbutiebednjf (Etiz) Etiz heeft
een omzet van ± 200 miljoen fr per
jaar en draagt naast de reserves nog
een jaarlijks winstaandeel van 18 miljoen af aan de stadskas Het kollege
van burgemeester en schepenen is
permanent geïnformeerd via zijn gedelegeerde schepen
In de sportsektor liggen de zaken onduidelijker De oudste infrastruktuur
bleef onder het rechtstreeks beheer
van het stadsbestuur Het nieuwe en
moderne sportcomplex wordt beheerd door de vzw Sportcentrum
(maar de raad van beheer is kompleet
bemand door het hele kollege van burgemeester en schepenen) Dan is er
de vzw Sportbeheer gekomen (met
schepenen in de raad van beheer) Vorig jaar kwam er de vzw Jeugdcen^
trum bij (ook hier met schepenen in de
raad van beheer)
S t o p en t e r u g Na een opsomming en weerlegging
van de voor- en nadelen van de vzwformule, komt de stadssekretans tot
het besluit dat deze «onafhankelijke
cellen- best direkt terugkomen onder
het onmiddellijke beheer van het kollege van burgemeester en schepenen
HIJ hoopt daarmee terug te kunnen keren tot «meer eenvoud en integratie
van bestuur» en naar -een funktioneel
management in handen van het kollege»
Bedenkingen
W a t de Izegemse stadssekretans op
papier zette, zou afgestemd zijn op de

Aanleggen van een
wervlngfsreserve voor
de funktie van

visie van de vonge burgemeester, die
thans bestendig afgevaardigde w o r d t
Tussen het vele p>ositieve in deze tekst
vallen toch een aantal fundamentele
bedenkingen te maken
De voortdurende parallel met de pnvésektor is verleidelijk maar verre van
volledig
In zijn pleidooien voor management
spreekt hij met over een belangnjke
f aktor van een demokratisch beleid de
informatie en de inspraak van de burger Nu zijn dit begnppen waarvan dit
kollege (CVP) en het vorige kollege
( A C V + BSP) geen kaas gegeten
hebben M i zijn, in de ketting die een
goed gemeentelijk management mogelijk maakt informatie en inspraak onontbeerlijk Ik kan er zelfs ironisch aan
toevoegen dat als het beleid wat doorzichtiger was voor de burger, het dat
ook zou zijn voor sommige schepenen.
En met -public relations» alleen ontstaat geen sfeer van begnp tussen publieke opinie en bestuur Hoe zonderling trouwens dat het kollege zo goed
geïnformeerd zou zijn over Etiz met de
gedelegeerde schepen en zo slecht
over de sportsektor met het hele kollege in de raad van beheer van de vzw
Sportcentrum'
Onmiddellijk daaraan gekoppeld zie ik
het probleem van de kwaliteit de inzet
en het doorzettingsvermogen van de
mensen die het beleid in handen hebben Dat zal een probleem blijven zolang als de rekrutering van het politiek
personeel (een taak van de partijbesturen) louter een zaak van elektorale
overwegingen en evenwichtsoefeningen tussen de belangengroepen blijft
zoals dat bij de C V P het geval is
Ten slotte valt de kulturele sektor met
te vangen in het hier voorgestelde
schema En ik ben het fundamenteel
oneens met zijn kritiek op het kultuurp a k t dat hij alleen als negatief ervaart
voor het beleid Ondanks alle gebreken, IS het kultuurpakt een voorwaarde
voor een beter funktioneren van de
(ook lokale) demokratie in Vlaanderen
Deze kntische bedenkingen doen
mets af aan mijn waardenng voor het
feit dat een stadssekretans zijn ideeën
op papier zet en daarmee een aantal
mensen tot nadenken aanspoort Hopelijk wordt het een stimulans voor
een beter beleid in Izegem
Erik Vandewalle
gemeenteraadslid

TE KOOP: Bureelschrijfmachine OLIVETTI-82, schrijfrol 40
cm. Praktisch nieuw. Prijs kompleet 8.500 fr. Voor inlichtingen
tel. 016/22.94.42 (sekretariaat
kamerlid Willy Kuijpers).
(N 184)
Zoek te huren: propere villa met
garage, cv. en hof van minstens
15 a. Tel. 057-333436. (Adv. 75)

veiligheidschef
geldig tot 30 april 1982
Voorwaarden tot deelneming aan het eksamen:
1. (jewone
administratieve
voorwaarden.
2. Leeftijd: de leeftijdsgrens
van 45 jaar niet overschreden hebben bij indiensttreding. Voor de in dienst zijnde personeelsleden
en
voor de personeelsleden
komende
van
andere
openbare besturen geldt
inzake deze leeftijdsgrens
volgende regeling: op 65jarige leeftijd ten minste 20
pensioenaanspraak verlenende dienstjaren kunnen
laten gelden voor pensionering door de Omslagkas
voor Gemeentelijke Pensioenen.
3. Diploma: minstens houd(st)er zijn van een diploma
van technisch ingenieur.
Vooraleer in vast verband
te kunnen benoemd worden moet de aangestelde
veiligheidschef het bewijs
leveren met vrucht een erkende kursus van aanvullende vorming van het eerste niveau te hebben beëindigd.
4. Slagen in een vergelijkend
aanwervingseksamen.
5. Binnen 3 m a a n d e n n a de
benoeming zal de aangestelde veiligheidschef metterdaad te Brugge moeten
wonen.
Weddeschaal: 1.66 tegen indexcijfer 196,07 o/o: 465.549772.312 (in 27 jaar).
Inschrijvingsgeld: 200 frank
te storten op P.R. nr. (X)00099581-59 van het A.Z. SintJan, Ruddershove te 8000
Brugge, vóór 20 april 1980,
met vermelding: «eksamen
veiligheidschef».
In te sturen: uiterlijk tegen
20 april 1980 aan de Personeelsdienst van het OCMWBrugge, A.Z. Sint-Jan, Ruddershove te 8000 Brugge: geschreven aanvraag deelneming eksamen, recent bewijs
goed zedelijk gedrag, geboorteakte,
dienstplichtattest,
voor eensluidend verklaard
afschrift diploma.
(Adv. 78)
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Aanbevolen huizen
PVBA VAN IMPE & Zonen
Steen- en marmerhouwerij

Boellianelel

BLOEMEN .ERIKA»
Kerkstraat 23.
2650 B O O M
Tel 031-880160

Brilstraat 41
HAALTERT
Tel 053 2 1 2 2 4 8

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

Schoolgerief - Tekengerief Boekengerief - Tijdschriften Dagbladen

Alle bloemen en planten.

Verantwoord speelgoed!
S C H A L U I N 74, A A R S C H O T
Tel 016-569334

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

KEUKENS - SANITAIR
VERWARMING

MATRASSEN PLATTEAU

VAN DER CRUYS

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

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

Platteau-Lievens, Portugeesstraat 9
1780 Teralfene
Tel 053-66 74 56

De prijsbreker
Groenstraat 84, 2000 ANTWERPEN
Tel. 031-36.45.31.
O p e n van 10 tot 19 u 30

DROOGKUIS - WASSERIJ
BEDRIJFSKLEDIJ ST-PIETER
Kollegestraat 33. 2400 M O L
014-31 13 76

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

BINNENHUISINRICHTING
STROOCA
Galerij «de Gapaert»,
Molenstraat 45. 9300 Aalst
Tel 053-70 32 19

TAVERNIER pvba

Binnenstraat 32
9300 AALST
Tel 053-2142 07

Zondag en maandag gesloten

DE CRAEN ROM pvba
Molenstraat 78
NIEUWENRODE
Tel 015-71 12 40
Verwarming - stoom - sanitair.
Alle herstellingen.

Lederwaren-Parfumerie
VAN REETH

Kerkwreg 8, 1760 Roosdaal-Strijtem
Tel 054-33 37 5 a

MEUBELEN MOENS
M a r k t 28
TERNAT
Tel 5 8 2 1 0 5 5

- handtassen
regenschermen

A. RUTTEN

KUNSTGEBITTEN
HERSTELLINGEN

Radio-TV-Hifi-Video
Tandheelkundig Laboratorium
V A N DER K L E U N

Eigen hersteldtenst

Dorpstraat 43
HOUTHALEN

Chazallaan 83
1030 Brussel (Schaarbeek)

02-734 0643
Na 18 u 425 4642

LEON KESTELOOTVERMEYLEN
Begrafenissen - Krematies

Tel.

011/53.50.40

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

Pannestraat 211,
8480 VEURNE
Tel 058-31 1909

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 K l e s e k o m s

kleinmeubelen
gescfienkartikelen
Keizerstraat 2
TERNAT

Tot 30 april:
Tel 02-5822222
20 % kortingoponze vastgestelde prijzen.

Middenstanders, hier de aanbevolen ruimte
voor uw publicitaire boodschap
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Tel 031-881316
Meer
dan
3.000 m2
's Maandags gesloten.

Leon Theodorstraat 36.
1090 Brussel

Tel 011-53.43.49

INTRAFORMEuropameubel

Gelegenheidsgrnfiek: Huweli)k - Geboorte - Zelfklevende plakband en
etiketten. Houteti drukletters - Reklnme-knlenders

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

NV Reinigingswerken
PEETERMANS

FRANSSENS OPTIEK:

Onderhoud en restauratie
gebouwen.

Silhouette
Marwitz
Rodenstock
Herentalsebaan 340
Deurne-Z • Tel 2 1 0 8 9 6
Kerkstraat 44 - A n t w e r p e n
Tel 35 65 75

Selsaetenstraat 28
2220 Wommelgem
Tel 031-539530 en 53 75 75

Sint-Damiaanstraat 41
WOMMELGEM
Tel 031-53 70 39

De meest gespecializeerde
warenzaak.

i|zer-

<

Voor U w verlof aan zee.
Moderne villa's, appartementen en studio's te huur.
Vraag gratis katalogus met foto's.
W e s t Littoral
Leopold II laan 212
8458 O O S T D U I N K E R K E
Tel 058-5126 29 (woensdag gesloten)

VERVOER-VERHUIZINGEN

W A S S E N V A N ALLE RUITEN

Laadruimte van 30 tol 50 m3

Aalsterse Glazenwasserij

VECOVEN Jozef

Gebr. ALLOO
Raphael en Willy

Haneveldlaan 47. 1850 Grimbergen
Tel 02-2681402

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 -|verkoop
van
openhaardhout
aan zeer v o o r d e l i g e prl|zen. Tel.
02-466.80 23 o f 452 5 8 2 5

KONFEKTIE-DISCOUNT
Jos. LAGRINGVAN DAELE
"VERKOOP A A N
FABRIEKSPRIJZEN»
BROEKEN (Jeans en andere) • PARK A S - BLOESONS - ANORAKS
''"^
Tel 053 66 73 33
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 - Lada - Lotus
031-40.67.80
031-49.76J2

Meester Hunninckstraat 47
9472 D E N D E R L E E U W
Tel 053-6689 73

OOSTDUINKERKE

Steenhouwersvest 52. A n t w e r p e n
Tel 031-313583

Tel.

toonzalen.

B + M

GARAGE,

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

— Industriële fotografie
— Mode/architektuur
— Huwelijksreportages.

Ed Claessenlaan 50-52

Bouwpromoloren en
daktimmerwerken.

RICO-KLEDING
VERMEERSCH

ETN. BERT

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

02-428.69.84

PVBA DE BISSCHOP

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

Assesteenweg 117, TERNAT
Tel 02-5821312

Specialist primitief stijlmeubelen en modern

kleinmeubelen.

Gentsestraat 35. 9300 Aalst
Tel 053-219001

IO%vr.V.U.Iedeni

Antwerpsestraat 44
2640 NIEL
Tel 031-8811 19

Kleinlederwaren
reisartikelen handschoenen.

Sti)lmeubelen +

KLEDING LENDERS

Dames-, heren- en kinderkleding.

lot mannen van het vak

ADOLF CLAES EN ZONEN

STUDIO
DANN

te Niel.
Antwerpstraat 164-177

alle moderne meubelen.

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

van het goede meubel

Meubelmagazijnen
DE KLEINE WINST

T e l bureau 053-2172.12

Zaadhandel

PVBA DE MOOR-LATEUR
PELGRIM 9
9258 S C H E L D E W I N D E K E
Alles voor land- en tuinbouw.

Tel. 091-62.51.4Z

PVBA J. BORREMANS-COCK
& KINDEREN
Algemene Bouwondernemingen
Gentsestraat 238
9500 GERAARDSBERGEN
Tel 054-4125 89

Wi| bouwen voor u sleutel op de deur

Firma M. UYTDEWILGEN
TV - HIFI - VIDEO - ELECTRO
Wouter Haecklaan 6. 2100 Deurne
Tel 031/2166.99.
Julius De Geyterstraat 204, Antwerpen. T e l 031/2907.87.

lustrerie

mare
de vriese
b a r ruzetteidan 56c

brugge

050/35 /4 04
baan brugge-kortrijk

I KEUKENS I
DURASON-KEUKENS

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

Schrijnwerkerij Keukens Resocub
pvba Houtbouw
Coupurestraat 13
DENDERLEEUW
Tel 053-6667 02

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

«DE STER.
IJzerwaren, huishoucJartikelen; g e w o o n en elektrisch.
Kapellesiraat 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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Hugo Schiltz:
„In welk (pseudo') autonoom
Vlaanderen wi//en wiƒ leven ? "
BRUSSEL —
Woensdagmiddag
werd de -Werkgroep Vlaanderen
M o r g e n - aan de pers voorgesteld, ter
gelegenheid van de publikatle van
een eerste zogenaamd «cahier»
Vlaanderen Morgen, zo heet het in
een toelichting, is een werkgemeenschap van radikale Vlamingen die
zich willen beraden over de evolutie
van de Vlaamse Beweging en de
Vlaamse politiek en over de toekomst
van de Vlamingen in een wereld vol
evolutie
Deze werkgemeenschap maakt zich
zware zorgen over de toenemende
verzuiling in Vlaanderen en over de
geestelijke verschraling in de Vlaamse politiek; over de lamentabele wijze
uiteindelijk waarop ook het probleem
van de staatshervorming momenteel
wordt behandeld en waarbij deze
communautaire politiek wordt verengd tot sloganistiek.
'Het aanslepend
nationaliteitenkonflikt dreigt verschijnselen
-aanneembaar' te maken die m een gezonde

"Ik ben bevreesd voor de onrustwekkende verschrompeling van de maatschappelijke bewogenheid die zich momenteel voordoet hoewel de sociale
inzet nochtans immer erg verbonden
was met de Vlaamse Beweging
"De Vlaamse beweging was in wezen
een
echte
ontvoogdingsbeweging,
maar vandaag stapelen de vragen zich
op omtrent het waarom, het hoe en in
welke richting »
- U w werkgroep stelt zich vragen over
de politiek van het establishment, dat
van het België van vandaag en van
Vlaanderen morgen. ?Hugo Schiltz «Och kijk, wij zien zoveel
belangrijke dingen gebeuren die zoveel
mensen ergeren, maar waar nauwelijks
wordt tegen ingegaan
"De vragen stapelen zich op
"Welk soort van demokratie zullen wij
in Vlaanderen opbouwen"^ Hoe zullen
WIJ (pogen) in Vlaanderen, met zijn eigen ekonomische en demografische situatie het recht op arbeid te waarborgen in een technologische revolutie die
amper begonnen is"^
"Hoe zullen wij ons als kleine gemeenschap opstellen in het internationaal ge-

Werkgroep Vlaanderen
Morgen in de kijker
demokratische
samenleving
niet
thuis horen."
Het was in beperkte kring wel geweten dat sinds verscheidene maanden
een werkgroep «Vlaanderen Morgen»
aktief was, maar het was vooral een
spekulatief gespreksonderwerp wat
betreft de rol die gewezen VU-voorzitter Hugo Schiltz in deze politieke
klub vervult.
Vorige woensdag trad deze groep
Vlaams-radikallsten zonder schroom
voor de schijnwerpers van de media
En het is nogal begrijpelijk dat aan dit
evenement een niet schroomachtige
aandacht gewijd w o r d t
Immers, gewezen VU-voorzitter Hugo
Schiltz is hoe dan ook de spilfiguur in
de -Werkgroep Vlaanderen Morgen».
Vooraleer we Hugo Schiltz enkele
vragen stelden over mogelijke politieke dissidentie en dies meer, diende hij
uiteraard allereerst de vraag te beantwoorden naar «het waarom» van deze
biezondere werkgroep
Hugo Schiltz: -Wij willen aan de noodrem trekken, schudden aan de verschraalde politieke boom Het Belgisch
politiek establishment — ook diegenen
die nu plots zeer harde taal zijn beginnen spreken — heeft in die mate zwaar
gefaald dat het de staatshervorming tot
inzet heeft gemaakt van
cynische
machtsmaneuvers,
ja zelfs van persoonlijke
afrekeningen
• We kunnen ons vandaag de dag wel
enigszins verheugen in een groeiend
Vlaams-radikalisme, maar hierbij moet
toch de vraag gesteld worden naar de
positieve zin van zoveel irrationele faktoren als tal van overgeërfde
slogans
die vandaag hoe dan ook met meer beantwoorden aan de sociologische realiteiten

beuren, met betrekking tot de wereldomvattende problemen van oorlog en
vrede, bewapening, derde wereld
"Hebben wij hierover iets te zeggen of
helemaal mets'^ Hoe zullen wij in Vlaanderen waarachtige vrijheid en privacy
waarborgen ?
"Gaan wij de verzuilde politiek voortzetten die vandaag kulturele autonomie
heet 7
"Hoe zullen wij in een autonoom Vlaanderen staan ten overstaan van diegenen die «anderS" zijn naar huidskleur,
taal of gedragspatroon "^
"Of wensen wij een soort massaal verheerlijkt Bokrijk te worden'^ Hierover
en over nog zoveel prangende politiekmaatschappelijke problemen wordt in
Vlaanderen weinig nagedacht
"Ook de Vlaams-nationale denkrichting
ontsnapt met aan dit verschralingsproces De tijd is voorbij dat het Vlaamsnationalisme in Vlaanderen de motor
was van de vernieuwende
maatschappelijke bewogenheid, van het engagement, van het toekomstgerichte
dynamisme "
— Waar is de Werkgroep Vlaanderen
Morgen dan uiteindelijk goed v o o r ' U
is nogal biezonder cynisch over de
huidige gang van zaken in dit land.
Maar tevens blijft er een wazige sluier
hangen over de politieke bestrevingen van de werkgroep Vlaanderen
Morgen
Hugo Schiltz: "Wazig is ons politieke
streven zeer zeker met Wel kan ik begrijpen dat de werking van onze werkgroep nog te veel onbekend is
"Deze werkgroep — Vlaanderen Morgen — IS geen initiatief geweest van
een enkeling, maar groeide spontaan Ik
verheel met dat er bij mij de naweeën
waren van de jongste nationale verkie-

zingen, en ook van de effekten van de
VU-regenngsdeelname
"Hoe dan ook groeide bij zoveel mensen het besef dat de Vlaamse Beweging opnieuw dringend politiek optimaal
vitaal zou moeten gemaakt worden
"De werkgroep «Vlaanderen Morgen"
heeft precies deze voor sommigen allicht onhebbelijke funktie om in Vlaanderen en in de Vlaamse Beweging luidop te zeggen en voluit te schrijven wat
nu reeds een al te lange tijd met meer
werd gezegd en geschreven
— Met
de
«Werkgemeenschap
Vlaanderen Morgen» bokst H u g o Schiltz uiteindelijk het zwaarste aan
tegen de koers van de Volksunie.?
Hugo Schiltz: «Onze politieke groepering IS zeer duidelijk geen partijpolitiek
klubje We zijn een uitdaging voor om
het even welke Vlaamse partij die zich
in onze optiek als Vlaams-radikaal en
sociaal zou aandienen
"Maar wees gerust, ter zake is het aanbod zeer schaars Ik besef zeer zeker
dat men mijn funktie als gewezen voorzitter van de Volksunie bij het openbare optreden van de Werkgroep Vlaanderen Morgen her en der, zus en zo
zou kunnen interpreteren Kijk, het initiatief voor de oprichting van deze
Vlaams-radikale werkgroep is spontaan gegroeid bij mensen die bijna allen
tot de Volksunie
behoren
"We vormen geen ledenvereniging, er
zijn geen besturen en afdelingen, of
dergelijke orgamzatorische
strukturen
"De Werkgemeenschap
Vlaanderen
Morgen is spontaan ontloken in die
Vlaams-radikale kringen die nog geloven in een verjongd dynamisme in de
Vlaamse Beweging, in de rangen van
de Volksunie
"Om het politiek duidelijk te stellen De

Werkgemeenschap
Vlaanderen Morgen ziet haar taak met op het vlak van
strukturen, orgamzaties, van macht of
dagdagelijkse politiek, maar wel als een
bevruchtende inbreng voor diegenen
op wie de plicht rust om aan de
Vlaamse zelfstandigheid
een maatschappelijke inhoud te geven die haar
voor eenieder in de Vlaamse gemeenschap de moeite waard maakt"
Een nieuw klubje van navelstaarders-?
Hugo Schiltz. «Ik ben met vies van bierkransjes, maar dat soort politiek kletswerk IS geenszins de betrachting van
de Werkgroep
Vlaanderen
Morgen
Als we er met zouden in slagen om
onze ideeën uit te stralen, en vooral in
de onmiddellijke politieke omgeving uit
te dragen, dan vrees ik inderdaad dat
het «Belgique de papa" bij gebrek aan
gepaste en tijdelijke kritische korrekties morgen in Vlaanderen
struktureel
uitgebouwd wordt Is het dat wat de
Vlaamse Beweging
uiteindelijk
beoogt 7
"Mijn vrees is uiteindelijk dat wij,
Vlaams-nationalisten, morgen
zouden
ontwaken in een (pseudo-) autonoom
Vlaanderen dat wij echt met gewild
(Hugo De
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