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Waor CVP-dralven zuur zijn• • •

OPIMI€9
gelijk en het «volk = de kiezers» zullen
hun dankbaar zijn.
Op een dergelijke «volkse» en «bevoegde» wijze zou ieder van onze verkozenen zich in een paar problemen
echt moeten specializeren tot ze echt
TOT DE VERBEELDING SPREKEN.
A.A. Brussel

DE WAARHEID

pas andertialf jaar na de Walen. De
naam «Vlaamse Socialistische Partij
(VSP)» die door enkele Rode Leeuwen was voorgesteld werd... zowat
overal afgewezen, ook door Van Miert
en zijn vrienden. Ik vernam zelfs dat de
grote meerderheid op het kongres van
de sterke BSP-afdeling Gent-Eekb tegen alle logika in de naam BSP wou behouden.
Overigens werd op het partijkongres
van de SP een «Overlegkomitee van
de Belgische Socialisten (OBS)» opgericht dat de SP en PS zal overkoepelen. Van Miert voegde er op zijn kongres aan toe dat «de SP zoveel mogelijk wil samenwerken met de socialistische vrienden van de PS».
C.P, Wetteren.

ONBETROUWBAAR

De CVP en de SP bewijzen de jongste
tijd dat ze onbetrouwbaar zijn op
Vlaams gebied. Er is niet alleen hun
zwakheid in het debat rond de staatshervorming. Er is meer.
CVP-voorzitter Tindemans legt weer
unitairklinkende verklaringen af. Sommigen hebben ten onrechte gedacht
dat Tindemans federalist geworden
was. Tindemans heeft immers altijd gezegd dat hij een zekere autonomie
voor Vlaanderen en Wallonië alleen —
tegen zijn zin — zou aanvaarden voor
zover de Walen dat blijven eisen m.aw.
als het niet anders kan.
Een nieuw bewijs voor de nieuwe Belglcistische opstelling van de CVP is
dat een super-unitarist als prof. Jan De
Meyer als CVP-senator wordt gekoöp- VOERWANDELING
teerd. Deze man die jarenlang de splitsing van de Leuvense universiteit Als ooggetuige bevestig ik in eer en
heeft bekampt en die sinds lang Belgl- geweten dat tijdens de Vlaamse wancistische — en ook linkse — propa- deling van 9.3.1980 in de Voer de franganda voert wordt nu door de CVP kofone woesteling, die tegen een snelheid van ca 80 km/u. op een groep
beloond.
Ook premier Martens, het boegbeeld wandelaars inreed, door de heer Willy
van de federalistische C?) vleugel in de Kuypers, volksvertegenwoordiger, in
CVP, gaat steeds meer de unitaire toer bescherming werd genomen tegen de
van meerdere
op. Hij verklaarde onlangs dat hij woede-uitbarsting
«steeds meer affektie voor België Vlaamse wandelaars.
voelt». De hoofdvogel schoot hij echDe onbezonnen rit van deze frankoter af in antwoord op een parlementai- fone tegenbetoger eindigde tegen een
re vraag over de viering van 150 jaar
paal. Hij werd meteen door ^/laamse
België, toen hij zei dat de opstand van wandelaars uit zijn wagen gesleurd en
1830 «een einde maakte aan zoveel grondig met vuisten en voeten
eeuwen vreemde voogdij» (sic).
bewerkt zodat hij van angst en pijn
Over de Socialistische Partij kan echroerloes bleef liggen.
ter evenmin gejubeld worden. De Een Vlaamse-Kruis ambulance-wagen
naamverandering van BSP naar SP is werd er door de wandelaars bijgeroegeenszins een uiting van Vlaamse gepen. Toen de helpers van het Vlaamse
zindheid. Men veranderde slechts de
Kruis hem rechthielpen, gingen enkele
naam omdat men na de splitsing van
leden van de harde Voer-kern en ende partij nu eenmaal niet anders kon. kele wandelaars die vaststelden dat
Men veranderde de naam trouwens deze persoon bewustelooshekl had
geveinsd, hem opnieuw hardhandig te
lijf.
De heer Willy Kuypers die kwam
toegelopen, ging toen hard op de vuist
tegen deze woedende Vlamingen, zodat hij de kerel uit hun handen haakle
en hem kon laten wegduiken in de ambulancewagen.
Door dit krachtdadig optreden van de
heer Kuypers bleef deze kerel gespaard voor een veel ergere toetakenoMonauHlteeliMnri
ling en., misschien heeft hij aan de
heer Kuypers wel zijn leven te danken.
Uitgave van h«t Vlaams Part-,
Mijn hoogste waardering voor de hanRadio- en TV-ln«tituut v,z.w.
delwijze van de heer Kuypers.
Ik wil meteen benadrukken dat ik niet
tot zijn partij behoor en verder met
Opstel en samenstelling: het komihem niet in persoonlijke relatie ben.
te* van red«kt«ur« (R. Corty, H
G.V.B., Sint-Niklaas.
De ScHuyteneer, Johan'Artois
M. Van üedekerke,
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WIJ 1

In het hoofdartikel van Wij van 20
maart wordt gesteld dat men zich met
stijgende walg afkeert van het politieke spektakel, inzonderheid van wat
zich in de Wetstraat afspeelt
Ik ben het daarmee eens, maar druk
evenwel mijn vrees uit over de richting
waarin een maatschappij zich begeeft
wanneer «de politiek» haar niet meer
interesseert Voorbeelden uit het recente verieden zeggen daarover genoeg.
Het moet dan ook voor de beter geplaatsten in het politiek bedrijf duidelijk
zijn dat de staatshervorming — en
daar hangt het hele communautaire
contentieux mee samen — voor iedereen des guten zuviel geworden is.
Men Is zich gaan vastklampen aan de
laatste, al of niet retro- of radio-actieve
boom uit het overgebleven Vlaamse

dorp of aan de laatste cent die de fiskus uit onze portemonnee wil kloppen.
Wat hebben we bereikt en wat zijn we
zinnens te bereiken? Jarenlang zijn we
op straat gekomen omdat de Vlaamse
strijd toch ook een sociale zou zijn. Ervoor betoogd, gekongresseerd en
pamfletten uitgedeeld. Maar na al die
jaren lijkt deze slogan even inhoudloos
en misbruikt zoals zovele andere.
Tien jaar terug had gans de partij nog
oog voor de sociale problematiek: we
waren de eersten en soms de enigen
om overal waar sociale wantoestand
en bestonden deze aan te klagen.
Er zijn doden gevallen onder de kogels
in Zwartberg, we stonden samen bij de
mijnstakingen en andere van het begin
der zeventiger jaren.
In Mortsel wordt Vlaanderens number
one gebradeerd, in Mechelen speelt
men met de tewerkstelling in een traditioneel Vlaamse sektor, overal liggen
bedrijven op apegapen en worden de
files aan de stempellokalen langer.
En wat doen we? Een journalistiek
knap stukje, een interpellatietje, en
men heeft zijn werk gedaan.
E.F, Brussel

TOT
DE
SPREKEN

VERBEELDING

Soms heb ik wel de indruk dat Vlaamse voormannen het «volk» voorbijpraten, dat ze zo ingewikkeld en zo geleerd doen dat de «kiezers=het volk»
hen moeilijk begrijp(Öen.
Om voor ons volk iets te kunnen doen,
moeten Vlaamse voormannen — buiten het ernstig studiewerk over
«blauwdrukken» en «opties» — met
hun woorden en met hun werken het
«volk=de kiezers» meekrijgen.
Er zijn nog te veel verkozenen die
nooit kunnen leren. Wel nu en dan een
«sociaal» geval oplossen, maar ze krijgen maar geen echte greep op de kiezers. De populariteit van vroegere
werkers en voortrekkers (De Backer,
Leuridon, e.aJ, bereiken ze maar niet
Dit was «tussen haakjes» geschreven.
Ik wilde vooral een pluim vragen voor
algemene initiatieven van VU-verkozenen waarmee ze het «volk=de kiezers» aantrekken en over de VU doen
spreken.
Senator Vandezande heeft er in een
vraag op gewezen dat het in deze tijd
van de «dolle mina's» maar normaal
zou zijn dat geen onderscheid wordt
gemaakt tussen werknemers in openbare dienst Als een vrouwelijke ambtenaar sterft trekt haar «weduwnaar»
NIETS. Als een man sterft dan trekt
zijn «weduwe» WEL IETS! Het is zonder meer onrechtvaardig en het «volk»
zal waarderen dat Vandezande het
eens gezegd heeft
2) Een andere VU-verkozene wees er
op dat de automatische procentsgewijze indexaanpassing van de lonen
groter loonveriies wordt voor de lage
weddegroepen en flinke weddeverhoging brengt voor de hogere weddegroepen. Hij vergeleek een klerk met
een direkteur-generaal en stelde vast
dat., deze laatste op 8 jaar tijd tussen
belde graden een half miljoen aan weddeverschjl was bijgekomen.
3) Een paar van onze verkozenen hekelden voortdurend minister Geens,
die het kadasterplan van gewezen minister De Clercq (de prediker van belastingveriaging als hij er niet meer bij
isD uitvoert Ze hebben overschot van

Het is nu wel duidelijk dat de drie traditionele Belgicistische partijen (nl. CVP,
BSP en PVV) nooit zullen tegemoetkomen aan de gerechtvaardigde eisen
welke het Vlaamse volk stelt nl. zelfbestuur.
Naar bulten hebben zij soms wel een
Vlaams profiel en af en toe zwaaien
sommige van hen eens met een Leeuwevlag of spreken eens een harde taal
zoals Erikske, de leerling tovenaar,
maar naar binnen blijven zij nog altijd
Belgicistisch en kunnen zij zich zelfs
achter de slogan van het superpatriottische Comitee Pro Belgica 1830-1980
plaatsen (Ik ben en ik blijf Belg, trouw
aan de Koning en de eenheid van België).
De drie traditionelen gaan direkt door
de knieën wanneer ze maar denken de
Walen of franskiljonse FDF Brusselaars op de tenen te trappen. Individuen gelijk ex-revolutionair Wilfried, Leo
met de orchidee, Willy de Krol of bruggenbouwer pianist Willy Claes zijn
mensen die als het erop aankomt hun
eigen volk in de steek laten, zij zijn de
lakeien van het unitaire België alsook
slippedragers van Laken.
De VlaamselïJregenngspartijen CVP
en BSP sollen dus serieus met het
Vlaamse volk: zie maar: school te Komen, Voeren, belastingafvloeiing naar
Wallonië, autowegenvignet belastingverhoging, werkloosheid... Hoe kunnen
wij daaraan iets doen? Heel eenvoudig. Ontneem de Belgicisten zoveel
mogelijk van hun werkinstrumenten,
vnl. de financiële. Hoe? Veriaat de
door de 3 traditionelen (geel, rood,
blauw) overheerste zuilenorganizaties
(ziekenfondsen, vakverenigingen, socio-kulturele en jeugdverenigingen^
en sluit aan bij zuivere Vlaamse organizaties en verruim daarbij de kracht van
de enige demokratische partij die ijvert
voor de volledige ontplooiing van het
Vlaamse volk nl. de VU. Dan zal de financiële sterkte van de Belgicistische
partijen afnemen en zal de CVP de
kans niet meer krijgen om alle maatschappelijke groepen tijdens de verkiezingen op te vrijen.
LV.D.W, Hove

ONTMASKEREN
Drie maand geleden was CVP-voorzitter Tindemans de ster van het historisch genoemd kongres van zijn partij
dat zich toen uitsprak voor een tweeledig federalisme en verregaande autonomie op ekonomisch en monetair
vlak. De unitarist Tindemans met grote
universitaire vorming was in enkele
maanden naar het federalisme overgelopen.
Drie maand later echter zegt dezelfde
Tindemans dat de helft van de
CVP'ers unitaristen zijn en slechts een
minieme minderheid autonomisten.
Nog één week later wordt door zijn
toedoen professor Jan De Meyer gekoöpteerd, een bekend unitarist die
onmiddellijk als dusdanig begon te
ageren.
En dan zijn er de verklaringen van Tindemans, de laatste tijd quasi elke week
aan een uitgebreid en welwillend journalistenkorps dat de CVP-voorzitter
echter telkens verkeerd verstaat want
de man betwist nadien telkens wat hij
eerder verklaarde. Voorbeelden?
"Mijn samenwerking met premier Martens is niét meer als vroegen-. Niet
waar, zegt Tindemans nadien, heb ik
niet gezegd.
'De helft van de CVP-leden zijn unitaristen'. Nietwaar, heb Ik niet gezegd.
'De PW moet in de regering'. Nietwaar, enz_
Moest een vooraanstaand politicus uit
een andere partij op dezelfde manier
te werk gaan de ganse Vlaamse pers
zou hem elke dag afkeuren, tot hij er in
enkele weken politiek zou aan bezwijken I
En herinner je nog beste lezer? Toen
Tindemans eerste minister was in een
regering met de Volksunie, toonde hij
zich ontzettend verontwaardigd omdat
Hugo Schiltz hem in het openbaar op
zijn onduidelijke standpunten en getalm wees. Van de eerste keer al dreigde hij de VU uit de regering te zetten.
Toen die regering maar niet tot regeren kwam en partijvoorzitters van de
meerderheid nogmaals om uitleg vroegen gaf Leo Tindemans direkt zijn ontslag. Sedert de CVP-voorzitter geen
eerste minister meer is vallen hij en zijn
partijgenoten echter de ministers om
de haverklap aan; ook hun partijgenoot eerste minister.
Moet zulke oneerlijke politiek dan niet
ontmaskerd worden; ook als^e komt
van een kristen-demokraat!
H.V.dA.. Schoonaarde

knack
• ^ Deze week in

^M

wilfried Martens
en het krisiskllmaat:
een openhartig
Interview
Ontmoeting met ex-senator

in hetzelfde nummer, onder veel meer:
Johan Anthierens over ,,De Witte" / Sartre's
hoop en wanhoop, 2de deel van een eksklusief
Interview / Jan Willem van de Wetering over
Sherlock Holmes / Georges Monard over de
rationalizering van het onderwijs /
Michel de Ghelderode, een expositie
in Beaubour (Parijs) en in Brussel,
samengesteld door de Vlaming Roland Beyen,
in opdracht van het Franse Ministerie van
Kuituur / Rosanne Germonprez in Straatsburg /
150 Jaar België,
en hoe dat straks gevierd wordt.
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Het dobbelspel in de senaat
Premier Martens heeft de voorlopige gewestvorming en zijn regering proberen te
redden door een regelrecht dobbelspel in de
Senaat. Nadat hem reeds verleden week
voor artikel 5 één stem te kort schoot, verklaarde hij verleden zondag dat alles opgelost was. Hij zou, zo zegde hij, in de Senaat
sluitende waarborgen geven voor de Brusselse Vlamingen.
In werkelijkheid is hij terug voor de Senaat
gekomen met precies hetzelfde artikel 5 als
dat wat reeds verworpen was. De waarborgen die hij h a d toegezegd, bleken eens te
meer slechts vage persoonlijke beloften die
trouwens onmiddellijk werden gelogenstraft
door PS-fraktieleider Delmotte. Zo werd
staatsmanskunst verlaagd tot een dobbelspel: een blinde opgooi zou Martens wellicht
nog op winst brengen. Maar de cijfers waren
te laag en de gokker verloor.
Aangezien de eerste minister a a n deze stemming de kwestie van vertrouwen of wantrouwen had verbonden, bleef hem niets anders
over dan zo vlug mogelijk zijn ontslag a a n te
bieden. Aan deze regel van de demokratische plichtenleer scheen hij zich echter n a
de stemming nog te willen onttrekken,
krampachtig op zoek n a a r de zoveelste handige truuk.
De doodsstrijd van de regering was echter
reeds begonnen op 3 april 1979. Zij struikelde
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eergisteren in de Senaat over de kwestie van
de waarborgen a a n de Brusselse Vlamingen.
Maar dit probleem bestond reeds in alle duidelijkheid bij de vorming v a n de regering.
Tijdens het formatieberaad was de Volksunie e r voor een kort moment in geslaagd,
drie Vlaamse partijen te verenigen in een
Vlaams Front rond een vierpuntenprogramma. Eén van deze vier punten gold precies de
waarborgen a a n de Brusselse Vlamingen.
Martens verbrak echter het Vlaams Front en
liet de Brusselse Vlamingen in de mist. Om
de verdeeldheid te verbergen die toen reeds
volop in zijn partij heerste, ging hij scheep
met een regeringsploeg en een regeringsp r o g r a m m a die alles volkomen in het vage
lieten. Alleen de inwilliging van de eenzijdige francofone eis tot voorlopige gewestvorming werd toegezegd.
Het zal een definitieve schande blijven dat
de twee grootste Vlaamse partijen — de CVP
en de SP — het groen licht gaven voor een regering die van wal stak in de allergrootste
vaagheid, te midden v a n het lijfelijk tastb a a r wederzijds wantrouwen, met alleen
m a a r het voornemen om de francofone eis
tot drieledige gewestvorming uit te voeren.
Zo is een jaar volledig verloren gegaan. Een
jaar van inunobilisme, van de vastkoppeling
van iedere financiële maatregel a a n de

staatshervorming, dat het land ettelijke tientallen miljarden zal kosten. Voor zover het
ons niet gebracht heeft tot over de r a n d van
de katastrofe, waar de ineenstorting van het
sociaal-voorzieningssysteem onafwendbaar
werd. Maar dat zal slechts over enkele
maanden blijken...
Niet eens de eer is gered. Ook eergisteren
nog stemden alle SP-senatoren en van de 51
CVP-senatoren niet minder d a n 43 vóór de
inwilliging v a n de francofone eisen, vóór
drieledigheid zonder waarborgen, vóór het
PS-FDF-diktaat inzake de Brusselse gewestraad. Slechts 6 CVP-senatoren brachten het
op om hun stem te voegen bij die van de oppositie. De motieven van die zes liepen d a n
nog uiteen van het Vlaams en politiek fatsoen van mevrouw D'Hondt tot het onverkapte unitarisme van De Meyer. De voorzitter van de CVP-senaatsfraktie kwam e r ook
nog op de tv onbeschaamd voor uit dat, wat
hemzelf en het officiële standpunt van de
fraktie betrof, de PS'ers Cools en Delmotte
en de FDF'ers Mathieu en Clerfayt best hun
zin hadden mogen krijgen.
Niet de inderdaad onvoorstelbare arrogantie van de Franstaligen is de zwaarste bedreiging die op Vlaanderen weegt. Wél de
weigering van Vlaanderens grootste partijen om daartegen front te vormen!
tvo
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Het zijn dus voortaan Waalse
syndikalisten en gauchisten die
zich, samen met Happart, zullen
kwijten van de uitvoering van
het reactionair testament der
Sécillons in Voeren.

Prins Frangois
de Merode

Gillion en Voeren
O p voorstel van een aantal walllngantische groeperingen Is er
een vereniging zonder winstgevend oogmerk «Wallonle-Fourons» opgericht De vereniging
heeft onder meer «de organizatle van de veiligheid en de bevrijding» van de Voerbewoners
op het oog, omdat deze bewoners het slachtoffer zijn - v a n
de rechtstreekse lijfelijke intimidatie door het Vlaams-nationalisme, geholpen door de
rijkswacht».
Uiteraard vindt men bij de
stichters van deze vereniging,
die wel heel sterk aan een p r i vé-militie doet denken, de onvermijdelijke José Happart. Hij
is er zelfs voorzitter van. Hij
deelt dat voorzitterschap echter met een co-president, de
syndikale Luikse FGTB-bonze
Robert Gillion in hoogsteigen
persoon. O o k de uiterst-linkse
Jacques Yerna maakt deel uit
van het gezelschap.
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Jawel, sire, er zijn nog Belgen.
Enkele tijd geleden werd een
herdenkingskomitee «Pro Belgica
1830-1980»
opgericht
Doel van deze nobele vereniging is «te strijden tegen een
verfoeilijke
gedachtenstroom
die zich in dit land vastzet die
probeert in de vergeethoek te
duwen alles wat ons tot Belg
zijn bracht en die probeert te
verzwijgen dat wij sedert meer
dan 2.000 jaar het Belgisch volk
vormen».
Bij de zonderlingen die dit tricolore initiatief steunen zijn er
het onvermijdelijk stel militairen: ene generaal Janssens en
ene
reseve-luitenant-kolonel
Bottu.
Voorzitter van Pro Belgica is
prins Francois de Merode.
Eigenlijk heeft zijn vereniging
een zeer minimalistisch o p z e t
Krachtens de door Pro Belgica
gepubliceerde
teksten zou
deze groep eerder ZOOG dan
slechts 150 jaar België moeten
herdenken.

Simonet
in opspraak
De wijze waarop minister S i monet zich opgesteld heeft in
de jongste Belgische wapenlevering aan Uruguay, zorgt voor
heel wat deining. De ministers
Claes en Eyskens hadden in de
Delcredere-dienst een veto gesteld. De minister van Buitenlandse Zaken leverde nochtans
een exportvergunning af. De
transaktie ging door en de junta
in Uruguay krijgt haar tanks.
Naar aanleiding van deze zaak
zijn in de pers weer de geruchten opgedoken die destijds
reeds de ronde deden. M e vrouw S i m o n e t echtgenote van
de minister van Buitenlandse
Zaken, laadde in 1978 op zich
de verdenking dat ze tijdens
een reis naar Buenos-Aires aan
de Argentijnen wapens zou verkocht hebben. Dit werd reeds
i»iw .•c
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door haar zelf en de minister
gelogenstraft Het weekblad
«Knack» meent het echter anders te weten: uit Belgische en
Argentijnse bron wil dit blad
vernomen hebben dat mevrouw
Simonet wel degelijk bemiddelde bij de verkoop van gepantserde politievoertuigen.
Inmiddels zijn de 22 tanks voor
Uruguay vorige week te Zeebrugge verscheept.

Brusselse gemeente strikt beperkt — verenigingsleven.
Meteen wordt in de praktijk
geïllustreerd wat de «waarborgen» van Wilfried Martens voor
de toekomstige regeling te
Brussel waard zijn. Ze zijn
evenveel waard als de betrouwbaarheid van de frankofone
meerderheden. En die is, blijkens de zaak Garcia, gelijk aan
nul.

Bob Garcia
gehalveerd

De pen

De Franstaligen in het schepenkollege van Jette — behorend tot PS, PSC en FDF —
hebben hun voornemen om de
enige Vlaamse schepen te beroven van het grootste deel van
zijn bevoegdheden nu ook uitgevoerd. De Vlaamse SP-schepen Bob Garcia heeft geen bicommunautaire bevoegdheden
meer. In afwezigheid van de betrokkene heeft het kollege bes l i s t dat Garcia zich nog
slechts met strikt-Nederlandstalige aangelegenheden mag
bezighouden.
Het grootste deel echter van de
reële Nederlandstalige aangelegenheden zit vervat in het b i •communautaire pakket dat nu
aan Garcia is onttrokken. H i j
mag zich voortaan nog wat bezighouden met de folkloristische franjes en met het striktVlaams — en uiteraard in daze

van Debunne
In het A B W - w e e k b l a d «De
Werker» van 15 maart verscheen een gespierde brok
proza over de incidenten in de
Voerstreek: «Fascistische horden gingen op schandelijke manier te werk, privé-milities als
de V M O stalden hun hele arsenaal van brutaliteiten op. D e
passieve rijkswachters, die t e vens te laattijdig tussenbeide
kwamen, gaven de indruk in
overeenstemming met de fascisten te handelen. Het is waar
dat de rijkswachters niet te
doen hadden met stakers».
Dit proza kwam niet uit da pan
van een anoniem ktowialiiÜMÜvertje of van aan of aadata
plaataalijke konaipoadant « a
even over zijn toaian
Hat waa gatakand
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de week van G e j

België te duur

Mild maar uniek

Ook de Katolieke Jeugdraad
heeft, in een lange persmededeling, gezegd dat een kwart
miljard veel te veel is om 150
jaar België te gedenken. De
Jeugdraad noemt dit onverantwoord, zeker in een tijd van sociaal-ekonomische krisis. Hij
vindt de hele herdenkings-onderneming daarbij een vrij elitaire bedoening: de inspraak
van de bevolking is er niet geweest, de socio-kulturele verenigingen werden slechts voor
de wagen gespannen nadat hij
al geladen was.
De Jeugdraad tilt er ook zeer
zwaar aan dat het gewone volk
en de kleine man bij deze viering niet alleen niet centraal
staan, maar gewoon over het
hoofd worden gekeken. Nochtans zijn de rechten die de
jongste 150 jaar afgedwongen
werden «er alleen gekomen
door een harde strijd van de
kleine man».
Dus vindt de jeugdraad «het
moeilijk, in dergelijke omstandigheden» mee te vieren.
Wij ook-

Rechter Philemon Lievens
heeft verleden week woensdag
een vrij mild vonnis geveld in
de zaak Walter Luyten. Dat Luyten vanop de openbare tribune
in de Kamer geroepen heeft «la
Belgique, qu'elle crève», kost
hem een maand cel of 4.000 fr.,
met uitstel gedurende drie jaar,
en 306 fr. rechtskosten.

Francophonie

PS en Schoolpaktkommissie

In vijf van de negentien gemeenten van de Brusselse agglomeratie is er in het franstalig
kleuteronderwijs reeds een
meerderheid van buitenlandse
kinderen. In Sint-Joost-tenNode en in St-Gillis zijn meer
dan drievierden der zgn. franstalige kleuters van vreemde nationaliteit
Nog vier andere gemeenten
zijn flink op weg om in het
franstalig onderwijs een buitenlandse meerderheid te hebben.
Binnen een paar jaar zal de
50 "/o-grens ruimschoots overschreden zijn in praktisch de
helft van de Brusselse gemeenten. Tot die helft behoren de
grootste gemeenten van de
Brusselse agglomeratie.
Over geheel het franstalig kleuteronderwijs in de Brusselse
agglomeratie is de verhouding
thans: ongeveer 32.000 Belgische kinderen tegenover bijna
14.000 gastarbeiderskinderen.

Alhoewel dit een relatief mild
vonnis is dat rekening houdt
met een aantal «verzachtende
omstandigheden», is er toch
iets vrij unieks aan. Het is de
eerste keer sinds bijna twintig
jaar dat iemand veroordeeld
wordt voor verstoring van de
openbare orde in de Kamer, alhoewel die orde er ettelijke
tientallen keren werd verstoord.
Er weze bijvoorbeeld herinnerd
aan het feit, dat José Happart
ooit al eens rundvee losgelaten
heeft in het parlemenL.
Toeval dat deze eerste en dus
vrij unieke veroordeling Walter
Luyten treft, een Vlaming?

De Waalse socialisten saboteren sinds enkele tijd stelselmatig de vergaderingen van de
schoolpaktkommissie door ze
niet bij te wonen. Dit is duidelijk
een onderdeel van de taktiek
van Cools om alle drukkingsmiddelen te gebruiken tot wanneer hij zijn drieledige gewestvorming heeft.
Er liggen in de schoolpaktkommissie nochtans een aantal vrij
belangrijke en dringende dossiers te wachten op afhandeling. Het zal Cools een zorg wezen!
De Vlaamse partijen — op de
SP na — hebben tegen deze
handelwijze van Cools dan ook
geprotesteerd.
Waarbij echter niet mag vergeten worden, dat Cools zich in
een positie bevindt van waaruit
hij kan chanteren, dank zij de
CVP_

Stakkermms en Talpe
Hij is met zijn welvarende kop van gearriveerde metsersbaas een paar keren op liet
tv-scherm te zien geweest Staatssekretaris Paul, Marin, Maria Akkermans, jaargang
'23. De hele beeldbuis vol met het geruststellend imago van vader weet het best Zelfzeker, de bedachtzame volzinnen onderstrepend met de kloeke pijpesteei Geen geleerde woordkramerij Maar eenvoudige waarheden rechtuit-rechtaan. Op de man af.
Geen steun meer aan ongezonde bedrijven. Nationale centen niet eens nodig: Vlaanderen dopt zijn eigen blikerwtjes zélf. En Talpe trouwens, Talpe de meest ondernemende konservenman van heel Vlaanderen zegt het ook. Dat Marie Thumas geen
hoer mag worden. Die leeft met de centen van Jan en alleman.

centen van iedereen. Ze heeft het hogerop geschopt: ze is de entretenue van een
Fransman. Bonduelle heeft voortaan zijn natje en zijn droogje te Mechelen. Zolang
hem dat bevalt En van zodra Marie Thumas zijn Franse keel begint uit te hangen, zet
hij ze op de straat Pas d'histoires.
En Akkermans, wat zegt Akkermans vandaag? Bonduelle zit komfortabel middenin
de Beneluxmarkt zijn Marie Thumas te pooien. En Talpe zou nu zere-zere hauw-hauw
steungeld willen. Voor zichzelf en alles wat er nog leeft van de binnenlandse konservennijverheid. Nu hijzelf Marie Thumas niet heeft kunnen inpikken voor een habbekrats, zou hij plots willen wat hij vroeger altijd bestreden heeft. Sektoriële centen.
Beleefd applaus op vele banken. Bij De Standaard. Bij het VEV, dat eindelijk eens een Vermoedelijk zullen we hem de allereerste dagen niet meer op het tv-scherm zien, de
Vlaamse zakenman op een andere wijze aan de slag ziet dan de knoeiers uit het wufte zelfverzekerde kop van Paul, Marin, Maria Akkermans. Er is hem waarschijnlijk drinzuiden. Bij de CVP, die de bloedeigen staatssekretaris van harte zijn suksesje gunde.
gend gevraagd, van hogerhand zoals dat heet, om een tijdje in de schaduw en buiten
Al was het maar bij wijze van afwisseling middenin de communautaire ellende. En bij
het blikveld te blijven. Om zich een beetje te doen vergeten. Totdat het vlagenweer
de eerste-minister Martens. Die fier als een gieter zegde, dat het gedegen handwerk
overgedreven is. De verf bladdert af van het CVP-boegbeeld. En het stukje ekonomivan Akkermans de eerste vrucht was aan de boom van de regionalizering die hijzelf
sche autonomie dat Vlaanderen dan toch reeds verkregen had, staat er bij als een
zo ijverig aan het planten was.
kreupel zielepootje dat met moeite zal overleven.
En zo is 't gekomen, zoals frater Venantius placht te zeggen. De staatssekretaris wuif- In een normaal land met normale politieke zeden zou de heer Paul Akkermans er gede luchthartig het plan voor een sektoriële aanpak van de konservennijverheid van tawoon uitgezet worden. Portfeuille op tafel laten liggen asjeblief en het achterdeurtje
fel Niet nodig, zegde hij wij zijn wij potverdorie geen Verlipack, wij gaan wij dat nonnemen.
dedomme zélfne keer gaan doen in de kortste keren. Zere-zere ofhauw-hauw, zoals
Maar aangezien een land als het onze met een CVP als de onze niet normaal mag heze in de streek van Talpe zehhen.
ten...
Op de toeschouwersbanken begon enige onrust te heersen. Het VEV viel stil De
Standaard nam de bocht De CVP keerde bedrukt terug naar de grauwe dossiers van
de voorlopige gewestvorming. En als hij de naam Akkermans hoorde uitspreken, gebaarde Wilfried Martens van krommenaas. Alsof het de naam van een vuile ziekte
was.
Hewel, Marie Thumas is dan ook geen bordeeljuffer moeten worden, levend van de
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ASLK wordt drieledige staatsbank
Van de inmiddels veelbesproken en
fel-bekritizeerde programmawet is
geweten dat zij op de eerste plaats
dienstig zou moeten zijn om her en
der drastisch in de uitgaven te
snoeien; in de uitgaven van de staat,
maar nog meer in het budget van de
gezinnenMinder aandacht gaat er naar het feit
dat met deze mammoetwet ook het
sein op groen wordt gezet voor de
oprichting van nog maar eens nieuwe
overheidsinstellingen. Waar die goed
voor moeten zijn is een voor de hand
liggende vraag, maar het antwoord
blijft de regering tot op vandaag
schuldig, hoewel inmiddels het
parlement toch maar aangemaand werd
om ja te knikken zonder behoorlijk
parlementair debat.
Blikvanger bij deze «nieuwe
instellingen» is ongetwijfeld de
oprichting van een staatsbank, of beter
de omvorming van de huidige spaaren lijfrentekas tot een overheidsbank.

Tot voor enkele dagen de mysterieuze Belgische Vereniging van Banken een felle
kritiek liet horen op de uitbouw van de
ASLK tot een volwaardige bankinstelling,
was er nauwelijks enige publieke belangstelling voor dit toch wel Ingrijpend ekonomisch projekt Het Is tekenend voor de wijze waarop in dit land aan beleidvoering
wordt gedaan.
Het projekt staatsbank Is niet uniek. Ook in
Nederland werd onlangs een staatsbank
geïnstalleerd, maar daar is een breedvoerig politiek debat aan voorafgegaan. Bij ons
was er slechts de aandacht van een handvol kommissleleden In de Kamer. Maar die
staatsbank, die komt er, hqewel niemand

Intimidatie
in De Haan
Advokaat Yvan De Wispelaere
uit De Haan, eigenaar van de
omstreden Kerklommer, heeft
bij de krijgsauditeur in Gent
een klacht neergelegd wegens
eerroof en laster, en dit ten laste van majoor-geneesheer van
de zeemacht Michiel Van Opstal.
Het betreft hier een bekvechten
in een milieuzaak.
Enkele weken geleden belichtten we in een reportage het
dossier-milieubescherming
voor het centrum van de kustgemeente De Haan. Hierbij
bleek zeer duidelijk welke onfrisse praktijken er in De Haan
gebruikt worden om toch maar
spekulatieve projekten gerealizeerd te krijgen.
Wat met name «De Kerklommer» betreft dreigt aan het
kerkplein van De Haan een
winstgevende immobiliëntransaktie plaats te grijpen, met als
gevolg een ingrijpende verknoeiing van het dorpsgezicht,
daar waar de lokale milieugroepering de herinrichting van «De
Kerklommer» als trefcentrum
voorstelt
Op een perskonferentie heeft
VÜ-er Michiel Van Opstal het
dossier vorige week nog eens
duidelijk uit de doeken gedaan,
waarbij hij melding maakte van
het feit dat verscheidene mensen van de milieugroepering
omwille van hun akties last
hebben van intimidatie, verdachtmakingen en poging tot
broodroof. De klacht van advokaat De Wispelaere tegen Van
Opstal bewijst overduidelijk
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plaatst werden. In die zin Is de ongerustheid van de privébanken wel gegrond omtrent de werking van de nieuwe staatsbank.

of het Vlaams geld

geen haan kraait

vliegt
de Waalse pan uit • • •
kan zeggen hoe die er zal uitzien en waar
ze ekonomisch goed zal voor zijn...

partikratie
Nooit Is duidelijk door minister Geens van
financiën toegelicht waarom er zo nodig
een staatsbank dient opgericht te worden.
Het Is geweten dat dit projekt In de programmawet werd Ingeschreven (In feite
overgeschreven van de antl-krisiswet) op
aandringen van de Waalse socialisten.
Maar dat Is ook al. Welke zijn de precieze
redenen waarom dit land, waarom onze
gewesten, waarom Vlaanderen zo'n overheidsbank behoeft? W e hebben er het raden naar.
In het parlementair halfrond Is er totnogtoe
alleszins geen behoorlijke toelichting gehoord.
Gaan we even achter de ASLK-coullssen
kijken, dan botsen w e evenwel op een pak
drijverijen.
Immers, in afwachting van de mutatie tot
staatsbank Is bij de ASLK momenteel een
andere ingrijpende struktuurwijziging aan

dat sommigen niet vies zijn van
straffe intimidatie jegens voortrekkers van milieugroeperingen.

gang. Er Is een «regionalizenngskommlssie» opgencht die nu een drietal keren vergaderde. Terwijl het officieel heet dat deze
kommissie de Installatie van regionale kredletkomltees (tien) dient te bestuderen,
blijkt evenwel dat hier een belangwekkend
politiek touwtrekken aan gang is, waarvan
niet alleen Vlaanderen het gelag zal dienen
te betalen, maar waarbij zonder meer de
goede commerciële werking van de ASLK
zelf In het gedrang k o m t
Vla deze komltee worden immers tal van
politici In het beleid van de spaarkas binnengesmokkeld, die er slechts zullen toe
bijdragen om de partikratie In deze financiële Instelling ten top te drijven. Daarover
heeft zelfs algemeen direkteur Aerts zijn
ongenoegen geuit, maar de man staat terzake machteloos.
Wie dit politiek spel gadeslaat begint wat
beter te begrijpen waarom In hoofdzaak
de Waalse socialisten de oprichting van
een staatsbank met spoed willen gerealizeerd zien, nadat evenwel via de kredietkomltees de partjp>olltieke pionnen ge-

Werk in eigen

Maar de communautaire voetangel blijkt
uiteindelijk het stekeligst te zullen worden.
Want de genoemde belangrijke kredletkomltees worden, zonder ernstige politieke
tegenwind, georganizeerd op basis van
drie gewesten. Bij de ombouw van de huidige ASLK tot staatsbank zal deze drieledlgheld dan ook als een onwrikbare pijler
aanwezig zijn: de staatsbank Is er nog niet
maar wel ziet het er naar uit dat ze drieledig zal zijn. Of, met andere woorden, het
Vlaams spaargeld zal in deze overheidsbank gretig unitair binnengereven worden,
maar de Waalse en Brusselse regionale
komltees zullen zonder Vlaams Inspraakrecht over die nationale geldmiddelen volgens eigen goeddunken kunnen beschikken...
Er kan nauwelijks een duidelijker illustratie
gevonden worden van het afvloeien van
Vlaams geld naar Wallonië en frankofoon
Brussel. Daar zien de Vlaamse regeringspartijen evenwel geen graten In, ze geven
wat dit betreft geen kik, terwijl ze wel demagogische flamingantische nummertjes
opvoeren omtrent minder fundamentele
regionallzeringsvoomennens van de huidige regering.
Nooit Is de vraag gesteld of Vlaanderen
wel dringend behoefte heeft aan een overheidsbank, en In alle talen wordt gezwegen
over de wijze waarop die staatsbank ertoe zal bijdragen om enorme geldtransferten van Vlaanderen naar Wallonië in lengte
van jaren te bestendigen. Maar er is geen
CVP- of BSP-haan die er over kraait

streek!

Regionaal
sociaal overleg?
Geregeld zijn er de berichten
over de «Vlaamse deelregering» en het «regionaal Vlaams
sociaal overleg.»
Het wekt bij politieke outsiders
de indruk dat de Vlaamse autonomie al een flink stuk verworven is.
De assepoesters-rol die deze
zogeheten Vlaamse deelregering toebedeeld kreeg bij de
uitverkoop van onder meer Gevaert in Mortsel toonde inmiddels zeer klaar aan welk een
luchtbel die Vlaamse regering
in 's lands beleid op cruciale
momenten betekent
De loftrompetten omtrent de
verwezenlijking
van
een
Vlaams sociaal overleg zijn nog
niet uit de lucht of uit een verklaring van afgevaardigd-beheerder De Feyter van het VEV
blijkt dat dit Vlaams overleg al
evenzeer weinig zaaks is.
Immers, zo stelde de woordvoerder van de werkgevers,
kan het niet de bedoeling zijn
om op dit niveau bij voorbeeld
over koliektieve arbeidsovereenkomsten (dus de konkrete
sociale afspraken) te onderhandelen. Dat kan gerust nationaal blijven geschieden. Overigens gaf De Feyter toe dat het
VEV erg gematigd is inzake regionalizering, en dat de politieke standpunten van het VEV
bezwaarlijk als ekonomisch federalisme kunnen opgevat worden.

D4ELEMANS WIL BLUVEN BESTAAN
TEWERKSTELLING VRUWAREN
WERK IN EIGEN STREEK ALS VLAMING

Er gaat momenteel geen dag voorbij of er worden nieuwe bedrijfssluitingen en afdankingen gemeld.
Minder om minder beginnen de werknemers zich daar gedwee in te schikken. Er zijn stilaan een paar
voorbeelden voorhanden (de blikvanger blijft de Antwerpse RBP-raffinaderij) waarbij protesten van
werknemers tot en met bedrijfsbezetting het onheil afwenden en bedrijfssluiting voorkomen wordt De
bezetters van 'La Moderne' in Kluisbergen (zie onze reportage van vorige week) bijten nog immer door,
en terwijl hun aktie tegen de afdankingen aanvankelijk uitzichtloos bleek, wordt nu gemeld dat er van
verschillende zijden toch belangstelling zou zijn voor een eventuele overname van dit textielveredelingsbedrijf Dit ondanks de volkomen passiviteit op het kabinet van Streekekonomie.
Inmiddels groeit bij de werknemers ook het politiek bewustzijn. Bij 'La Moderne'
leeuwevlag.

wappert nog immer de

De werknemers van het liftenbedrijf Daelemans zien evenzeer hun job in gevaar komen en koppelen er
een politieke eis aan vast: 'Werk in eigen streek als Vlaming', (foto Studio Dann)
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De Programmawet:

Een chaotisch en asociaal wangedrocht
De sociaal-ekonomische toestand is katastrofaal. Wanneer de overheidsuitgaven niet drastisch verminderen, wanneer de ondernemingen niet meer armslag krijgen, wanneer er geen algemene matiging
k o m t - kapseist de Belgische frank en staan dra een half miljoen mensen aan de dop. Beweerd wordt dat de staatshervorming al te veel
energie opslorpt en dat al die «serieuze» dingen blijven liggen. Het
heet dan dat de regering bij voorrang het hoofd moet bieden aan de
rampzalige sociaal-ekonomische toestand en aan de financiële katastrofe die boven ons hoofd hangt Je reinste boerenbedrog!
Vooreerst blijkt deze redenering
slechts te gelden voor één landsgedeelte: de Vlaamse eisen gaan
voor onbepaalde tijd de koelkast
In; de drieledige gewestvorming
wordt ais conditio sine qua non
afgeschilderd voor een aanpak
van 's lands «serieuze» problemen.
Erger nog, de kjehandeilng van belde wordt aan mekaar gekoppeld.
DaarentKJven is het duidelijk dat,
evenmin als de huidige koalltie In
staat IS de staatshervorming tot
een goed einde te brengen, zij In
staat Is op andere terreinen enig
vruchtbaar werk te verrichten. De
programmawet is eenvoudig een
lachertje geworden.
Dat blijkt reeds uit de «voorkeur»behandellng die zij geniet vanwege de meerderheidspartijen. De zo
broodnodige programmawet hebben zij eenvoudig gedegradeerd
tot een element van chantage-politiek, dermate belangrijk dat een
goedkeuring F>as tegen half mei
moet verwacht worden. De regering zelf neemt haar eigen wangedrocht evenmin «au sérieux». Ministers dagen met op om vragen te
beantwoorden, kommissieverga-

Vlaamse

deringen vinden tijdens de openbare debatten plaats..
MONSTERWET
Men moet nog werkelijk naïef zijn
om te geloven dat deze zwaar
aangeslagen en door wantrouwen
aangevreten équljse, tot een degelijk werkstuk Is gekomen om ekonomie en financiën nieuw leven In
te blazen.
Een monsterwet volgens gewezen voorzitter H. Schiltz. Daarenboven chaotisch en asociaal, aldus
kamerild W. Desaeyere. Kortom,
een voorbeeld van wetgevend
werd zoals het nu echt niet moet:
een samenraapsel van de meest
ulteenlofjende en onsamenhangende maatregelen waarmede gepoogd wordt tegelijk alles op te
lossen en toch geen heilige huisjes
al te dicht te naderen en waarop
niemand een klare, globale kijk kan
hebben.
De Itamerfraktie
van de Volksunie voert een ware amendementenstrijd tegen dat veelkoppige
monster. Hierbij koncentreert ze
zich voornamelijk op een zestal

deelregering

• • •

knelpunten die illustratief zijn voor
het barslechte wetgevende werk.
Misleidend wordt de programmawet dikwijls betiteld als zgn. versoberingswet
Niets is minder
waar! In feite bevat ze geen enkele stap In de richting van een fundamentele sanering van de overheidsfinanciën. Daarenboven worden alle extra-Inkomsten, zoals de
8 miljard van de perekwatie, onmiddellijk terug uitgegeven, maar
dan op een dergelijke chaotische
wijze dat de fiskale druk op het gezin verhoogt Voor het bedrijfsleven geldt hetzelfde: enerzijds stijgen de belastingen met ruim 16
miljard, anderzijds dalen ze met
ongeveer hetzelfde bedrag.

EEN S L I N K S R A D
Men draalt trouwens de bevolking
een rad voor de ogen door te lieweren dat de fiskale druk afgeremd w o r d t Door de belastingschalen niet aan te passen aan de
inflatie gaat de reéle fiskale druk,
zelfs van de direkte tjelastingen,
sterk de hoogte In. Het inschrijven
van bepaalde aftrekken verhelpt
hieraan niets. Deze gebeuren immers ter kompensatle van de [jerekwatle.
Veervuldig wordt trouwens gebruik gemaakt van een slinkse wijze om de overheidsinkomsten te
verhogen. Voor goederen die
vroeger gratis waren, wordt nu
een prijs gevraagd — de autowe-

Naast heel veel hol woordgekraam heeft hij, naar aanleiding
van zijn ontslag, uiteraard ook
een aantal zinnige dingen gezegd. Het zou er trouwens nog
aan ontbreken bij een man,
wiens al te vlotte Latijnse zwier
toch niet mag doen vergeten
dat hij een stel goede hersenen
heeft
Over één ding heeft Perin niets
gezegd: over de werkelijke reden en de diepere oorzaken
van zijn ontslag.

Diepere oorzaak

Wat voor een regionalizering
de regering-Martens aan het
uitbroeden is, is op pijnlijke wijze gebleken bij de verkoop van
Marie Thumas aan de Franse
maatschappij Bonduelle. Er is
wel een Vlaamse deelregering
in het leven geroepen, maar
deze heeft noch de intentie
noch het geld om de veelgeloofde bevoegdheden waar te
maken.
Er is zelfs een Vlaamse regeringsverantwoordelijke
voor
streekekonomie, maar
deze
heeft zijn onbekwaamheid op
grandioze wijze geïllustreerd.
Inmiddels doen de Waalse bewindslui het wél anders; ze slagen er in om zo maar eventjes
45 miljard voor de redding van
het Waalse staal binnen te rijven met bovenop anderhalf miljard frank voor Verlipack-

Gezond standpunt
O p woensdag 9 april a.s. is er
opnieuw een Vlaams-nationaal
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standpunt op de BRTV verzorgd door het Vlaams Pers-,,
Radio- en TV-Instituut Het programma begint om 19 u. 15.
Het zal handelen over «Hoe
maken wij onze gezondheidszorg gezond?»

Exit Perin
Het spectaculair ontslag van
Perin als senator zal slechts
diegenen écht verrast hebben,
die de man onvoldoende kennen. Perin heeft zowat een volledige tour gereden door heel
het Franstalig politieke spectrum. Hij heeft gemiliteerd in de
socialistische partij en zetelde
in het parlement achtereenvolgens voor de Parti Wallon, het
Rassemblement Wallon en de
liberalen. Hij heeft zich met
zwier en zonder kennelijke intellektuele hinder bewogen van
de linkerzijde over het centrum
naar de rechterzijde.

Bij de diepere oorzaken voor
het ontslag van Perin behoort
stellig de slechte verhouding
die hij de jongste tijd had met
PRL-voorzitter Jean Gol.
Jean Gol is eigenlijk zowel politiek als maatschappelijk naar
voor gekomen in het kielzog
van Perin. Hij is leerling en assistent van Perin geweest eerst
aan de universiteit en later in
de politiek. Maar zoals in het
normale leven zijn ook in het
politieke leven de vader-zoonverhoudingen wel eens zeer
moeilijk. Het is in het verleden
al een paar keren tot sterke tegenstellingen tussen de twee
gekomen. Zes jaar geleden wilde Perin, in de toenmalige regering Tindemans-I, een staatssekretariaat toevertrouwd zien
aan Henry M o r d a n t Gol had
echter zelf een portefeuille op
het oog en snoepte die van
Mordant af.

Direkte reden
De botsingen tussen Perin en'
Gol kregen de jongste maanden steeds vaker een echt politiek karakter. Perin die, althans
geestelijk, een der vaderen is
van artikel 107-quater en van
de drieledige gewestvorming,

gen bij voorljeeld — en andere
prijzen stijgen drastisch. Dat laatste geldt voor het. openbaar vervoer, de post de telefoon en de
gezondheidszorg.
Daarenboven treft de regering
een reeks gezinsvijandige
fiskale
maatregelen, waardoor de huwelljksbelasting haast verdubbelt Bijzonder erg daarbij is dat deze verzwaring vooral de lagere Inkomensklassen treft: tot 450.000 fr.
verdubbeld de huwelijksbelasting,
terwijl boven de 700.000 de stijging bijna verwaarioosbaar is.
Voor de eerste maal wordt ook
geraakt aan de Voordelen in natura, wat in feite niet minder is dan
een eenzijdige verbreking van de
artjeidskontrakten. Er moet dan
ook gevreesd worden voor een
ernstige verstoring van de sociale
vrede In de getroffen sektoren.
Als de meest dwaze fiskale
maatregel moet het autowegenvignet bestempeld worden Deze
belasting zal een zware last leggen
op de gemeenschap. Studies wijzen nu reeds uit dat heel wat automobilisten er niet aan denken een
dergelijk vignet aan te schaffen, en
dus niet meer op de autowegen
zullen verschijnen. Door deze afleiding van het verkeer zal uiteraard de drukte op de secundaire
wegen stijgen. De totale sociale
kost van het autowegenvignet
werd door kamerild W. Desaeyere
op meer dan twee miljard geraamd.

hielp sinds geruime tijd W i l fried Martens heimelijk vanuit
de oppositie om de drieledige
gewestvorming te verwezenlijken. Vandaar groeide de overtuiging in de politieke wereld,
dat de PRL in de Kamer wel
vanzelf zou zorgen voor de ontbrekende stemmen bij de twee
derden-meerderheid.
Tegenover de pogingen van Perin om vanuit de oppositie de
drieledige gewestvorming te
helpen verwezenlijken, staat
echter het verlangen van Gol
om in een regering te ger'aken,
liefst dan nog in een koalitie
met alleen de kristen-demokraten.
Om de slag binnen de partij definitief in zijn voordeel te beslechten deed Gol dan ook het
schijnheilig aanbod aan de regering om, mits een aantal
voorwaarden, te zorgen voor de
ontbrekende stemmen in de
Kamer. Gol zorgde er echter
voor dat zijn voorwaarden onaanvaardbaar zouden zijn. Toen
Martens ze dan ook afwees,
was Gol er als de kippen bij om
te zeggen dat de PRL in geen
geval voor de ontbrekende
stemmen in de Kamer zou zorgen.

ONDEELBAAR
Heel wat VU-amendementen betreffen de talrijke struktuunmaatregelen op het ekonomisch vlak en
vooral wat betreft de energiesektor. In ai deze nieuw op te richten
overheidsinstellingen wordt een
inspraak voorzien van de drie gewesten, tot In de Kempense steenkoolmijnen toe. Dit leidt systematisch tot een twee tegen één-situatle met uiteraard Vlaanderen In de
minderheid.
De programmawet zadelt Vlaanderen dus ook op met een onomkeerbare drieledigheid In de sociaal-ekonomische sektor.
Deze communautaire noot tot In
de programmawet Is aldus H.
Schiltz symbolisch voor de wijze
waarop In dit land ekonomische en
communautaire problemen ondeelbaar samengaan. Van een der
meest welvarende landen ter wereld schijnt België te evolueren tot
een land dat op de rand van het
bankroet staat En deze regering
zal met dat lachertje van een programmawet daaraan niets verhelpen.
Het wordt een voortsukkelen, met
partners die mekaar geen blik
waardig gunnen en die meer dan
ooit op elektorale vinkeslag liggen.
Het landsbelang bij dat alles en de
toekomst van Vlaanderen en de
bevolking zal hen een zorg wezen.
Ü.RJ

de Volksunie, federalist is. Tevens stelde hij de vraag of het
nu de federalisten dan wel de
unitaristen zijn, die verantwoordelijk tekenen voor de huidige
gang van zaken.
Het is al even gemakkelijk de
Franstaligen verantwoordelijk
te stellen wegens hun onbegrip
ten aanzien van de rechtmatige
Vlaamse eisen.
«//t blijf ervan overtuigd dat een
oplossing voor het nationaliteitenprobleem
kan
gevonden
worden en' juist om die reden
betreur ik dat de regering deze
gewestvorming
tracht door te
drukken. Zij kan enkel een hinderpaal zijn voor het totstandkomen van een definitieve oplossing', aldus besloot de fraktievoorzitter.

Dat Gol de voorkeur gaf aan de
val van de regering boven de
goedkeuring van de drieledige
gewestvorming, heeft voor Perin de deur dichtgedaan.

Verantwoordelijk
In zijn afscheidsrede meende
senator Perin ook het Vlaams
nationalisme verantwoordelijk
te moeten stellen voor de ondergang van deze staat
Droog antwoordde fraktievoorzitter F. Vander Eist dat hij
steeds in de mening verkeerd
heeft dat ook Perin, net zoals
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Afwachten
Woensdagmiddag.
Na elf dagen aan een gemiddelde van
zo'n tien uren per dag heeft de senaat het
ontwerp van gewest- en gemeenschapswet in eerste lezing afgehandeld. Ook op
dit ultieme ogenblik kan men zich nog
niet wagen aan een voorspelling over de
uiteindelijke afloop. Gewacht moet worden op de verklaring van premier Martens, waarna voor een tweede maal artikel vijf over de samenstelling van de
Brusselse gewestraad zal doorgenomen
worden. Pas daarna volgt de eindstemming over het gehele wetsontwerp.
De stemming over het artikel vijf Is
voor de regering op een misser uitgelopen. Dit artikel voorziet in een uitzonderingsmaatregel voor de FDPers Mathieu
uit Vilvoorde en G. Clerfayt uit Sint-Genesius-Rode zodat zij kunnen zetelen in
de Brusselse gewestraad. Eén CVP-senator te veel drukte op de neen-toets.
Toch roept de afhandeling ervan heel
wat vragen op. Bij afwezigheid van de premier weigerde de CVP-fraktie over te
gaan tot de stemming van het artikel. Gewacht moest worden tot Martens' terugkeer uit Spanje. O p woensdag 26 maart
hervatte de senaat de bespreking. Zonder
«boe of ba» werd het artikel aan een stemming onderworp)en. Zonder enige vraag
om uitleg van de CVP-fraktie! Zonder enige toelichting vanwege de premier! Een
rare bedoening.
TOEVAL?
Even opvallend Is dat na deze misser de
werkzaamheden eenvoudig, alsof er geen
vuiltje aan de lucht was, verder gezet wer-

Vier maanden
Voor kenners van procedures
en reglement is een gouden tijd
achter de rug. Een weeklang
hebben zij in de Kamer kunnen
likkebaarden bij de talrijke maneuvers om de «zo hoogdringende» programmawet toch
maar niet te moeten behandelen.
Meer dan vier maanden geleden werd In de kamerkommissie een aanvang genomen met
de bespreking van de programmawet Pas dinsdagnamiddag
jl. is de openbare telmachine in
werking getreden, en er mag
rustig gesteld worden dat de
regering het tot half mei zal
moeten doen zonder dit wapen
(?) om de sociaal-ekonomische
en financiële problemen te bestrijden.

Doelloos
Vertragingsmaneuvers
allerhande hebben de programmawet gedevalueerd tot een eenvoudig chantagemiddel. Tot in
het- absurde toe hebben de
Waalse socialisten de behandeling ervan gekoppeld aan de
drieledige gewestvorming.
Daarna was het de beurt aan de
CVP-fraktie om een spelletje
«welles-nietes» ten tonele te
voeren. Nooit tevoren hebben
we een politieke partij zo
doelloos zien rondzwalpen, van
schorsing naar schorsing. Per
slot van rekening heeft men
dan maar alles verdaagd tot
dinsdag jl. Om de kamerleden
dan toch maar iets om handen
te geven is men begonnen met
de behandeling van de begroting van openbare werken.

Onwezenlijk
Dit alles zette voorzitter V. Anciaux ertoe aan te verklaren dat
hetgeen thans in het parlement

3 APRIL 1980

den. Haast op een drafje werden alle resterende bepalingen afgehandeld en goedgekeurd.
De bevoegdheden van de gewesten, de
gelijkschakeling van het Brusselse gewest
het zgn. teoretlsch-vooriopig karakter van
de gewestvorming... al deze aangelegenheden werden klakkeloos door de Vlaamse CVP- en SP-senatoren aanvaard. Een
paar onthoudingen of tegenstemmen van
dissidente Jan De Meyers niet te na gesproken. Het leek wel alsof men met dat
artikel vijf de hoofdvogel had afgeschoten,
en dat zulks ruimschoots volstond. Of een
toeval?

gebeurt, een onwezenlijk gedoe
is. «De woordvoerders van de
meerderheid zeggen steeds dat
het tijd wordt om de echte problemen van het land aan te pakken. De behandeling van de
programmawet
wordt echter
voortdurend uitgesteld. Dat is
volstrekt onaanvaardbaar.'
Kamerlid H. Schiltz van zijn
kant stelde vast dat de meerderheidspartijen het land regelrecht naar Italiaanse toestanden leiden.
Het meeste sukses — vooral
dan bij het personeel van de
Kamer — oogstte J. Valkeniers,
die voorstelde het parlement
ineens voor een drietal weken
met vakantie te sturen. Het is
immers zinloos te blijven wachten op een akkoord tussen de
regeringspartijen.

Samen-Werken
Bij die bespreking van de begroting van openbare werken
sneed kameriid A De Beul een
hele reeks problemen aan, zoals de verkeersveiligheid, de
Antwerpse stormstuw en de
bouw van atoomschuilkelders.
Tot slot bleef hij stilstaan bij de
havenpolitiek. Hij pleitte voor
een overleg tussen de havens
van Zeebrugge, Gent en Antwerpen. Onderling moeten de
havens tot een gemeenschappelijk beleid komen, van waaruit zij dan voorstellen kunnen
doen aan de bevoegde minister. Een globale studie van de
havens dringt zich op, zodat
eindelijk kan nagegaan worden
in welke mate zij complementair kunnen zijn.
Ook vroeg de Antwerpenaar of
er nog wat in huis zal komen
van de waterverdragen, de
Bocht van Baath en het Baalhoekkanaal.

De meer dan 200 VU-amendementen werden alle, één voor één verworpen. Het
moet gezegd worden dat onze senaatsfraktie onder leiding van F. Van der Eist
meer dan het mogelijke verricht heeft om
te allen prijze de definitieve minorizering
van Vlaanderen te voorkomen. Een attente
W. Jorissen lukte er op een bepaald ogenblik ei zo na in om het debat op basis van
een reeks taalfouten te verdagen. Sindsdien wordt onze stichter-sekretaris door
zijn kollega's wel betutteld als 'dikke Van
Dale:
Met enige spanning wachten w e de stem-

Tien miljard!
Kameriid J. Somers ontleedde
nauwgezet de begroting om de
geldtransferts van Vlaanderen
naar Brussel en Wallonië zwart
op wit met cijfermateriaal aan
te tonen.

ming over artikel vijf en de eindstemming
af.
De verklaring van W. Martens zal waarschijnlijk weinig nieuws onder de zon brengen. Meer dan een bek>fte en een persoonlijke verbintenis van de premier zelf
dat de Brusselse Vlamingen het morgen
zoveel beter zullen hebben, zit er niet in.
Rest dan de stemmirig over het moeilijke
artikel vijf. Hierbij kunnen w e enkel hofjen
dat het keiharde oppositiegevecht van de
Volksunie een aantal CVP'ers heeft gestijfd In hun verzet en een aantal bange
C V P e r s zodanig heeft wakker geschud
dat zij een ja-stem niet langer kunnen verenigen met hun elektorale Ingesteldheid.
Bij een eventuele goedkeuring blijft dan
nog enkel de voldoening dat voor de regering bijlange niet alle problemen van de
baan zijn. De senaat rest nog de behandeling van de gewone gewest- en gemeenschapswet (ontwerp 260), waarin o.m. de
financienng van de gewesten met de voor
Vlaanderen zo nadelige dotatiesleutels aan
bod k o m t De goedkeuring hiervan vereist
slechts een gewone meerderheid.
Daarna verhuist het gehele pakket van
de drieledige gewestvorming naar de kamer. Hier beschikt de regering niet over
de noodzakelijke tweederde meerderheid. Mogelijk teistert op dat ogenblik
een kwaadaardige virus een of andere
fraktle van de oppositie. Of staat er
reeds ergens een bord llnzensoep te
wachten?- De Volksunie evenwel is
vastbesloten om ook in de kamer met dezelfde vechtlust en vastberadenheid aan
het •institutioneel monster» van de drieledige gewestvorming geen duimbreed
toe te geven.

En indien men in dit land opteert voor een goed leger, dan
moeten 'daartoe de nodige middelen uitgetrokken worden.

Taxistop
De vereniging «Taxistop» heeft
zopas financiële alarmkreten
geslaakt en zelfs een mogelijke
stopzetting van
aktiviteiten
aangekondigd. Nochtans heeft
deze organizatie o.m. via de radio heel wat jongeren kunnen
aanspreken.

De minister beschikt over meer
dan 111 miljard. Uit een opslitsing van de begrotingsposten
— bij niet iokalizeerbare posten maakt het kamerlid gebruik
van het dotatiesysteem 54 N /
46 F — blijkt dat aan Vlaanderen 57 miljard ten goede komt
en aan Wallonië ruim 54 miljard.
Kortom, zelfs op basis van het
unitair-Belgische schenkingendotatiestelsel
bekomt
de
Vlaamse gemeenschap maar
5 1 , 5 % van de begroting van
openbare werken.

Aan de bevoegde minister
vroeg kamerlid W. Kuijpers of
via zijn departement niets zou
kunnen ondernomen worden
tot erkenning van de vzw Taxistop of tot officiële promotie.

Aanvaarden we, aldus het kamerlid, een 60-40-verhouding
voor een globale verdeling van
de gelden, dan krijgt Vlaanderen 8,5 o/o te weinig oftewel ongeveer 10 miljard.

Uit het antwoord blijkt dat de
initiatiefnemers nog tot eind
april geduld moeten oefenen
vooraleer
minister
Chabert
zich definitief kan uitspreken
over eventuele tegemoetkoming via zijn departement

Lamme vloot?
in aansluiting op een interpellatie betreffende de brandstofbevoorrading van het leger, behandelde kamerlid £ Vansteenkiste het ruimer kader van de
begroting van landsverdediging en meer bepaald deze van
de zeemacht
De Belgische zeemacht zit fihancieel in de nesten. De werkingskosten stijgen, de afdanking van burgerlijk personeel
hangt in de lucht het oefenpeil
is drastisch
teruggedraaid,
zelfs de onderhoudskontrakten
kunnen niet nageleefd wordenHet is duidelijk dat wanneer de
overheid niet ingrijpt de vloot
op korte termijn lam zal liggen.

Kadastraal
Hetzelfde kameriid diende een
wetsvoorstel in om pleegkinderen gelijk te stellen met andere
kinderen inzake vermindering
van het kadastrale inkomen.
Uitgangspunt hierbij is uiteraard een gelijke behandeling
van pleegkinderen en eigen
kinderen o.m. bij de berekening
van het kadastraal inkomen van
de pleegouders.
In een tweede wetsvoorstel
pleit W. Kuijpers voor een vrijstelling van onroerende voorheffing op het kadastraal inkomen indien het gaat om een onroerend goed dat het eerste eigendom is van de belastingplichtige en dat door hemzelf
volledig wordt betrokken. Een

vrijstelling die uiteraard begrensd is tot kadastrale inkomens van 50.000 fr.

Onzedelijk
Over het stelsel van kontrole
op de uitvoerende macht via
parlementaire vragen wordt
nogal wat heen en weer gepalaverd. Het heet dan dat kamerleden en senatoren er al te veel
een vuilbak inzien voor niet-oplosbaar dienstbetoon, of dat
ministers er zich te gemakkelijk
van afmaken met diplomatische antwoorden.
Het beste staaltje van ministerieel antwoord kregen we deze
week toegespeeld van fraktievoorzitter P. Van Grembergen.
Naar aanleiding van de vele
vieringen van 150 jaar België
peilde hij bij minister Gramme
van Binnenlandse Zaken naar
het gezamenlijk bedrag dat de
gemeenten hieraan zullen besteden. Tegelijk vroeg hij naareventuele richtlijnen tot zuinigheid en terughoudendheid. Het
is immers duidelijk, aldus de
fraktievoorzitter, dat
'slampampen op kosten van de gemeenschap voor velen ergerniswekkend en onzedelijk is.'
Het antwoord van de minister:
« Waar een parlementslid in verband met de viering van de
150e verjaardag van de natie de
wgorden ergerniswekkend en
onzedelijk gebruikt, meen ik dat
dergelijke
vraag geen antwoord verdient'
Van hoogmoed en absolutisme
gesproken. En dan nog vanwege een, vooral in Vlaanderen
gecontesteerd minister die in
een normaal werkende parlementaire
demokratie
reeds
lang de bons zou gekregen
hebben!
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Wij in Europa
Ze waren met zo'n 4.000 landbouwers naar de extra-zitting van
Straatsburg afgekomen om er in de druilerige regen hun verbittering
te manifesteren over het jarenlang gevoerde landbouwbeleid. Al hun
hoop op een rechtmatige prijsverhoging was op de Europarlementsleden gericht, maar na drie volle dagen debat is het parlement er niet
in geslaagd zich eensgezind op te stellen rond een konkreet verhogingspercentage. Het heeft zich beperkt tot de vaststelling dat een
verhoging van 2,4 % echt te weinig was, maar het speelde de bal naar
de ministerraad terug om een uiteindelijk nieuw percentage te bepalen. Voorwaar een slechte dag voor een Europarlement dat zijn wetgevende macht tegenover de kommissie en de ministerraad nog moet
bevechten.
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Het Europees landbouwdebat:

Veel geblaat
Miljardendans
In 1979 hebben de Europese Gemeenschap en de negen lidstaten
In totaal zowat 950 miljard uitgegeven voor de landbouw. Kijk je enkel naar de marktsituatie, dan
spreken de cijfers b)oekdelen:
voor het eerst hebben de boteroverschotten de 600.000 ton voorraden overschreden; elk jaar is er
voor 15 miljoen ton melk geen
markt meer en ook de suiker zit
met een produktie die de vraag
met 2.600.000 ton overtreft En nu
moeten ook voor rundvlees kredieten gevonden worden voor
een overschot van 330.000 ton.
O m deze steeds aangroeiende
produktie in te dijken ziet landbouwkommissaris Finn Olav Gundelach maar één remedie: de prijsstijgingen voor 1980 bevriezen tot
een verhoging van nauwelijks
2,4 %. Dat de inkomensbehoeften
van de acht miljoen boeren en hun
gezinnen — de beroepskategorie

I

die toch het minst aansprakelijk
kan gesteld worden voor de inflatie — hiermede onverantwoord de
dieperik ingaan, was blijkbaar de
laatste zorg. Europa denkt nu eenmaal in keiharde ekonomische cijfers en in handelsakkoorden. Dat
de landbouwers nu meteen tot
meer produktie gedwongen zullen
worden om een gelijkmatig inkomen te behouden en om de vaak
zeer hoge interesten op hun leningen af te betalen, dringt blijkbaar
niet door. En maak het maar eens
één landbouwer wijs dat wij met
een boterberg zitten, maar dat de
Europese Gemeenschap er ondertussen in slaagt zo maar even
140.000 ton boter uit Nieuw-Zeeland in Europa toe te laten!
Gemiste kansen
Het hele landbouwbeleid dwingt
elke waarnemer ondertussen tot
één schrijnende konklusie: het is
het beleid van de gemiste kansen.

Bloedig Salvador
De junta van El Salvador heeft
alle krediet bij de massa verloren, na haar poging, om het
bloedbad tijdens de begrafenis
van de vermoorde aartsbisschop
Arnulfo Romero op de nek van
uiterst links te schuiven. Deze
schietpartij, die bijna 50 mensenlevens kostte en meer dan 200
licht- en zwaargewonden, valt bijna zonder enige twijfel op rekening te schrijven van de moordkommando's van de 14 families,
die de ware heersers van deze
Midden-Amerikaanse
repuliek
zijn, en die schuilgaan achter de
brede schouders van de militaire
junta (die na het ontslag en zelfs
de vlucht van de burgerlijke ministers) nu te kijk staat als een
moordmachine. De getuigenissen, w.o. die van aanwezige prelaten zijn formeel: de terroristen
schoten vanuit officiële gebouwen rond het Katedraalplein en
werden niet verontrust door de
legerpatrouilles.
In feite is de bevolking van de regen in de drop terecht gekomen,
nadat de diktator Romero (geen
verwant van de vermoorde aartsbisschop) door een militair-burgerlijke junta aan de dijk was gez e t El Salvador gaat vermoedelijk een nog veel grotere spanning tegemoet dan vóór de aanslag op de aartsbisschop, die
zich de stem van de armen noem-

WIJ 8

de en na de moordpartij vorige
zondag. Beide gebeurtenissen
kunnen de aanleiding tot een burgeroorlog zijn. Over de grondverkaveling onder de boeren, zoals de 14 families die opvatten, is
de landbouwbevolking niet te
spreken. Deze zaak mitsgaders,
het pauperisme en het proletendom in de steden zijn de echte
oorzaken van het verzet
Net op dit moment vindt het Witte Huis het middel om over wapenleveranties te spreken aan de
Midden-Amerikaanse
republieken, waar nog steeds reaktionaire minderheden de wetten stellen. Maar ook de Belgische regering is er bij monde van Simonet
als de kippen bij, om de Belgische wapenleveringen aan dit
gebied, maar ook elders in de
wereld, te verdoezelen, te minimalizeren en zelfs te loochenen.
Het VU-voorstel, om een parlementaire kommissie te gelasten
met een onderzoek over de wapenproduktie in ons land en de
wapentrafiek, komt in het licht
van de jongste gebeurtenissen
en ook van de indrukwekkende
winsten van de wapenfabrikanten, net op tijd. Het zou onaanvaardbaar zijn wanneer de regering zou pogen, zich met de gekende foefjes wit te wassen. Aan
één Pontius Pilatus hebben wij in
deze Goede Week ruimschoots
genoeg!

I

weinig wol

De grootste gemiste kans ligt ongetwijfeld in het verkeerde Europese uitgangspunt dat er voor de
kleine familiale bedrijven geen toekomst meer weggelegd was. Rationalizatie, mechanizatie en intensievere landbouw werden van bij
de beginne tot nieuwe toverwoorden verheven. Intensivering werd
trouwens nog de enige overlevingskans voor de kleinere boeren. Steeds grotere kapitaalinbreng en mechanizatie werd het
exploitatiemodel bij uitstek van de
grootschalige bedrijven. En het
zijn juist deze laatste die de hoofdverantwoordelijken zijn voor de
reusachtige produktieoverschotten: alle koele statistieken bewijzen dat de 15 % grootschalige
landbouwbedrijven
verantwoordelijk zijn voor 80 % van de melken boteroverschotten.
Het huidige landbouwprijzenbeleid dwingt de Europese Gemeenschap meteen in een vicieuze cir-

kel, waarbij juist de grote bedrijven naar verhouding veel meer
worden begunstigd en het lot van
de kleine bedrijven er helemaal
niet op vertietert Meer nog: het
zijn juist de grote bedrijven die
zonder veel skrupules hun produktie voor financiële tussenkomst (de zg. interventieprijzen)
aanbieden in plaats van die op de
markt te brengen en meteen zijn
het uitgerekend zij die ervoor zorgen dat de interventieprijzen een
totaal omgekeerd effekt hebben
gehad.
Daartegenover beperkt de kommissie zich tot de vaststelling dat
er nog geen alternatief landbouwbeleid is uitgewerkt Integendeel,
tot op heden weet geen enkel Europarlementslid hoe de noodzakelijke heroriëntering naar de kleine
bedrijven moet gevoerd worden.
Daarover heeft Gundelach niet
eens één enkele konklusie kunnen
formuleren, laat staan een beleid
uitstippelen!

Maurits Ck)ppieters viel zeer
scherp uit tegen de kristen-demokraten en socialisten. Hij verweet
hen dat zij hun verantwoordelijkheid ontliepen en de kleine landbouwers duidelijk in de kou lieten
staat In het licht van de noodzakelijke bescherming van de zwakkere familiale bedrijven pleitte hij
voor een verhoging van 7,9 %
'omdat hij het sociaal een misdaad
vond dat de grootste
kategorie
van de landtx}uwers het slachtoffer zou blijven van een Europees
landbouwbeleid dat hen heeft opgeofferd aan de grootheidswaanzin».
De enige verantwoorde oplossing,
aldus Ck)ppieters, is een veel meer
op de regio's gerichte landbouwpolitiek, waarbij de landbouw meteen gezien wordt in het kader van
een breed «plattelandsbeleid»,
m e t naast de landtx)uwkredieten,
een evenwaardige plaats voor een
regionaal en sociaal beleid.
Het mag meteen in Vlaanderen
eens uitgebazuind worden dat bij
de belangrijke eindstemming over
het landbouwprijzenbeleid nog
twee Vlaamse Europarlementsleden overbleven: Vandewiele en
Coppieters. Een glunderende Tindemans, Henckens, De Keersmaecker en Verroken waren er
wel om de betoging te schouwen
en vooral om Boerebondvoorzitter Dries Dequae te aanschouwen. Maar diezelfde EVP'ers, de
Vlaamse socialisten en liberalen,
die in zo'n tremolo's de boerenorganizaties opvnjden, waren gewoonweg op de vlucht geslagen
bij de eindstemming.
En n o g d i t :
• De Vlaamse glastuinbouw lijkt
nu ook al ten dode opgeschreven.
De moedigen die het ingevolge de
reusachtige stijging van de petroleumprijzen, nog konden bolwerken, krijgen helemaal het deksel
op de neus, nu de kommissie aan
de ministerraad voorstellen heeft
ingediend om voortaan elke steunverlening te verbieden in de sektor van de glastuinbouw.
• Terwijl ook Europa de mond
vol heeft over besparingen, is het
de gewoonte dat de voorzitter van
het Europees parlement bij zijn
ambtsaanvaarding een receptieke
voor het personeel geeft. Dat het
daarbij in 1978 met op een whisky
aankwam bewijst de jongste receptierekening: 2.205.520 frank...
• In Vlaanderen liggen de prijzen
voor de landbouwgrond tweemaal
zo hoog als in Denemarken, driemaal zo hoog als in Engeland en
Frankrijk, en zes- a zevenmaal zo
hoog als in Schotland. Een bewijs
te meer dat een regionale landbouwpolitiek de enig aangewezen
uitweg is.
Jaak Vandemeulebroucke

3 APRIL 1980

\

Ontdek de njlaamsc HMhshochn!
boeken die van oudsher ander het volk hehhen geleefd en
door de jouwen heen door honderdduiz^n^n werden geliefd en gelezm!

niet J2eukejuvcn van
Ti// nAihnspie^cL^

njakniijn en Ourson^
^e^Uoeihranders^^^
^loris en^lankejloer

rDe SchomUtistork van
bidder cMale^ijs,^^

ffrootmoeders^aadselhoek^
DeDrklHaren^
van dc^Duivel

^eUier Uleemskindercn.^
^e^ende van^akelandi^^
Luxeformaat:

Delen I en 2

kastoor Uülckwijs,
deUlaamse H^on CamiJlo
Smm mjlc^cndcn
inH^Haandercn^
SmedjeSmeem
Uieer Utakwijn.^
l^aas ^anT^i^onk^
Qcnoveva van ^rabanLj
Delen 1 en 2

Cartouche en del^inders
van dcO^ijpdheid^

it IS het grootste projeki
I v,| isjiy dat, in verband met de
Qio'iuv^y Vlaamse icultuur en de geschiedenis van de literatuur, ooit boven de
doopvont werd gehouden.
eze luxe-uitgave is ook een
verzameling van de Vlaamse
kultuurschatten uit vroegere
eeuwen, maar in een moderne, vlot leesbare en boeiende vorm gebracht voor volwassenen. De serie werd bovendien rijkelijk geïllustreerd met meer dan duizend
oude platen. Het betreft hier geen verminkte of gecensureerde uitgaven, maar
moderne bewerkingen van de originele
«ongekuiste» boeken.

^laamseUisscrs
" l i ^ ' S v ^ eze luxe-uitgave werd samenj;5} v ^ gesteld onder de hoofdredaken^^Wakrduivek,^^
' i . ^ a S i t y tie van de Heer A. VAN HAGELAND, volkskundige en auteur. Vern)e^oeren van Olcn^
der verleenden volgende personen hun
njlaamsc Sprolicn.^
medewerking:
ALBERT MARINUS, socioloog, oud
J2an^c^^Mkipp€ren IKludd&-'
vice-president van de Commissie voor
^einaard deUos

Volkskunst
Unesco.

^eüholijken^aden van
IKeizer JsarcLj
Delen 1 en 2

\^0^,

en

Volkstradities

van

r

de

25 x 21 cm.

\N VERBESSELT, voorzitter van de
raad van beheer van het Koninklijk
Geschied- en Oudheidkundig Genootschap van Vlaams-Brabant.
Licentiaat RENAAT VAN DER LINDEN, voorzitter van de raad van beheer
van de Koninklijke Bond der Oostvlaamse
Volkskundigen.
Dr. TJ. W.R. DE HAAN, hoofdredakteur
van «Nederlands Volksleven».
MAURITS BROECKHOVE, lid van de
beheercommissie van het Museum voor
Volkskunde te Gent.
ok op technisch gebied mag
•lÜi deze
bibliofiele
uitgave
als een unicum worden beschouwd: groot formaat 25 x 21 cm,
goudstempeling op gewatteerd Balacron 3000, voorzien van leeslint en kapitaalband en gedrukt op houtvrij wit editiepapier.
<^^i^
" ' c Vlaming zal met trots en
• 1 ^ ^ i ^"^^"ëde deze grote, geillus^ ? < r i f t « J treerde prachtbanden de ereplaais geven in zijn boekenkast.

Joriunaius'^eurs
en^^Wenshoedjer-'
niet njroom enUholijk^
Jleven van kastoor
nJanUlaecke-'
Hijl HAilcnspie^eL^
in de Oorlog
^e
^eizmvan
Sint^ramaan.^
^Dolhshumor ojfVlaamse
HMthan^horden.^
^ohert enDertrand^
IX-lcn I. 2cn.^

IKempischeWolksverteltinaen.^
rDe ^Wandelende Dood
enUansehetvan
^enemarken.^
Dan van^arijs en (JMariken
van !2s}kumeahen_^

U^escrverin^skmrLj UlaamscUolkshockm
Naam
\Sr^p& tuur mij meteen ffratts,
de exclusieve kunstmap
«Thyl
(Jlenspiefihel»,
hes taande
uit
25 reprodukties van vroeye drukken
(houtsneden), gedrukt op Ossekop
kuns tdrukpapier.

^^ ^'""it^^ ^" letdeV^-^^^f:!

\m
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Verder wens ik mij j>raaji te abonneren op de 36 luxe-delen « Vlaamse
Volksboeken ». Ik regel maandeiijk s
(en pus na goede ontvangst) 470 fr.
(-¥ port) per boek.

straat, nr
Postnr

5
bus

Gemeente

Telefoon

Beroep

Handtekening

GARANTIE
.

Indien ik niel tevreden ben,
zend ik u de eerste 2 boeken binnen de
7 dagen na ontvangst terug in de originele verpakking, ik behoud in ieder geval
de gratis kunstmap.

Voorn

Uilgeverij Becicers n v garandeert u na intelieninK géén
tussenlijdse prijsverhoging

Terug te zenden aan:

Uitgeverij Beckers - 2180 Kalmthout
(Als drukwerk, onder omslag a.u.b.)
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Leopold I, eerste koning
der Belgen (21 juli 1831 10 december 1865), beëindigde de vijandelijkheden met Nederland, liet
de eerste spoorweg op
het vasteland aanleggen
(Mechelen-Brussel)
en
vrijwaarde de onafhankelijkheid en de neutraliteit
van België.
Dit zijn, zeer summier, de
wetenswaardigheden die
elk
geschiedenisboek
over Leopold I de SaxeCobourg-Gotha steevast
aanhaalt Maar het levensverhaal en de politieke weg van deze be-

minnelijke vorst omvatten heelwat meer wetenswaardigheden
dan de
leerzame
geschiedenisboekjes voor het zesde
leerjaar aanhalen.
Leopold I, geboren in Coburg op 16 december
1790, was de derde en
jongste zoon van hertog
Franz von Sachsen-Coburg-Saalfeld, die tot een
verarmde tal( van een
l<lein Duits vorstenhuis
behoorde. Opgegroeid in
een verarmde hofhouding, onderging Leopold
steeds
de nawerking
daarvan. Zijn drang naar
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geld werd bijna spreekwoordelijk. Keizer FranzJozef noemde hem dan
ook de oude vrek Niet
bejegend
met aardse
goederen, werd hij wellicht daarom zo'n onbeschaamd troonjager.
Zijn début de carrière
maakte Leopold op 2 mei
1816 toen hij in het huwelijk trad met kroonprinses Charlotte, dochter
van de Engelse koning
Georges IV en erfgename
van de Engelse troon. De
hoop op een vaste en
rijkbetaatde
betrekking
als echtgenoot van een
Engelse vorstin werd
echter spoedig de bodem
ingeslagen toen Charlotte op 6 november 1817 bij
de geboorte van haar
eerste kind in het kraambed overleed. De achterblijvende weduwnaar zou
daarover niet lang treuren. Om de eenzaamheid
te verdrijven zocht hij het
gezelschap op van een
Duits
toneelspeelster,
terwijl een dotatie van
50.000 £ vanwege de Engelse regering als echtgenoot van de overleden
kroonprinses
hem in
staat stelde een uitge-

breid personeel in dienst
te houden en dure feestmaaltijden te geven. Zo
kon Leopold, de treurende weduwnaar, met grote
sier verder blijven leven.
Na het verwerpen van de
Griekse troon omdat aan
zijn (territoriale) eisen
niet werd voldaan, deed
zich voor Leopold in 1831
een onverwachte kans
voor om een nieuwe koningstroon te verwerven.
Ditmaal was het België
dat, als staat in wording,
een vorst zocht die voor
de grote mogenheden
aanvaardbaar was. Nadat
de keuze in eerste instantie op de hertog van Nemours, tweede zoon van
de Franse koning LouisPhilippe van Orleans, gevallen was diende het
Belgisch Nationaal Kongres opnieuw op zoek te
gaan omdat deze kandidaat voor Engeland onaanvaardbaar was wegens zijn nauwe familiebanden met Frankrijk.
Toen koos het Nationaal
Kongres op 4 juni 1831
met 152 stemmen op 196
Leopold de Saxe-Cobourg-Gotha tot wettig
vorst

Deze nieuwe keuze van het Nationaal Kongres werd in Engeland
gunstig onthaald. Het was een
voor Engeland aanvaardbaar kandidaat en bovendien zou, als Leopold de kroon aannam, de enorme
dotatie van 50.000 £ ongedaan gemaakt worden. Voor Leopold zelf
was de keuze ietwat moeilijker. Hij
was het koningschap over België,
dat hij in zijn paternalistische vizie
wilde beheren als een privé-domein, niet ongenegen maar eerst
moest hij zekerheid van betrekking hebben. Daarom weigerde hij
de kroon te aanvaarden zolang de
moeilijkhedlen tussen het Nationaal Kongres en de Konferentie
van Londen, die op internationaal
plan over de toekomst van het o|>
standige België moest beslissen,
en Willem I niet opgelost waren.
De scheiding tussen Noord en
Zuid was immers nog niet definitief geregeld en regelmatig gingen
in België agressieve, militaristisch
geïnspireerde stemmen op om het
grensgeschil met Nederland met
de wapens te regelen.
«Vive Ie Rol!»
Het aanvaarden, zowel door de
Grote Mogendheden als door het
Nationaal Kongres van België, van
het zgn. Traktaat der XVIII Artikelen dat een oplossing der grensgeschillen voorstelde, deed Leopold
besluiten om toch maar de Belgische kroon te aanvaarden. Op 17
juli verliet Leopold Engeland en
bereikte via Franknjk de Belgische
bodem. Na korte oponthouden te
Veurne, leper, Brugge en Gent
waar hij zich volgens de patnottische geschiedschrijving minzaam
onderhield met landbouwers en
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fabrieksarbeiders — Leopold kende geen Nederlands zodat de ontmoeting zich wei in gebarentaal zal
hebben afgespeeld — deed hij op
21 juli 1831 zijn intrede te Brussel
en legde er de grondwettelijke
eed af terwijl de bevolking Vive Ie
Roi knjste. Hierdoor werd op de
troon van een volksvreemde natie,
waar het kiezerskorps bestond uit
de 40.000 rijkste belastingbetalers,
een volksvreemd vorstenhuis geïnstalleerd dat opgedrongen was
door de internationale grootmachten.
«Mariage
de raison>
Vorst geworden met de steun van
de Engelse regering diende Leopold nu ook Frankrijk, de machtige
nabuur die een bedreiging vormde
voor zijn troon en zijn land, te verzoenen De Franse agitatoren hadden een groot aandeel gehad in de
Belgische revolutie en de woelingen in Frankrijk voelde Leopold
aan als een bedreiging voor de onafhankelijkheid van België. Verwoed huwelijksmakelaar als hij
was — hij introduceerde later zijn
kinderen, neven en nichten bij de
grote Europese vorstenhuizen —
besloot hij dan maar om op 9 augustus 1831 voor een tweede
maal in het huwelijksbootje te
stappen, ditmaal met de 22-jaar
jongere Louise-Marie, dochter van
de laatste Franse koning LouisPhilippe. Door dit mariage-de-raison verbeterde de vorst de relaties met dit buurland. Daarnaast
streefde Leopold ook een toenadering na met Nederland, de Noorderbuur, ondanks het onbegrip
vanwege het land en de ministers.
Op binnenlands vlak streefde Leopold het instandhouden van het
Unionisme na, omdat hij dit systeem het meest bevorderlijk achtte voor zijn eigen gezag. In het verdwijnen van dit regenngssysteem,
wat het ontstaan zou meebrengen
van verschillende mekaar bekonkurrerende partijen, zag hij een
bedreiging voor zijn eigen koninklijk gezag en voor zijn vorstelijke
prerogatieven. Niet alleen wenste
hij zijn ministers werkelijk zelf te
benoemen, maar tevens de aktiviteit van deze ministers grondig te
beïnvloeden. Dit bleek ondermeer
toen de vorst in 1841 op het verzoek van regeringsleider Lebeau
tot parlementsontbinding weigerde in te gaan, terwijl hij herhaaldelijk zelf kabinetten op de been
bracht
Petitionnement
Leopold was de kultuur-Vlaamse
beweging van die dagen gunstig
gezind, om zo ook vanuit die hoek
steun te krijgen voor de eenheidspolitiek van het land. De steun van
de Belgische regeringen, mede
onder impuls van de vorst, voor de
opbloei van het Vlaamse literaire
en kultuurleven bestond vooral uit
het verlenen van toelagen en het
uitschrijven van prijzen. Daarnaast
stelde Leopold Hendrik Conscience aan als leraar Nederlands voor
de prinsen, een taak die Conscience echter nooit heeft moeten uitvoeren. Deze zoethouderspolitiek
heeft niet kunnen verhinderen dat
de Vlaamse Beweging stilaan veld
won, vooral nadat zij het met het
Petitionnement van 1840 op het
politieke plan geraakte. Al spoedig
zouden de Vlaamse eisen beroering wekken. Toen Leopolds zoon
in juli 1856 Antwerpen bezocht
werd hem een manifest overhandigd dat aan duidelijkheid niets te
wensen overliet:
'Nog eens, de 21 juli zullen wij
Gode danken, dat wij onder onzen
Vorst een staatkundige rust genoten hebben, maar daarbij kunnen
wij niet vergeten dat wij onder die
25-jarige regering vergeefs gevraagd hebben, wat een vrij volk
niet behoefde te vragen, wat men
aan slaven niet weigert, te weten:
een bestuur in eigen taal met er-
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Behoeftigen

De armoede
onder Leopold I
Het politieke leven in België werd tot in 1894 beheersd door
een kleine groep cijnskiezers, dit waren kiezers die een bepaald belastingbedrag per jaar betaalden. In 1830 waren er zo
40.099 stemgerechtigheden op ca. 3.800.000 inwoners (1 %),
in 1848 — toen het cijnsbedrag verlaagd werd — 79.189 stemgerechtigden op 4.337.196 inwoners (1,7 %). Aldus had een
kleine, bezittende klasse niet alleen het ekonomisch en sociaal
leven, maar ook de politieke strukturen in handen. Intussen
leefde het grootste deel van de bevolking m de diepste armoede en onderging de van bovenuit opgelegde besluiten zonder
enige mogelijkheid op inspraak. Hoe groot de ellende in België
was, wordt duidelijk geïllustreerd met onderstaande cijfers.
Hierbij vallen de hoge percentages op in Vlaanderen, dat het
grootste deel van de bevolking telde, en waar de voornaamste
inkomstenbron van de bevolking, de textielnijverheid, een krisistoestand beleefde. Wallonië kende daarentegen een ekonomische opleving met de inplanting van nieuwe nijverheden
rond de kolenmijnen, waardoor de arbeiders het materieel relatief beter hadden dan in Vlaanderen.
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(inwoners zonder vaste middelen van bestaan, op de weldadigheid aangewezerO:
1828: 1 ondersteund behoeftige op 6,93 inwoners
1839: 1 ondersteund behoeftige op 7 inwoners
(d.i. ± 14 % van de bevolking)
1846: 1 ondersteund behoeftige op 6,2 inwoners

Analfabeten
C% van de opgeroepenen voor legerdienst in de penode 18431847)
Vlaanderen: 44,4 %
Wallonië: 36,7 %
Brabant: 39,5 %
Rijk: 7,66 %

Gezondheidstoestand
(ontslagen wegens lichamelijke ongeschiktheid voor legerdienst (ca. 1850)
Vlaanderen: 279/1000 onderzochte dienstplichtigen
Wallonië- 149/1000 onderzochte dienstplichtigen

Werklozen
(in 1846) Rijk 466.261 op ca. 4.330.000 inwoners (10,7 %)
BRON: De Vlaamse Opstanding Max Lamberty. Leuven, 1971.
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kenning van gelijk recht naast
onze Waalse landgenoten.» Het
zou echter tot in 1873 duren vooraleer de eerste taaiwetjes in het
Belgisch Parlement goedgekeurd
werden.

De aankomst van prins Leopold te Adinkerke.
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Herfst in
wit-zwartDe vrolijke levenswandel, die Leopold I eigen was, heeft niet kunnen
verhinderen dat zijn laatste levensjaren somber waren. Terwijl
de vorst na het overlijden van zijn
tweede wettige vrouw Louise-Marie met een levenslust eigen aan
zijn naamgenoten, zijn tijd doorbracht met Arcadie Claret een
majoorsdochter die hem twee zonen schonk, stapelden zich een
aantal moeilijkheden op rond zijn
persoon. In 1859 werd onder impuls van de Belgische militaire
kringen, waartoe ook Leopold I behoorde, in het parlement beslist
dat de stad Antwerpen tot een
fort moest omgebouwd worden.
De tegenstanders van deze militaristische waanzin verenigden zich
in de Meetingpartij, die zich antimilitaristisch, sociaal-vooruitstrevend en vlaannsgezind opstelde.
Nadat ze in scherp konflikt gekomen was met de vorst die het
landsbelang van de Antwerpse
vestingswerken bleef verdedigen,
stelde de Meetingpartij zich
scherp anti-Leopoldistisch op. Het
ging zelfs zover dat de Antwerpse
gemeenteraad, waar de Meetingpartij de meerderheid had, in 1868
weigerde bij te dragen tot de oprichting van een ruiterstandbeeld
voor Leopold I in de Scheldestad.
Toen Leopold I in 1865 op de gezegende leeftijd van 75 jaar overleed, had hij nog steeds gitzwart
haar. Dit dacht men althans tot de
geneesheren ontdekten dat de
vorst een pruik droeg. Het Hof eiste echter dat de vorst zou opgebaard worden zoals hij geleefd
had, niet grijs maar zwart_

Bronnen:
— De Vlapmse
Opstandeling
(Max LambertyX
— Wij in België (Flor Wulms).
— Ene van de Vlaamse
ging.

" m MET ÖEKASTEElEHiSTEMT VOOR D£ M E E T I M ^
Een verkiezingsaffiche van de Meetingpartij tegen de plannen om van Antwerpen een versterkte
stad te maken.

Bewe-

— Pol. Geschiedenis van de VL
Beweging (Theo LuykxX
— Leopold I en zijn tijd.
— Geschiedenis van de Vl Beweging (Hendrik EliasX
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^ — Zaterdag. — BRT start een nieuwe komisch-burleske de^ÊÊ
tekbevereeks Kolderbrigade naar scenano's van Remain
^^j
De Coninck. Het verhaal begint als volgt Zot Lowietje, de
^ ^ dorpsidioot werd gewurgd Kommissans Kolder, bijgestaan door zijn twee superagenten Leo en Gaston en de scherpzinnige vrouwelijke agent Adne, zal die zaak eens gauw oplossen
Een reeks die belooft heel wat humor in onze huiskamers te brengen Daar staan Romain De Coninck, Gaston Berghmans, Leo
Martin, Yvonne Delcourt en Werther van der Sarren borg voor
— Bekende Duitse zangers en zangeressen brengen in een flitsende show onvergetelijke melodieën van Robert Stolz, t g v de
100ste verjaardag van de Oostennjkse dingent en kompomst van
populaire melodieën CTros, Ned 1) — Follies (RTBF) zit weer
eivol met goeie popmuziek, gebracht door Rainbow, Bnan Eno,
The Motors, Lene Lovich e a

«

Zondag. — Het land van de glimlach, de populaire operette (Das Land des Lachelns) van Franz Lehar werd
door de Duitse TV voor het kleine scherm b e w e r k t Bekende Duitse stemmen (van o a Dagmar Koller, René
<olto) vertolken de hoofdrollen (BRT) - VPRO (Ned 2) besteedt de hele avond aan de film Eerst komt een portret van de
Duitse regisseur Wim Wenders, Der amerikanische Freund, een
moderne gangsterfilm (1977) van Wim Wenders De ten dode opgeschreven Hamburger Jonathan knjgt een aanbod om tegen
een mooi bedrag, een man in Panjs te vermoorden Na de eerste
moord wordt hem spoedig een tweede opgedrongen

e

Maandag. — Heroes of Rock and Roll, is een Amenkaanse dokumentaire film over de geschiedenis van 25
jaar rock and roll De liefhebber van het popgebeuren zal
hier zeker aan zijn trekken komen De fans van popgoden
zullen hun geluk met kwijt kunnen bij het zien van hun idolen
Oude unieke opnamen zullen hun hartje doen popelen Little Richard, Bill Haley, Buddy Holly enz (BRT) — Nee schat, nu niet
CTros, Ned 1), een blijspel van de Engelse auteur Ray Cooney,
draait om twee compagnons die samen een bontzaak hebben De
één denkt uitsluitend aan het werk, de ander denkt voornamelijk
aan de vrouwtjes Dat brengt uiteraard de nodige komplikaties
met zich mee

Mystenes (fJ — 2235 Olivet to
Calvary oratonum van Maunder
vertolkt in de katedraal van Gloucester — 2340 Love among the
njins (tot 125) (fJ

BBC2
BRT 1
1530 Helden uit de bijbel (O 1625 De buitrug komt terug (natuurdokJ — 1655 Koncert —
1800 Dne kinderen en een chimpansee (O — 1815 Klein klem
kleutertje - 1830 Open school
— 1900 Lachertjes (kortfilms) —
19 05
Protestants-godsdienstige
uitzendig — 1945 Nieuws —
2015 In de voetsporen van Guido
Gezelle (reportage) — 2110 De
passie volgens het Mexicaanse
volk (film) — 2230 Dag aan dag
— 2300 Nieuws

BRT 2
2015 De Muppets — 2040 Oliver
(musical)

NED 1
1500 Kruisweg (meditate) —
1830 Sesamstraat — 1855
Nieuws — 1958 Mensen nog an
toe (tekenfilm) — 1925 De kinderen van Bogota (dok) — 2010
War requiem (Benjamin Bntten)
— 21 35 Nieuws. — 21 45 Een zekere Judas (tv-spel) - 2305 Ze
zien liever mijn handen dan mijn
gezicht (dok) - 2350 Nieuws

NED 2

^ ^ Woensdag. — In Standpunten (BRT 1) is de Volksunie te
^ u gast — Suez 1956 is een gedramatizeerde dokumentaire
^
J over het gebeuren rond de Suez-kwestie Na de nationali^ ^ ^ zatie van de Suez-maatschappij door Nasser vielen Bntse, Franse en Israëlische troepen Egypte binnen De wereld hield
de adem in Was dit de aanloop naar de Derde Wereldoorlog'
(BRT 2) — Au nom de la loi, het jundisch magazine van RTBF 1,
pakt opnieuw enkele jundische kwesties aan rol en funktie van
BOB, de dne echtscheidingsprocedures in België e a — Veronica
(Ned 2) besteedt in Thrillseekers aandacht aan stuntwerk en
stuntmensen
Voetbal. —
speeld in de
wacht wordt
dacht zullen

Vandaag worden de heenwedstnjden
gehalve finales om de Europese bekers Verdat de verschillende zenders hieraan aanbesteden

^ — Donderdag. — Men noemde haar Mozes is het 2de deel
^ f l van de tv-film over de militante negervrouw Hamet Tub^ ^
man (BRT 1) — De film Finale in Berlijn (Funeral in Ber^ ^
lm) IS een spionagethnller van Guy Hamilton (KRO,
Ned 1) met Michael daine in de hoofdrol De film speelt tegen de
achtergrond van het in sektoren verdeelde Berlijn — Artsenij,
het m ^ i s c h magazine van Nos (Ned 1) behandelt het zogenaamde koncentratiekamfvsyndroom, een kwaal die heden ten dage de
meer aktuele naam meeknjgt van «ramjjen-syndroom» Een syndroom waarvan de nadelige gevolgen zich pas laten voelen vele
jaren na de gebeurtenis, een ernstige en levensbedreigende ervanng — RTBF 1 prezenteert de gewaardeerde Bntse film Murder
on the Grient Express, een thnller naar de beroemde roman van
Agatha Chnstie Met Albert Finney in de hoofdrol van de detektive Hercule Poirot Regie Sidney Lumet (1974) December 1935
In de heroïsche tijd van de Onent Express Tijdens een reis wordt
in de trein een lijk ontdekt De beroemde detektve Hercule Poirot
IS net in de trein Het is duidelijk dat de moordenaar nog in de trein
moet zijn Poirot pakt het onderzoek aan — ZDF brengt in Ein
Mann und seine Lieder, een uitgebreid portret van de Duitse zanger Udo Jurgens

WIJ I t A

1615 King of Kings (f) - 1850
Gardeners world — 1925 Outside a city wall de kruisdood van
Knstus — 1935 Captain Beaky's
world of words and music — 2020
Vikings (dokj - 2050 Pot Black
— 2135 A different drummer
(dokJ - 1035 Mamie (fJ

ITV
930 De Alpen (dokJ - 1025 De
Graaf van Monte Cnsto (film) —
1300 Nieuws — 1305 The Gossamer Albatross (dokJ — 1400
Showjumping — 1500 The Shoes
of the Fisherman (film) — 1745
Nieuws — 1930 Bruce Forsyth's
Big Night (paasshow) — 2100
Showjumping — 22 00 Fully Licensed for Singing and Dancing
(show) — 22 45 Requiem-mis van
Mozart

Zaterdag
BRT

1400 Mattheus Pasaon (JS
Bach) - 1855 Nieuws - 1859
Staaltje de lokomotief (f) — 1905
Matt en Jenny (f) - 19 30 Dierentuin in dienst van het dier (dok) —
2000 Nieuws - 2020 Bill Budd
(tv-speü — 21.35 Messiah (oratorium van HandeD — 2205 Een heel
gewoon leven (tv-film) — 2305
Vandaag de dag — 2320 Nieuwa

1400 Open school — 1545 Amstel Gold Race (wielerreportage)
— 16 30 (Sendarm en dief (film) —
1805 Gedeon (fJ - 1810 Goeie
vnenden (jeugdfilm) — 1900
Vnjetijdstema's (over lezen) —
1945 Nieuws — 2010 Kolderbngade (fJ - 2045 Terloops 21 30 Sloane (fJ - 2220 Koncert
(Anton Bruckner)
— 2255
Nieuws

RTB 1

NED. 1

19 30 Nieuws — 19 55 Les grands
pelennages du monde (dok) —
2110 II etait une fois l'Amenque
(kompilatiefilm) — 2305 Nieuws

1530 Nieuws - 1532 Op zoek
naar overlevenden (dokJ — 1620
Ren je rot (kinderprogramma) —
1705 Bassie en Adnaan (fJ —
17 30 Tros penalty bokaal — 18 30
Sesamstraat — 1855 Nieuwa —
18 59 De vijf (fJ - 1925 De showbizzquiz — 2040 De hulk (fJ —
21 35 Nieuws — 21 55 Tros sport
— 2210 Melodieën van Robert
Stolz (show) — 2245 Nieuws. —
2300 Paaswake

RTB 2
1955 Vendredi sports - 21 05 La
taupe (f) - 2200

ARD
^ ^ Dinsdag. — In Tienerkianken (BRT1) worden enkele
^^Ê
jongerentoestanden en -problemen aangepakt (welis^ ^ ^ waar met fluwelen handschoenen) de eigen geldmidde^ ^
len van jongeren, godsdiensbgheid, pepmiddelen enz In
Kijk mensen wordt het hete hangijzer homofilie aangepakt aan
de hand van gesprekken met ouders van homofiele kinderen en
een portret van lesbische vrouwen en twee homofiele jongemannen — De Amenkaanse film Husbands (BRT 2) is een psychisch
drama van John Cassavetes (1970) met in de hoofdrollen Ben
Gazzara, Peter Falk en John Cassavetes zelf Zij spelen dne vnenden die na de begrafenis van hun vierde vnend aan de rol gaan

mmm
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De grabbelton
Vrijdag. — BRT 2 doet ongetwijfeld veel kijkers plezier
met de uitzending van Oliver, de met drie Oscars bekroonde musicalfilm van Oliver Reed, een verfilming van
Lionel Barts musical naar het beroemde boek «Oliver
Twist» van Charles Dickens Het weesjongetje Oliver wordt door
de weeshuisdirekteur verkocht aan een begrafenisondernemer,
die het p n g e t j e uitbuit en mishandelt Oliver loopt weg en komt terecht bij een meester-zakkenroller — NCRV (Ned 2) brengt onvermijdelijk de Mattheuspassie van J S Bach, in de oorspronkelijke orkestrale en solistische bezetting, met internationaal befaamde solisten — II était une fois rAmórique CAmenca in the Movies) IS een uitgebreide montagefilm van Georges Stevens (1976)
waann de geschiedenis van Amenka wordt gebracht aan de hand
van 92 filmfragmenten (RTBF 1)

mmmn

1820 Venebe aan de rand van de
ondergang (reportage) — 20 (W
Nieuws — 2015 Das erste Mattheus Evangelium (film) — 2345
Nieuws

ZDF
1615 Nieuws — 1620 Ein ganz gewöhnliches Lel)en (tv-spel) —
1730 Der Arktis war ihr SchicksaI
(reportage) — 1900 Nieuws —
2015 Johan Sebastian Bachs vergebliche Reise in den Ruhm (tvfilm) - 2200 Nieuws - 2205
Vom Umgang mit Meerestieren
(dok) — 22 50 Des siebente Siegel
(film) - 020 Nieuws

D3
2030 Het La8ki-kkx)ster (reportage) — 2305 Pien^ Vakio (dok)

LUX
1945 Entre chiens et chats (dok)
— 1955 Aujourd'hui en bref —
20 00 Pêques au Carmel de Luxembourg (reportage) — 2040 Koncert — 21 00 L'enfance nue (film)

TF 1
2000 Nieuws — 2030 Mon père
avait raison (toneel) — 2225 La
dame de Nazca (reportage) —
2315 Nieuws

A2
2000 Nieuws — 2035 Medecins
de nuit (O — 21 35 Apostrophes.
- 2255 Nieuws - 2302 France,
tour detour, deux enfants (film)

FR 3
20 30 Le nouveau vendredi (reportage) — 21 30 La féte Basque (reportage) — 2225 Nieuws

BBC1
1415 Born Free Amerikaanse
avonturenfilm (1966) van James
Hill, met Virginia McKenna Bill Travers e a — 1550 Kinderprogramma's — 1745 The Wonderful
woHd of Disney — 19 35 The land
that bme forgot (f) - 21 05 Butterflies — 21 45 The Eddie Capra

LUX.
1900 Nieuws — 1930 Aventures
des hommes — 19 55 Aujourd'hui
en bref — 20 00 Le mystere de la
chambre forte (film) — 21 35 Cinéselection — 22 02 Hugo et Josefin
(film)

TF 1
18 09 Trente millions d'amis (dokJ
— 1920 Gewestelijke aktualiteiten
— 19 44 Les inconnus de 19 h 45
(spel) - 2000 Nieuws — 2030
Escale a Nice (vanete) — 21 33
Anne Karenine (fJ - 2230 Sportnieuws — 2328 Nieuws

A2
1810 Jonge artiesten knjgen een
kans — 18 50 Des chiffres et des
lettres (spel) — 1920 Gewestelijk
nieuws — 1945 Top club (ontspanning) — 2000 Nieuws —
2035 Jesus de Nazareth (tv-film)
— 2215 Suivez Lecoq (vanete) —
2310 Les carnets de l'aventure
(dok) - 2335 Nieuws

FR 3
1910 Nieuws — 1920 Regionale
aktualiteiten — 2000 Les jeux de
20 heures (spel) — 20 30 Les quatre filles du docteur March (tv-film)
— 2200 Nieuws - 2220 Cine regards (filmmagazine)

BBC1
1740 Rolf on Saturday - 1810
Wonder woman (f) - 1900 All
creatures great and small (fJ —
1950 Val Doonican (show) —
2035 Dallas (fJ - 2205 Nieuws
en weertjencht — 2215 Match of
the day (sport) — 2315 Saturday
night at the Mill

BBC2
1530 Ballad of Josie (f) - 1915
Nieuws, sport en weert>encht —
1930 Discovenes - 2205 Koncert — 2Z315 Nieuws en weerbencht — 2320 The left-handed gun
(tot 1 05) (western)

RTB
15 00 Sluiting van de koolmijn van
Blegny-Trembleur (reportage) —
1830 Folllies (show) 1910
Waalse gewestelijke aktualiteiten
— 19 30 Nieuws — 19 55 Le jardin
extraordinaire (natuurdokj —
2025 Les mserables (film) —
21 55 Risquons tout (speD - 22 50
Nieuws

ARD 1
1800 Nieuws — 1805 Duitse
voetbalkompetitie — 1900 Blickpunkt Dusseldorf - 1922 Sonne,
Wem und harte Nusse (f) - 2000
Nieuws — 2015 Das Schlossgespenst (tv-spel) — 21 45 Nieuws
— 22 05 Keine Fragen mehr (kabaret) — 2335 Shoot out - Abrechnung m Gun Hill (western) — 1 05
Nieuws

ZDF
1635 Die Muppets-show — 1705
Nieuws — 1710 Landerspiegel
(nieuws) — 1900 Nieuws —
19 30 Over alleenstaanden met kinderen (dokJ — 2015 Musik ist
Trumpf (tv-koncert) — 2155
Nieuws — 2200 Sport-Studio —
2315 Cartouche der Bandit (film)
— 050 Nieuws

D 3
1915 Sport im Westen - 1955
Regionaal nieuws
— 2000
Nieuws — 2015 C ^ i fan tutte
(opera van Mozart)

RTB

1520 Vivre a Jenjsalem
1650 Musique Canadieni
re) — 17 00 La mason
17 25 Sportuitslagen —
jeux olympiques reflet d«
(dok) - 1825 A la Belg
(retro) - 1855Tintn(f)
Sportweekend — 193(
— 1955 Zygomaticorar
te) - 2120 Une'familie
— 2230 Nieuws en laat
benchten

ARD

1230 Oud-Chmese kuitu
wan — 1300 Het ruiter
Winkler (dok) 13
Kaempfert (koncerO
Land ohne Wiederkehr
Die Magier sind unter i
chelshow)
2000 N
2015 Sommergaste (TV
2220 Nieuws - 2225 C
ber USA (dok) - 235!

ZDF

9 30
Programma-over2
1505 De geheimen van
mies (dok) - 1550 N
1555 Die Tolkuhnen Mai
ren fliegenden Kisten
1815 Die Sport-Repoi
1900 Nieuws - 2000 1
im Hut (Dne verhalen)
Nieuws — 21 25 Crete ^
film) —23 05 Superhits c
stars (Countrymuziek)
Nieuws

03

1900 Rockpalasl - IS
im Westen - 1955
nieuws — 20 00 Nieuws
Mem Tagebuch (f) — 2
landsstudio

ITV
1030 Tiswas (vanété) - 1230
Sportmiddag — 1705 Nieuws —
1800 The Bee (Sees Special —
2000 bedjeswedstnjd - 2100
Showjumping — 22 00 Nieuws —
2215 A Man called Intrepid (TVfilm) — 000 Regionaal nieuws. —
005 Barney Milter (comedyserie)

LUX

17 00 Pans si tu veux (n
— 1730 Reins phares
1900 Nieuws - 2000
maison dans la praine (f.
La Tunique (film)

F1

NED. 2
1545 Wielrennen (Amster GoW
Race) - 1825 Teleac - 1855
Nieuws — 18 59 Rpo in West Best
(fJ — 1925 Leven en overleven
(natuurdok) — 2000 Nieuws —
2027 Reunie (fJ - 2052 Mike
Burstyn show — 2200 Achter het
nieuws — 22 30 Haar verliezen (tvfilm) - 2320 Voetbal '80 - 2355
Nieuws

dam (dok) - 2030 Hurr
verbond — 20 35 Nieuws
VPRO-cmema - 21 IOC
nkanische Freund (thr
2315 Nieuws

1530 Sports premiere
Commissaire Moulin po
aire (f) - 1925 Maga
dieren (dok) - 2000 N
2030 Le distrait (film) gorsk la grande pèque
(Reportage) - 2245 N

BRT
915 Doe mee — 945 Protestantse eredienst uit Berlijn — 1045
Romance opus 50 (Beethoven) —
11 00 Euchanstievienng voor Pasen (vanuit Zwitserland) — 12 00
Pauselijke zegen Urbi et Orbi —
12 30 Nieuws voor gehoorgestoorden — 1400Voorboerentumder
— 1430 Handel en wandel (Open
SchooD — 1500 Sesamstraat —
1525 Zwanen (f) - 1610 Studio
vnje tjd — 1710 Sportuitslagen
— 1715 Doelwit Olympische Spelen - 1830 (3edeon (O - 1835
Kunstnjden op de schaats (reportage) - 1945 Nieuws — 2000
Sportweekend — 2030 Het land
van de glimlach (operette) —
2210 Handen (reportage) - 22 35
Nieuws

NED 1
1030 Paasfeest in Rome — 11 15
Paastoespraak en zegen — 1630
Teleac — 1700 Paasdienst —
17 57 Een bencht van de wilde ganzen - 1830 Teleac - 1900
Nieuws - 1905 Ei, ei - 1910
Lassie (f) - 1935 U zij de glorie
— 2020 Ja natuurlijk (kwis) —
21 50 Ander nieuws - 2235 Voor
wie dit hoort (poëzie) — 2250
Nieuws

NED. 2
1530 Nieuws — 1535 De jagers
van heT nf (film) — 1705 Twee
eenakters in zwart-wit (Laurel en
Hardy) - 1740 Klem (Info) 1750 Geglinster aan de hemel
(dok) — 1840 Sesamstraat 1855Cinevisie - 1920 Sprekershoek — 1930 Groeten uit Rotter-

F2

1900 Stade 2 (Sportre
- 2 0 00 Nieuws - 2 0 3 !
Nazareth (TV-film) chevauchee de I or(dok
Grande parade du jazz
Nieuws

F3

2000 Rire et sounre au
lace - 20 30 Londen (R
- 21 25 Nieuws - 21
d e f r 3 - 2235Unenui
(film)

BBC1

1000 See-Saw voor kir
13 35 The 60 70 80 Sho\
Beside the sea — 145
- 14 55 The Blue Bird (I
Eurovisiesongfestival
Bugs Bunny Easter S
1755 Multi (kiloured S
Awards - 1900 Antic
(show) — 2015 The SO
SIC (film) - 2315 Ever
ter Special — 005 Ins
(dokJ

BBC2

2015 Call my bluff (spel
World about us (dokJ vely Arts - 2240 Seai
(dokJ

ITV

12 30 Tough Near the Ti
dokJ — 1300Denieu\\
schop van (^nterbury (j
1330 Film - 1455
nieuws — 1530 Voetb
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— 2030 Humanistisch
20.35 Nieuws - 20.40
ia. — 21.10 Der AmeFreund (thriller). —
'S.

a Jerusalem (dolO. —
ue Canadienne (folklo) La maison timide. —
jitslagen. — 17.30 Les
(ues, reflet de l'histoire
.25 A la Beige epoque
3.55Tintn(0. - 19.00
•nd. - 19.30 Nieuws,
/gomaticorama (varié) Une'familie CTV-film).
suwsen laatste sport-

)hinese kuituur op Tai00 Het ruiter-echtpaar
ok). 13.40 Bert
(koncert). 14.40
Wiederkehr. - 19.00
sind unter uns (Goo20.00 Nieuws. —
nergaste (TV-speO. —
re. - 22.25 Derby-Fielok). - 23.55 Nieuws.

ramma-overzicht —
sheimen van de mum— 15.50 Nieuws. —
sikühnen Manner in ihden Kisten (film). —
Sport-Reportage. —
/s. — 20,00 Kaninchen
ie verhalen). - 21.20
>1.25 Grete Minde CTV6 Superhits der Superntrymuziek). — 0.35

- 19.45 Sport
. — 1955 Regionaal
20.00 Nieuws. - 20.15
•uch (f). - 21.00 Aus-

si tu veux (reportage),
leins phares (film). —
VS. - 20.00 La petite
s la prairie (fJ. — 21.00
(film).

ts première. — 18.00
e Moulin, police judicl1925 Magazine over
). — 20.00 Nieuws. —
,trait(film). - 21.50 Zaande pèque en URSS
). — 22.45 Nieuws.

3 2 CSportreportages)
iuws. — 20.35 Jésus de
TV-film). - 22.15 U
ï de lor (dok). - 22.40
•ade du jazz. — 23.15

st sounre au Ckjmic'Pa50 Londen (Reportage),
euws — 21.40 L'invité
•2.35 Une nuit è l'Opéra

5aw: voor kinderen. —
0,70,80 Show. - 1425
sea — 14.50 Nieuws,
e Blue Bird (f). - 16.30
ngfestival. — 17.05
iy Easter Special. —
Ckiloured Swap Shop
19.00 Antiques Road
20.15 The sound of mu- 23.15 Everyman Eas. — 0.05 Inside Japan

Engeland. — 16.30 Showjumping.
— 17.30 De nieuwe avonturen van
Oliver Twist (f). — 18.30 Nieuws.
— 18.45 The Lion, the witch and
the Wardrobe (film). - 21.00 The
Light at the edge of the worid (film).
— 23.15 Kultureel magazine.

Maandag
BRT 1
15.30 Heroes of rock and roll (kompilatiefilm). — 17.05 Allemaal beestjes (reportage). — 18.00 Gedeon
(fJ. — 18.05 De terugkeer naar de
apenplaneet (SF-fJ. - 18 30 Open
School. - 19.30 Kijk uiti - 19.45
Nieuws. — 20.10 Dubbel dobbel.
— 20.55 Esmoreit (tv-spel). —
21.55 Ouders van Spina-Bifida-kinderen (reportage). — 22.35
Nieuws. — 22.45 Tennis (repwrtage).

NEP. 1
15.30 Nieuws. — 15.35 Toen de
egels groter werden (tekenfilm). —
16.00 Van gewest tot gewest —
18.30 Sesamstraat 18.55
Nieuws. — 18.59 Studio Sport —
19.50 Nee, schat nu niet (teater).
— 21.35 Nieuws. — 21.55 Kieskeurig (konsumentenrubriek). — 2225
Robert Long. Homo sapiens. —
23.00 Nieuws.

h Near the Top (natuur1.00 De nieuwe aartsbisCanterbury (portret). —
. — 14.55 Regionaal
15.30 Voetbal in Zuid-

19.00 Manége frei (reportage). —
19.55 Regionaal nieuws. — 20.00
Nieuws. — 20.15 Warum Christen
glauben. — 22.00 Sao Bernardo
(film).

LUX.
19.00 Nieuws. 19.45 Entre
chiens et chats (dokJ. — 19.55
Nieuws. - 20.00 Sam et Sally (f J.
— 21.00 Lilly, aime-moi (film).

BBC1
1820 Tekenfilms. - 18.30 Disney
Time. — 22.10 Mastermind International (spel). — 23.00 Nieuws en
weerbericht — 23.10 Some like it
hot (fJ.

BBC2
21.15 Mart Caine show. - 22.00
Yes minister. — 22.30 Journaal en
weerbericht — 2320 Russian: larv
guage and people. — 23.45 Newsight: aktualiteiten.

ITV
11.25 Clapperboard (filmmagazine). - 13.00 Nieuvw. - 13.05
Sportmiddag. — 16.15 Dublin Irish
Grand Nattonal. — 16.50 Showjumpina - 17.00 Worstelen. - 18.10
Nieuws. — 18.15 Billy Smart's
Paascircus. — 20.30 That's Entertainment (montagefilm).

Dinsdag

NEP. 2
18.55 Nieuws. — 18.59 Doctor
Snuggles (fJ. — 19.05 Avro's Toppop. — 20.00 Nieuws. — 20.17 Wie
van de drie? (speO. — 20.50 Frans
op zijn Brusse. — 20.55 Veertig karaat (film). — 22.40 Flairck...l (variété). - 2320 Nieuws.

RTB 1
16.30 Peau d'êne (sprookjesfilm).
— 17.50 Laurel en Hardy (kortfilms). — 18.30 Les tambourinaires
du Burundi (dok). - 18.45 LundiSports. — 19.15 Waalse gewestelijke aktualiteiten. — 19.30 Nieuws.
— 20.00 Une femme dangereuse
(film). — 23.00 Twee kinderen
(kortfilm van Godard). - 23.30
Nieuws.

8 APRIL
BRT 1
15.30 Helden uit de bijbel. (FJ —
1620 Een visser op het oorlogspad. (Reportage). — 16.50 Sterren
en hun hobby's. (Reportage). —
18.00 Gedeon. (F J - 18.05 Sesamstraat — 18.30 Loon naar werken?
(Open schooD. — 19.00 Toestand
'80. - 19.45 Nieuws. - 20.10 De
Gong-show. — 21.00 Homofilie:
van maatschappelijk taboe tot individueel geluk. — 21.50 Jij of wij.
(Kwis). - 2ai5 Nieuv«. - 2225
Tennis. (Reportage).

mes. (Gesprek). - 22.10 Ballet
Quadrature. — 22.40 Nieuws.

Mindy (fJ. — Nieuws.

RTB 2

20.15 Suez 1956 (TV-spel).

18.45 De bescherming van landbouwgrond. (Reportage). — 19.55
Musiscope. — 21.05 Tennis. (Reportage). — 22.00 Nieuws.

ARP
16.15 Kulturlandschaften in der
DDR. (Reportage). 20.00
Nieuws. - 20.15 Was bin ich?
(Spel). — 21.00 Panorama. —
21.45 Delvecchio. (FJ - 22.30 Tagesthemen. - 23.00 Dick Cavett
und Lilli Palmer. (Talkshow). —
23.45 Nieuws.

ZPF
19.00 Nieuws. — 1930 Der Kapitan. (FilnrO. - 21.00 Heute-joumal.
— 2120 Wo sind Sie geblieben,
was haben Sie erreicht? (Reportage). - 22.00 Dodeska^Jen - Menschen im Abseits. (Film). — 0.15
Nieuws.

P. 3
19.45 Regionaal nieuws. — 20.00
Nieuws. — 20.15 Landesspiegel.
(Reportage). — 21.00 Momente. —
21.15 Familienrat (Reportage). —
21.45 Nachfrage. - 22.30 Medisch
magazine. — 23.15 Nieuvi/s.

LUX.

20.00 Les jeux de 20 heures (spel).
— 20.30 Pas de probième (film). —
22.35 Nieuws.

ARP
15.15 De Duitse alpinistenklub (reportage). — 16.00 Das Hoffkonzert
(musicaO. — 19.00 Die Sportschau.
- 20.00 Nieuws. - 20.15 Tatort
(fJ. - 21.50 Nieuws. - 21.55 Bachianas Brasileiras (dokJ. — 22.20
Nieuws.

12.00 Camelot - 14.35 Der König
von Namia. — 15.20 Das bin ich
und das bist du (humor). — 16.05
Eldorado: de droom van goud (reportage). — 16.58 Nieuws. —
17.00 10e woridcup der professionals (danstornooO. — 19.00
Nieuws. — 19.15 Was fallt ihnen zu
Ostern ein? — 19.30 Anneliese Rothenberger stellt vor (jonge artiesten). - 21.35 Nieuws. - 21.40 Der
Pnnz und die Tanzerin (film). —
23.30.
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NEP. 2
18.55 Nieuws. - 18.59 Zes kilo
koffie voor een kapmes (dokJ. —
1925 Kenmerk. - 20.00 Nieuws.
- 2027 Socutera - 20.32 Countdown (pop). — 21.10 Tbnilseekers
(dokJ. - 21.35 A man called Sk)ane (fJ. - 2220 Bij gebrek aan beter... (jeugdmisdaad).

ZPF 2
1820 Explosie in Texas Oty (reportage). — 19.00 Nieuws. — 19.30
Duitslands scheidsrechters (reportage). — 20.15 ZDF-Magazin. —
21.00 Heute-Joumal. — 2120 Die
Stressen von San Francisco (fJ. —
22.10 Volkskeri<en op de dool. —

A 2
20.00 Nieuws. — 20.40 Jésus de
Nazareth. (TV-film en debat). —
23.30 Nieuws.

FR. 3
19.10 Nieuws. — 1920 (^westelijke aktualiteiten. — 20.00 Les jeux

de 20 heures. (SpeD. - 20.30 Panique en plein ciel. (Film). — 22.10
Nieuws.

BBC1
19.50 Bugs Bunny (tekenfilm). —
20.00 Young musk;ian of the year.
- 20.35 Ufe on earth (dokJ. 21.30 Time of my Me.

NEP. 1

BBC2

18.55 Nieuws. - 18.59 Kinderkrant — 19.30 De zwaargewichten. (Natuurfilm). — 19.55 Religieuze muziek. — 20.50 Tijdsein. (Info).
— 21.24 Ten slotte. (Meditatie). 21.35 Nieuws. - 21.55 Panoramiek. — 22.15 Panamarenko.
(DokJ — 22.55 Nieuws.

22.00 A question of guilt — 22.30
Yesterday's witness USA. — 2320
Top Gear: informatieve reeks.

17 45 Laurel en Hardy. (Kortfilms).
- 18.30 De Provence. (Reportage). — 19.15 Waalse gewestelijke
aktualiteiten. — 19.30 Nieuws. —
19.55 Messieurs les ronds de cuir.
CTV-film) - 2120 Parole d'hom-

NEP. 2

1920 Gewestelijke aktualiteiten. —
19.44 Les inconnus de 19 h 45.
(SpeD. - 20.00 Nieuws. - 20.30
Louis XI. (TV-film). - 21.35 La fête
a Boris. (Variété). — 23.05 Nieuws.

P3
19.00 Tier-Report — 19.45 Regionaal nieuws. — 20.00 Nieuws. —
22.05 Tiger-Hai (avonturenfilm). —

LUX.

F3

RTB 1

18.55 Nieuw«. — 18.59 Zing met
ons mee in._ vanété. — 19.50 Finale
in Beriijn (spk>nagefilm). — 21.37
Nieuwa — 21.55 Artsenij Onfo). —

TFJ

A2

18.55 Nieuws. - 18.59 Sinbad de
zeeman. (FJ — 19.25 De Muppetshow. - 2000 Nieuws. - 2027
Buddenbrooks. (FJ 21.30
Brandpunt Onfo). - 22.05 Het verdwenen water van de Nijl. (DokJ
— 23.05 Nieuws.

NEP. 1

17.45 Laurel en Hardy (kortfilms).
— 18.30 De Azurenkust (reportage). — 19.15 Waalse gewestelijke
aktualiteiten. — 19.30 Nieuwa —
20.15 Le crinne de l'Orient-Express
(fHm}. — 2220 Le carrousel aux
imagea — 23.05 ivJieuws.

20.00 Nieuvw. — 20.35 Variété
(show). — 21.40 Dinosaurussen
(dokJ. — 22.40 Nieuvire.

NEP. 2

BRT 2
20.10 Première. — 21.00 Molière
(tv-film). — 21.50 Liedjes voor Den
Haag (promotie).

1855 Nieuws. - 18.59 De TROStop-50. - 20.00 Nieuws. - 2027
Dubbelspel (speO. - 21.30 Derrick
(fJ. - 22.45 Aktua tv. - 23.40
Nieuws.

19.44 Les inconnus de 10 H 45
(spel). — 2000 Nieuws. — 20.30
L'inspecteur mène l'enquéte (TVspeO. — 22.03 Literair magazine. —

BRT 2

1530 Helden uit de bijbel (fJ. —
16.05 Mama, ik wil een hond (reportage). — 16.35 Circus. — 18.00
Gtedeon (fJ. — 18.05 Agenda —
18.35 De scfielmenstreken van
(Som (fJ. - 1900 Lachertjes Ocortfilms). — 19.05 Sporttnbune. —
19 45 Nieuws. - 20.10 Relaties (fJ.
— 21.00 Panorama — 21.50 Men
noemde haar Mozes (tv-speO. —
23.25 Nieuws.

20.00 Jacob et Joseph CTV-film). —
20.55 Au nom de la loi (info). —
22.05 L'homme et la musique. —

RTBl

F1

20.10 Allennaal beestjes. (Reportage). — 20.45 Getrouwde mannen.
(Film).

BRT 1

RTB 1

13.00 Nieuws. — 13.35 Les aventures de Marco Pok» (film). — 15.15
Colette Renard (variété). — 15.40
Cet heritage qui est Ie notre. —
20.00 Nieuws. — 20.30 La bande é
papa (film). - 22.00 Portrait Fernand Raynaud (variété). - 22.52
Nieuv^re.

F 3

15.30 Zeevogels voor de Schotse
oostkust (dokJ. — 15.55 Captain
Caveman (fJ -16.05 Chiffy Kids.
- 1625 Barbapapa (fJ - 16.30
Emily en de dne oude dames (tekenfilmpje). — 1643 Boudewijn en
Retemel in de winter (poppenfilm).
— 16.50 In de dierentuin. — 16.57
De film van Ome Willem. - 18.30
Sesamstraat — 18 45 Toeristische
tips. — 18.55 Van gewest tot gewest — 19.50 Politieke partijen. —
20.00 Het komt allemaal wel in orde
(TV-filnrO. - 21.37 Nieuws. 21.55 Panoramiek. - 2225 Studto
sport — 23.10 Nieuws.

19.00 Nieuvire. - 1929 Le coffrefort (spel) — 19.45 Entre chiens et
chats (dokJ. — 19.55 Nieuws. —
2000 Hitparade. — 21.00 Les tuniques écariates (film).

Peter Falk, Ben Gazarra en John
Cassavetes in de psychologische
film HUSBANDS
BRT II, dinsdag 20.45 u.
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NEP. 1

16.15Esgehtmirwiedir(show) —
17.50 Nieuws. — 18.00 Der Preis
der Macht (fJ. — 20.00 Nieuws. —
20.15 Strafsache gegen F. (tv-spel).

FJ

19.15 La Belgique vue du clel (reportage). — 19.45 Top club (variété). - 20.00 Nieuws. - 20.35 Jésus de Nazareth (tv-film). - 22.15
De veertiende eeuw (dokJ. —
23.10 Nieuws.

Donderdag

ARP

19.55 Wallonië immediate (reportage). — 20.25 Tennis (reportage). —
2^00 Nieuws. — 2220 Tennis (reportage).

A 2

BRT 2

18.40 Spelprogramma - 19.00
Nieuws. — 19.45 Entre chiens et
chats. (DokJ — 19.55 Nieuws. —
20.00 L'Homme qui valait 3 milliards. (FJ — 21.00 Une ravissante
idiote. (Film).

RTB 2

ZPF
ny bluff (spel). - 20.15
jtus(dokJ. - 21.40Li- 2 2 4 0 Sean O'Casey

P 3

20.00 Les jeux de 20 jeures (speO.
— 20.30 Les misérables (film). —

BBC1
18.55 Nationwide. - 19.55 With
this nng (film). — 21.30 Potter. —
22.00 Journaal en weerbericht —
2225 The Risk Business. - 23.00
Sportsnight

BBC2
1955 Mastergame (speD. - 2025
Nieuvire en weerbencht — 20.35
Chronkïle: recued from the Nile. —
21.25 Arena O^unsO. - 22.00 Sean
O'Casey.

ITV
15.00 MkJdagmagazine. — 18.45
Nieuvyrs. — 19.00 Regionaal magazine. — 20.00 Emmerdale Farm (f).
- 21.00 Circle Osmplex (triller). -

Woensdag
9 APRIL
BRT1
15.30 Leven met je lichaam (Open
school). — 15 55 Helden uit de bijbel (fJ. - 16.30 Tip-Top - 1815
Gedeon (fJ. — 18.20 Lachertjes
(kortfilms). - 1825 Alias Smith
and Jones (fJ. — 19.17 Standpunten (VU). — 19.45 Nieuws. —
Voetbal (Europacup). — Mork en

ARP
16.15 Hausmütter heute und ihre
Zukunft (reportage). - 17.00 Ti
(dokJ. - 17.50 Nieuws. - 20.00
Nieuws — 20.15 Gesprek met
bondskanselier Schmkjt — 21.00
Musikladen. Internationale tv-diskoteek. — 2Z00 Verstehen sie
spass'' (vertxjrgen camera). —
22.30 Tagesthemen. - 23.00 Pierre Teilhard de Oiardin (dokJ. —

ZPF
19.00 Nieuws - 19.30 Udo Jürgens — ein Mann und seine Lieder
(show). — 21.00 Heute-Joumal. —
2120 Dragutin Tnjmbetas (dokJ.
— 22.05 Deutschland-Geschichten
(tv-film). - 23.35 Nieuws.

P 3
19.45 Regionaal nieuws. — 20.00
Nieuws. — 2015 Schach dem Teufel (film). - 21.45 Pdibek debat 22.30 Medisch magazine. — 23.15
Nieuws.

LUX.
19.00 Nieuws. 19.45 Entre
chiens et chats (dokJ. — 19.55
Nieuws. — 20.00 Starsky en Hutch
(f J. — 21.00 L'étemel retour (filnrO.

TF 1
20.00 Nieuws. — 20.30 Les visiteurs (SF-fJ. — 2128 Aktualiteitenmagazine. — 22.30 Nieuws. —
22.40 Terreur dans la nuit (thriller).

A2
20.00 Nieuws. — 20.35 Un bateon
en forêt (tv-film). - 22.50 I Musici
spelen Mozart en Brahma — 2320
Nieuwa

FR. 3
20.00 Les jeux de 20 heures (speD.
— 20.30 Les misérèbles (film). —

ITV

BBC1

13.30 De geschiedenis van de fotografie (dokJ. — 14.00 Nieuws en
regionaal nieuws. — 15.00 Middagmagazine. — 16.15 Mensen uit de
showbiz (reportage). — 18.45
Nieuws en reg. magazine. — 20.00
Onverwachte gasten en verrassingen (variété). — 21.00 Death of a
princess CTV-film).

18.55 Nationwkte. — 19.50 Young
musician of tfie year. — 2020 Top
of the Pops- popshow. — 21.30
The real thing. — 2225 The executk)ner: tv-spel.

PRECISIA
kleuren-tv
PROGRAMMA'S
DIREKT
TE K I E Z E N

BBC2
22.090 A questton of guilt: (Constance Kent — 22.30 M a i alive- reportage — 23.45 Newsnight (akt).

ITV
16.45 Vedetten van vroeger vertellen. — 1715 The Atlantic Queen Incident (SF-fJ. — 18.45 Nieuws en
regionaal magazine. — 21.30
Aktualiteiten in beekJ. — 23:00
Nieuws en regionaal nieuws. —
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Los Desatros de la Guerra
In de Deutsche BibliothekGoethe Institut Brussel wordt
momenteel een keuze uit het
grafisch werk van Otto Dix
tentoongesteld onder het motto
«Der Krieg> (de oorlog). Het is
een sterk aangrijpend défilé
van doden, stervenden en al
dan niet verminkte of
gemerktekende overlevenden
van de wereldoorlog I, die men
niet beter kan omschrijven dan
als kollektieve waanzin.
Onwillekeurig denkt men bij deze
etsen aan Goya en diens reeks
prenten «los desastros de la guerra» (de gruwelen van de oorlog).
Ook duiken de namen op van Jules De Bruycker (wiens machtige
prenten als «de dood in de loopgraven», «de dood klept over
Vlaanderen» e.d.m. onvergetelijk
blijven) of van Georg Grosz
(wiens «dikke nekken» ook bij Dix
opduiken, evenals de wangedrochtelijke prostituees). Maar
Dix is in de eerste plaats Dix, een
expressionist, die als zodanig te
weinig gekend is buiten Duitsland,
een onbekendheid die hij zeker
niet verdient.
W e gaan met hem op een hallucinante tocht langsheen of in de
loopgraven en het noman's-land
van 1914-18, met de verhakkelde
lijken, gestikte soldaten in de modder of het gas of de panische
angst van zwaargewonden of in
de prikkeldraad hangende gesneuvelde soldaten. W e zien ze
ook met rust achter het front, erbarming, vergetelheid of schrale
en bedrieglijke troost zoeken bij
de vrouwen (evenals een veel
voorkomend tema bij Grosz). In de
nachtmerrie schuiven de bomkraters te Langemark voorbij, of vallen ook de ons vertrouwde namen
van Houthulst en Wijtschate. Het
zijn — afgezien van het makaber
onderwerp — stuk voor stuk
heerlijke wit-zwart bladen, meestal
scherp en hoekig, soms verdoezeld tot aqua-tint of eenvoudig
schaduwloos, maar met spankracht gestoken.
Otto Dix is c a . de auteur van het
grote schilderij Vlaanderen (1936)
— thans in de Nationalgallerie te
West-Berlijn) en van meerdere
schilderijen alle met de verschrikkingen van de oorlog en zijn nasleep tot onderwerp. Voor zijn
schilderijen en etsen maakt hij tussen 1915 en 1918 niet minder dan
600 tekeningen. Otto Dix trok in

1914 als vrijwilliger naar het front
niet naar hij zelf zegt «uit vaderlandsliefde» dan wel «uit nieuwsgierigheid»... Dix is een scherp
waarnemer «die alles wilde zien».
Paul Westheim vergeleek hem
dan ook met Flaubert, die ook «al-

les optekende, ook de details». Dix
is een ooggetuige, die meer ziet
dan aanvoelt en het geziene
krachtig en wel eens krampachtig
weergeeft.
Maar uiteindelijk spreekt ook het

hart, vol mededogen met het ellendig stukje mens aan het front, in
het lazaret of met «verlof» in het
bordeel.
Met de tien laatste bladen loopt de
oorlog ten einde, de veldslag ontaardt in massamoord, zij die naar

huis terug kunnen, worden steeds
minder talrijk, het laatste woord
spreken de doodshoofden.
Otto Dix overleed te Singen op 78jarige leeftijd. Hij studeerde te
Dresden en maakte dan de oorlog
mee eerst in het Westen dan aan
het Russische front. Hij begint in
1920 te etsen, neemt deel aan de
Dada-beweging en gaat dan naar
Düsseldorf, waar hij als meesterleerling een eigen atelier krijgt. Hij
wordt leraar aan de Kunstakademie te Dresden en in 1931 lid van
de Pruisische akademie. Na de
machtsovername
door
Hitler
wordt Dix als ontaard kunstenaar
gebrandmerkt en wordt hij als leraar ontslagen. Hij mag niet meer
schilderen, doch negeert dit verbod. Al zijn werken in de Duitse
musea worden in beslag genomen. In 1946 hervat hij zijn artistieke bedrijvigheid, wordt hij opnieuw lid van de kunstakademie te
Berlijn, maakt reizen naar ZuidFrankrijk en Italië, ontvangt meerdere Duitse en buitenlandse onderscheidingen, o.a. de RemJjrandtprijs van de Goethe-Stichting. Hij overlijdt een jaar later.
(R.C.)

, <
^^

Dit is de titelbladzijde van de catalogus Otto Dix: een ets van het front in
Vlaanderen; met zijn bomtrechters
net een maanlandschap.

Rob De Nijs, een eenzame reis
De man van «Malle babbe» en
«zuster Ursulla» en «het werd zomer», de grijsgedraaide seizoenhit
in 77, is terug in het land. Met een
uitstekende nieuwe elpee, en niet
minder dan 21 optredens gespreid
tot het einde van de vakantiemaanden. Rob de Nijs heeft sedert
een vijftal jaar een zeer eigen
plaats ingenomen in de Nederlandstalige show-bizz. Mikkend op
«betere» teksten en dan toch geen
cabaretier, maar gewoon liedjeszanger zonder al te veel in de
smartlap te verzeilen. En toch gaat
het meestal over liefde, het zoeken naar warmte, en over eenzaamheid. Met dit laatste start ook
deze elpee «Met je ogen dicht»
(op EMI-LA-062-26450), en wel
met een vertaling door Joost NuisI
van Cliff Richards reuzenhit «Miss

you nights», voor Rob «Nu de
nachten nog». Opvallend is voor
deze plaat dat er weinig originele
en nieuwe nummers op staan, en
Rob weloverwogen vooral uit het
Engelstalige
repertoire
putte.
Zoals onder meer het reeds door
Art Garfunkel bezongen «What a
wonderful world», van Cook en
Herb Alpert, in «Wat een waanzin»
vertaald, en door Rob tot een der
beste van de plaat gebracht. De
vlekkeloze produktie van Gerard
Stellaard, die ook de fijne orkestratie en arrangementen schreef,
neemt dan ook een leeuweaandeel voor zijn rekening. Een opkomende ster in zowat zelfde stijl is
Benny Neyman, die voor Rob de
vertaling van David Gates «Alleen
is maar alleen» waar maakte en de
singelhit wordt van deze schijf, en

zaterdag 29 maart, 16 uur. De
mis is opgeluisterd door plaatselijke koren en ensembles. Na
de viering zal Mw. MaeyaertCambien een tentoonstelling
openen met religieus werk van
Van GuchL Deze tentoonstelling loopt tot en met donderdag
10 april. De expositie is open
elke dag van 7 tot 19 uur. Dit sobere gebeuren wordt afgerond
met een orgelkoncert door Robert Deleersnyder op donderdag 10 april om 20 u. 30 in de
Sint-Walburgakerk Op het programma staat Bach.

• Tot 17 april stelt Robert
Sioncke tentoon in het Gasthof
Brittania, St-Baafsplein 28 te
Gent
• In de Galerij Adriana, Kraekermolen, Beekstraat 13, ab
Thorn 6017 tentoonstelling van
• Belgische nai'even» Jean Marie, Ben Baerten, Wim Van Rompuy. Tot en met 20 april. Open
vrijdag, zaterdag en zondag van
14 tot 18 u. en volgens afspraak
(fel. 04756-2487 Thorn Nederland).
• In de ASLK Galerij te Brussel, Kreupelenstraat worden ca
150 affiches tentoongesteld onder de titel «De affiche als
kunstvorm in België 19001980». Dagelijks van 10 tot 18 u.
ook tijdens de weekends.

B-kant ook sfeervol inzet. Rob zelf
hierover: «Vele mensen voelen
zich gelukkig met trieste liedjes,
omdat ze er zich in herkennen. Iedereen kan erbij zijn eigen film afdraaien». Joost NuisI is boven de
Moerdijk een erkend woordkunstenaar en velen deden reeds op
hem een beroep als tekstdichter.
Hij staat ook op deze plaat in voor
«Hier in dit hotel», eenvoudig maar
fijn verwoord, en tekent voor Alex
Harveys «To make my life beautiful», als «Liever dan lieveling» meteen een tweede singelkans voor
Rob, en ook het afsluitende «Foto
van vroeger», een zeer herkenbaar Udo Jurgenswerkje. Nummers waar Rob zich omwille van
tekst en zeer melodieuze muziek
helemaal kan inleven. Dit gaat uiteraard ook op voor «Zeven da-

gen», het enige nummertje dat
Rob zelf schreef. «Ik had er een
achttal gemaakt, maar slechts dit
paste in het koncept van deze
plaat» was Robs antwoord op het
waarom. Hopelijk neemt hij volgende keer de kans waar meer
van zichzelf te laten horen. Het ingroeven van nummers als «roze
droom» van Serge Lama en «Wat
was het waard» van Sardou is een
gevaarlijke onderneming, en omwille van de hardere teksten en
muzikale aanpak lijken het ook
liedjes waarmee Rob de meeste
moeite had. De sterkte van de originele chansons kan hij moeilijk
aan, maar weet met een Boudewijn-de Groot-aanpak er zich «met
water en bloed» doorheen te sleuren.
Serglus

galerij
# Van 17 maart tot 20 april
worden de aanwinsten van het
Plantin Moretusmuseum van de
jongste vijf jaar tentoongesteld,
in het Stedelijk Prentenkabinet,
Vrijdagmarkt 23. Er zijn werken
van Jos Hendrick, Alfred Ost,
Walter Vaes, Guiette, Gentils en
enkele oude meesters. Kleine
catalogus gratis. Dagelijks van
10 tot 17 u. (behalve maandag).
# In de galerij Declercq, Lippenslaan 159 te Knokke-Heist,
stelt Raoul De Keyser tentoon,
van 22 maart tot en met 20 april.
Opening zaterdag 22 maart van
16 tot 20 u.
# Op 14 januari overleed José
Van GuchL Ver van Veurne is
een vriend van deze stad, een
groot schilder, een groot man
heengegaan. Om dit verlies
voor Veurne, om de figuur Van
Gucht, toch even te belichten
hebben de stad Veurne en Hugo
Godderis beslist het volgende
te organizeren:
Nadienst Walburgakerk Veurne
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9 Van maandag 31 maart tot
zaterdag 19 april open deur op
de universitaire campus te Diepenbeek. Tentoonstelling van
Kunst met Glas, waaraan zestien kunstenaars deelnemen.
Opening zaterdag 29 maart te
17u. met inleiding door kunstcriticus Hector Waterschoot
• Van 4 tot 18 april «Het
kunstpatrimonium van Henegouwen» in de tentoonstellingszaal Grasmarkt 61 te Brussel.
Van 10 tot 17 u.

• Van 28 maart tot 18 mei worden in het provinciaal Begijnhof
te Hasselt, Zuivelmarkt 33, de
kunstwerken, verworven door
het Rijk in 1978-79 tentoongesteld. Dagelijks van 9 u. 30 tot
12 u. 30 en van 13 u. 30 tot 18 u.
Gesloten op maandagen en op
6 april, 1 en 15 mei.

• Van 17 april tot 14 mei heeft
in het Paleis voor Schone Kunsten te Charleroi de tentoonstelling plaats van August Sander «Foto's van de samenleving
in de dertiger jaren». Dagelijks
van 11 tot 19 u. Er worden 118
foto's geëxposeerd.
• In het Goethe Instituut Belliardstraat 58 te Brussel heeft
van 17 april tot 10 mei a.s. de
tentoonstelling plaats «Vier
eeuwen populaire Europese
grafiek» stammend uit de verzameling Giinter Böhme, de trouwens op de opening zal aanwezig zijn (woensdag 16 april om
18U.30).
• Van 4 tot en met 15 april
stelt glazenier-graficus Antoon
Vermeylen tentoon in de
gemeentelijke tentoonstellingszaal van Borgerhout Turnhoutse Baan 92. Deze geboren Antwerpenaar werd reeds herhaaldelijk onderscheiden. Behalve
gebrandschilderde ramen stelt
hij tekeningen, pastels, lino's en
houtsneden ten toon. Dagelijks

van 10 tot 18 u. (zaterdag en
zondag) en van 13 u. 30 tot 18 u.
andere dagen.
• Van 30 maart tot maandag 7
april stelt kunstschilder Carolus Paepen tentoon in De Oude
Post Markt te Mol, dagelijks
van 14 tot 18 u. Tel. 014-31.28.41.
9 In Kunstforum te Schelderode (Merelbeke) wordt van 12
april tot en met 29 juni een internationale tentoonstelling gehouden «Flora In Arte» die een
keuze omvat van schilderijen,
gouaches, aquarellen, tekeningen en grafiek (variaties op het
tema bloemen) en waarin werk
wordt getoond van bekende
binnen- en buitenlandse kunstenaars.
• In 't Krekelhof te Gooik tot
13 april, aardewerk van L Paesmans, schilderijen van Ch. Reubens en gebrandschilderd glas
van D. Horemans. Vrijdag en zaterdag van 19 tot 22 uur. Zondag
vanaf 15 u.
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SUCCES KLEDING MEYERS
BOOMSESTEENWEG 35

A A O T S P l A A R

OPEN
ALLE WERKDAGEN
VAN 9 TOT 20 U.
ALLE ZATERDAGEN
VAN 9 TOT 18 U.
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Ronde van eerherstel
Fiorenzo Magni, de leeuw van Toscanië, w a s e r e g a s t in d e 6 4 s t e R o n d e
van Vlaanderen. Zijn naam weekt bij
o n s j e u g d h e r i n n e r i n g e n l o s . In d i e
tijd reden we met gans de familie van
Z u u n naar G e r a a r d s b e r g e n . D e muur.
Een n a t t e g r a s b e r m . R e g e n . W i n d s t o t e n . Een laag w o l k e n d e k . Een m e n s e n z e e . W e w a r e n a m p e r z e v e n . Een
n i e u w e w e r e l d . D e m a s s a h e l d e over.
H i j k w a m uit d e b o c h t A l l e e n . A l zeker van de overwinning. Fiorenzo
M a g n i . D e Italiaan d i e o p d e r u i g e
Vlaamse kasseien harder rijden kon
dan elders. Zijn kalend hoofd. Zijn
s t r a k k e blik. H i j k e e k n o o i t a c h t e r o m .
Driemaal w o n hij de Ronde van

V l a a n d e r e n . A c h i e l B u y s s e d e e d het
h e m v o o r . Eric L e m a n d e e d h e t h e m
na.
Die Fiorenzo Magni zou zondag tijdens de k o e r s gezegd hebben dat er
maar drie echte klassiekers bestaan:
de Ronde, Parijs-Roubaix en LuikBastenaken-Luik. De man
kreeg
o v e r s c h o t v a n gelijk. W a n t d e R o n d e
o n d e r s c h e i d d e z i c h v a n alle v o o r g a a n d e w e d s t r i j d e n . Er w e r d g e s t r e d e n m e t o p e n vizier. Een f e l l e s t r i j d .
Tussen de beste klassieke wegrenn e r s v a n d e z e t i j d . Een s t r i j d o p een
selektief parkoers. O n d e r een prachtig lenteweer.

.WSMIUMIM,K.MMUC^

• AFSCHEID — Maandagochtend
overleed op 66-jarige leeftijd Jesse
Owens. De Amerikaanse kleurling
werd altijd geïdentificeerd met de gepolitizeerde Olympische Spelen van
Berlijn 1936. Met vier gouden medailles (100 en 200 meter, verspringen en 4
X 100 meter) bracht hij Hitler tot wanhoop.
Owens was echter voor alles een atleet met wonderbaarlijke talenten. Hij
koppelde kracht en lenigheid, gratie en
technische perfektie. Hij vestigde een
wereldrekord verspringen (8,13 meter)
dat vijfentwintig jaar lang overeind
bleef. Jaren voor zijn dood al was hij
een legende. Hij was dan ook eregast
op de Olympische Spelen in München.
Op de Spelen van de «wedergoedmaking> mocht de held van Berlijn inderdaad niet ontbreken.
• BESLISSING - In de nationale
zaalsportkompetities zijn enkele beslissingen gevallen. Standard, Fresh
Air, Fleurus en Racing Mechelen zullen
in een soort nakompetitie uitmaken wie
basketbalkampioen wordt Kortrijk,
Okapi Aalst en Willebroek degraderen
naar tweede klasse. Antwerpse, met
Vermeersch, en Tongeren promoveren
naar eerste.
Neerpelt tuimelt uit de hoogste volleybalafdeling. Het Limburgs potentieel
wordt er evenwel niet door aangetast
want Zonhoven promoveert samen met
Turnhout — een gewezen grootheid!
— naar de hoogste reeks. Intussen is
Ruisbroek tot op één overwinning van
de nationale titel genaderd!
De strijd om de handbaltitel beperkt
zich voortaan tussen twee ploegen:

W I J 16/8
4> t«

t>

U

tMVS^i^

Avanti Lebbeke, dat Sasja definitief terugsloeg, en Neerpelt Het is niet helemaal uitgesloten dat beide klubs op gelijke hoogte eindigen. Een testwedstrijd zal dan de beslissing moeten
brengen. Door met 13—11 tegen
Meeuwen te winnen is Kwik nationaal
korfbalkampioen geworden.
• DOLLARS — Na Juan Lozano (bij
de Washington Diplomats) gaat nu ook
Swoit Van der Eist zijn voetbalgeluk in
de Verenigde Staten zoeken. Swoitje
wordt lid van de New York Cosmos.
Het heet dat Anderlecht een bedrag
van om en bij de dertig miljoen zal opstrijkenHennes Weisweiller, de toekomstige
trainer van Cosmos, zou erg op de
overkomst van Van der Eist hebben gestaan.
Volgende week komen wij uitvoeriger
op het Amerikaans voetbal en de transfer van de Anderlechtspeler terug.
Want het staat buiten twijfel dat andere
dan zuivere financiële overwegingen
bij de besluitvorming hebben meegespeeld.
• BRUTAAL - Voorzitter Wouters
van de Belgische voetbalbond zal Cois
Colin van Het Nieuwsblad voortaan
met een scheef oog bekijken. De geblokte Sinjoor bestond het immers in
zijn titel bij het wedstrijdverslag van
Lokeren —Standard het woord «brutaal» te gebruiken. Colin moet toch weten dat de grote bondsbons allergisch
is aan soortgelijk woordgebruik. Het
druist immers in tegen de belangen van
de voetbalsportColin had anders overschot van gelijk.
Er werd op Daknam weer aardig tegen-

De ongerustheid was algemeen. GentGent en Milaan-San Remo gaven aanwijzingen. De beste renners van deze tijd ontliepen elkaar weinig in kunnen en temperament. Dit leidde evenwel niet tot open
strijd. Integendeel. De kampioenen schuwden het gevecht Zij produceerden «betonkoersen». Naar analogie met het voetbal:
betonvoetbal. Cattenaccio op twee wielen.
De Ronde zou desbetreffend uitsluitsel
moeten brengen. Zouden de angsthazen
andermaal beschutting zoeken achter zogeheten taktische tucht? De vrees was
spoedig weggenomen. De eerste «echte»
hindernis maakte stukken. Daniël Willems,
die een dramatisch seizoenbegin t)eleeft,
stapte af op de Kwaremont De grote belofte van vong jaar sukkelt met de gezondheid. Er worden bijgevolg al vraagtekens
achter zijn naam gezet. Dit schijnt ons
evenwel voorbarig.
De Koppenberg zette de besten al direkt
op de eerste rij. Moser en Pollentier. Zij
zouden niet meer wijken. Op de hellingen
nadien kregen zij weliswaar nog tijdelijk
gezelschap. Van renners die stuk voor
stuk bij de elite behoren. Moser, ongetwijfeld de machtigste coureur van zijn generatie, en Polleittier werden in willen en kunnen, in durf en ijver het dichtst benaderd
door wereldkampioen Jan Raas. Toen het
drietal onbedreigd naar Meerbeke oprukte
achtte men de winstkansen van Raas het
grootst Hij zou in de spurt de sterkste blijken. Moser zou in zijn wiel eindigen en Pollentier zou een paar lengten moeten prijsgeven.
Het verliep totaal anders. Pollentier spotte
met het scenario. Bij het Ingaan van de
plaatselijke ronde verwachtte men nog
wel een paar uitlooppogingen van Pollentier. Hij zou wel alles wagen. In de spurt
was hij toch kansloos. Eigenaardig genoeg
bleef Pollentier zitten op de kasseien. Hij
kwam niet uit het wiel. Michel ging er pas

de benen getrapt Er werd naar hartelust geduwd, getrokken, gespuwd en
geslagen. Scheidsrechter Van Langenhove zag zoveel mogelijk door de vingers maar moest toch nog zesmaal
geel bovenhalen.
RWDM —Berchem was eigenlijk geen
haar beter Eenmaal rood. Driemaal
geel. En dan maar zaniken dat de televisie de voetbalsport «kapot» maakt De
bonds- en klubleiders kunnen het niet
genoeg te horen krijgen: niet de televisie, niet de schrijvende of gesproken
pers jaagt het publiek uit de stadions.
Wel de spelers en de trainers. En uiteraard ook de klubbestuurders die ervoor terugschrikken hun verantwoordelijkheid op te nemen.
• BETRAPT-? - Ronald Desruelles
werd betrapt op dopinggebruik tijdens
de Europese indooratletiekkampioenschappen. Ronald won in Sindelfingen
goud in het verspringen (8,08 meter).
Hij zal zijn gouden plak moeten inleveren. Desruelles verklaarde onmiddellijk na de bekendmaking dat het dopinggebruik op een vergissing van de
dokter zou berusten. Anabolen. Mogelijk natuurlijk. Blijft de vraag of de internationale tuchtkommissie daarmee rekening zal willen houden.

hard tegenaan toen hij beton onder de
fiets voelde. In de ultieme kilometers demarreerde hij vijfmaal van achter de rug
weg. Vier keer haalde Moser hem terug.
Eén keer dichtte Raas de kloof. Deze ontwikkelingen bevestigden de verwachtingen. Raas zou vlot winnen. De werkelijkheid was anders. Vlak voor de twee sprinters op hun hoogste toerental overschakelden demarreerde Pollentier zowaar opnieuw. Hij was nog ver van einde krachten.
De twee topfavorieten bekeken elkaar.
Wie Pollentier ging halen was zeker geklopt De temperamentvolle Italiaan en de
beredeneerde
Nederlander.
Pollentier
stoorde zich niet aan hun aarzeling. Hij
reed doodgewoon sneller. Hij bleef buiten
schot
De verrassende afloop gaf voedsel aan
veronderstellingen en gissingen. De konklusies lagen nochtans voor de hand.
1. Pollentier was doodgewoon de beste, de
sterkste. Hij hield een machtig fietsende
Moser doorlopend in bedwang. Hij fnuikte
het zelfvertrouwen van de campionissimo
met een reeks krachtenverslindende demarrages. In de ultieme meters beschikte
Michel over de meeste reserves. Verwonderlijk was dit eigenlijk niet Was hij in de
slotkilometers van Milaan-San Remo ook
niet de enige vermetele aanvaller geweest? W o n hij de Brabantse Pijl, die toch
op een selektief parkoers wordt verreden,
niet met ongewoon overwicht? Twintig
maanden na de dramatische ontwikkelingen op AIpe d'Huez is Michel Pollentier
weer helemaal terug. Hij is weer de geduchte finisher die tweemaal Belgisch
kampioen werd en die eenmaal de Giro
naar zijn hand zette. In 1978 scheen hij de
hoogste top te zullen bereiken. Hij stak de
hand uit naar de Tourzege toen fraude bij
de dopingkontrole hem fataal werd. Pollentier luidde de neergang in van de ganse
Flandriaploeg. Fred De Bruyne werd gedegradeerd als ploegleider van een topformatie. Freddy Maertens stuikte even snel
ineen als kampioen. Het was voor al de betrokkenen een rampzalige tijd. Maar de periode van eerherstel schijnt eindelijk aangebroken. Als 29-jarige wint Michel zijn
eerste klassieker. En hoe! Ook Freddy
Maertens bouwt aan een mogelijke wederopstanding. Hij reed eveneens erg sterk.
Freddy zette een spectaculaire tuimelperte maar eindigde toch zesde. Eerlang zou
kunnen blijken dat hij wellicht te vroeg definitief werd afgeschreven.
2. Moser tiewees andermaal dat hij een
kampioen is, gesneden uit het hout waarmee men de beste meubelen maakt (Om
het met de woorden van Karel Van Wijnendaele zaliger te zeggenJ
3. Jan Raas is een waardig kampioen. Ondanks een mindere lichamelijke konditie
(zijn voorbereiding werd door een griepaanval doorkruist) schuwde hij het gevecht niet In de finale kwam hij evenwel
krachten te kort om de kleine, schriele Pollentier echt te kunnen bedreigen.
4. Roger De Vlaeminck was weer één van
onze Ijesten. Maar hij kwam nooit echt
voor de eindzege in aanmerking. Hij zal
nog in konditie moeten groeien om in «zijn»
Parijs-Roubaix de tegenstand van zich af
te kunnen houden.
5. Fons De Wolf bevestigde als tieste jonge Belg van het ogenblik. De aflossing is
daardoor echter nog verre van verzekerd.
Want Fons ligt nog een heel stuk onder bij
de absolute top. De Ronde bracht ook de
kïevestiging van de aanleg van de Fransman Gilt)ert Duclos-Lasalle. Zijn overwinning in Parijs-Nice wordt niet langer als een
toevalligheid omschreven.
6. In de Ronde van Vlaanderen verwierf de
wielrennerij na een beangstigend seizoenbegin kollektief eerherstel O p een moeilijk
parkoers werd hard om de overwinning
gestreden. De wielersport sprak eindelijk
weer tot de vertieelding van de massa.
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Alarmbel en grendels
Naar demokratische regel worden
parlementaire beslissingen bij gewone meerderheid (de helft 4- 1)
genomen. Alleen voor een grondwetswijziging zijn de twee-derde
vereist De staatsmisvorming bij
grondwet 1968-1971 voorziet speciale meerderheden (jer taalgroep
voor bepaalde aangelegenheden.
De Kamer telt 212 leden: 121 in de
Nederlandse groep, 91 in de Franse.
Als de helft van de kleinere groep
een beslissing kan blokkeren
wordt de regel van de demokratische meerderheid in haar voordeel geschonden en houden alle
«Belgen» op gelijk te zijn voor de
wet op politiek gebied. Vóór de zetelaanpassing was zulks het geval
geweest Tienduizenden Vlamingen waren niet vertegenwoordigd
in het parlement Reeds toen eisten de Walen het herstel van hun
voorrecht en wilden ze dat er
«speciale meerderheden» te hunnen gunste zouden worden uitgedokterd. Eyskens sr. schonk hun
voldoening. Hij vertelde dat de unitaire staat voorbijgestreefd was
en verving de unitaire gelijkheidsregel door een staatsorde in dewelke er twee gemeenschappen
erkend werden, waarvan de talrijkste grondwettelijk
geminorizeerd
is. In een staatsorde die radikaal
federalistisch is en waar werkelijke pacifikatie heerst zou men zich
kunnen voorstellen dat een minderheid zo ontzien w o r d t
Grendelprocedures zijn in geen
geval denkbaar vóór dat de federalizering volledig is.

Alarmbel
Het nieuwe artikel 38bis bepaalt
dat drie-vierde van een taalgroep,
d.w.z. 69 Franstaligen een beslissing kunnen blokkeren als zij oordelen dat ze voor hun groep nadelig is. In dat geval moet de regering
tussenkomen. In politiek klare taal
uitgedrukt betekent zulks dat 69
leden op de 212 de regering kunnen doen vallen als de Vlaamse
ministers niet toegeven.
Grendels
Onder grendelwet verstaan wij
een wet die bij twee-derde meerderheid én voor een meerderheid
in iedere taalgroep moet worden
aangenomen. De grendels zijn in
de handen van 45 op de 212 kamerleden.
De grendels hebben betrekking
op het onttrekken van een gebied
aan de indeling in provincies (artikel 1), op de wijziging in de grenzen van de taalgebieden (artikel
3bis), op de bevoegdheden aan de
gemeenschappen (kultuurraden,
artikel 59bis) en op de gewestvorming (artikel 107quater).
Om te verhinderen dat de Voer
van de provincie Limburg wordt
afgehaakt of om te verhinderen
dat de taalgrens nog eens opschuift hebben de Vlamingen
geen grendels nodig. Hun gewone
meerderheid zou volstaan.
De grendels hebben moeten dienen om de kulturele aangelegenheden voor dewelke de kultuurraden bevoegd zijn, zeer beperkt te
houden in een vage en stuntelige
formulering.

De gewestvorming is een Waalse
eis. Reeds in de wet op de voorlopige gewestvorming (1974) hebben wij het moeten meemaken dat
de bevoegdheden van de gewesten zeer uitvoerig geprecizeerd
zijn.
In de tekst van het eerste huidige
ontwerp zijn er drie of vier bladzijden nodig om de gewestelijke bevoegdheden (met drie) goed uit
de doeken te doen. Voor de kultureke aangelegenheden volstaan
enkele regels in 1971 en voor de
zogenaamde
«persoonsgebonden» materies (die Martens er
overigens liet uitvallen) waren ook
enkele regels goed genoeg. De
Franstaligen hebben van hun
grendelvoorrecht
dik gebruik gemaakt

De Vlaamse strijd- en kultuurverenlgingen organizeren op 20 april a.s. te Gent
een nationale betoging tegen de aan gang zijnde
staatshervorming. De VU
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Algemene
rangschikking

Bestel dan de belde boeken van Jef Olaerts. - Boek: «Aldus
schreef Stovejef» - 140 biz. - Dichtbundel: «Traliekant van
Lief en Leed», 48 bIz.
Samen, verzendingskosten Inbegrepen, mits storting van
320 fr. aan huis besteld.
Postrek.: 000-0429418-96 van Jef Olaerts, Genk. KB: 4530139531-38.
Zorg voor een volledig adres! (huisnr. ook)
(Adv. 81)
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vu-Brussel

Aldus schreef

Wie wil eens gezond lachen?
eens weemoedig mijmeren?
eens terugdenken?
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20 april: betoging tegen
de staatshervorming
roept zijn leden op massaal
te Gent mee te betogen.
De afdelingen worden verzocht de reis met de bus te
organizeren.

TOP 50
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Men moet geen politiek genie zijn Vlaanderen 150 jaar vertroeteld
om in te zien dat het enig waardig heeft en niet uit liefde tot Vlaandeantwoord van de Vlaamse volks- ren; Brussel volwaardig gewest
vertegenwoordiging zou zijn: 'He- gewestvorming a la sauce Wallonren Walen, jullie willen jullie Waals ne, geen uitbreiding van macht
republiekje, jullie staan in voor jul- voor de kultuurraden ofte gegeen
plan
lie eigen staatskosten,
Brussel meenschapsraden,
wordt een hoofdstedelijk stadsge- vooor een eerlijke financiële regewest en de bevoegdheden van de ling.
kultuurraden
worden
fatsoenlijk
uitgebreid. Basta! Als jullie deze Waarom kapituleren als men het
voorwaarden
aanvaarden
zullen vuistpand om te onderhandelen in
wij u onze solidariteit betuigen. Als de hand heeft? Een hogere liefde
jullie weigeren, verniel dan het (voor zijn volk) verkopen voor een
Guillemins-station of trap het af.' lagere liefde (voor de staat)! Wat
En wat gebeurt er? O m het land te is dat?
redden, uit liefde voor de staat die
M. Van Haegendoren
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Renaat Vanstallen:

„Ingedommeld CVP-bestuur terechtwijzen, en
sociaal beleid voor Hoeilanders afdwingen..."
— Ook de serristen worden aan hun
lot overgelatenRenaat Vanstallen: -Natuurlijk is de
teleurgang van deze teelt een nationale en zelfs Europese
aangelegenfieid.
Maar het weinige dat een gemeentebestuur zou kunnen doen moet dan
ook gedaan worden. Bij voortieeld een
permanente
publiciteitscampagne
voor het verbruik van inlandse druiven;
en dit met alleen tijdens de driedaagse
druivenfeesten.
Ook laat het huidig CVP-bestuur na
een deskundig onderzoek in te stellen
naar bij voorbeeld de
mogelijkheden
om de markthalle opnieuw te gebruiken en wel zodanig dat er enigszins
prijsreglementerend
kan
opgetreden
worden. Zo zou men kunnen verhinderen wat bij voort)eeld vorig jaar is gebeurd; namelijk dat enorm veel druiven
in de serren onverkocht blijven hangen.

HOEILAART — De Vlaams-Brabantse streek bezuiden Brussel
blijft om tal van redenen een apart probleemgebied. Op sociaal gebied vallen er in de druivenstreek sinds nu al geruime tijd harde
klappen. Maar de autochtone bevolking heeft her en der ook nogal
last van massale inwijking, van de wildgroei van verkavelingen, van
verfransing.
Daarom heeft de bruine aktie -Waar Vlamingen thuis zijn» ook in de
druivenstreek een goed effekt gehad. Niet zo echter in Hoeilaart
waar het homogeen CVP-gemeentebestuur verkoos af te zien van
de Vlaamse solidariteitsaktie. Ook in andere bestuursaangelegenheden laat dit bestuur de Hoeilanders in de kou staan. VU-voorzitter
Renaat Vanstallen lichtte in een vraaggesprek toe op welke punten
het vastgeroeste CVP-bestuur ergerlijk verstek laat gaan.

VU-Hoeilaart:
een afdeling die leeft!
Renaat Vanstallen is een geboren en
getogen Hoeilander. Hij is dirigentkoorleider van het bekende Ruusbroec-koor. Hoewel hij niet teveel
hooi op zijn vork wil nemen, en dus
niet zoals het meestal gaat bestuurslid is van zus en zoveel verenigingen,
is hij toch een biezonder aktief lid in
het verenigingsleven.
Door vanaf zijn tien jaar in het Brusselse naar school te gaan heeft Vanstallen de communautaire kankerplek in al zijn facetten zien groeien en
misgroeien.
Een en ander bracht hem reeds op
zijn vijftien jaar als een aktief lid in de
plaatselijke VU-afdeiing. Sinds vier
jaar is hij in Hoeilaart VU-voorzitter
en het moet gezegd dat hij en zijn
vrienden op korte tijd merkwaardige
dingen hebben gepresteerd. Waar in
de buurt de VU-kernen last kregen
van een stevige tegenwind, is de V U Hoeilaart aan een forse doorbraak
toe.
Renaat Vanstallen: -Ondanks enkele
onmiskenbare strategische fouten die
de Volksunie heeft begaan blijft de VU
vandaag meer dan ooit onze enige
echte Vlaamse waarborg. Zo dat geldt
in elk taaigrensgebied, dan is dit zeker
zo wat ons betreft waar in de druivenstreek en meer bepaald in Hoeilaart
Wij tiebben hier jarenlang een homogeen CVP-bestuur aan het werk gezien, of beter: aan het bewind gezien.

onze VU-werking. Het w;jisf meteen
ook op een schromelijk verzuim van
de CVP Die had in 76 beloofd een gemeentelijk informatieblad te zullen uitgeven, maar -Hier-Hoeilaart' is amper
één keer verschenen... Nadien vond
men het beter de mensen van alle beleidsinformatie verstoken te laten. Vandaar dat wij veel belang hechten aan
wat wij onze FVP'club zijn gaan noemen: de werkgroepen voor pers, propaganda en politiek. We maken nu
werk van een permanente
akbv'iteitm-

kalender De Volksunie in Hoeilaart wil
niet alleen maar ter gelegenheid van
verkiezingen aktief zijn, maar konstant
aan tiet gemeentebeleid sleutelen om
zo het beste voor de Hoeilanders te
betrachten.'
— Om welke precieze redenen is een
ernstige oppositie geboden?
Renaat Vanstallen: -De communautaire miserie kennen wij ook in Hoeilaart
Nu is tiet zeker niet onze betrachting
om a priori vijandig tegen de Franstalige inwijkelingen op te treden. Maar we
vragen wel maatregelen om hen ertoe
te brengen zich aan te passen aan de
autochtone
bevolking. Het CVP-bestuur evenwel laat maar begaan en
sust zichzelf in slaap. Het werd met nodig geacht om aktief deel te nemen
aan de aktie -Waar Vlamingen thuis
zijn'. Dat getuigt van een gebrek aan
solidariteit met de andere
Vlaamse

buurgemeenten maar dat wijst ook op
een dreigende communautaire miserie.
In een open brief aan het gemeentebestuur heeft de VU gevraagd om af te
stappen van de CVP-gewoonte Franstalige inwijkelingen op het gemeentehuis in het Frans te bedienen.
Daar is nooit van het gemeentebestuur
een antwoord op gekomen. Men moet
dan ook niet gaan jammeren als bij de
volgende
gemeenteraadsverkiezingen
de Franstaligen zich elektoraal gaan
manifesteren, zoals het in Overijse
reeds een feit is.
Tegelijkertijd — terwijl dus alles wordt
gedaan om de Franstaligen ter wille te
zijn — worden de Hoeilanders
zelf
nogal opvallend aan hun lot overgelaten. Het gevolg daarvan is dat de jongeren uit de gemeente wegtrekken, bij
voorbeeld omdat ze de dure grond
met meer kunnen betalen..

Er zijn nog andere mogelijkheden om
een sociale politiek voor de serristen
te voeren, maar het
gemeentebestuur
geeft blijk van weinig
vert)eelding.
Trouwens ook wat betreft een globale
sociale politiek ten gunste van alle
Hoeilandse gezinnen. Nu worden de
gezinnen (onder meer met de verhaalbelastjng) zodanig leeggeperst, met als
enig gevolg dat de gemeentekas rijkelijk gespijzigd is. De bedoeling is nogal
duidelijk: tegen de verkiezingen weerom te kunnen uitpakken
metprestigeprojekten. Daar hebben de Hoeilanders mets aan. We zullen in de komende maanden een intense aktie voeren,
te beginnen met informatie, om te bereiken dat de Hoeilanders van hun gemeentebestuur een meer sociaal beleid verkrijgen: om te bereiken ook dat
Hoeilaart een volwaardige
Vlaamse
gemeente Uijft in het
Zuid-Brusselse
prcMeemgebied.'
(hds)

Dossier-H
— Enkele voorbeelden?
Renaat Vanstallen: 'Omdat het CVPbestuur nauwelijks werd lastig gevallen door een oppositie heeft men zich
gekoesterd in een vnendjespolitiek
In
de CVP IS er omzeggens geen openheid meer voor andermans
ideeën;
een pluralistische
houding is totaal
zoek Het enige wat telt is de partijkaart Vandaar mijn inzet voor de VU,
want hoe sterker wij in Hoeilaart worden hoe beter de verdediging van de
eigenheid van de streek kan get>euren
voor alle Vlamingen.
Momenteel zit de CVP in het gemeentebestuur nog immer op rozen. 11
raadsleden tegen 8 liberalen, socialisten en een onafhankelijke
Die ongezonde monopoliesituatie
dient bij de
volgende verkiezingen eindelijk eens
doortiroken te worden. Van nu tot '82
spelen wij als VU de rol van de -stok,
achter de deur'. Wij zullen met alleen
op de tekorten van het gemeentebestuur hameren, maar zelf
uitpakken
met originele initiatieven en voorstellen.'
— Informatie aan de bevolking is allicht één van de belangrijkste troeven?
Renaat Vanstallen: -Ons dossier-H is
inderdaad een belangrijke publikabe bij
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D o s s i e r H, het driemaandelijks tijdschrift van V U Hoeilaart m e t e e n oplage van 3.300 ex., is binnenkort
aan zijn d e r d e nummer toe. G e b o r e n in d e maand
s e p t e m b e r van vorig jaar, k e n d e D o s s i e r H met Leonarke als hoofdfiguur heel vlug sukses z o w e l in als
buiten Hoeilaart Z o w e r d onlangs ons Dossier sam e n met dertig andere V U - s t r e e k b l a d e n Cop e e n totaal van 106) b e k r o o n d met e e n prijs tijdens d e V U streekpersdag te M e c h e l e n .
En binnenkort komt er nog e e n broertje bij: D e
W e s p , e e n tweemaandelijks tijdschrift dat d e talrijke
V U - l e d e n in Hoeilaart op d e hoogte zal houden van
z o w e l g e m e e n t e - e n nationale p>olitiek als van d e int e r n e afdelingskeuken. En of het zal steken...

Hoeilaart, ten zuiden van Brussel, m e t het Z o n i ë n w o u d als naaste buur,
w o r d t ook r e e d s het slachtoffer van verstedelijking e n vervuiling.
D e vijver in het gemeentepark, e e n s d e trots van elke Hoeilander, ligt er
nu maar vuil bij.
W o r d t het niet hoogtijd, heren van het schepenkollege, d e beslissing t e
n e m e n tot volledige zuivering van dit eertijds prachtig stukje natuur?...
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LEONARKE en ftef VUJO en Vü-besfuw

Hoeihort nodigen u van harte uit op hun

DOORBRAAKAVONP
op vrijdag 11 april vanaf 20.00 u in laal UNDëNHOf (Steenweg op Overijse te

Hoeilaart)

Breugelzaai: De vlam in de pijp met discobar R.AA.S.
Olympiazaal: Eetrazzia
Voorverkoop: 60 fr

Ingang: 70 fr

Toegang: Olympiazaal

IEDEREEN V A N HARTE WELKOM!!!!!
ALS JE ZAfERDAG
AAN HET
TUINIEREN
BENT»
...spreek dan uw buurman even aan.
Want hij is nog niet geabonneerd op
WIJ...
Wedden dat ook hij zich wil abonneren
Haal dan een eksemplaar of neem een
abonnement bij:

KRANTENWINKEL
MICHIELS
Waversesteenweg 1
1990 HOEILAART

Sociaal Dienstbetoon
VU-Hoeilaart

Steun bond beter
ieefmilieu in de
druivenstreek!
Bond Beter Leefmilieu Is een a-politieke
vereniging die zich specifiek met de
leefmilieuproblematiek
bezighoudt
Voor alle voorstellen en opmerkingen
i.v.m. het leefmilieu in de druivenstreek,
kan men kontakt opnemen met de heer
Frans Loosvelt, Komitee West-Brabant
VZW (aangesloten bij Bond Beter
Leefmilieu), Dorpsstraat 36, 1981 Vossem-Tervuren. Te). 767.30.93.
Door 200 fr. te storten op rekeningnr.
000-0260719-80 ontvangt men iedere
maand het tijdschrift «West-Brabant» in
de bus.
Andere steun is ook van harte welkomlll

— ledere maandagavond van 19 tot 21 u. bij
voorzitter Renaat Vanstallen, Karel Cop>pensstraat 72 b.
— Ook telefonisch kan een afspraak worden
vastgelegd, dit op het nummer 657.3729.
Men IS welkom met om het even welk probleem!

OP WEG NAAR
HET 200ste LID.
Wie lid van VU-Hoeilaart wenst te worden, stort 150 fr. op rekeningnummer
433-4102581-88
Elk lid ontvangt dan ook gratis het
tweemaandelijks Hoeilaarts Ledenblad
«DE WESP-.

VU-PARLEMENTAIREN
ARRONDISSEMENT
BRUSSEL
ARRONDISSEMENT
HALLE-VILVOORDE
VU-pariementairen waar u steeds terecht kan:
BOB MAES senator
Parklaan 14
1930 Zaventem
Tel. 720.18.59
VIC ANCIAUX
kamerlid en
nationaal voorzitter
Kleine Klepfjerstraat 5
1881 Brussegem
Tel. 269.54.55
JEF VALKENIERS kameriid
Ninoofsesteenweg 11
1750 Schepdaal
Tel. 569.16.04

Steun de
inlandse druif!
Zoals elders In Vlaanderen gaat in onze dierbare druivenstreek de landbouw en in het biezonder de druiventeelt met rasse schreden achteruit Wij kunnen ons
wel de vraag stellen: Haalt de druiventeelt 1990?
(1900 is tevens het postnummer van onze gemeente).
Als grootste oorzaken kunnen de invoer van vreemde
druiven (vooral uit Italië) en de hoge energiekosten
opgesomd worden. We zitten in een kringloop zoals
Gaston Maesschaick, voorzitter van het Druivendirectorium ons bij de aanvang van het nieuwe jaar
mededeelde. Alleen met kwaliteit kan onze druif nog
konkurreren met de spotgoedkope buitenlandse druiven, maar daarvoor moet hard gestookt worden. Dit
kost heel veel geld (kijk maar naar de energieprijzen)
en is een groot investeringsrisico.
Alvast doet VU-Hoeilaart een oproep tot de «WIJ»-lezers om de druiventelers gedurende het komende
druivenseizoen (juli tot maart) met man en macht te
steunen.
Koop inlandse druiven! Breng een bezoek aan onze
druivenstreek! Ook vragen wij tenslotte dat het CVPschepenkollege van Hoeilaart gedurende het hele
druivenseizoen een intense publiciteitscampagne (en
dit in samenwerking met het Ministerie van Landbouw) zou voeren (en dus niet alleen bij druivenfeesten).
Geef onze druiventeelt toch wat lucht Steun de inlandse druif! Lekker en gezond!
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vooral dan de luchtvervuilende
fabrieken, hebben (nog) geen
toegang gefc^regen «.Waarschijnlijk
heeft oud CVP-federatievoorzitter
Van Orshoven toen bij dit lezen
enkele fabrieken over het hoofd
gezien. Maar ja, we wennen er
aan...
Zo lazen wij in 'Uw Federatie^
(driemaandelijks tijdschrift van de
VU-Hoeilaart maakt zich alvast
niet meer bestaande federatie Terernstige zorgen om de gezondvuren — 1974 — Jaargang 1 Nr. 1 heid van zowel de arbeiders in de
Pagina 6): ^Gelukkig is het
fabriek als van de kinderen in de
grondgebied van de Randfedera- nabijgelegen gemeenteschool. Zij
tie Tervuren nog in grote mate eist daarom dadelijk maatregelen
samengesteld uit landbouwvanwege het CVP-schepenkollegrond en bossen. De industrie. ge om aan deze toestand een einMARIEN- een houtvezelfabriek
midden in het centrum van Hoeilaart Niemand begrijpt waarom
deze fabnek in de loop der jaren
niet naar industriegrond werd
overgeheveld.

de te maken, in het belang van de
Hoeilaartse bevolking. Een deskundig onderzoek is het minste
wat kan worden verwacht
Het Hoeilaartse gemeentebestuur
is blijkbaar de enige die zich niet
ergert aan de dagelijkse opkuisbeurt van de fabriek van de h. Marien.
Wanneer men weet dat dagelijks
honderd kinderen in de nabijgelegen gemeenteschool deze vuile
uitwasemingen moeten inademen,
durven wij deze passieve houding
een echte schande noemen.

WIJ 19

WIJ in D€ I/OLK9UMIC

Gemeentekursus te Meerhout

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

6

7

W O M M E L G E M : Paasfeest voor kinderen van sympatizanten
O m 14 uur in lokaal Den Klauwaert, Dasstraat 23 Gratis, wel inschrijven bij bestuursleden V V
BORGERHOUT V U J O organizeert een Amnestie-paasaktie aan
de Borgerhoutse kerken, door het uitdelen van paasbloemen
ZWIJNDRECHT-BURCHT. V N J organizeert een grootse gezinsfietstocht doorheen het Waasland 70 km Vertrek om 10 uur aan
cafe - D e oude Kroon» Kerkplein te Zwijndrecht Aankomst tot
18 uur Bezemwagen en herstellingsploeg en ziekenwagen zijn
voorzien Inl bij W Hellemont tel 5 2 6 0 3 3 N Stevens tel
52 89 34 of A Meessens, tel 52 81 29

9

EDEGEM- Gratis eetmaal aangeboden door de VVVG-Edegem
aan de leden O m 12 u 30 in het lokaal Muziek en zang Willem
De Meyer Ter gelegenheid van Pasen Plaatsen zijn beperkt tijdig inschrijven

11

W O M M E L G E M 6de kwis voor Wommelgemse verenigingen
2de avond Om 20 uur stipt 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 M a r k t

Het Politiek Kaderinstituut organizeert in samenwerking met de VU-afdeling Meerhout een kursus over
• De gemeente als politiek werkinstrumentDe bedoeling is kaderleden en andere geïnteresseerden wegwijs te maken in het gemeentelijk politiek leven.
Vanuit het Politiek Kaderinstituut
wordt bij de behandeling van de acht
onderwerpen gezorgd voor een deskundig spreker en een praktijkgerichte,
gemakkelijk
hanteerbare
tekst

reel uitbouwen en de inhoud van een
jeugdbeleid
Maandag 9 juni «De gemeente en het
leefmilieu» milieubeheer, stads- en
dorpskernvernieuwing en landschapsorganizatie
Maandag 23 juni «Een gemeentelijk
kultuurljeleid» kultuurpaktwetgeving,
gemeentelijke raden van kuituur en
sportbeleid
De kursus gaat door in de parochiezaal. Meerhout Zittaert Lindestraat
telkens om 20 u

Programma
Maandag 14 april - D e gemeente als
basis voor een politieke demokratieeen federaal en volksnationaal gemeentebeleid, hoe demokratie bevorderen op een gemeente en openheid
en inspraak in het gemeentebeleid
Maandag 28 april -Een goede oppositievoering» een efficient politieke organizatie. akties in en buiten de gemeenteraad en mogelijkheden voor
propaganda

Inschrijving
Wie zich voor deze kursus nog wenst
in te schrijven neemt telefonisch of
schnftelijk kontakt op met Lucien
Beyens, Lindestraat 18 te 3990 Meerhout (014-300397)

Maandag 12 mei -Aktief sociaal
dienstbetoon» de organizatie en het
sociaal dienstbetoon en de sociale
werken

Olenseweg 41 Westerlo
(Voortkapel) tel 014 213696
Vraag prrjzen voor uw
feestmenu s
Specialiteiten
Alle dagen verse mosselen

HOF VAN ARAGON

Wiifried BLANCQUAERT

C<ife restaurant speeltuin terras
Wof'Dsdag en donclerd.iq qcsloten
Maand.Kj Umsdaei v'i|diq van.if 15 u
,6)«'rriaq f n zond,ig vaii.if s mict
daqs
Tel 053-B<J87tO

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

IN DE OOIEVAAR
bij Jef Michiels
Hopmarkl 9
9300 Aalst Tel 053-77 5074

VOEDING «DE POLDER.
Polderstraat 12
8458 Oosldumkerke

Specialiteit dag vers fruit en
groenten
Dubbele Valois zegels aan alle
leden
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SPECIAUTEIT
van WAFELS
en IJSROOM

Het Koffiehuis der
Denderstreek

Kattestraat 20, AALST

FEESTZAAL
« EDELWEISS »
Vossemberg 13 1981 VOSSEM
Tel 02/767 45 76
Alle feestelijkheden
Mogelijkheid tot huren van
bestekken

Restaurant

PALMHOF

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

FEESTZALEN - SALONS
DE LANDSKNECHT

DE OUDE KRING

Aannemer van alle feesten
Ook vertiuring van tafelgerief

Cafe VU lokaal

Schilderstraat 33
2000 Antwerpen
Tel 031 37 45 72

Verzorgde keukon
^1lW\ Demokratische prjzen
Urtgelezen dienstbetoon
Keisel&teenweg 38
2260 Nijlen Tel 031/8188 41

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

Dorpspleir Heusden Limburg

CAFE-FRITUUR
DE SNOECK
Lokaal Volksunie
Gonfrode Heirweg 49
9230 Melle
Tel 091 3006 53

Restaurant

BRAKELHOF
Rondpfein 5 Brakel
Tel 055/42 41 07
F (( stzaai Voor alfe
qetegertfiecten

Drank- en eethuis

« WALTRA »
Ardumkaai 2 (bi| KVS)
1000 Brussel
Tel 02/219 5212
De vier troeven van de Waltra
/ Vlaams in l hart van Brussel
2 Je kan er alti/d parkeren
3 Je krifgt er allifd wal te eten
4 De pri/zen zi/n sociaal

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

M a a k o o k e e n s l<&nm$ m e t
de g e z e l l i g e s f e e r in

SPECfALIST VOOR
AL U W FEESTEN

roept leden samen
O p vrijdag 4 apnl is er de algemene ledenvergadenng in de bovenzaal van
het Molenhof (Don Bosco) aan de S t Bernardsesteenweg om 20 u 30
Programma jaarverslag over het voorbije werkjaar V L A M A T onze mutuali"teit door Clem De Ranter, wij strijden
verder Betoging van 20 apnl te Gent,
gezellig onderonsje met een stevige
-Vlaamse» boterham, een lekkere koffie en wellicht een lied

Geraardsbergsestraat 38 Dr Van De Perrpfei 51
9300 A A L S T
BORGERHOUT
M a u n t s GOSSYE
Joost GOSSYE
Tel 053 21 35 33
Tel 031 36 56 54

Elie Van Laere Marcella Naessens

UW HOFFIiHUIS

Steeds welkom in

Brusselbaan 11 GOOIK
Tel 054/334857
Uw tweede thuis'

Grote Kouter 47
UITBERGEN
Tel 091-67 57 12

COR'J.HALS

BeHestr.nal 49
1970 HEKELGEM

Drankhuis met sfeer

Roomijs

Aragonstraat 6 Lier
Tel 031 801568

LINDENHOVE

KREKELHOF

Industriële
brood- en banketbakkenj

vu-Hoboken

Banketbakkerij
AIMTWERPIA

lepel & vork...
Feestzalen

Dr. B o r m s h e r d e n k i n g
Zal plaatshebben op zondag 13 april
e k te Merksem Euchanstievienng om
10 u Ten zeerste aanbevolen i
Vlaams-Nationaal zangfeest
Zal plaatshebben op zondag 27 apnl
e k Propagandamateriaal te bekomen
op het VU-sekretanaat Geestenspoor
72, te Ekeren Tel 4 1 0 4 4 1

zonwering - rotiuiken
vouwdeuren-plastiek

Maandag 26 mei -Een gemeentelijk
jeugdbeleid» hoe leugdbeleid struktu-

FRITUUR-EETHUIS
INGRID

Kortnieuws
uit Ekeren

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

D.M. IMPORT
Duitse
ten.

voedingsspecialitei-

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

Cafe-Restaurant

iE-HüTTER&HQF
Dorpsstraat 10
2922 RAMSDONK
Tel 015-71 1549
Herberg 't STAMPKOT
St-Mana-Latem. Z W A L M
Boerenbrood - Hesp - Kaas

Tel 055-4994 76

Dtnsd gesloten
Vroeger uitbater Zwalmlandia

DE PUS
GEBROEDERS
l^mbroeckstraat 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
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De Raad voor Maatschappelijke Welzijn van Aalst
meldt U met diepe droefheid, het pijnlijk en onherstelbaar verlies, dat hij ondergaat door het afsterven
van
DE HEER

Leon Roger PONNET
Sekretaris van het Openbaar Centrum
voor Maatschappelijk Welzijn
Geboren op 6 maart 1934 en plotseling overleden op
31 maart 1980.
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn houdt eraan
een openbare hulde te brengen a a n de nagedachtenis van de dierbare overledene, die gedurende meer
dan 10 jaar zijn beste krachten heeft gewijd aan het
vervullen van zijn ambt van sekretaris.
Tot blijk van genegenheid wordt U verzocht aanwezig te willen zijn op de begrafenisplechtigheid, op
maandag 7 april a.s. om 10 u. 30, in de parochiale
kerk van St.-Ajina te Aalst, gevolgd door bijzetting in
de familiekelder.
Begroeting in de kerk vanaf 10 uur.
Begrafenissen Oud Huis DE SWAEF, Hoogstraat S, 9300 AALST.
Tel. 053-21.48.54.

LIMBURG

Jan De Berlangeer
op de bres te Jette
Dat VU-raadslid Jan de Berlangeer
geen kat is om zonder handschoenen
aan te pakken wisten we reeds lang
Dat weten ze ook in de agglomeratieraad, waar hij schepen is
Nu heeft hij bekendgemaakt bij het
Hoog Komitee van Toezicht een klacht
te zullen indienen wegens discnminatie
van Vlaamse firma's door het gemeentebestuur van Jette Hoewel de Vlaamse firma's bij aanbestedingen steeds
een lagere pnjs indienen worden de
werken stelselmabg aan Franstalige
ondernemingen toevertrouwd
Tot staving van zijn aanklacht haalde
hij een sprekend voortseeld aan Het
gaat om de vernieuwing van de daktiekleding van de gemeenteschool Eveil
BIJ de aanbesteding was een Vlaamse
firma de laagste b e v e r echter dan dit
werk aan een Vlaamse firma toe te
vertrouwen besliste het schepenkollege het dak met ander matenaal, nl po
lyester, te laten uitvoeren O p 20 december besloot het kollege de firma
Evima uit Brussel met dit werk te belasten «volgens de voorvwaarden, be-

Stella

Zaterdag 10 mei «Een goede oppositievoenng»
Zaterdag 14
dienstbetoon»

juni

«Aktief

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

Stella

Werkvergadering
van kanton
Beringen
O m de werking van ons kanton te stimuleren w e r d uit de aanwezige afdeling een bestuurskern gevormd waarbij bepaalde personen een welbepaalde verantwoordelijkheid knjgen
Indien het gemeentebestuur
van
Groot-Benngen tegen het advies van
de kulturele raad toch geld wil uitgeven voor «150 jaar België» moet de
Volksunie en andere verenigingen zich
hiertegen verzetten
De vergadenng brak eveneens een
lans voor meer interesse van onze nevenorganizabe ziekenfonds, gepensioneerden. Federatie VI Vrouwen,
enz
De ambulancedienst van het VI Kruis,
telefoon 013-551389 en goedkoper
dan de 900 Ge moet het maar weten i
De mogelijkheid moet geschapen worden om met andere verenigingen een
busuitstap in te nchten naar Gent op
20 apnl Pnjs werd gevraagd van autobus W e reizen ook op 27 apnl naar
Antwerpen naar het zangfeest
Door een gezamenlijke bijdrage van
elke afdeling w e r d de kantonale kas
een eerste maal gespijsd voor de eerste onkosten
Nadat de deelname aan het voetbaltornooi op 31 mei te Peer is toegezegd
waren onze talnjke jongeren uit Beverlo zo entoesiast dat ze hoera nepen
«Dit jaar worden w e kampioen» en w e
vieren dat op het VU-zomerfeest op
6 juni in de Lorka te Genk Alles bij mekaar een fijne vergadenng
Albert Jacobs

BRABANT
D W O R P : Tweede Hendnk Aelvoetmars langsheen de taalgrens
Verzameling om 9 uur aan de Destelheide te D w o r p Einde te
Beert
TERNAT: Arrondissementele paasfuif in zaal Uilenspiegel te S t Katanna-Lombeek

12

JETTE. Vlaamse Bond voor Gepensioneerden vzw dansfeest
vanaf 19 u 30 in zaal Excelsior». Kerkstraat te Jette Kosten
100fr Orkest «The Gensters»

13

TOMBEEK Wandeling VTB-VAB te Tombeek Vertrek en samenkomst om 14 u 30 aan de kerk van Tombeek Onder leiding
van Gilbert Debecker

26 ANDERLECHT-SCHEUT: VU-bal i s m Karel Bulsfonds om
20 u 30 Orkest De Gensters Zaal Credo. Ninoofsesteenweg 371
(onder de Kerk) Toegang 100 frank

2odb vroeger,
gebroowen me^ moy^
gekiemd op vloeren

sociaal

Plaats Kultureel Centrum, Kunstlaan 5
te Hasselt
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Inschnjving telefonisch of schriftelijk
kontakt opnemen met Jos Truyen, Bilzerweg 50 te 3668 As, tel 011 -65 74 32
(na 16 u )
Kursusbijdrage 360 fr

Dat zulke praktijken kwaad bloed zetten in een gemeente waar zeer veel
Vlaamse belastingetalers wonen, hoeft
geen betoog W e hofjen dat na deze
aanklacht raadslid de Bedangeer voldoening zal knjgen, en dat het gemeentebestuur van Jette voortaan
een eerlijker politiek zal volgen Aan
het HKT snel een grondig onderzoek
in te stellen

12

Voor elke afdeling die een efficiënte werking wil blijft politieke vorming van
groot belang
Daarom wordt een kursus «De gemeente als politiek werkinstrument» ingericht.

Programma

Raadslid de Berlangeer gaf nog enkele
andere staaltjes van de willekeur van
het schepenkollege Z o bv door firma's toe te laten na de aanbesteding
door manipulatie van bepaalde cijfers
de (Franstalige) onderneming als laagste aanbieder te kunnen voorstellen Er
werd ook met de datenng van stukken
geknoeid, om toch Franstalige bednjven te kunnen belasten met openbare
werken

7

,De gemeente als
politiek werkinstrument'

Zaterdag 12 april «De gemeentelijke
begroting»

paald in haar aanbieding» Welnu deze
aanbieding draagt de datum van _ 21
december Bovendien lijkt dat Evima
nauw betrokken is bij de S A Alcor, die
voor de dakbedekking achter het net
viste

April

VU-Limburg richt kursus in over:

De bedoeling is kaderleden en andere geïnteresseerden wegwijs te maken in
het gemeentelijk politiek leven.
Vanuit het Politiek Kaderinstituut wordt bij de behandeling van de vier onderwerpen gezorgd voor een deskundig spreker en een praktijkgerichte, gemakkelijk hanteerbare tekst.

St6lla

St.-Pieters-Leeuw

VU solidair
met land- en

Stella

Gemeente Hekelgem

tuinbouwers

Rooilijnplan
Bekendmaking
van het onderzoek
Het kollege van Burgemeester e n
S c h e p e n e n van d e gemeente Hekelgem brengt ter kennis van d e
bevolking dat d e rooilijnplannen
voor onderstaande wegen opgemaakt overeenkomstig d e wettelijk e bepalingen o p het gemeentehuis t e r i n z a g e liggen v a n a f 01
a p n l 1 9 8 0 t o t 2 m e i 1980 t e 10 u.
Voor de deelgemeente Essene:
B u u r t w e g nr 2 0 , V o e t w e g nr. 2 6
( S t r u i k b e r g ) , B u u r t w e g nr
11
(Moortelstraat).
Voor de deelgemeente Hekelg e m : B u u r t w e g n r 11 ( B o s s t r a a t ) ;
B u u r t w e g nr 8 0 ( K a s t e e l s t r a a O
leder die o m t r e n t deze plannen
bezwaren en/of opmerkingen te
m a k e n heeft, w o r d t v e r z o c h t d e z e
schnftelijk aan het Schepenkolleg e t e laten g e w o r d e n , uiterlijk o p 2
m e i 1980 t e 10 u
T e H e k e l g e m , d e 2 4 m a a r t 1980.
V a n w e g e het Kollege
V r de sekretans, verhinderd, J.
Mertens
V r de burgemeester, schepen, L
Guns.

Adv. 82

O p de gemeenteraad van 20 maart
1980 legde namens de VU-fraktie
raadslid Daan Vervaet onderstaand
voorstel neer. De gemeenteraad
heeft het unaniem aanvaard.
'De
Gemeenteraad,
Gelet op de ontmoedigende
berekening van 2,4 % kostenstijging in de Europese landbouw voor de jaren 19801981, vooropgesteld
door de heer
Gundelach, kommissans van de Europese Kommissie,
Gelet op het feit dat volgens het Belgisch Groen Front
bovengenoemd
kommissievoorstel
neerkomt op amper 1 % pnjsverhoging voor de Belgische land- en tuinbouw,
Gelet op de t>erekening van de kostenstijging van 7,9 % in de Europese landbouw door de Europese
boerenorganizatie Copa,
Gelet op de tierekening van de kostenstijging door de ambtenaar van de Europese
landbouwkommissie
van
14.6 %,
Overwegende dat — gelijkgesteld met
100 — het gemiddeld
landbouwinkomen in 1978 vergeleken met dit van
het jaar 1972 ternauwernood is gestegen tot 124, terwijl het inkomen buiten
de landbouw in dezelfde penode is gestegen van 100 tot 194.
Overwegende dat een solidanteitsbetuiging van de gemeenteraad van StPieters-Leeuw
met de
rechtmatige
stnjd voor een redelijke
aanpassing
van de land- en tuinbouwpnjzen
van

de land- en tuinbouwers van de gemeente St-Pieters-Leeuw
voor dezen
een daadwerkelijke steun zal betekenen
BESLUIT
Enig artikel.
De gemeenteraad
van
St-f^etersLeeuw, m vergadenng op 20 maart
1980, zich terdege liewust van het belang van de land- en tuinbouw voor
onze gemeenschap, t>etuigt zijn solidanteit met de eisen van de land- en tuinbouwers en verzoekt de heer Lavens,
minister van Landbouw, op de komende EG-landbouwministerraad
de gefundeerde minimumeis van 7.9 % pnjsverhoging met kracht te verdedigen»

WIJ

II

WIJ IM D€ l>OLK9UmC
OCMW
v a n Brugge
Algemeen offertevraag verwarming en sanitaire installatie m het Museum OL-Vrter-Pottene,
Pottenerei,
Brugge
Op woensdag 7 mei om 11
u u r zal in de vergaderzaal
van het OCMW, Karthuizerinnenstraat 4, Brugge, overgegafui worden tot het openen van een algemene offertevraag voor de verwarmings- en sanitaire installatie
Erkenning er is geen erkenning vereist, 90 werkdagen
Pnjs van het dossier 580 fr inclusief BTW, te storten op rekening n u m m e r 280-047330781 bij de Generale Bank te
Brugge 8200 met vermelding
van BTW-nummer
Het
aanbestedingsdossier
ligt ter inzage op
— de burelen
van
het
OCMW, Karthuizennnenstraat 4, Brugge
— het Verkoopkantoor voor
Aanbestedingsdokumenten, Residence Palace, Jordaenskwartier, 2e verdieping. Wetstraat 155, 1040
Brussel
— de Interprofessionele Kamer der Bouwbedrijven
van het Arrondissement
Brugge, Ezelstraat 25,8000
Brugge
— Architekt Sohier, Vestingstraat 71, bus 25, 8320
Brugge 4
Te koop en ter inzage bij studieburo G De Klerck, Grote
Moerstraat 89, 8200 Brugge,
tel 050-317266
(Adv)

OCMW Brugge
Algemene offertevraag elektrische installatie in het Museum O L-Vrouw-ter-Pottenerei, Brugge
Op woensdag 7 mei 1980 om
11 u 30 zal in de vergaderzaal van het OCMW, Kartuizennnenstraat 4,8000 Brugge
overgegaan worden tot het
openen van een algemene offertevraag voor de elektnsche installatie
Erkennmg kategone P, klasse 1, 90 werkdagen
Pnjs van het dossier 1 160 fr
inclusief BTW, te storten op
rekening
nummer
2800473307-81 bi) de Generale
Bank te Brugge met vermeld m g van BTW-nummer

Het
aanbestedingsdossier
ligt ter inzage op
— de burelen van
het
OCMW, Karthuizennnenstraat 4, 8000 Brugge
— Het verkoopkantoor voor
Aanbestedingsdokumenten, Residence Palace, Jordaenskwartier, 2e verdieping. Wetstraat 155, 1040
Brussel
— de Interprofessionele Kamer der Bouwbedrijven
van het Arrondissement
Brugge, Ezelstraat 25,8000
Brugge
— Architekt Sohier, Vestingstraat 71, bus 25, 8320
Brugge, tel 050-358221
Te koop en ter inzage bij studieburo G De Klerck, Grote
Moerstraat 89, 8200 Brugge,
tel 050-317266
(AdvJ

derzetten

(Adv)

I U alles rechtstreeks
I M r i e k n a r «erbniiker, gratis afgeleverd.

Koopt rechtstreeks in de fabriek,
beste kwaliteit is onze grootste reklame
tegen zeer voordelige prijs
||£K£|||3

DONSDEKENS
LAHENDODEMS
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Dank aan Maurice Dujardin

fMATRASSENl

Vi

OOST-VLAANDEREN

Aanwerving
ergoterapeut(e)
op proef in
vast verband e n
a a n l e g werfreserve
April
Ten behoeve van het Revalidatiecentrum «Ten Bos» (V7 BAARDEGEM Paasfeest met eierworp in zaal Maxens Opwijkstraat 2 Begin om 15 u Voor onze jonge vriendjes is een filmvertoDienst) wordt een ergoteraning
peut(e)
aangeworven
op
10 NINOVE Gezellig Paasfeest ingencht door het Vlaams Verbond
proef m vast verband, en tevoor Gepensioneerden afdeling Groot-Ninove in de Denderhoevens een werfreserve aangeve Burchtstraat Ninove
legd, geldig tot 30 juni 1982
11 WEITEREN Kleinkunstavond met Jef Burm om 20 uur in zaal
Studenten van het laatste
Parking van de deelgemeente Massemen
jaar ergoterapie
kunnen
12 DRONGEN Zesde vriendenbal van de afdeling Drongen Afsnee
eveneens hun kandidatuur
in het Gasthof Barlona (autostrade Brussel Oostende afnt Gent
stellen
West nr 13) aanvang om 20 u 30 Inkom lOOfr
Voorwaarden:
12 DENDERWINDEKE 3de eetfestijn van VU-Denderwindeke-Liefe1 Gewone
administratieve
nnge in het Parochiaal ( A n t r u m Stationsstraat Denderwindeke
voorwaarden
Zaterdag 12/4 van 18-22 u en zondag 13 apnl van 11 u 30
2 Leeftijd op datum van af1 4 u 30 biefstuk half haantje of ossetong met fneten of kroketten
sluiting van kandidatuurstel12 BELSELE VU-lentebal Zaal De Nieuwe Valk diskobar Jack en Jill
Deuren om 20 u 30 Toegang 80 frank
ling minstens 21 jaar oud zijn
en niet ouder dan 35 jaar zijn
17 LEDE Kursus gemeentebeleid 2de les -Over het gemeentelijk
OCMW
jeugdbeleid» Door gemeenteraadslid J De Mol O m 20 uur kuitu
De
maximum-ouderdom
reel centrum (Dorp)
wordt
verhoogd
voor
de
van Brugge
voorkeurrechthebbenden en
24 LEDE Kursus gemeentebeleid 3de les -Over de ruimtelijke ordening» O m 20 uur kultureel centrum (Doro)
Op woensdag 7 mei om 11 voor hen die pensioengerechtigde
diensten
kunnen
uur zal in de vergaderzaal
van het OCMW, Karthuize- laten gelden voor omslagkas
rmnenstraat 4, Brugge, over- van gemeentelijke pensioe- Wakken, Dentergem, Markegem, Oeselgem
gegaan worden tot het ope- nen
nen van de algemene offerte 3 Slagen in een gewoon aanvoor aanpassingswerken en wervingseksamen
herinrichting van het Mu- 4 Diploma ergoterapeut(e)
seum
O L -Vr -ter-Pottene, Nadere inlichtingen zijn te
bekomen bij het sekretanaat Zoals afgesproken bij de voorgaande Rond 22 u werden alle genodigden en
Pottenerei, 8000 Brugge
OCMW
(Personeelsdienst) verkiezingen is Maurice Dujardin op de vele vnenden van verre (tot uit LimErkennmg
de a a n n e m e r — Kokelarestraat 2 - 8700 Ize- 15 maart afgetreden als provincie- burg) en nabij begroet door de plaatmoet erkend zijn m de Kate- gem
raadslid ten gunste van Luk Deramme- selijke voorzitter Andre D e s m e t Hij
laere uit Tielt Voor de plaatselijke af- dankte Maurice Dujardin voor het vele
g o n e D, klasse l
Tel 051/302851
deling was het een gelegenheid om dat hij heeft gedaan en nog zal doen,
De
aanvragen,
samen
met
Uitvoeringstermijn 90 werknog eens een groot feest te zijner ere vooral ook voor de wekelijkse ziekeneen afschrift van het vereiste te organizeren Het bal M Dujardin van bezoeken in alle omliggende hospitadagen
Het
aanbestedingsdossier diploma dienen bij aangete- iS^maart was dan ook in alle opzichten len En dan kwam de eigenlijke huldn
kend schnjven gencht te geslaagd Honderden mensen zorgden ging Maurice kreeg heel wat bloemen
ligt ter inzage op
worden a a n de Heer Voorzit- er voor dat de zaal van de gemeente- aangeboden van de plaatselijke afde— de burelen van
het ter van het O C M W - Koke- school al om 21 u meer dan vol z a t ling het arrondissementeel bestuur
het teestkomitee Hekkenstraat en van
OCMW, Karthuizennnen- larestraat 2 te 8700 Izegem
Eregast M Coppieters en zijn dame
partikulieren Maar hij was duidelijk het
straat 4, 8000 Brugge
Uiterlijk tegen 22 a p n l 1980
hadden dit duidelijk met verwacht
meest verrast toen hij zijn eigen ge(AdvJ
— het Verkoopkantoor voor
pentekend portret ten geschenke
kreeg Het applaus van de honderden
Aanbestedingsdokumenin de zaal was meteen een bewijs van
ten. Residence Palace, JorOPENBAAR CENTRUM
zijn enorme populariteit Dan kwam
daenskwartier, 2e verdieeen korte toespraak van EuroparleVOOR MAATSCHAPPELIJK
ping. Wetstraat 155, 1040
mentslid Coppieters die de gevierde
Brussel
WELZIJN - AALST
en de plaatselijke -kleine» afdeling gelukwenste HIJ behandelde het ideeën
— de Interprofessionele KaDe Raad van het Openbaar Centrum voor Maatgoed van twee van onze grote dorpsmer der Bouwbednjven
schappelijk Welzijn van de stad Aalst, heeft bij het
genoten Hugo Verriest en Jons van
van het Arrondissement
verplegings- en verzorgingspersoneel twee betrekSeveren om ten slotte een oproep te
Brugge, Ezelstraat 25,8000
kingen opengesteld van vroedvrouw.
doen tot trouw en stnjdvaardigheid in
Brugge
De kandidaturen moeten bij ter post aangetekende
deze belangrijke F>enode
brief worden gestuurd aan de Voorzitter van het
— Architekt Sohier, VestingNa dit officiële gebeuren w e r d het
O C M W , Gasthuisstraat 40, 9300 AALST, en dienen
straat 71, bus 25, 8320
feest dan verdergezet met een voormet de bewijsstukken uiterlijk op m a a n d a g 21 a p n l
Brugge 4
treffelijke D J een goed voorbereide
1980 ter bestemming te zijn
tombola en met sprankelende chamDe bescheiden zijn te bekoOvereenkomstig de bepalingen van titel V van de wet
pagne in de bar Dne dagen later in
men bij de architekt door betot ekonomische h e r o n e n t e n n g van 04081978, geAarsele werd Maunce dan nog eens
taling van de volgende som
persoonlijk bedankt door algemeen
naamd antiknsiswet, zijn de opengestelde betrekkinop bankrekening 280-218200voorzitter Vic Anciaux Ook de afdegen toegankelijk voor m a n n e n en vrouwen tenzij het
84 van architekt Sohier tel
ling bedankt nog eens de noeste
uitdrukkelijk anders is voorzien
werkers van voor tijdens en na het
050-358221
Bijkomende inlichtingen zijn op dat adres te verknjfeest en allen die het mogelijk hebben
gen op de personeelsdienst (tel 053/212393 - bmnenVolledig dossier 866 fr, inclugemaakt dat wij onze geroemde bal
traditie weer suksesvol konden versief BTW

IHONING DERI

MATRASSEN

O.C.M.W. IZEGEM

OPGELET!! ^
ALLES SLAAT
WEER OP!!
EN WIJ... DELEN
NOG GESCHENKEN UIT!!!
Maar u moet m nstens eens naar de toonzaal m de tabrek
komen om te weten

— Hoe men aan een iattenbodem (2 pers.) komt
voor slechts
1.500 F
— Hoe men aan een twee persoons modern
lux-bed (zonder ressort) komt voor slechts
1000 F
— Hoe men aan een plooibedje (1 pers. - zonder matras) komt voor slechts 250 F
ENZ. ENZ. ENZ HET IS ONGELOOFLIJK'"
En bovenop zult U weten tioe men aan een GRATIS Palingfeestmaal komt

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

U MOET HET ZIEN OM
52 HET TE KUNNEN GELOVEN
UE
Op 200 m van de Ri|kssschool
Besteldienst Knrth
Tel 052-42 34 00

Fabriek open dagelifks van
8 12 u en van 14 19 u
Zaterdag doorlopend open 8
Zondag gesloten
Ingang langs de tabriek

WEST-VUU\NDEREN
JA

Apnl
4 IZEGEM Mr José De Schaepmeester (Kortrijk) spreekt over het
onderwerp «Kadastrale perekwatie een neutrale o p e r a t i e ' Of een
nieuwe fiskale hold up van minister G e e n s ' - In bovenzaal OudStadhuis Koornmarkt om 20 uur Toegang kosteloos Organizatie
VU-lzegem
5

BRUGGE-TORHOUT (Kust) Afrekenen kaarten en pnjzen lente
bal voor alle bestuursleden van het arr tussen 10 en 12 u 30 in
het Breydelhof

10 IZEGEM Prof Andre Bonte (RUG) spreekt over «Beroepsper
spektieven na het hoger onderwijs» In de bar van het Muziekauditonum Kruisstraat om 20 uur Toegang kosteloos Organizatie
VSVK.
12

BRUGGE-TORHOUT (Kust) Om 19 u 30 Lentedis onder voor
zitterschap van nat voorzitter Vik Anciaux Maaltijd + toegangs
kaart bal voor 450 fr O m 21 uur Lentebal met Studio Jocama In
komprijs 99 fr In zaal -Jagershof» te St Andries (dorp)

'O'ABfflL'taBO
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Aanbevolen huizen
hoeüiandel

PVBA VAN IMPE & Zonen
St^en- en marmerhouwerij
Bnlstraat 41
HAALTERT
Tel 053-212248

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

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

KEUKENS - SANITAIR
VERWARMING

MATRASSEN PLATTEAU

VAN DER CRUYS

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

Assesteenweg 65, TERNAT
Tel 58214 41
Toonzaal alle dagen open
van 9-19 u. Zondag gesloten.

Platteau Lievens, Portugeesstraat 9.
1780 Teralfene
Tel 053-6674 56

De prijsbreker
Groenstraat 84, 2000 ANTWERPEN
Tel. 031-36.45.31.
Open van 10 tot 19 u 30.

Zondag en maandag gesloten

DE CRAEN ROM pvba

DROOGKUIS - WASSERIJ

Molenstraat 78
NIEUWENRODE
Tel 015-711240

BEDRIJFSKLEDIJ ST-PIETER
Kollegestraat 33, 2400 M O L

Verwarming - stoom - sanitair.
Alle herstellingen.

014-3113 76

Lederwaren-Parfumerie
VAN REETH

Dames en heren, in uw belang
wendt u voor uw

Antwerpsestraat 44
2640 NIEL
Tel 031-8811.19

SCHILDER-BEHANGWERKEN
en VLOERBEKLEDINGEN
tot mannen van het vak

ADOLF CLAES EN ZONEN

Klemlederwaren
reisartikelen handschoenen.

K e r k w e g 8. 1760 Roosdaal-Strijtem
Tel 054-3337 56

MEUBELEN MOENS

- handtassen
regenschermen

ETN. BERT

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

Assesteenweg 117, TERNAT
Tel 02-5821312

Specialist primitief •
stijlmeubelen en modern

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

A. RUTTEN

KUNSTGEBITTEN
HERSTELLINGEN

Radio-TV-Hifi-Video
Eigen

Tandheelkundig Laboratorium
V A N DER K L E U N

hersteldienst

Dorpstraat 43
HOUTHALEN

Chazallaan 83
1030 Brussel (Schaarbeek)

02-7340643
Tel. 011/53.50.40

Na 1 8 u 42546.42

LEON KESTELOOTVERMEYLEN

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

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

Fortstraat 27
2510 MORTSEL
Tel 031-493507

GALERIJ DE KEIZER
Exclusiviteit:

salons
schilderijen

kleinmeubelen
geschenkartikelen

lustrerie
Z a a k v o e r d e r Staf

Kiesekoms

Keizerstraat 2
TERNAT
Tel.: 0 2 - 5 8 2 2 2 22

Middenstanders, hier de aanbevolen ruimte
voor uw publicitaire boodschap

BINNENHUISINRICHTING
STROOCA
Galerij «de Gapaert»,
Molenstraat 45, 9300 A a l s t
Tel 053 7 0 3 2 1 9

TAVERNIER pvba

Binnenstraat 32
9300 AALST
Tel 053-2142 07

3 A P R I L «980

STUDIO
DANN

te Niel,

02-428.69.84

Antwerpstraat 164-177
Sti|lmeubelen +

kleinmeubelen
— Industriële fotografie
— Mode/architektuur
— Huwelijksreportages.

Ed Claessenlaan 50-52
Tel 031 8 8 1 3 1 6
Meer
dan
3000m2
's Maandags gesloten.

toonzalen.

INTRAFORMEuropameubel

Leon Theodorstraat 36.
1090 Brussel

Gelegenheidsgrnfiek; Huweliik - Geboorte - Zelfklevende pl.tkbatid en
etiketten Houten drukletters - Reklnine-kolenders

Torhoutsteenweg 519
8400 O O S T E N D E
Tel 059-8031 72

NV Reinigingswerken
PEETERMANS

FRANSSENS OPTIEK:

Onderhoud en restauratie
gebouwen.

I

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 3565 75

Selsaetenstraat 28
2220 W o m m e l g e m
Tel 031-539530 en 53 75 75

KLEDING LENDERS

PVBA DE BISSCHOP

B -t- M

Sint-Damiaanstraat 41
WOMMELGEM
Tel 031-53 7039

Gentsestraat 35. 9300 Aalst
Tel 053 2 1 9 0 0 1

Bouwpromotoren en
daktimmerwerken.

Dames-, heren- en kinderkleding.

10 %vr.V.U. leden,
K O S T U U M S - VESTONS BROEKEN - PARDESSUS.
O O K NAAR MAAT

De meest
warenzaak

gespecializeerde

ijzer-

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

Littoral

Leopold II laan 212
8458 O O S T D U I N K E R K E
Tel 058 5 1 2 6 2 9
(woensdag gesloten)

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

VERVOER-VERHUIZINGEN

W A S S E N V A N ALLE RUITEN

Laadruimte van 30 tol 50 m3

Aalsterse Glazenwasserlj

VECOVEN Jozef

Gebr. ALLOO
Raphael en Willy

Haneveldlaan 47, 1850 Grimbergen
Tel 02-26814 02

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

V o o r leder onderhoud
en/of
aanleg van tuinen, snoeien van
fruitbomen,
diverse
bomen,
planten, afzagen van bomen +
verkoop
van
openhaardhout
aan zeer v o o r d e l i g e prijzen. Tel.
0 2 - 4 6 6 8 0 2 3 o f 4 5 2 58.25

KONFEKTIE-DISCOUNT
Jos. LAGRINGVAN DAELE
«VERKOOP A A N
FABRIEKSPRIJZEN»
BROEKEN (Jeans en andere) PARKA 8
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
Tel. 031-40.67.80
031-49.76J2

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

OOSTDUINKERKE

RICO-KLEDING
VERMEERSCH

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

Meubelmagazijnen
DE KLEINE WINST

alle moderne meubelen

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

van het goede meubel

^

BLOEMEN .ERIKA»

Tel bureau 053-21.7Z12

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 tuinl>ouw.
Tel. 091-62.51.42.

PVBA J. BORREMANS-COCK
& KINDEREN
Algemene Bouwondernemingen
Gentsestraat 238
9500 GERAARDSBERGEN
Tel 054 4 1 2 5 8 9

W i j bouwen voor u sleutel op de deur.

Firma M. UYTDEWILGEN
TV - HIFI - VIDEO - ELECTRO
Wouter Haecklaan 6, 2100 Deurne.
Tel 0 3 1 / 2 1 6 6 9 9 .
Julius De Geyterstraat 204, Antwerpen. Tel. 031/29.07.87.

lustrerie

mare ^
de vriesè
bar. r u z e t t e i a a n 5 6 c b r u g g e
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Trees Vinck:

Vrf/wf//fgerswerk blijft
AALST. — «HAK staat v o o r hulp-,
advies-, kontakt- en i n f o r m a t i e c e n tnim. HAK betekent ook mensen.
Een p l o e g m e n s e n . E e n e e r s t e g e n e ratie, een tweede generatie. 34 mens e n . 3 v r i j g e s t e l d e n en 31 v r i j w i l l i g e r s . 12 v r o u w e n e n 2 2 m a n n e n . N a melijk, Lut, J a n , G u i d o , W i l f r i e d ,
Trees, Denise_ H A K betekent Jan.
Hak betekent Jan-en-alleman: dromers, werkers, praters, doppers, gevangenen, gebruikers, zwijgers,
geestelijken, vloekers, rokers, zuipers, lieverds, onthouders, eenzamen, gehuwden, landlopers, ouderlingen, mensen-die-ploegen. Allemaal mensen.
HAK betekent afgekort H A K betekent m e e r H A K betekent ruimte
v o o r m e n s e n en H A K betekent
ruimte t e k o r t H A K betekent dinsdag gesloten. H A K betekent nog
woorden wisselen, meningen,
ideeën, w o o r d e n , en, het ene w o o r d
brengt het andere mee-»

Trees Vinck en echtgenoot Pol (•hij was
vier jaar eerder dan ik aktief bij HAK-Aalst
en behoort tot de initiatiefnemers ervan»),
mochten vorige zaterdag in de Brusselse
•Ancienne Beigique» de tweede prijs van
de stichting <Vlc Anciaux in ontvangst nemen. Vorig jaar werd raadsheer André Opstaele uit Jabbeke met de Anciaux-prijs
aangemoedigd om zijn talrijke sociale initiatieven met onvermoeibare ijver verder
uit te bouwen. (We vernoemen lukraak op
een rijtje het vissershuis ' D e Bolle» te
Oostende, het Karel de Goede-home te
Brugge, de Jeugdhaven te Oostende, het
Home voor Daklozen, Alkoholverslaafden,
Toxicomanen en Vrijgestelde Gedetineerden in Oostende, de Westvlaamse vereniging voor Plaatsing van minderjarigen in
Pleeggezinnen,-)
De Stichting Vic Anciaux werd eind 7 8 opgericht door de kabinetsleden van de
Brusselse VU-staatssekretaris.
• Entoesiast door de sociale inzet van Vic
Anciaux voor de kansarme bevolking in
Brussel stelden zijn kabinetsleden voor
een vereniging zonder winstoogmerk op te
richten, waarvan alle kabinetsmedewerkers van de VU-staatssekretaris voor Ne-

derlandse kuituur (van chauffeur tot kabinetscheO stichtend lid zouden zijn. Als een
soort verjaardagsgeschenk
(één jaar
staatssekretaris) kreeg Vic Anciaux in de
zomer van 7 8 de Stichting-Anciaux aangeboden.»

Vrijwilligers
Vorige zaterdag, bij gelegenheid van de
prijsuitreiking aan de Aalsterse HAK-mensen, benadrukte voormalig staatssekretaris en huidig VU-voorzitter Vic Anciaux
zijn ervaring van onmacht om tegemoet te
komen aan de ontzettend gerechtvaardigde wensen van de kansarmen in de hoofdstad. Hoewel staatssekretaris Anciaux tijdens de regering Tindemans II de opdracht
toevertrouwd kreeg om voor het eerst in
ons nationaal bestel een deskundig ministerieel dossier over de problematiek van
de gastarbeiders in ons land aan te leggen
en beleidsopties te formuleren, bleek al
vrij vlug welke enorme weerstanden opdokenDe Stichting Vic Anciaux werd evenwel
niet opgericht om uitsluitend de problemen van de kansarmen in het Brusselse te
behartigen, maar om uiteindelijk alle initiatieven (persoonlijke of kollektieve) aan te
moedigen die hulpbehoevenden in Vlaanderen een hand of arm reiken.
Vorig jaar mocht raadsheer Opstaele uit
Jabbeke dus een symbolische check in
ontvangst nemen (twintigduizend frank,
niet meer en niet minder) voor zijn talrijke
Westvlaamse initiatieven ten behoeve van
kansarmen.
Dit jaar is de Stichting Anciaux het al
evenzeer bulten Brussel én buiten Brabant
gaan zoeken: het Aalsters centrum voor
Hulp, Advies kontakt en informatie werd
een gift van 30.000 frank vanwege de
Stichting-Vic Anciaux rijker, en kreeg
vooral een belangwekkende morele stimulans om de inmiddels onmisbaar geworden maatschappelijke werking voort te
zetten.
Trees Vinck: -Het Aalsters Hulp-, advies en
kontaktcentrum is in feite definitief in de zomer van '73 van start gegaan In de Aalsterse uitgangsbuurt kvi/am een café vrij, en dat
Keizershof
hebben we toen voor onze
HAK-werking
ingepalmd. Dit
privé-initiatief
startte met drie mensen, kreeg vrij spoedig

onvervangbaar!
geld dat een aantal uitmuntende sociale initiatieven (zoals wetswinkels)
ten gerieve
van een bepaalde partij
propagandistisch
uitgebaat worden. Het fenomeen van de
zgn. CVP-wetswinkels vind ik jammer. Zulks
komt onze hulpcentra hoegenaamd niet ten
goede.» Die partijpolitieke smet kan onze bijzondere
maatschappelijke
werking t>est
missen.'

een tiental medewerkers,
maar
steunde
alvast ruim een jaar op de volkomen onbaatzuchtige inzet van de initiatiefnemers.
Gestart als een jongeren-, hulp- en informatiecentrum, (een kafaat als trefcentrum was
bijzonder
welgekomen)
is de
Aalsterse
HAK met de jaren uitgegroeid tot een pluralistisch hulpcentrum voor de kansarmen in
onze (verre)
buurten.'
Paul Vinck: 'Wij werken nu wel met een fulltime vrijgestelde en met BTK-ers, maar het
vrijwilligers-werk
blijft de spil van onze
dienstverlening. Als die twintig, dertig gezinnen die week-na-week vrije tijd maken voor
het lenigen van de nood van kansarmen of
mensen in tijdelijke nood het morgen plots
allemaal zouden opzeggen, dan is het Aalsterse HAK er meteen geweest. Wij worden
wel gesubsidieerd door het "Bestuur voor
Jeugdvorming van het ministerie van Neder-

De •Pijpesteel» op de Houtmarkt is inmiddels een apart sociaal trefcentrum in Aalst
geworden. Apart, in die zin dat het vrijwilligerswerk (van een paar tientallen mensen)
garant staat voor een enorm sociaal opbouwwerk dat nimmer lokaal een officiële
evenknie kan kennen.
Het Aalsterse H A K is — behalve de dinsdag — een sociale opvangdienst die dagop-dag werkt, overdag zeer zeker, en ook
nog van 's avonds tot 's nachts.

Stichting Anciaux
!
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helpt icansarmen

landse Kukuur', maar uiteindelipf is ons hulpcentrum inmiddels de puberteitsperiode
ontgroeid. We helpen nu zoveel Aalsterse mensen die om uiteenlopende reden in de knoei
zitten.

Trees Vinck: 'Elk sluitingsuur is ons een uur
afwezigheid te veel Maar wat wil je? Met
twee vrijgestelden, een paar BTK-ers, een
gewetensbezwaarde
en een gerante verzekeren wij inmiddels toch een
behooriijke
dienst

Onze grote zorg daarbij is immer onafhankelijk te blijven: onafhankelijk van om het
even welke (para)-politieke zuil: wij blijven
een pnvé-initiatief waaraan kansarmen van
divers pluimage zich moeten kunnen optrekken...'

We hebben momenteel echt nog geen overlapping met de werking van officiële stadsdiensten (zoals het jeugdsekretariaaO,
met
Release, Jongeren-Adviescentrum,
de JIC,
het Aalsters Sociaal Overleg en dies meer...
Elk bewandelt zijn eigen terrein.
Wij menen vooral met een zeker drempelverlaging — het café de Rjpesteel — hulpbehoevenden
te bereiken die elders niet
over de brug komen.

«Pijpesteel»
Het Aalsters HAK-centrum werd door de
Stichting Vic Anciaux vorig weekend
eventjes In de bloemetjes gezet ook omwille van de gratis hulpverlening voor wie
er v r a a g t

Hoewel, we maken ons geen illuzies. Een
café heeft bij voorbeeld nog immer een
hoge drempel voor zeer veel alleenstaande
vrouwen. Welke vrouw kan sociaal-ongestraft vandaag alleen op café gaan... ? Maar
goed, er kloppen jaarlijks tientallen vrouwen
bij HAK aan.

Wie bij HAK enigszins uit zijn lood geslagen of zelfs radeloos om hulp roept wordt
niet vooraf naar zijn partijkaart of andere
politlek-syndikaal-ideologische
gezindheid gevraagd.

Uit onze ervaring menen we te mogen stellen dat voor opvang van de kansarmen niet
immer de professionele hulp best aangewezen is Er is gevaar de mensen die hulp zoeken in hun afhankelijke en onmondige positie te bestendigen. Dit trachten wij alleszins
te voorkomen en zo nodig te verhelpen.
Vandaar dat we de laatste drie jaar ook
werk maken van
vormingsbijeenkomsten,
met bij voorbeeld diareeksen over seksualiteit en een studiedag over alkoholisme. Voor
HAK-Aalst was het een ongemeen aangename verrassing dat de stichting Vic Anciaux
(met het respekteren van onze partijpolitieke onafhankelijkheid en pluralistische ingesteldheid) onze zorg voor de kansarmen in
het Aalsterse met een eresaluut heeft bedacht'

• H A K betekent afgekort, HAK betekent
méér HAK betekent ruimte voor mensen-»
Trees Vinck: «/n ons trefcentrum
'Rijpesteel' op de Houtmarkt schrijf café — komen mensen over de vloer die gewoon voor
de gezelligheid een pint komen
pakken,
maar ook diegenen die niet langer met hun
kwellende problemen apart willen blijven zitten. Het is onderhand wel best geweten dat
wij anonieme hulp trachten te bieden aan iedereen die erom vraagt: voor
problemen
van de meest uiteenlopende aard in het gezin, op school, op het werk... We ontvangen
met open armen de clochard, maar al even
vrijmoedig de radeloze stadsgenoot die sociale hulp in een krisiscentrum
behoeft.
Zo'n krisisopvang hebben we een tijdlang
betrekkelijk suksesrijk volgehouden, maar
voor dit soort pnvé-werking is hoe dan ook
de (persoonlijke) belasting vrij zwaar. Maar,
ik bepleit precies nog immer dat HAK-Aalst
beter om beter zou kunnen
samenwerken
met andere professionele of semi-professionele opvangcentra.
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HAK-voorzüBter Trees Vinck ontvangt in de Ancienne Beigique* de prijs '80 uit de
henden ven Vic Andaux.
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Wij leunen bij voorbeeld nauw aan bij de
Jongeren-Adviescentra
(JAC)
maar we
hebben mettertijd een wijdser vlucht genomen. Onze bedoeling is en blijft alle mensenvan-bij-ons die in de knoei zitten adekwaat
te helpen. Ons grieft het dan ook wel gere-
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