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OPIMI€9
DE VOER EN DANTE
Weer eens hebben de Walen getoond
dat ze meesters zijn in de dramatische
kunst De Happart-bende, uitsluitend
naar de Voer gekomen om de Vlamingen op eigen bodem eens flink af te
rossen om daarna in Luik hun heldendaden uit te bazuinen, werden op hun
beurt afgerost Maar dat in de Voer de
bordjes voor één keer werden verhangen, konden ze niet aanvaarden en
verontwaardigd trokken hun leiders
naar de bevoegde minister, om er te eisen dat de Voer nu maar eens voorgoed terug bij Luik moest gevoegd
worden. Want dat is toch hetgene wat
ze voor ogen hebben. Dat de Luikse
kandidaat moordenaar, de derde in de
reeks, de Vlamingen als schietschijf
gebruikte, kon hen niet deren.
Men moet zich even het tegenovergestelde voorstellen, dat een Vlaming in
Moeskroen op een Waal schiet en
hem daarbij aan het hoofd kwetst hun
baldadigheid zou geen grenzen kennen. Nu al steken ze een Vlaamse
school in brand in Etterbeek, waarschijnlijk omdat men de frankofone
sluip>schutter in zijn hobby gestoord
heeft

SPROKKELINGEN
Al grasduinend in de lezersrubriek van
Wij (13 maart) iets wat ook leerrijk kan
zijn voor onze VU-parlementsleden en
mandatarissen: enkele bedenkingen:
1. Pensioenen - lezer J.V, Gent — VUsenator Maes werd reeds op 22 februari hierover aangeschreven om het
huidig pensioengemiddelde van een
vroeger staatspersoneelslid uit te vissen. Het zal dus niet lang meer duren
of we zullen ook weten of ook op dit
gebied de Vlamingen niet benadeeld
worden. Misschien kan men die navraag ook uitbreiden tot gewezen personeelsleden van Sat)ena, NMBS,
BRT-RTBF.
2. Gezondheidsboekje lezer RVA, Antwerpen. — De verplichte inschrijving
bij een huisarts en het gezondheidsboekje zijn twee totaal verschillende
dingen. De vereniging van Vlaamse
huisartsen legt vooral de nadruk op de
vrijwillige invoering van een zogenaamd -gezondheidsboekje» zodat de
overkonsumptie van behandelingen
kan vermeden worden en men bij verandering van huisarts, deze laatste onmiddellijk zou weten wat er met de patiënt reeds gebeurd is.
3. Bevordering PTT-lezer DW-Mechelen. — Daar klachten bij de onmiddellijke overste of bij de vakbond niets
schijnen op te leveren, waarom niet
eens een VU-pariementslid aangesproken? Kameriid Joos Somers uit
St-Katelijne-Waver zetelt in de kommissie van PTT.
En uit het nummer van 20 maart pikken
wij het volgende:
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4. Deume - Lezer F.L, Vilvoorde. — De
Volksunie-mandatarissen uit Deume
zullen (denk ik toch) maar eil te graag in
de kolommen van Wij eens uit de doeken doen wat er zoal in hun gemeente
omgaat
5. Streekbladen, lezer J.S., Berchem.
— Natuuriijk is «Wij» verbeterd, maar
ook de streekbladen kunnen helpen
het aantal abonnementen op Wij op te
voeren. Door bv. in ieder nummer een
oproep te plaatsen om op «Wij» te
abonneren, met de nodige aanduidingen.
V.D, St-Martens-Latem.

VIETNAM
In Wij nr. 13, spreekt lezer V.H. er zijn
verwondering over uit dat «Broederiijk
Delen» een paar miljoenen stopt in zijn
hulpprogramma aan het kommunistische of moet men zeggen «socialistische» Vietnam.
Toevallig vertoonde de BRT-dienst
Wetenschappen vorige week een film
over het leven in Vietnam, waarin getoond werd hoe goed het huidige leven in het «socialitische» Vietnam wel
is, zodat men zich nog met meer reden
kan afvragen of het door Broederlijk
Delen ingezamelde geld niet beter kan
besteed worden in meer armere landen bv.
Typisch voor de BRT-berichtgeving
was daarbij nog dat gezegd werd dat
Amnesty International in een zogenaamd wederopvoedingskamp (ook in
België hebben die na 1944 bestaan),
de gevangenen «humaan» werden behandeld, terwijl datzelfde Amnesty International in zijn jongste eindrapport
toch opmerkt dat de mensenrechten in
het huidige Vietnam voortdurend met
de voeten worden getreden. En wat te
denken over dat lied, dat de gevangen
en wederopgevoede «kollat)orateurs»
in de BRT-film zongen. Het zeer kristelijke lied: «Wij rennen naar de zee en
zullen elke Amerikaanse boot kelderen» enz.» WaarscNjnlijk met de geldelijke steun van Broederiijk Delen. Zover over Vietnam. Maar waarom verschijnt nu plots «Wij» op 24blz. in
plaats van 28 zoals vroeger?.
R.G., Gent

MEER AKTIE
Dat er jaariijks miljarden franken van
Vlaanderen naar Wallonië afvloeien
weten wij. Vlaams-nationalisten, al jaren lang.
Toen enkele maanden geleden enkele Leuvense professoren met hun
studie afkwamen wist ook de rest van
Vlaanderen het spoedig.
De Belgicistische partijen (CVP, BSP,
P W ) reageerden hierop niet V.U. wel:
nl. met katernen te verspreiden alsook
werden er tienduizenden affiches aangebracht die er lang hingen en nog altijd hangen! Dit is niet genoegI ledere
dag worden de Vlaamse mensen voorgelogen door de geschreven pers, afhangende van de Beize partijen, die
natuuriijk de eenheid van België predikt En dit op het zweet dynamisme,
geld en bloed van de Vlamingen!
In vele gemeenten geeft de plaatselijke
VU-afdeling enkele malen per jaar een
inlichtingsblaadje uit Dit moet meer
gebeuren als tegenf)ool tegen de dagelijkse Belgicistische indoctrinatie.

Hierin moeten al die ergerijke feiten
centraal worden geplaats.
De VU moet ook op de straat dergelijke feiten aanklagen en dit o.a. met
stands op te stellen in de grote winkelcentra met boeken (o.a «Het geld van
de Vlamingen» van M. Van Haegendoren_J, propagandamateriaal, snoepjes
voor die kinderen, ludiek straattoneel,
poppenkasL. terwijl militanten enkele
tienduizenden pamfletten uitdelen en
ons weekblad «WU» aan de man brengen. Het is wel te verstaan dat al de
VU-mandatarissen van laag tot hoog
hieraan meedoen. Zo kunnen wij de
man in de straat wat meer Vlaams bewustzijn bijbrengen. Sukses alvast gewaarborgd.
Ook zou het goed zijn moest de VU
een betoging houden tegen de geldafvloeiing. Duizenden militanten zouden
opstappen alsook vele andere niet-partijpolitiek aangesloten bewuste Vlamingen. De VU-ideeën zouden dan
door middel van de moderne kommunk:atiemedia direkt nog bij miljoenen
Vlamingen 's avonds in de huiskamer
terecht komen. Het zou ons elektoraal
goed staan en van pas komen.
LV.D.W, Hove.

In tegenstelling met de Franstalige
pers en pariementairen die de Voeraktie verdedigen om niet te zeggen aanmoedigen, keuren sommige Vlaamse
bladen, waaronder «Volksmacht», en
pariementairen deze af. met de belachelijke reden, als zou de Volksunie de
Vopr kwestie t}elangrijker vinden dan
de sociaal-ekonomische problemen.
Precies of dat men zonder de Voer de
werkloosheid zou oplossen en het land
uit zijn tot over zijn oren in schulden
gestoken kop zou redden. Het gaat
hier niet over hetgeen belangrijker is,
maar over het recht en vrijheW van
een volk Als men zo weinig om eigen
grond bekommerd is, kan men zich
aan de kust binnen afzienbare tijd aan
een Waalse betoging verwachten met
als slogan «de kust is Frans».
De grootste vergissing Is dat men in
1830 Vlaanderen en Wallonië samen
voegde en men van dan af nooit opgehouden heeft Vlaanderen te (jesten, te
verdrukken en te verfransen. Niet te
verwonderen dat C. Verschaeve een
in toorn onstoken uitriep: «Sta op Dante en werp dat België in uw hel». En
waar wacht het Davidsfonds en andere zogezegde Vlaamse verenigingen

nog op om hun leden aan te sporen
niet meer voor de CVP te stemmen en
dit als drukkingsmiddel? Men moet op
een gegeven ogenblik een besluit durven nemen, het konsekwent doorzetten en er iets voor over hebben.
Wie dat te moeilijk vindt kan beter
naar huis gaan en onder de dekens
kruipen.
J.V.P., Blankenberge

VERMOEIEND
Nu de Vlaamse socialisten openlijk en
zonder schaamte de Vlaamse zaak
verraden en er door politieke druk de
onaanvaardbare drieledigheid van vertegenwoordiging van alle gewesten
(twee tegen een) in alle staatsorganen
en in het ambtenarenkorps willen
doordrukken, verwachten alle Vlaamsnationalisten nu eens eindelijk straffe
taal tegen dit brutale politiek optreden.
Verder zouden wij eens willen lezen
wat de weri<elijke redenen van dit hele
spel zijn. Ik denk dat er in de politieke
wereld veel aan korruptie gedaan
wordt Welnu als dat zo is dat moet
«Wij» dit aanklagen en een kat een kat
noemen. Alleen op die manier kunnen
wij de Vlaamse man in de straat bewust maken.
Het dagelijks argumenteren tegen Tindemans zwakt alleen het argument
van de VU maar af en begint erg vermoeiend op de zenuwen van de lezer
te werken. De lezer krijgt zo de indruk
dat de «WIJ» maar vol geschreven
wordt als bladvulling, niet na rijp overleg.
A.C, Aalst

TWEE MATEN?
Wat MCD schrijft in een lezersbrief
over «Twee maten?» (Wij 20-3-1980) is
toch maar al te onzinnig. Waarom zou
een nationalist niet het woord mogen
voeren op de viering van een nationalistisch tijdschrift? Daar is toch niet de
minste vergelijking mogelijk met de uitspraak van F. Seghers, die gelukkig op
duidelijke wijze herroepen werd. maar
die ons toch nog dagelijks voor de
voeten wordt geworpen. War Gabriels
heeft gedaan is uiteindelijk niets anders dan een bewijs te leveren van het
nationalistisch pluralisme van de Volksunie. Met pluralisme wordt er maar al
te veel de «bekende» richting opgegaan. Het mag ook eens anders!

AD^ Wakken

KONINKRIJK BELGIË

Wegenfonds - LENING 1980-1983-1988
RENTE
EFFEKTEN

AFLOSSING
VERVROEGDE TERUGBETALING
WAARBORG
DIENST VAN DE LENING
OFFICIËLE NOTERING
UITGIFTEPRIJS

13,— % 's jaars vanaf 30 april 1980 tot 29 april 1983;
11,50 % 's jaars vanaf 30 april 1983 tot 29 april 1988.
Toonderobligaties van 5.000, 10.000, 25.000, 50.000,
100.000 en 500.000 frank.
De coupures van 5.0(X) frank worden als bijpassing
afgeleverd.
Uitsluitend door terugkoop.
Mogelijkheid voor de houder de terugbetaling tegen het pari te bekomen op 30 april 1983.
De betaling van de rente en de terugbetaling van
de obligaties worden door de Staat gewaarborgd.
De betaling van de coupons en de terugbetaling
van de obligaties geschieden aan de loketten van
de Rijkskassier, bij de Nationale Bank van België,
te Brussel en buiten de hoofdstad.
De obligaties zullen officieel ter beurze worden
genoteerd.
99,50 %

INSCHRIJVING
van vrijdag 11 tot dinsdag 29 april 1980
Aan de inschrijving kan vóór laatstvermelde datum een einde worden gesteld

De inschrijvingen worden zonder kosten aangenomen bij de Nationale Bank van België
en bij de in België gevestigde banken, wisselagenten en de ertoe gemachtigde financiële
instellingen van de openbare sektor en spaarkassen.
De uitgifteprijs is volledig te betalen bij de inschrijving:
hetzij in speciën
hetzij in obligaties
a) van de per 11 april 1980 terugbetaalbare Staatslening 1971-1980-1987,
teruggenomen met een rentebonifikatie van F 69 per nominaal kapitaal van F 10.000, vóór alle belastingen op inkomsten;
b) van de per 4 mei 1980 terugbetaalbare Staatslening 7 0/0-7,25 % 19731980-1985.
Brussel, 3 april 1980
De Minister van Openbare Werken,
belast met het beheer van het Wegenfonds,
G. MATHOT
(Adv)
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De regeringskrisis
Martens heeft dan toch de besluiten moeten
trekken: zijn onderneming is spaak gelopen
op de francofone arrogantie en op de dubbelzinnigheid van zijn eigen partij. De omstandigheden die direkt tot het ontslag hebben geleid, doen eigenlijk weinig ter zake.
Dat PS-woordvoerder Delmotte in de Senaat
de onverminderde francofone aanspraken
op Vlaams-Brabant liet gelden, kan alleen
diegenen verbazen die zich de jongste maanden a a n illuzies beroesden. Dat 80 procent
van de CVP-senatoren de giftige adder van
artikel 5 toch m a a r geslikt hebben, kan alleen diegenen verbazen die geloofden dat er
in de CVP iets veranderd zou zijn.
De overlijdensakte van deze regering hing
reeds naast h a a r wieg, op 3 april 1979. Het
was een uitzichtloze en voor Vlaanderen
uiterst gevaarlijke onderneming om scheep
te gaan met een regering die zich prioritair
tot doel stelde de francofone eis tot drieledigheid in te willigen. Met een regeerprog r a m m a dat de rest van het werk, de eigenlijke staatshervorming, totaal in het duister
liet. En dat de verwezenlijking van iedere besparing en sanering vastkoppelde a a n de
verwezenlijking van de drieledige gewestvorming.
De misdadige fout was reeds enkele dagen
voordien begaan, toen CVP en SP het vierpuntenprogramma en het Vlaamse Front
dat zij met de Volksunie hadden gesloten, gewoonweg verloochenden.
Voor wie kort van geheugen zijn, moet er nog
verder teruggegaan worden. De faciliteitenregeling van 1963 in zes randgemeenten
heeft voorgoed de Waals-Brusselse land-
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Debunne en
Europa
We hebben vroeger al eens
melding gemaakt van de geruchten,
volgens
dewelke
ABW-baas Georges Debunne
de vakbond zou willen verlaten
om een rustige fin de carrière te
slijten in de Europese Kommissie, als opvolger van Davignon.
Inmiddels blijkt dat Debunne
zijn ontslag zou aangeboden
hebben aan het ABW-bureau,
maar dat dit vooralsnog het
ontslag zou geweigerd hebben.
De inzichten van Debunne om
naar de Europese Kommissie
te verhuizen zouden er niet om
verminderd zijn.
Wel integendeel! In de socialistische vakbond maken zich dan
ook reeds de kandidaten voor
de opvolging van Debunne gereed.

honger aangescherpt. De grondwetsherziening van 1971, met de grondwettelijke toezegging van een drieledige gewestvorming a a n
de Walen en Brusselaars, heeft het politieke
klimaat van het voorbije decennium definitief vergiftigd. Naast deze «verwezenlijkingen», die evenveel hypo teken zijn op de toekomst van het land, m a a r vooral van Vlaanderen, prijken niet alleen de namen van
francofone partijen, m a a r ook en vooral en
in de eerste plaats de n a a m van de sterkste
partij van het land: de CVP.
De «hamvraag» in de Belgische politiek is
dan ook nog altijd de houding van de CVP.
Alles wijst erop, dat het heft er stevig in handen gehouden wordt door het machtsapparaat, dat eenvoudigweg geen diepgaande
hervorming van de staat wil, omdat het zijn
machtsposities in heel België nog stevig weet
en wil beveiligen. De taktiek die ten opzichte
van de Vlaamse openbare mening gevolgd
wordt, is subtiel, en schijnheilig: men doet
a a n flamingantisch woordgekraam, m a a r
men laat iedere poging om de staat te hervormen mislukken. De Waals-Brusselse arrogantie is daarbij een nuttige bondgenoot.
Zo wordt op een dubbelhartige wijze de wil
en de mogelijkheid tot federalistische hervorming uitgehold.
Nochtans blijft de staatshervorming dwingender dan ooit. De voortzetting van de huidige situatie kost Vlaanderen ieder jaar miljarden en is volop bezig, de Vlaamse ekonomie en de Vlaamse welvaart mee te sleuren
in de Belgische chaos.
De toestand is reeds zo dramatisch, dat
thans in de eerste m a a n d e n de absolute

Tegen de FDF-burgemeester
van St-Pieters-Woluwe, Francois Persoons, werd klacht ingediend bij het Hoog Komitee
van Toezicht wegens veronder-
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steld geknoei bij een aantal
aannemingen en duistere financiële transakties daarrond.
Persoons kwam al vaker in opspraak. Zo ook bij voorbeeld
op'het ogenblik dat het FDF de
regering verliet en dat Persoons zijn ministerieel kabinet
moest ruimen. Hij deed dat met
medeneming van alle meubels
en schilderijen. In antwoord op
een parlementaire vraag daarover heeft CVP-minister Dhoore er zich toe beperkt, de hoop
uit te drukken dat de meubels
en kunststukken ooit wel eens
zullen terug opduiken-

Bij deze kandidaat-opvolgers
zit onder meer — en in goede
volgorde, naar insiders beweren — Robert Gillon. Gillon is
de syndikale baas van de Luikse metaalarbeiders. Hij deed
zich o.m. opmerken door stemmingmakerij tegen Sidmar en
door aktieve deelname aan
frankofone betogingen in de
Voer.

Persoons
in de rats

voorrang moet gegeven worden a a n de sociaal-ekonomische problemen. Wie de soep
gekookt heeft, moet ze ook m a a r uiteten: de
huidige regeringspartijen staan voor de onontwijkbare verantwoordelijkheid om de totaal uit de hand gelopen financiële en sociaal-ekonomische toestand a a n te pakken.
Willen ze al dan niet liberale hulp daarbij,
dan is dat hun zaak. Het zou echter een hemeltergende schande zijn dat steeds weer
dezelfde fouten van steeds weer dezelfde
mensen in steeds weer dezelfde partijen zouden leiden n a a r het tijd- en energieverlies
van nieuwe verkiezingen, een lange krisis en
uiteindelijk toch de sociale katastroof.
Inmiddels mag de staatshervorming minder
dan ooit opgegeven worden. Tegenover de
Waals-Brusselse strategie moet eindelijk
een globale Vlaamse strategie worden gesteld. Zolang er geen klaarheid is over de
uiteindelijke en werkelijke bedoelingen van
de partijen en de machtsgroepen in Vlaanderen, kan zo'n strategie niet van de grond
komen.
Daarom is een ruim Vlaams krisisberaad
nodig, niet alleen tussen de partijen in
Vlaanderen, m a a r ook met de sociale partners en de strijd- en kultuurverenigingen.
Over enkele maanden, wanneer het allernoodzakelijkste gedaan is ter beveiliging
van onze financiële en sociaal-ekonomische
toestand, moet vanuit dit algemeen Vlaams
krisisberaad dan gestart worden met het definitief gesprek van gemeenschap tot gemeenschap.

Martens. Hij noemt het een
schande dat het autowegenvignet van toepassing zou zijn op
Nederlanders die door België
rijden. Hij acht dit in strijd met
een Belgisch-Nederlands akkoord uit 1938 en met de EGverd ragen.
Tuynman is hierover zozeer
verbolgen, dat hij de Belgische
ambassadeur op het matje
heeft geroepen om via hem de
Belgische regering de levieten
te lezen.
De Nederlandse pers is ook
niet mals voor de Belgische
maatregel. Het «Algemeen Dagblad» schreef dat tolgelden alleen maar kunnen geheven
worden voor wegen, viadukten
of bruggen die er zonder tolgeld niet zouden gekomen zijn;
de financiering door tolgeld
dient dus reeds vast te staan
vóór de aanleg. Het Belgisch
vignet «prezenteren als tolgeld
is verlakkerij; het gaat gewoon
om extra-belasting».
Een Westduits minister was
nog duidelijker. Hij zegde letterlijk: «hiermee keert België
terug naar de middeleeuwen».

Bob Gijs
en zijn fraktie
Tuynman
en België
De Nederlandse minister Tuynman van Verkeer en Waterstaat
heeft enkele dingen gezegd, die
niet mals zijn voor de regering

De voorzitter van de CVP-fraktie in de Senaat, senator Bob
Gijs, heeft niets onverlet gelaten om zijn fraktie trouw voor
de regeringsteksten en het betwiste artikel 5 te doen stemmen. Nog na de stemming en de
verwerping van dit artikel bleef

«Misverstand»
De Meyer
Anders dan vele heimelijke of
beschaamde unitaristen in de
CVP maakt de nieuwbakken senator Jan De Meyer — één der
tegenstemmers bij artikel 5 —
van zijn overtuiging geen geheim: hij is unitarist door dik en
dun, openlijk en onverbloemd.

hij de regeringsteksten verdedigen en spijkerde hij de tegenstemmers uit eigen fraktie aan
de schandpaal.
Om zijn fraktie over de hindernis te krijgen had hij ze in vergadering bijeengebracht en liet
ze bij geheime stemming zich
uitspreken over de regeringsteksten: 80 0/0 van de CVP-senatoren stemden ja. Zo was het
trouwens ook in openbare vergadering
verleden
week
woensdag: van de 51 CVP-senatoren stemden er 43 gedwee
het artikel 5.
De dwarsliggers in de fraktie
werden zwaar onder druk gezet Het werd zo erg dat mevrouw Paula D'Hondt in tranen
uitbarstte. Ingewijden menen te
weten dat mevrouw StaelsDompas zelfs bedreigd werd
met broodroof van haar man,
die in een parastatale onder
Franstalige dominantie werkt-

Daar hij al te openlijk een aantal CVP-kaarten blootlegt, is de
man ietwat hinderlijk geworden
zelfs voor wie zich van hem wilden bedienen. «De Standaard»
heeft reeds geschreven dat de
koöptatie van Jan de Meyer
«steunde op een misverstand».
Men dient daarbij te weten dat
deze koöptatie het persoonlijk
werk geweest is van Tindemans, die heel goed geweten
heeft welk vlees hij in de kuip
haalde. Het is stellig geen «misverstand» geweest dat Tindemans, die onlangs nog zegde
dat de helft van de CVP-basIs
unitaristisch is, gezorgd heeft
voor een unitaire versterking in
de Senaatsfraktie.
De echte bedoelingen van Tindemans worden met de dag
duidelijker: terugkeer naar het
unitair koncept Desnoods onder het mom van flamingantisch woordgekraam en door
het stellen van zulke extreme
Vlaamse eisen, dat ze nooit ingewilligd worden. En dat alles
bij het oude blijft: la Belgique a
papa.
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de week van G ^ *
Eerste reaktie
In een eerste reaktie na het
door de koning aanvaard ontslag van de regering Martens
zegde Tindemans gisteren
woensdag voor de mikro van
de BRT met zoveel woorden,
dat de CVP de regering heeft
doen vallen en dat ze dit deed
vanuit een Vlaamse reflex.
Lef telt! Tachtig procent van de
CVP-senatoren hebben, bij geheime stemming in hun fraktie,
de regeringsteksten inbegrepen het artikel 5 goedgekeurd,
in de openbare vergadering
stemden 43 CVP-senatoren
van de 51 klakkeloos voor de
regeringsteksten. De voorzitter
van de CVP-senaatsfraktie
spande zich tot het uiterste in
om Martens aan een meerderheid te helpen. Daartoe waren
alle drukkingsmiddelen geoorloofd.
De zes tegenstemmers en de
twee onthouders bij de CVP
waren dan nog opgedeeld in
een paar Vlaamsgezinden en
minstens evenveel openlijke,
onverbloemde uniiaristen en
belgicisten.

Duurdere Pasen
Wie met de paasdagen aan de
kust gelogeerd heeft — en dat
zijn toch altijd ettelijke tienduizenden — heeft allicht een extra-stuiver mogen spenderen in
de bodemloze put van de regeringskrisis.

Gej
Waals overleg

Opiniepeilingen

Het is typerend zowel voor de
verhoudingen tussen de francofone partijen als voor de partijpolitieke verhoudingen in
Vlaanderen, dat de voorzitters
van de Franstalige partijen
reeds de eerste dag van de krisis met mekaar overleg pleegden.
Naar verluidde leverde dit
overleg niets op. Belangrijk
blijft echter, dat het plaatsvond. De Franstalige partijleiders — zowel van meerderheid
als van oppositie — vinden het
een doodnormale zaak om op
krisismomenten met mekaar
overleg te 'plegen.
En in Vlaanderen?

Bij de politieke ontwikkeling in
de eerstvolgende dagen zullen
de elektorale verwachtingen
van de partijen stellig een rol
spelen. Uit recente opiniepeilingen blijkt, dat bij verkiezingen vooral de CVP in Vlaanderen en de PS in Wallonië het gelag zouden moeten betalen. De
Volksunie mag rekenen op
vooruitgang, terwijl de PW-demagogie over de belastingen
wel eens flinke winst zou opleveren.
Men mag veronderstellen dat
de liberalen liefst eerst hun
gunstige elektorale positie zouden willen vermunten, vooraleer — met eender wie en met

eender welk programma — in
een regering te stappen. De
CVP en de PS daarentegen zullen slechts met lome schreden
naar de stembus gaan, terwijl
ze echter noch de kracht noch
het vertrouwen hebben om de
krisis binnen de perken te houden.
Dat alles maakt een oplossing
niet gemakkelijker op korte termijn.

Verkiezingen?
Indien er vervroegde verkiezingen zouden komen, dan wordt
dat de negende keer in iets
meer dan tien jaar — gemeenteraads- en Europese verkiezingen inbegrepen — dat de

kiezers opgeroepen worden.
Alleen reeds voor de jongste
vier jaar zou het de derde keer
zijn, dat er parlementsverkiezingen gehouden worden. Krisis van het regime!
Men mag de kostprijs van een
verkiezing gerust schatten op
minstens een kwart miljard!
Dat komt er op neer dat in één
decennium tijds er voor bijna
2,5 miljard papier aan de muren
werd gehangen, in de bussen
werd gegooid, onder de deuren
werd geschoven, in de kiesurnen werd geduwd. .
En na iedere verkiezing bleken
de problemen nog onoplosbaarder dan ze al waren.

In het kader van de programmawet school er ook een kleine
maatregel ten gunste van het
binnenlands toerisme: de afschaffing van de 7,5 th. zegelrecht op de huur van vakantiewoningen.
Deze afschaffing was zo vast
toegezegd, dat de verhuurkantoren aan de kust het zegelrecht sinds enkele tijd niet
meer in rekening brachten. Dat
risico hebben ze, na de val van
de regering en zonder dat de
programmawet goedgekeurd
is, met Pasen niet meer durven
nemen. Vandaar de extra-bijdrage van heel wat vakantiegangers voor het geknoei van
de regering Martens-

Martens en de frank
Van de ezel getuigt de volksmond, dat hij geen twee keer struikelt over dezelfde
steen. Daarom is hij slechts een gewone ezel. Een buitengewone ezel, die liefst twee
en zelfs drie keer zijn poten in een knoop loopt op dezelfde steen wordtin de wandeling een steenezel genoemd.
Van z'n korte paasvakantie heeft eerste-minister Wilfried Martens gebruik gemaakt
om de struikelsteen van artikel 5 netjes terug in de weg te leggen. Het minste wat men
had mogen verwachten is, dat hij zich van dit beschamende karwei in stilte zou kwijten. Hij heeft het integendeel nodig geoordeeld, ons uitvoerig te zeggen waarom hij bij
de struikelsteen blijft zweren.
Hij doet dat niet voor zichzelf, o nee. Maar voor ons! Het verdwijnen van hemzelf en
van de regering zou immers fataal zijn voor ons allemaal, gewone burgers en ttelastingt>etalers van het Koninkrijk. Het zou namelijk neerkomen op devaluatie van de
frank
De eerste-minister is er niet de man naar om zo maar klakkekxts verklaringen af te
leggen. Hij levert doorgaans en onmiddellijk het sluitend tjewijs voor zijn t)eweringen.
En dus onthulde hij verleden donderdag, enkele uren na zijn afstraffing in de senaat,
dat de politieke krisis onmiddellijk had geleid tot een gevoelige verzwakking van de
frank De Nationale Bank, wist hij te vertellen, had voor het eerst sinds twee weken
opnieuw massale steunaankopen moeten verrichten om de frank te redden. De minister van Ekonomische Zaken Willy Qaes viel hem t»j en specifieerde, dat de Nationale
Bank er drie miljard had moeten tegenaan gooien.
De gemiddelde Belg, die hardhorig is tyehalve wanneer het over centen gaat, schrok
wakker Gelijk wijlen de hond van Pavlov zag hij zich voor een onoplosbare keuze geplaatst Wilde hij de regering weg, dan was ook de frank foetsie. Zo verklaarden met
een stalen gezicht de eerste-minister en de minister van Ekonomische Zaken. Eigenlijk was dat, tot op de spits van de absurditeit gedreven, de korte samenvatting van
het dilemma waarmee Wilfried Martens nu al maandenlang zwaait: geen versobering-
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swet zonder voorlopige staatshervorming, geen besparingen zonder drie gewesten,
geen gezonde munt zonder inwilliging van de Waalse eisen.
Ditmaal kwam de logenstraffing vrijwel onmiddellijk. De Natkjnale Bank, die zich doorgaans in een voorzichtig stilzwijgen hult en slechts spreekt bij monde van haar weekstaten, liet doorsijpelen dat Martens en Claes het land een fameuze blaas hadden opgedraaid. Weliswaar had de Nationale Bank er die donderdag 2,4 miljard moeten tegenaan gooien om de frank te helpen. Maar dat was nog altijd tieduidend minder dan
de drie miljard van Willy Claes. En er bestond, zo liet de Nationale Bank verstaan, geen
oorzakelijk vertjand tussen de regeringskrisis en de positie van de munt Die had
slechts hulp nodig om de koersverhouding tot de Franse frank te tjewaren. Want de
Franse frank deed het zo goed, dat zelfs de oersterke D-Mark, van de niet door politieke krisissen geteisterde Bondsrepubliek, een steuntje nodig had. Deze week dinsdag bleek de uitieg van de Nationale Bank te a^aaaa: alhoewel de politieke krisis in
België aansleepte, bleef het op de wisselmarkt volkomen rustig.
Hoe noemt men iemand die het vertrouwen in de nationale munt ondermijnt? Die de
spaarders de stuipen op het lijf jaagt? Die de spekulanten-tegen-de-frank grinnikend
in de handen doet wrijven? Die de huismoeders en de familievaders en de kinderen
met hun profijtig tjoekje bij de ASLK de schrik van hun leven bezorgt?
Hoe noemt men een man die politieke chantage pleegt met het werk en het zweet en
het bezit van Jan Modaal?
Juist: een in-ci-viekl
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Valt de frahk nu mee... ?
De Belgische frank kan, mag en zal
niet devalueren. Aan bezwerende
verklaringen In die zin hebben we In
de afgelopen weken geen gebrek
gehad. De koers van de frank ten
opzichte van vreemde munten is met
overdadige nadruk omhoog gepraat,
zodat In feite de frank de facto reeds
gedevalueerd Is. De grote dreiging van
devaluatie van onze munt, die premier
Martens en minister van ekonomische
zaken Willy Claes vorige week nog
uitspeelden om de regering te redden,
heeft het wantrouwen van het.
buitenland ten aanzien van onze
nationale kredietwaardigheid in feite
ongemeen hevig doen toenemen.
Het geeft in het buitenland zonder
twijfel te denken als men
regeringsleiders bezig hoort de frank
te gebruiken als chantagemiddel om
een regering op de been te houden.
De devaluatiedraak kan dan al averij uitrichten; er wordt wijselijk gezwegen over
de averij die dit land sinds maanden zichzelf aan het berokkenen is door nfiet ontzagwekkende miljardensteun van de Nationale Bank (vorig jaar 113 miljard, en vorige week woensdag het rekord van 3 miljard op één dag) de Belgische frank zogezegd «sterk» te houden. O p die manier zijn
we onze laatste reserves kwistig aan het
verspillen. Tegelijkertijd is het verarmingsproces ook om een andere reden zich
reeds in alle hevigheid aan het voltrekken:
door de strijd om de frank en aldus de
strijd tegen de inflatiespiraal valt de koortsachtige rentestijging ondraaglijk zwaar
voor de meeste gezinnen in dit land. In de
Verenigde Staten bij voorbeeld ligt het
rentepeil nog beduidend hoger dan bij ons
(20 procent is een rekordcijfer in de huidige Westerse ekonomie), maar wordt de
rentepijn verzacht door het hoge inflatiepeil. Door de enorme discrepantie tussen
lage inflatievoet en hoge intrestvoet is in
ons land het proces op gang gebracht
waarbij de armen armer en de rijken rijker
worden.

Prijs voor
kernenergie
Terwijl Westerse ekonomen,
gesteund door politici, de vermenigvuldiging van het aantal
kerncentrales
onverminderd
bepleiten, en het protest van de
«groene jongens» als onrealistisch van de hand wijzen, worden steeds meer incidenten om
en rond atoomcentrales gemeld. De bijna-katastrofe van
Harrisburg In de Verenigde
Staten ligt nog vers in het geheugen, maar werd uiteindelijk
afgedaan als een niet verontrustend Incident
Momenteel evenwel begint op
Three Mile Island de medische
wereld te wijzen op immer toenemende kwalijke symptonen
die zich zowel bij de omwonenden als bij het vee beginnen te
manifesteren. Er zijn wel nog
geen sluitende onderzoeksresultaten omtrent het oorzakelijk verband tussen nucleaire
stralingen en gezondheidsklachten.
Het meest voorontrustend zijn
de berichten over vreemde
kwalen bij de dieren, waarbij
een deel van het vee tekenen
van mutaties of afwijkingen van
het normale groei- en ontwikkelingspatroon
vertoontAls
vroeg of laat toch zou uitgemaakt worden dat het Harrisburgincident en alarmerende
gezondheidsklachten een duidelijk verband hebben dan ziet
het er naar uit dat de prijs voor
de kernenergie onverantwoord
en onleefbaar zwaar wordt
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Zonder rijksbegroting
Ekonomisten stellen dat een devaluatie
van de frank uiteindelijk nergens goed
voor is, maar wel een korte adempauze
met zich kan brengen. Waar haalt de regering dan het lef vandaan om de bevolking
voor te houden dat de devaluatie «cte grote
katastrofe' betekent...
De kwaal ligt elders: de nog immer niet gestuite geldhonger van de overheid. Het uitblijven van een vernieuwd industrieel beleid waarover in plechtige toespraken en
parlementaire replieken reeds zoveel te
doen is geweest, maar waar nog immer
niets voor werd gedaan. Niet de devaluatie
zal ons land de dJeperik instorten, maar het
uitblijven van adekwate maatregelen om
onze ekonomie bij te sturen. Z o bij voorbeeld pakt ekonomist Frank Moulaert, van
een studiegroep «Politieke Ekonomie en

Stop kernenergie
Inmiddels heeft de V U een koherent energiebesparingsprogramma uitgewerkt Uit de elf
maatregelen vermelden we hier
de bevordering van het openbaar vervoer, het werk in eigen
streek (bezuiniging op verplaatsingskosten), rekuperatle
van afvalwarmte, doven van autowegenverlichting, warmterekuperatie bij ontsnapping van
aardgasKamerlid Willy Desaeyere, lid
van de VU-werkgroep energie,
heeft in eigen naam geopteerd
voor het spoedig afsluiten van
het tijdperk van de kernenergie.
Willy Desaeyere: 'De bestaande kerncentrales
moeten zo
vlug mogelijk gesloten
worden
en dit om wille van vier redenen. De kernenergie is niet onuitputtelijk,
de
kernenergie
staat de ontwikkeling
van het
milieu-vriendelijk
kernfusieproces in de weg, de kernenergie bevat een
onaanvaardbaar
risico van een oneindig
grote
ramp (ook al is de kans ertoe
klein), en de koncentratie
van
de fielft van de
energievoorziening in kernenergie staat een
diversifikatie
van de energievoorziening in de weg-.

Brusselse
ijunktuur
konji
'Het groeitempo van de Brusselse industrie vertoont
tekenen van verzwakking. 31,4 procent van de ondervraagde
ondernemingen is van oordeel dat
hun produktietempo
in decem-

Arbeid» genaamd, uit met kritiek op het
klassieke exportgerichte industrieel beleid
van de overheid: de voorstanders van een
devaluatie zijn precies de uitvoerders die
op die manier de exportgerichtheid van
onze ekonomie nog zien toenemen.
Maar een nog grotere exportgerichtheid
zou, volgens deze ekonomen, op termijn
de werkgelegenheid kwetsbaarder maken.
Er kan volgens Moulaert en co slechts heil
verwacht worden van ernstige besparingen op de invoer, besparing op energie, op
grondstoffen, invoer uitsparen door eigen
produktie waar het mogelijk is en de export heroriënteren in funktie van die goederen waar weinig invoer van toeleveringsmateriaal voor nodig is.
Kortom allemaal (en nog veel andere) elementen van een vernieuwd industrieel beleid. Maar na Pasen heeft de regering zelfs
nog geen afgeslankte begroting '80 goedgekeurd gekregen. Zelfs al zou de verso-

ber 79 verzwakt is ten overstaan van de maand voordien.
Verder verklaren nagenoeg 40
procent van de
ondernemingshoofden dat het huidig peil van
hun orderboekjes beneden het
normale
ligt'
Een konjunktuurpeiling van de
Brusselse Kamer van Koophandel laat geen twijfel over de
onleefbaarheid van een apart
volwaardig Brussels «derde»
gewest
Men kan zich dan ook bitter afvragen waarom zekere politici
zich zo opwinden om per se
een drieledige gewestvorming
gerealizeerd te zien.
Vlaanderen zou hierdoor — dat
bewijzen nu enquêteresultaten
van een Brusselse Kamer van
Koophandel — behalve Wallonië nog een tweede potverderende buur in lengte van jaren
institutioneel cadeau krijgen.
Maar, op enkele uitzonderingen
na, heeft het merendeel van de
CVP-senaatsfraktie die drieledige draak bij de fatale stemming voor de regering-Martens
hoe dan ook het sein op groen
gegeven.

Misbruik van
Senaatspersoneel
VU-senator
Van
Ooteghem
vestigde de aandacht op het
misbruik van het Senaatspersoneel tijdens de jongste weken. Hij herinnert eraan dat hij
reeds op 20 maart de schorsing
van het debat vroeg tot wanneer de Franstalige partijen

beringswet vandaag de parlementaire zegen meegekregen hebben, dan zouden nu
reeds nieuwe bezuinigingsmaatregelen
zich opdringen...
Voor wat de bevolking betreft is de devaluatie op zichzelf niet zo'n erge zaak (zo
kan de hoge intrestvoet die momenteel
drukt op gezinnen en ondernemers ietwat
bijgebeend worden), maar wél zijn er kwalijke neveneffekten die kunnen opduiken.
Met name zou een belangrijke devaluatie
pijn doen voor de loontrekkenden als bijhorend afgestapt wordt van het systeem
van automatische koppeling van wedden
en lonen aan het inflatiecijfer.

In eer en gewetenAl bij al wordt het devaluatieproces ten
aanzien van de publieke opinie door de politieke overheid schromelijk misbruikt Er
zijn andere zere plekken waar de overheid
zélf wel iets had kunnen aan doen. Zo'n
zere plek werd met de vinger gewezen
door het financieel-ekonomische magazine
«Trends»: 'Het Waalse staatsstaal ondermijnt de Belgische frank».
Met deze vaststelling zitten w e volop in de
communautaire miserie. Elk belangrijk ekonomisch dossier, elke zware overheidsinvestering, vertoont vandaag de dag zieke
communautaire plekken. Vandaag staat
onze ekonomie zover op de helling dat het
potverteren van één gemeenschap op de
rug van de andere het gehele land in een
verarmingsproces stort.
Als de frank valt dan valt hij i een communautaire kloof. Meteen zitten w e inderdaad
niet alleen in een ernstige ekonomische
krisis, maar vooral in een krisis van het regime. Sommigen die graag prediken over
•politieke zeden- en «cte eer en het geweten van de fxjiitici» dragen (door aan te sturen op telkens weer een p>olitieke krisis en
goedkoop elektoraal aureool) de volle verantwoordelijkheid, niet alleen voor de
muntontwaarding, maar voor de uitverkoop van onze ekonomie, en het verarmingsproces dat zich nu in versneld temfX)
aan het voltrekken is. (hds)

zouden geantwoord hebben op
de vraag naar waarborgen voor
de Brusselse Vlamingen. Dit
voorstel werd niet aanvaard,
doch men verkoos nog 11 dagen te debatteren in volle dubbelzinnigheid, waarbij het personeel zwaar in de verdrukking
kwam. Men heeft sommige personeelsleden tot 16 uren per
dag doen werken, inbegrepen
de zaterdagen, om toch maar
de drieledige gewestvorming
er door te jagen. In het parlement zetelen nochtans vakbondsleiders, die hele dagen
de mond vol hebben over arbeidstijdverkorting, maar die
niet schijnen te weten, dat het
personeel ook nog vóór en na
de openbare vergaderingen
moet op post zijn, om de zalen
te kuisen, verslagen te typen en
te vertalen en om senatoren,
die de laatste trein niet haalden,
naar hufs te voeren. Hoeveel

tijd en geld had men kunnen besparen door het voorstel Van
Ooteghem te aanvaarden!

Schaarbeek
onverantwoorde
aanplantingen
In een vraag tot staatssekretaris De Pauw-Deveen vestigde
kamerlid Kuijpers de aandacht
op de planting te Schaarbeek,
Kolonel Bourglaan, van grote
overplantbomen. De vraag is, of
deze aanplantingen nog verantwoord zijn gezien de hoge zoutkoncentratie na de barre winter
van 1978. Bovendien is deze
aanleg hinderd voor de parkerende auto's. De staatssekretarls achtte zich niet bevoegd en
maakte de vraag over aan haar
kollege voor het Brusselse Gewest (Franstalig).
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In memoriam Aviel Geerinck
Hij is te jong gegaan, verleden
dinsdag — 63 sinds 10 februari
— maar de dood is item genadig
geweest: hij is bliitsemsnel en
vrijwel pijnloos gestorven, rechtop in zijn burgemeesterszetel in
het gemeentehuis van Zele. Enkele minuten voordien zat hij zijn
schepenkollege nog voor, gelijk
dat onder hem gebruikelijk was:
met grappen en grollen en met
anekdoten uit zijn bruisend leven
tussen de dossiers door. Tijdens
dergelijke vergaderingen trok hij
zich vaker eens terug in zijn kabinet, voor een bezoeker of een
dringend stuk Toen hij wat lang
wegbleef, ging de sekretaris
even kijken, binnen zonder kloppen zoals altijd Er had iemand
anders reeds geklopt: de burgemeester zat dood aan zijn schrijftafel.
Het beeld dat we van hem overhouden, heeft twee op het eerste
zicht totaal verschillende kenmerken: een
aristokratische
volksmens. Hij was een voornaam man, welstellend en in aanzien, die zich met gemak in hoge
kringen bewoog. Maar hij voelde
zich best thuis tussen de gewone
mensen, een volksman tussen
gelijken. Toch eerbied en ontzag
afdwingend door de gulheid van
zijn hart en de rechtlijnigheid van
zijn opvattingen.
Niets menselijks is hem vreemd
geweest In Zele zullen nog in

lengte van jaren anekdoten en
kroegverhalen de ronde doen
over de meest ongewone en populaire burgemeester die er ooit
de sjerp gedragen heeft Over
zijn beklimming van de kerktoren, een alpinistische topprestatie om zelfde hand te leggen aan
een reparatiekarwei die niemand
aandurfde. Over en over-: verhalen die elders dan in Zele niet
overgedaan moeten worden, omdat de mens Aviel en zijn echte
dimensie niet losgemaakt kunnen worden van de levende achtergrond van zijn gemeente en
haar mensen.
Jongste uit een Zeels boerengezin van acht kinderen, in zijn
schooltijd klasgenoot van Hektor de Bruyne die een levenslange vriend zou blijven, in zijn bruisende jeugd lid van het Verdinaso. •Paardemeester' geworden
aan de Gentse universiteit; de
veeartsenij heeft hij echter nooit
beoefend. In 1943 was hij gehuwd met Martha Rubbens,
dochter van een gekende Zeelse
burgerfamilie. Een huwelijk dat
met zeven kinderen werd gezegend. Hijzelf ging in zaken: de familiale likeurstokerij der Rubbensen en een aantal beheersmandaten in de Vlaamse financiële
wereld. Men kon het hem allemaal niet aanzien: in het ietwat
statige donkere pak, horlogeketting op de buik en met een
zweem van ouderwetse stevigheid bleef hij de gulle, goedlach-

se volksmens die hij altijd geweest is.
Het ambt dat hem best lag, was
het burgemeesterschap. In de
Volksunie-parlementsfrakties —
vanaf 71 tot 74 volksvertegenwoordiger en later tot 77 provinciaal senator — behoorde hij niet
tot de grote tenoren. Hij was een
goed kameraad die als vanzelf
zorgde voor goede menselijke
verhoudingen in de fraktie, stipt
wat het parlementaire werk betrof al dierf hij in openbare vergadering zo rond drieën 's namiddags wel eens een tukje doen,
een reus in het dienstbetoon dat
bij hem geen partijpolitieke winkel was maar hartelijke dienst
van mens tot mens.
Op zijn eenvoudige volkse wijze
heeft hij duizenden volksmensen
dichter bij het Vlaams-nationalisme gebracht Want Vlaams-nationalist was hij, uit één stuk in hart
en nieren. Het feit dat hij na de
oorlog geïnterneerd werd, droeg
hij als een vanzelfsprekende eretitel voor zich uit
Hij kwam uit een streek die tot.
het kerngebied behoorde van het
'Arm Vlaanderen' van Stracke.
In het Vlaams-nationalisme zal
hij blijven als de verpersoonlijking van dit Oostvlaams land
achter de dijken: een eenvoudige, uitzonderlijke volksmens.

Voor een Vlaams krisisber
Het probleem van de
waart}orgen aan de Baisselse
Vlamingea dat geleid heeft tot
de verwerping van art 5 van de
voorlopige gewestvorming in de
Senaat, was reeds gesteld bij de
vorming van de regeringMartens. Het behoorde, samen
met de vraag naar eigen
financiële verantwoordelijkheid
der gemeenschappen, tot het
vierpuntenprogramma dat aan
de basis lag van het
kortstondige Vlaamse Front
tussen CVP, BSP en Volksunie.
De CVP en de BSP hebben dit
front verbroken om scheep te
gaan met een regeerprogramma
waarin geen enkel van de vier
punten geregekl was en dat
alleen voorzag in het inwilligen
van de franstalig eis tot
drieledige gewestvorming.
Intussen is een volledig jaar
verioren gegaaa onder meer
door de koppeling van iedere
financiële maatregel aan de
vooriopige gewestvorming. De
financieel-ekonomische toestand
van het land is gedurende dat
jaar zozeer achteruit gegaan dat
men moet vrezen, dat het punt
overschreden werd waarbij een
katastrofe dreigt voor het stelsel
der sociale voorzieningen.
Dit verloren jaar zal
daarenboven de bevolking
rechtstreeks vele tientallen
miljarden kosten.
Ook de Vlaamse welvaart werd
afgetakeld en de Vlaamse
ekonomie wordt meegesleurd in
de Waalse chaos, ledere kans
op herstel, door aan Vlaanderen
de mogelijkheid te geven om
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zélf te beschikken over de
vrucht van zijn art>eid, werd
belet
De voornaamste oorzaak van dit
tijdsverlies en deze verkwisting
was de op voorhand met
mislukking gedoemde bedoeling
van de regering, een
staatshervorming in verschillende
fazen door te voeren, met in de

eerste faze het inwilligen van de
franstatige eis tot drieledigheid.
Om tegenover de duidelijke
franstalige strategie van de
jongste jaren een stevige
Vlaamse strategie uit te
bouwen is, voorafgaandeliik
aan ieder gesprek van,
gemeenschap tot gemeenschap,
een Vlaams krisisberaad

noodzakelijk. Gezien de
afbrokkeling van de Vlaamse
ekonomie en de ook in
Vlaanderen dreigende sociale
afbraak, tevens gelet op het feit
dat de staatshervorming zaak is
van heel het Vlaamse volk, stel
ik voor dat dit Vlaams
krisisberaad gehouden wordt
met alle Vlaamse politieke
partijen en met de

reprezentatieve sociale,
ekonomische en kulturele
organizaties in Vlaanderen. Dit
Vlaams krisisberaad moet erop
gericht zijn uit te maken of het
verder samenleven met de
franstalige gemeenschap nog
zin heeft en zo ja, tegen welke
voorwaarden en onder welke
omstandigheden.
Vic Anciaux

Ter herinnering: het Vlaams front
aan het bestuur van het Brus- rmdigd. Zij zullen in deze onderschikkend over eigen financiële
De hierna vernoemde partijen, te
harKlelingen gezamenlijke standmiddelen waaraan een eigen fisels gewest
weten CVP, BSP en de Volksunie,
nanciële verantwoordelijkhekl
bezield met de wil om door een
4. De eerbiediging van de Vlaam- punten nastreven.
verbonden is.
evenwichtige
staatshervorming
se bestuur^xvoegdhekJ over
Indien deze onderhandetingen leiwaarachtig zelfbestuur voor de
het hele Vlaamse grondgebied,
2. Het autonoom beheer van de
den tot een positief eindresultaat
Vlaanise gemeenschap in ons
de
rarKigemeenten
inbegrepen.
kulturele en persoorisgebonzullen de drie partijen dit samen in
land te verwezenlijken, zuBen in de
den aangelegenheden in de
de regering verwezenlijken en dit
huidige politieke faze-een gezabrede zin door Vlamingen voor Op basis van deze beginselen zul- in het kader van een legislatuur,
menlijke poging ondernemen om
de Vlamingen, ook in het Brus- len de drie partijen gezamer^ijk en waarvan de tjestendigheid moet
deze staatshervorming te verwesels gewest, het gemeentelijk in het kader van deze regerirtgs- gewaarborgd worden door wette
zenlijken op basis van vier fundaniveau inbrengen.
onderhandelingen besprekingen lijke maatregelen gericht op het inmentele beginselen, die voort3. Een gelijkwaardige deelneming aanknopen met de Franstalige voeren van een hgislatuur-parlespruiten uit de vaststelling dat
var^ de Brusselse Vlamingen partijen die hiertoe werden uitge- ment
waarachtige autonomie in wezen
de eerixediging van de rechten
van de gemeenschappen en de
AkJus goedgekeurd te Brussel, de 7de maart 1979.
niet-inmenging in eikaars aangelegenheden behelst
Voor de CVP, namens het bureau, Voor de BSP, namens het bureau. Voor de VU, namens het bestuur,
De vier fundwnentele beginselen
Karel Van Miert;
Hugo Schiltz.
Wllfried Martens;
zijn de volgende:
1. Het recht van de Vlaamse gemeenschap haar autonomie gestalte te geven in eenvoudige
politieke strukturen en meer
bepaald in één parlementaire
vergadering en één regerend
bestuur, bekleed met werkelijke ruime bevoegdheden en be-
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OCMW
van Brugge
Algemeen offertevraag verwarming en sanitaire installatie in het Museum O.L-Vr.ter-Potterie,
Potterierei,
Brugge.
Op woensdag 7 mei om 11
u u r zal in de vergaderzaal
van het OCMW, Karthuizerinnenstraat 4, Brugge, overgegaan worden tot het openen van een algemene offertevraag voor de verwarmings- en sanitaire installatie.
Erkenning: er is geen erkenning vereist, 90 werkdagen.
Prijs 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, Karthuizerinnenstraat 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. 050-31.72.66.

Alles is bronnen
met het openen van een Universele Rekening.
Een huis böuwje niet om de
haverklap. Daarom kan je ook niet
vroeg genoeg heginnen met voorzorgen te nemen.
Een goede start is alvast je
salaris te doen hetalen op een Universele Rekening hij de ASLK. Dan
profiteer je niet alleen van al de
voordelen van een degeUjke hankrekening (cheques, Eurochequekaart, Bancontact), maar je kunt
ook makkehjker sparen voor je
toekomstige eigendom.

(Adv)

OCMW Brugge
Algemene offertevraag elektrische installatie in het Museum
O.L-Vrouw-ter-Potterierel, Brugge.
— de Interprofessionele Kamer der Bouwbedrijven
van het Arrondissement
Brugge, Ezelstraat 25,8000
Brugge.

Op je verzoek zal de ASLK
geregeld en automatisch geld van
je Universele Rekening overboeken
naar je spaarrekening. Dan kan je
er zeker van zijn datje te gepasten tijde een hypothecaire lening
hij de ASLK kunt aangaan. Op de
heste condities. En je weet het: als
je gaat houwen telt elke frank mee.
Wees vooruitziend: neem een
Universele
Rekening.
Vandaag nog.

ASLKS
ALGEMENE SPAAR

EN LIJFRENTEKAS

Op woensdag 7 mei 1980 om
11 u. 30 zal in de vergaderzaal van het OCMW, Kartuizerinnenstraat 4,8000 Brugge
overgegaan worden tot het
openen van een algemene offertevraag voor de elektrische installatie.

De Universele Rekening
geeft je waar voor je geld

Erkenning: kategorie P, klasse 1, 90 werkdagen.
Prijs van het dossier 1.160 fr.
inclusief BTW, te storten op
rekening
nummer
2800473307-81 bij de Generale
Bank te Brugge met vermelding van BTW-nummer.
Het
aanbestedingsdossier
ligt ter inzage op:
— de burelen van
het
OCMW, Karthuizerinnenstraat 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. 050-35.82.21.
Te koop en ter inzage bij studieburo G. De Klerck, Grote
Moerstraat 89, 8200 Brugge,
tel. 050-31.72.66.
(AdvJ
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OCMW
van Brugge

— de burelen van
het
OCMW, Karthuizerinnenstraat 4, 8000 Brugge.

Op woensdag 7 mei om 11
u u r zal in de vergaderzaal
van het OCMW, Karthuizerinnenstraat 4, Brugge, overgegaan worden tot het openen van de algemene offerte
voor aanpassingswerken en
herinrichting van het Museum
O.L-Vr.-ter-Potterie,
Potterierei, 8000 Brugge.

— het Verkoopkantoor voor
Aanbestedingsdokumenten. Residence Palace, Jordaenskwartier, 2e verdieping. Wetstraat 155, 1040
Brussel.

Erkenning: de a a n n e m e r
moet erkend zijn in de Kategorie D, klasse l.
Uitvoeringstermijn: 90 werkdagen.
Het
aanbestedingsdossier
ligt ter inzage op:

— Architekt Sohier, Vestingstraat 71, bus 25, 8320
Brugge 4.
De bescheiden zijn te bekomen bij de architekt door betaling van de volgende som
op bankrekening 280-21820084 van architekt Sohier: tel.
050-35.82.21.
Volledig dossier: 866 fr., inclusief BTW.
(Adv)

OCMW Izegem
Openverklaren van plaatsen
en aanleg van werfreserve
voor de funktie van schoonma{a)k(st)er.
De voorwaarden zijn:
— Belg zijn.
— Van onberispelijk gedrag
zijn.
— De burgerlijke en politieke rechten genieten.

— Slagen in een vakkundige
proef (Vrijstelling hiervan
voor de personeelsleden, in
dienst op 31.03.1977, wanneer
ze vroeger geslaagd zijn in
het eksamen afgestemd op
deze funktie).

De kandidaturen dienen, uiterlijk tegen 22 april 1980 bij
aangetekend schrijven gericht te worden a a n de Heer
Voorzitter
van het O.C.M.W,
— Minstens 18 jaar en hoog- Kokelarestraat
2 te 8700 Izestens 35 jaar oud zijn op da- gem.
tum van afsluiting van de
kandidatuurstellmg.
De
maximum ouderdom wordt Voor bijkomende inlichtinverhoogd voor de voorkeur- gen zich wenden tot het serechthebbenden en voor hen kretariaat van het OCMW
die
pensioengerechtigde (Personeelsdienst).
Tel.
diensten laten gelden voor de 051-30.28.51.
Omslagkas van Gemeentelijke Pensioenen.
LAdv)
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OMZ^ WCR6LD
Dat het terrorisme in Italië welig
bloeit is al lang geen nieuws
meer. Dat het daar als om strijd
door uiterst rechts en uiterst
links, vooral door dit laatste, beoefend wordt, mag eveneens als
bekend worden verondersteld.
Minder bekend is dat in Italië
ook een ander soort terrorisme
voorkomt: een van (Italiaans)nationalistische
inslag.
Het
woedt uiteraard in een streek
die — in meerderheid — door
niet-ltalianen bewoond wordt:
Zuid-Ti rol.
Het heeft dan ook een ander uitzicht en een ander doel (vermoedelijk zelfs andere daders)
dan het terrorisme waaraan
krant, radio en tv ons gewoon
gemaakt hebben. Het heeft niets
te maken met klassenstrijd, met
links-rechts-tegenstellingen en
het wordt, althans voorlopig
nog, slechts door één groep gevoerd tegen een andere en niet
omgekeerd.
Aangezien onze nieuwsbronnen
het wereldnieuws gemakshalve
in
links-rechts-tegenstellingen
indelen en het terrorisme in
Zuid-Tirol in deze indeling niet
past, laten zij berichten hierover
liever achterwege.
In de herfst van verleden jaar
werden uit Zuid-Tirol bomaanslagen gemeld op privé-auto's
van toeristen. Telkens ging het
om Duitsers.
In december gingen toeristische
installaties, onder meer kabelsporen, de lucht in. In de nacht
van zaterdag op zondag 9 maart
II. werd te Wolkenstein onder
een bus uit de Bondsrepubliek

Italiaans terrorisme In Zuld-Tlrol
TUSSEN VOLKEREN EN STATEN 26
Duitsland een bom geplaatst;
met «goed» gevolg. Van de daders geen spoor. Dit in tegenstelling tot 1961, toen de Zuidtirolers zelf een reeks aanslagen
pleegden. Zonder dralen en zonder eerbied voor de mensenrechten werden toen razzia's gehouden, vele verdachten opgepakt, gefolterd en_ soms schuldig bevonden. Die kregen dan
«levenslang». Rode Brigade-leden kregen tot nu toe hoogstens
15 jaarO p korte termijn schijnt het doel
van de Italiaanse aanslagen te
zijn: de Zuidtirolers geldelijke
schade toebrengen om hen mak
te maken en tevens Duitse toeristen afschrikken om het kontakt van Zuidtirolers met andere
Duitssprekenden te verzwakken.

een cruciaal ogenblik van haar
bestaan bevindt
Door het uitblijven van een volledige toepéssing van het «pakket» (een reeks kleinschalige tegemoetkomingen aan de verzuchtingen van de Tirolers) en
door het daarmee gepaard
gaande bange gedrag van de
Oostenrijkse
regering
(die
graag haar
publiekrechtelijk
vastgelegde
beschermingsplicht kwijt wil) ontstaan bij de
Zuidtirolers twee reakties.
De eerste is er een van ontmoediging. Deze uit zich in een verzwakte afweerkracht, met name
in een afneming van het voor-

heen vanzelfsprekende stambewustzijn en in een toenemende
versplintering van de politieke
macht Lange tijd was er alleen
de (voorlopig nog oppermachtige)
Südtiroler
Volkspartei.
Daarna kwam een partij op, die
zich niet kon neerleggen bij het
«pakket», die de SVP dus niet
fel genoeg vond. Sedertdien
heeft zich een versplintering in
een andere richting voorgedaan.
Verschillende Italiaanse kleurpartijen hebben wortel geschoten in de Duitse volksgroep van
Zuid-Tirol. Z i j zijn weliswaar
Duitstalig maar stellen de vrijwaring van de Duitse volksaard
niet op de eerste plaats.
De andere reaktie is er een van
opnieuw toenemende weerbaarheid, maar dan van een die door

wanhoop is gekleurd. Het is die
van mensen die niet kunnen berusten in de schijnbaar onafwendbare veritaliaansing van
hun landstreek, maar die zich
door Oostenrijk in de steek gelaten voelen en door de internationale openbare mening vergeten.
Indien zij ooit, in de hoek gedreven, op hun beurt geweld met
geweld zouden beantwoorden,
moeten zij niet rekenen op het
begrip dat een vergoelijkend
wereldgeweten tegenover marxistische en Arabische terroristen aan de dag l e g t Zij zullen
dan wel vervloekt worden als
neo-fascisten. Ook al zijn deze
laatsten hun bitterste vijanden
en de vermoedelijke verantwoordelijken voor het tegen hen
gepleegd geweld van de laatste
maanden.
Het terrorisme van de Italiaanse
staatsnationalisten is er op gericht met de Zuidtirolers definitief af te rekenen. Ofwel door te
bereiken dat zij het hoofd in de
schoot leggen ofwel door hen
tot wanhoopsdaden te brengen.
In welk geval zij de laatste harde
kernen kunnen opsporen en uitschakelen, met de hulp van het
officiële politie- en legerapparaat; en zonder te moeten vrezen dat de verontwaardiging
van een bevriende EEG-partner
tot enige inmenging zal leiden.
Karel Jansegers

Blijkbaar zijn er Italianen die
vinden dat de veritaliaansing
van het in 1919 nog homogeen
Duitse taalgebied ten zuiden
van de Alpen nog niet snel genoeg v e r l o o p t Gerichte inwijking en industrializering, discriminatie bij toewijzing van sociale woningen en openbare ambten, plagerijen door de overheid,
taaipesterijen zijn hen niet genoeg. Zij willen schrik aanjagen
aan een volksgroep die zich op

Kan goed journalist goed vakbondslid zijn?

M

M

CO
M

(jeeveedee) In politiek en maatschappelijk opzicht heeft voor Nederland
de maand maart flink haar staart geroerd. De bezuinigingsplannen van de
regering-Van Agt (nodig vanwege de
internationale ekonomische depressie én de hogere olieprijzen) zetten
het land in rep en roer, vooral omdat
de lonen stevig aan banden worden
gelegd. Dat was tegen het zere been
van de vakbeweging die tot het eind
van het jaar min of meer buitenspel is
gezet daar ze tot die tijd geen vrijheid
heeft om met de patroons over de lonen te onderhandelen. Stakingen,
werkonderbrekingen, massale demonstraties en uiterst vinnige parlementaire debatten weerspiegelden de
onvrede over de — zeker noodzakelijke, maar wellicht te «dogmatisch»
geformuleerde — maatregelen. Maar
de bezuinigingen gaan dóór. En wie zit
er met een kater? Niet zozeer de vakbonden, die zich immers bij hun tijdelijke «uitschakeling» hebben neergelegd, als wel een groot deel van_ de
Nederlandse journalisten. Want het
feit dat een aantal van hen overduidelijk partij koos in een politiek-sociaal
k o n f l i k t heeft tot een strijd over principes geleid die ook na de roerige
maand maart v o o r t d u u r t
Mogen journalisten staken als hun vakbond hen oproept om het v>/erk neer te
leggen? Dat Is de vraag waar het allemaal onn draait Een vraag die door de
redakteuren van verschillende kranten
en door een groep medewerkers van
het A N P (Algemeen Nederlands Persbureau) met ja werd beantwoord. Als
gevolg daarvan konden meerdere
kranten een dag niet verschijnen en
vielen, zij het voor korte tijd, de telexen
van het A N P volledig stil.
Maar tegenover de journalistieke stakers staan hun kollega's die weigerden
de oproep van de vakbeweging, in casu
de meer dan een miljoen leden tellende
FNV(Federatie Nederlandse Vakbeweging), positief te beantwoorden. Hun redenering Is: een journalist heeft de
plicht om Informatie te verschaffen, zoals de burgers het recht hebben om Informatie te ontvangen. Die plicht zou-
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den journalisten, afgezien van uitgesproken noodsituaties, onder alle omstandigheden moeten nakomen.
Een zaak van pnnclpes dus, en bekend
is hoe Nederlanders zich daarin kunnen
vastbijten. De gezamenlijke hoofdredakteuren van de dagbladen hebben alvast aan de officiële Raad voor de Journalistiek gevraagd om een oordeel uit
te spreken omdat het gaat over de etische opvattingen van persmensen. En
Intussen zegde een kleine groep journalisten het lidmaatschap op van hun
vakbond, de N V J (Nederlandse Vereniging van Journalisten), die aangesloten
is bij de bovengenoemde federatie
FNV.
Zeker kan men stellen dat het er met
die stakingen In Nederland knullig aan
toe Is gegaan. Op de eerste plaats zijn
«Hollanders» In het algemeen weinig
stakingsgezind. De vakbonden tellen
verhoudingsgewijs veel minder leden
dan in de meeste andere Westeuropese landen en hebben dan ook niet zo'n

geweldige greep op de massa van de
werknemende bevolking.
O p de tweede plaats ging het ditmaal
niet om een sociaal konflikt maar om
een politieke staking: de FNV wilde het
parlement ervan weerhouden om de
bezuinigingsplannen van de regering
goed te keuren. Een politieke staking is
in Nederiand nóg minder populair dan
een tegen de «bazen» gerichte staking.
In de havens van Rotterdam en Amsterdam bijvoorbeeld wil het nog wel
eens lukken om de arbeiders zover te
krijgen dat zij het werk neerieggen om
een betere beloning af te dwingen.
En op de derde plaats — en dat gold
speciaal In de perswereld — was er het
verschijnsel van de gedeeltelijke stakingen. Sommige journalisten namelijk legden het werk neer, maar maakten een
uitzondering voor het verschaffen van
Informatie over de vakbondsakties. Het
waren dus «gedeeltelijke stakers», en
dat Is een fenomeen waar men In Nederiand nog geen kennis mee had gemaakt Alles bij elkaar kan men zeggendat Inderdaad het land In rep en roer
was, maar dat men er niet in slaagde
om de protestaktlviteiten een vorm te
geven die voor de regering en de pariementalre meerderheidspartijen (krlsten-demokraten en liberalen) echt verontrustend was.
Bij het ANP, dat 150 journalisten In vaste dienst heeft, besloten 16 van de 28
aanwezige redakteuren om op de stakingsdag uitsluitend berichten over de
vakbondsakties door te geven. De
hoofdredaktie, gesteund door de dlrektle, besloot toen om de hele nieuwsvoorziening stop te zetten. Omdat toen
ook het stakingsnieuws niet meer op
de telex kon verschijnen, gingen de aktievoerende
journalisten maar weer
gauw aan het werk en was de «staking»
binnen een halfuur opgeheven. Bij de
«Volkskrant» In Amsterdam zorgde het
grafisch personeel ervoor dat het blad
niet normaal kon uitkomen. Maar bij
«Het Vrije Volk» (de vroegere socialistische partijkrant) schaarden de redakteuren zich aan de zijde van de mensen
van zetterij en drukkerij om voor één
dag een blad te maken waann alleen

maar vakbondsnieuws stond. En bij een
van de Limburgse dagbladen maakten
vakbondsmllltanten het werken voor
de journalisten onmogelijk door hen in
hun eigen krantegebouw op te sluiten.
Het ging er dus nogal «pluriform» aan
toe in de Nederiandse perswereld.
Desondanks schaarde het bestuur van
de journalistenvakbond, de N V J dus,
zich achter alle gevoerde akties, al hield
men een slag om de arm voor wat betreft de «gijzeling» van de Limburgse
journalisten. «Alle werknemers hebben
het recht om te staken», zo oordeelde
het NVJ-bestuur, «dus waarom zouden
journalisten dat niet hebben?».
Dat klinkt heel redelijk, maar het is minstens zo redelijk dat ledere journalist
daar persoonlijk over beslist Nu was
het in een aantal gevallen zó dat minderheden uit eigen kring het werk onmogelijk maakten. En dat Is toch wel
Iets heel anders dan wanneer een krant
niet kan verschijnen omdat de drukkerij
Is «platgelegd».
De vraag waarover in de komende dagen nog heel wat vergaderd zal worden, Is of een journalist zich tijdens vakbondsakties dient te gedragen als journalist (met de plicht om Informatie te
verschaffen) óf als vakbondslid. Niet
voor niets Is van een aantal kanten de
vraag opgeworpen of vrije onafhankelijke journalisten eigenlijk wel aangesloten kunnen zijn bij een vakbond die min
of meer een speerpunt Is van de machtigste vakbeweging in het land. De
vroegere voorzitter van de Raad voor
de Journalistiek, prof. Enschedé, vroeg
zich de afgelopen week In een Interview af of dat eigenlijk wel mogelijk Is:
de N V J ais behoeder van de beroepsmoraal (de etische kant van de zaak
dus) en tegelijk als vakbond. Opnieuw
een kwestie van principes. Ze hebben
het er erg moeilijk mee, de Nederiandse journalisten. De hete diskussies op
hun vergaderingen en In het bondsvakblad zullen ongetwijfeld nog een hele
tijd duren. Tot zolang blijft een deel van
de beoefenaren der journalistiek in Nederiand met een flinke kater zitten.
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Een uitgave
van de
Vlaams-nationale
Studiedienst

West-Ylaanderen bezorgd
om zijn afvalolie
Oppervlakkige ramingen hebben
uitgewezen dat in België per jaar
ongeveer 20.000 tot 25.000 ton afvalolie voorhanden is. Tot 1975
werd dit goedje ongekontroleerd
aan de natuur prijsgegeven en
verwoestte zo op een onvoorstelbare wijze ons leefmilieu. Met het
Koninklijk Besluit van 3 oktober
1975 dat de verontreiniging van de
oppervlaktewaters moest tegengaan was de lozing van afvalolie
haast onmogelijk.

De Belgische Petroleumfederatie
die toen geen uitweg meer zag
• dacht ten einde raad de vzw Afvalolie uit en haalde per jaar zo'n
10.000 ton olie op om deze te bewerken en ze vervolgens als
brandstof weer in de handel te
brengen. De vereniging probeert
de ophaling van afvalolie in België
te koördineren. In de meeste provincies lukt dat maar in wat zij afgelegen provincies noemt niet al
te best. Daar gebeurt de ophaling
slechts na aanvraag. Zo'n afgelegen provincie in West-Vlaanderen.
De Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij van deze provincie
boog zich onlangs over het afvalolieprobleem en kwam tot de bevinding dat West-Vlaanderen in

het ophaalraderwerk maar een
zwak onderdeel is. De juiste hoeveelheid afvalolie kon tot nu toe
niet achterhaald te meer daar heelwat van deze olie naar NoordFranknjk en Nederland wordt afgevoerd waar reeds een ver gevorderde vorm van regeneratie

Frisse neus in
het Hellegat
* Het Hellegat, een boeiend
bos vol afwisseling, biedt de natuurvriend een uitgebreid vogelkoncert en bloemenpracht Het
vertelt over het ontstaan van het
Heuvellandse Landschap. Een
eerste sleutelbloem, een eerste
bosanemoon-. de lente biedt zich
aan in het Hellegat De natuur
ontdoet zich langzaam van zijn
w/inters pak. Op 13 april Is er een
wandeling met natuurgids Wim
Verbeke. Afspraak om 14u. 30
op de parking van de Kosmos
CWestouter). Laarzen meebrengen Inlichtingen bij: WVS/ Westvlaamse Bergen, Streekhuls Malegijs, Dorpsstraat 12,8948 Kemmel, 057-44.47.10.

van afvalolie bestaat De Westvlaamse G O M ging met de garagehouders praten over hun afvalolie en dies bleek dat deze hun afgewerkte motorolie opsparen en
deze
nadien
verkopen
om
herwerkt te worden.
Meer problematisch is de verwerking van de tankresidu's. Gespecializeerde firma's staan ter beschikking voor de moeilijke reiniging van tankwagens en opslagtanks. Bij transport van chemicaliën
en
petroleumprodukten
moeten, volgens EEG-richtlijnen,
de tankwagens vergezeld zijn van
de nodige vervoerdokumenten.
Wettelijk is het nochtans in België
zo, dat geen aanduidingen moeten
gegeven worden door de transportfirma's omtrent de laatst vervoerde produkten op het ogenblik
van het aanmelden van een tankwagen bij een tankreinigingsinstallatie.
Dit gebrek aan informatie brengt
veel moeilijkheden mee. De G O M
West-Vlaanderen vestigt de aandacht op deze gebrekkige toestand en vraagt dan ook dat in die
aangelegenheid dringend wettelijke maatregelen zouden worden
voorgesteld om een einde te maken aan een gevaarlijke toestand.

Filet oméricain: bedenkelijk...
--Filet américain is in te veel gevallen een verdachte vleessoort:
op voorhand en in het geheim ge-

n^^len, soms vermengd met afval
* " " * ' ' * gehouden met chemi*<^''® additieven, zeer dikwijls on-

zindelijk
klaargemaakt
Als u
kwaliteit en properheid wilt, is er
eigenlijk
maar één
oplossing:
koop karbonades
of een stuk
soepvlees en maal er zelf gehakt
van-'
Tot deze konklusie komt TestAankoop na 100 soorten gehakt
rundvlees beter bekend onder de
naam filet américain onderzocht
te hebben. De resultaten vindt
men in het aprilnummer van de
Verbruikersunie.

SUPeilillBICTEII:
1111 tel 11? k
wiiir listitifiit

WMillTOIIIiATEII:
iiltstikiBiö

t^S.l.;v:..^;.,-.,,

KUEIIRSIIf liJE¥ISiiS'

Deze toestand is gedeeltelijk het
gevolg van een ontoereilcende
wetgeving die medeplichtig Is
door haar stilzwijgen. In ons land
kan de beenhouwer zowat al wat
hij wil filet américain noemen. O p
dit punt kunnen we nog heel wat
leren van de Franse wetgeving
terzake: daar moet het vlees in
de koelkast blijven tot het in aanwezigheid van de verbruiker
wordt gehakt De vleesmolen
moet tweemaal per dag gereinigd en ontsmet worden net zoals alle andere instrumenten die
bij de bereiding gebruikt werden.
Ten slotte weze nog onderstreept
dat er in
ons land nog altijd sulfiet gebruikt wordt om verkleurd vlees
een rode kleur en vers uitzicht te
geven. Dit is een gevaarlijk en
onwettelijk procédé. Tijdens een
vorige kontrole in 1972 van 110
beenhouwerijen betrapte TestAankoop 25 o/o handelaars op
het gebruik van sulfiet Die proportie is nu teruggevallen op
7 o/o. Een vooruitgang, maar
toch-

if De Denderpollutie Is nog altijd aktueel; zij brengt massale
vissterfte (Geraardsbergen) en
onwelnekende geuren in de
stadscentra van Aalst en Dendermonde teweeg. Senator De
Rouck stelde minister Galle een
drietal vragen over het pwobleem.
Hoe staat het met de uitvoeringsbesluiten van de wet op de k>zlngsvergunningen?
Wanneer
worden de bedrijven geacht zich
hiermede in regel te stellen?
Wat zijn uw plannen omtrent de
inplanting van zuiveringsinstallaties? Hoe staat het met de uitbouw van het kollektorennet?
De debietregeling van de Dender
door middel van potpolders heeft
een kwallteltsverk>eterlng van het
Denderwater tot gevolg. Tevens
wordt hiermede het overstromingsgevaar ingedijkt en wordt
het waterpeil verhoogd, hetgeen
de scheepvaart ten goede komt
Ziet de minister een oplossing
voor het inplanten van potpolders?
-*- Minister Galle antwoordde
als volgt waaruit blijkt dat voldoende artikelen en koninklijke
besluiten voorhanden zijn. De
realiteit is echter anders.
Overeenkomstig artikel 3 van de
wet van 26 maart 1971, op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging Is
ledere lozing onderworpen aan
een vergunning.

oordeel dat dergelijke ongekorv
troleerde kappingen een enorme
verarming tot gevolg hebben
voor natuur en landschap. De
wet op de Stedebouw en de
Ruimtelijke Ordening voorziet
dat een vergunning vereist is
voor: ontbossen en vellen van alleenstaande hoogstammige bomen binnen de groene ruimten
van een bij koninklijk t)eslult
goedgekeurd plan van aanleg en
bomen die staan In een goed
waarvoor een verkavelingsvergunning werd afgeleverd.
Dezelfde wet geeft aan de gemeentebesturen de mogelijkheid
om door middel van bouwverordeningen de tseplanting op het
grondgebied van de gemeenten
te beschermen.
Deze
beplantingsverordening
kan betrekking hebt>en op tuinen,
parken, boomgaarden, hoogstammige bomen, tronkenrijen,
houtkanten, kleine bosjes, enz_
•k Het tx}s Zevenbergen te
Ramst blijft aan bedreiging blootgesteld. Nu Is er weer sprake om
een soort van «omleldingsweg»
aan te leggen, waardoor een
fraaie dreef zou moeten verdwijnen. Het aktiekomltee werd opgericht dat Ijvert onder het motto
«handen af van een kultuur-historisch boscomplexl». Om het pro-

Ter uitvoering van dit artikel werden de nodige koninklijke besluiten getroffen, waarvan het koninklijk besluit dd. 3 augustus
1976 houdende het algemeen reglement voor het lozen van afvalwater het voornaamste Is. 41 koninklijke besluiten stellen de aanvullende
lozlngsvoorwaarden
vast voor de verschillende industriële sektoren.
40 maanden na het afleveren van
de lozingsvergunning moet de
vergunninghouder de opgelegde
lozlngsvoorwaarden eerbiedigen
en dit ten laatste op 30 april 1982.
if Rioolwaterzuiveringsinstallaties zijn voorzien In het Dendertjekken. zone Dendermonde
(voorontwerp
goedgekeurd);
zone Aalst; zone Denderleeuw;
zone Nlnove (ontwerp goedgekeurd door gemeenteraad) en
zone Geraardsbergen twee installaties, één te Schendeltieke
en één te Zandbergen.
De koliektor aan de De Bodtkaal
te Nlnove werd in aanbesteding
gesteld.
Voor 1980 worden aanbestedingen voorzien voor volgende kollektoren: Dendermonde, koliektor I A en 2; Aalst koliektor 1,
sektor E en F; Nlnove, koliektor.
Graanmarkt naar de zuiveringsinstallatie en Geraardst>ergen, koliektor, langsheen de Molenbeek
Over het inplanten van potpolders langsheen de Dender sprak
de minister zich met uit dit valt
onder de bevoegdheid van de
minister van Openbare Werken.
• Minister Mare Galle, heeft gereageerd op het feit dat de bossen, de hagen, struwelen en
houtkanten in de landelijke gebieden momenteel geteisterd worden door een waarachtige houthamsterwoede voor or>en haarden of houtkachels. Hij Is van

test kracht bij te zetten wordt
zondag 20 april een dubbele
wandeltocht In het domein georganizeerd. De natuurkenners komen om 14 u. 30 bijeen aan het
kruispunt Kastanjelaan-Kasteeldreef, waar een natuurgids de
groep opwacht Wie houdt van
een stevige boswandeling, komt
om 14 u. 15 samen aan de kerk
van Ranst Duur van de wandeling 2 u. Gratis
• Veel mensen zijn op zoek
naar een betere levenswijze, en
stellen zich daarbij ongetwijfeld
vragen In vert>and met de voeding. Daarom werd Antoon Rijpe, houder van een natuurvoedingswinkel (en nauw verbonden
met het natuurspijshuis «Bertennest» te Kortrijk) naar Wervik uitgenodigd door de plaatselijke
Dosfelkring. Deze avond gaat
door op dinsdag 22 april om 20 u.
In 't Kapittel te Wervik.
* Te Wieze heft op zaterdag
31 mei as. de nationale landdag
van de Vlaamse anonieme alkoholisten plaats. Wie meer wenst
te weten over deze dag of over
de AA-beweging neemt kontakt
op met het sekretariaat AA-Landdag '80, Postbus 42 te 9600 Ronse.

«Testaankoop», Hollandstraat 13, te 1060
Brussel (02-537.42.65), 535 fr. per jaar.
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Wie heeft driekwart

milioen

over voor de fiskus...?
KRISIS IN DE
WONINGBOUW
Een eigen woning is niet meer te betalen.
Dat weten we nu onderhand reeds langer dan vandaag. Maar vanaf nu wordt de immobiliëntransaktie
toch een onhoudbare zaak, zelfs voor gezinnen met
een behoorlijk maar net niet verkwistingfahig inkomen. Je kan dan al rijkelijk veel verdienen, maar als
jong gezin kom je momenteel nauwelijks met de hakken over de sloot van de hypoteekmaatschappijen.
Leningen kan je immers krijgen, nu meteen, maar de
afbetalingen-? En vooral: de fiskale verrassingen tijdens de bouw- of verbouwingswerken, of een paar
maanden later. Aan registratierechten allerhande, en
BTW-heffingen op de woningaankoop, de erelonen
van de architekt en diverse aansluitingskosten (elektriciteit, gas, water) betaalt de aspirant-wooneigenaar
zich momenteel blauw.
Je vraagt je af hoe een nieuwbouw van een komfortabele woonst vandaag de dag nog mogelijk is- Voor de
bouw en installatie van een privé-woonst van om en
bij twee en een half miljoen frank (zonder bouwgrond)
dient een slordige 500.000 fr. diverse taksen bijgerekend te worden.

Wie heeft momenteel nog voldoende geld om met bouwprojekten de staat een frank rijker te maken..?
De eigendomsverwerving werd in
de voorbije jaren almaar moeilijker. Op een kwarteeuw werden
de huizen zowat zeven keer duurder. En het was een paar jaar geleden vooral voor jonge gezinnen
een onbegonnen zaak om de
spaarcenten te vrijwaren van de
inflatiekanker. Nu die inflatiespiraal
wat was gaan luwen, worden de
getrouwe spaarders afgestraft
met onbetaalbaar hoge rentevoeten.

16 t.h., 12,5 t.h.,
4,8 t.h., 3 t h „
Een en ander heeft voor gevolg
dat honderden gezinnen van bij
ons voor een ingrijpende keuze
staan: hun komfortabel leven vrijwaren en afzien van het verwerven van een eigen woonst (al dan
niet nieuwbouw) of het komfortabel inrichten van een nieuwe
woonst maar afzien van de uitbreiding van hun gezin met een
nieuwe telg...
In die materialistische termen
wordt vandaag geredeneerd in tal
van onze gezinnen. Toch blijven
nog zoveel beleidsverantwoordelijken de mond vol hebben van een
«gezinvriendelijke politiek». Maar
hun geloofwaardigheid geraakt
dag op dag steeds meer zoek.
Er zijn de cijfers die de bouwondernemende gezinnen meer dan
ooit beklijven.
Je koopt een bouwgrond per toeval tegen een spotprijs, maar de
staat ligt dan toch op vinkeslag om
op de kostprijs niet minder dan
12,5 procent registratiekosten bin-

W I J IO/2

nen te rijven, terwijl ook nog 3 tot
4,8 th. zogeheten notariskosten
(met inbegrip van taksen) dienen
t}etaald te worden.
Wie een woning bouwt betaalt allicht veel geld aan de aannemer,
maar stort ook zonder uitzondering 16 ten honderd BTW-lasten in
de staatskas.
Op het ereloon van de architekt
rust voorts al evenzeer de 16 th.
BTW-heffing. terwijl dezelfde fiskale hap pijn doet bij aansluitingen
voor elektriciteit gas, water, riolering, telefoon... Je kan geen bouwsteen of geen kluit grond omkeren
of de BTW-kontroleur is met zijn
procentje weg, op straffe van k)oete. Bovendien volstaat het ook niet
om (al dan niet met leningen) voldoende geld bijeen te zamelen om
bouwwerken en fiskale aanspraken tijdig te kunnen financieren:
ook op de hypotekaire leningen is
een aanslagvoet via registratierechten voorzien. Enigszins overtrokken (maar toch niet zover ver-

wijderd van de realiteit) zou je
kunnen stellen dat wie vandaag de
dag een bouwgrond koopt en er
ook nog met eigen middelen een
hedendaagse maar toch bescheiden woonst optrekt aan de staat in
verschillende taksatievormen een
klein miljoentje aan opbrengsten
verschaft

Onhoudbaar
Deze laatste bevinding is vooral
een asociaal bezwarend element
omdat de kleine spaarder op de
immobiliënmarkt nauwelijks aan
bod kan komen. Er zijn de ongemeen hoge intrestvoeten en er is
ook de strenge één-derde clausule voor hypoteekleningen op basis
van het bruto-gezinsinkomen. De
situatie is, wat de woningbouw betreft vandaag dermate geëvolueerd dat wie net genoeg spaarcenten heeft bijeengescharreld
om een hypoteeklening in de
wacht te slepen, op het cruciale
hypotekaire moment dient vast te
stellen dat er nauwelijks spaarcen-

ten voldoende voorhanden zijn
om alle registratie- en BTW-heffingen ten gunste van de belastingontvanger neer te tellen.
Aan een half miljoen spaargeld
heeft nauwelijks de bouwondernemer of de bankier maar wel de
fiskus een boodschap.. Voor de
spaarder die nog niet de hypotekaire drempel bereikt heeft ziet
het er zo mogelijk nog benarder
uit
Immers, de inflatiekoorts heeft het
spaarboekje in de voorbije jaren
op ingrijpende wijze afgeslankt
Terwijl deze inflatiekoorts nu geruime tijd enigszins is gaan luwen,
werd de ontleningsdrempel andermaal aanzienlijk verhoogd door de
ongemeen hoge intresttarieven...
Een renteschuld van meer dan
tien procent op een hypotekaire
lening is op lange termijn onhoudbaar en op korte termijn een zaak
van uitzonderiijk kapitaalkrachtigen.

Asocialer kan niet
Hierbij is de sociale politiek van de
overheid inzake woningt)ouw helemaal zoekgeraakt Het sparen
wordt konjunktureel bestraft en
het ondernemen wordt flskaal in
de kiem gesmoord. Precies op een
moment dat de gezinsspaarders
een lang begeerde adempauze
mochten verwerven, pakte de fiskus — bij de gratie van minister
van Financiën Gaston Geens —
uit met pijnlijke flskale maatregelen.
Het spaargeld wordt niet van vandaag op morgen aangevreten
door de inflatiekoorts, maar de
kxjuwprijzen blijven in onhoudbare
tred stijgen, zodat de kandidaatkopers of -bouwers almaar meer
ontmoedigd geraken. Sociaal ge-

zien is dit reeds een negatieve belasting, maar ook het woningpatrimonium op zichzelf dreigt daar
mettertijd danig zere plekken van
te ondervinden. Immers, de verkommering van niet weinig woonsten, bij gebrek aan gedegen kandidaat-kopers, dreigt er vooral in
de stedelijke centra het onmiddellijk resultaat van te worden.
Wie er vandaag de dag toch nog
op uit is om een eigen woonst te
verwerven met zijn moeizaam bijeengesprokkelde
spaarcenten
wordt vandaag of morgen gekonfronteerd met het feit dat voor de
bouw van een nieuwe woonst en'
de verwerving van een lapje
grond (beide samen goed voor om
en bij de 3 miljoen frank — waar
vind je zoiets nog?), er minimum
driekwart miljoen frank stortingen
ten gunste van de staatskas geëist
.worden...
Deze onhoudbare toestand zal
spoedig niet alleen als gevolg hebben dat meer en meer gezinnen
afzien van hun bouwprojekten,
maar dat uiteindelijk zoveel duizenden gezinnen die leven van de
bouw een onzekere toekomst tegemoet gaan. Is het dat wat men
wil, én met onze bouwondernemers, én met onze bouwvakkers,
én met onze bouwheren?
Terwijl de geldhonger van de
overheid onrechtstreeks oorzaak
is van de hoge rentetarieven op
hypotekaire leningen, is deze geldhonger de blijvende drijfveer om
inzake registratie- en BTW-rechten bij de woningbouw met harde
munt het gelag door de koper of
bouwer te laten betalen.
Inzake woningbouw kan de overheidsfxilitiek bezwaariijk asocialer
zijn dan op heden, (hds)
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Algemeen VU-sekretaris Willy De Saeger:
haast een half miljoen gezinnen
belaagd.— De bouwsektor staat reeds
langer dan vandaag aan de
kiaagpaal; de <editorialen> van
«Het Bouwbedrijf» liegen er
niet om. Is het vanaf heden dan
echt menens met het krlslsbedrijf_?

Na de krisis in de textiel- en
staalnijverheid is nu de
bouwsektor aan de beurt
Nochtans is de bouwsektor
één van de belangrijkste
sektoren voor de
tewerkstelling; zeker in
Vlaanderen. Immers, ongeveer
302.000 gezinnen hangen van
deze sektor direkt af voor
hun inkomen.
De ekonomische krisis meldt
zich evenwel ook in deze
sleutelsektor van onze
ekonomie aan. Immers, alleen
al wat de woningbouw betreft:
behalve de mensen met een
heel hoog inkomen, wie kan
of durft er momenteel nog te
bouwen-?
Wat is er in de
overheidspolitiek dan wel
misgelopen?
Willy De Saeger:
«Allereerst
blijft er het verkeerde warm en
koud blazen van de regering ten
aanzien van de bouwsektor; een
lange-termijnplanning blijft zoek.
Terwijl momenteel
van regeringswege
dringend
stimuleringsmaatregelen voor de bouwsektor aangewezen zijn, pakt
men integendeel uit met een aantal fiskale
maatregelen
die
slechts van aard zijn om de krisis
in de bouw te bevorderen.
In acute ekonomische
krisis
wordt aldus de toekomst van

Willy De Saeger: «Hef zal niet
de eerste keer zijn dat gezegd
en geschreven wordt dat, alleen
wat de woningbouw betreft, het
verwerven
van
een
eigen
woonst voor een doorsnee gezin niet meer betaalbaar is.
Tal van faktoren hebben ertoe
geleid dat de financiering van
een woning een onmogelijke opdracht dreigt te worden voor
een gezin.
Behalve de prijzenslag In de
bouwsektor is vooral de fiskale
afroming oorzaak van de totale
impasse waarin we nu geraakt
zijn.'

De inkomensnormen liggen momenteel te laag. Diegenen die in
feite beantwoorden aan de normen voor verwerving van een
sociale woonst hebben uiteindelijk te weinig geldmiddelen, terwijl andere gezinnen met hoger
inkomen via-via een sociale woning verwerven omdat ze deze
kunnen afbetalen.-

Willy De Saeger: 'Al te weinig
aandacht gaat momenteel naar
stimulansen om de sanering van
het bestaande woningpark aan
te moedigen. Maar, voor Vlaanderen, IS er noc een andere impuls nodig. Immers, de demografische evolutie blijft van aard om
nieuwbouw in de komende jaren
noodzakelijk te achten.

— Blijft uiteindelijk de vraag
naar wat de overheid nu meteen in het werk kan stellen om
de woningbouw een gezonde
stimulans te geven_?

Uiteindelijk
liggen een aantal
pasklare maatregelen
voorhanden om in de woningbouw een
soelaas te bieden.
Zo denk ik onde

meer aan een

tegemoetkoming inzake renteaflossingen,
BTW-verminderingen
(of tijdelijke teruggave), vermindering op registratierechten,
en
dies meer...
Behalve het fiskaal soelaas voor
de bouwheer is er immers het
belangwekkend sociale element
van de tewerkstelling: met loodzware bouwlasten wordt de inaktiviteit van de bouwsektor bewerkstelligd,
terwijl
bovendien
de lasten van de
werkloosheid
voor de gemeenschap in nog belangrijker mate opgedreven worden.'

«Toekomst van half miljoen
gezinnen staat op het spel»

— Toch pakte de overheid in de
voorbije jaren uit met een aantal maatregelen inzake gewestplannen, sociale woningbouwWilly De Saeger: -Wat^de gewestplannen betreft lag er zeer
zeker een sociale grondslag bij
de ontwerpen ingebakken, maar
hoe dan ook dienen we vandaag
vast te stellen dat deze urbanizatieplannen alom de bouwprijzen
de hoogte hebt)en ingejaagd.
Men dient bovendien mijn oom- '
munautaire kritiek ter zake te
kennen: precies omdat in Vlaanderen de gewestplannen
vrij
vlug officieel bezegeld werden,
en in Wallonië amper drie-vier
gewestplannen in kaart werden
gebracht, liggen de fiskale lasten
op het kadastraal inkomen in
Vlaanderen heel wat hoger dan
in Wallonië...
Ik heb ook mijn kritiek op de politiek inzake sociale woningbouw.

Wie kan er nog bouwen ?
W i e in d i t l a n d , b u i t e n m e n s e n m e t een h e e l
h o o g inkomen, kan of durft er momenteel nog
bouwen?

Een voorbeeld:
Laten we het zo stellen dat een echtpaar over een
startgeld van 1.500.000 fr. beschikt Als dit gezin
wenst te bouwen zal het de volgende verrichtingen
moeten doen:
1. Aankoop van bouwgrond:
6 a legen 1.000 fr./m2 kostprijs
600.000 fr.
+ 12,5 t.h. registratierechten
75.000 fr.
+ ereloon notaris d.w.z. 4,8 t h . op eerste
300.000 fr
14.400 fr.
3 o/o op volgende 3Ö0.0OO fr.
9.000 fr.
Totaal:
698.400fr.
2. Kosten woning:
Om niet te overdrijven laten we de bouwkosten op
2.500.000 fr. schatten
2.500.000 fr.
+ 16 t h . BTW
412.500 fr.
Totaal:
2.91Z500 fr.
3. Ereloon architekt;
8 t h . op 2.500.000 fr.
200.000 fr.
+ 16 t h . B.T.W
32.000 fr.
Totaal:
232.000 fr.
4. Diverse onkosten:
Zoals aansluiten elektriciteit telefoon, water, gas,
kabeltelevisie, riolering
100.000 fr.
-h B.T.W. 16 t h
16.000 fr.
Totaal:
116.000fr.
In de meest gunstige omstandigheden (wie vindt
nog een stuk bouwgrond voor 600.000 fr. en wie
beschikt
er
over
een
beginkapitaal
van
1.500.000 f r.) komt
de totale kostprijs
op
3.958.900 fr. De bouwer zal dus 2.600.000 fr. moeten
lenen.
Voor het verlijden van de leningsakte moeten
eveneens notarisereloon en registratierechten be-
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taald worden. Voor 2.600.000 fr. komt dit te zamen
op ongeveer 2,5 t h . of 65.000 fr.
De bouwer behoudt een kleine reserve van
76.100 fr. voor onvoorziene kosten zoals de eventuele betwisting van de normale BTW-waarde.

Lening
Voor een lening van 2.600.000 fr. moet de ontlener
maandeKjks ongeveer 33.722 fr. afbetalen indien
hij nog kan lenen tegen een intrestvoet van
11,50 t h . voor een periode van 20 jaar en 32.606 fr.
voor een termijn van 25 jaar.
Momenteel bedragen de intrestvoeten in het beste
geval reeds 11,75th.
Voor dergelijke afbetaling moet het bruto-gezinsinkomen rond de 100.000 fr. per maand bedragen.
Immers de maandelijkse terugbetalinglast mag
hoogstens 30 t h . bedragen van het bruto-maandelijks inkomen.

Belastingen
Het gezin dat toch nog de moed heeft te bouwen
zal op het einde van het projekt aan de staat als
taksen betaald hebben:
75.000 fr. als registratierecht voor zijn grond
412.500 fr. als BTW op de bouwkosten
32.000 fr. als BTW op het ereloon van de architekten
16.000 fr. als BTW op de diverse onkosten
32.500 fr. als registratierecht op de lening
Totaal: 568.000 fr.
Als beloning voor zijn inspanningen en spaarzaamheid krijgt de bouwer nog de jaarlijkse onroerende voorheffing tot het einde van zijn leven te
betalen.

Zware gevolgen
Uit bovenstaand voorbeeld blijkt duidelijk dat het
heden ten dage steeds moeilijker en moeilijker
wordt voor een partikulier om zijn eigen huis te
bouwen; laat staan zijn spaarcenten te investeren
in een tweede woning na de getroffen maatregelen
door de overheid inzake de kadastrale inkomens.
De gevolgen zijn dan ook nu reeds te voorspellen:
1. De ineenstorting van de bouwsektor. Ongeveer
100.000 gezinnen worden bedreigd in hun bestaanszekerheid met als logisch gevolg een verhoging van de werkloosheid;
2. Op middellange en langere termijn zullen wij
evolueren naar toestanden zoals in Nederland en
Frankrijk waar een enorm tekort aan woningen bestaat;
3. Verwaarlozen door de verhuurders van de bestaande woningen en dus een teloorgang van het
patrimonium als gevolg van de hoge en nog verhoogde fiskale druk;
4. Toename van het sluikwerk (zwartwerk) met opnieuw ais gevolg minder fiskale inkomsten.

W I J ii/,3
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Vrijdag
BRT 1

Maternale, een fascinerend spel van kleur en kamerabeweging.
Originele benadering van het tema moeder-voedster. Vrijdag 11
april o m 21 u. 15 op RTBF.

De grabbelton

«

Vrijdag. — O p BRT-1 is er om 20 u. 15 de dure, opgeblazen en niet eens zo erg geestige film «Casino Royale»,
een James Bond-parodie, met een plejade vedetten, die
zich amuseren ten koste van de kijker. — Interessant is
het gesprek in «CurricuJuin» (22 u. 20) met de gewezen sekretaris-generaal van de Centrale voor Metaalbewerkers Gustaaf Wallaert, en gelukkig zijn er op het tweede net de Muppets met als
gast vandaag Dudley Moore, de kleine akteur die pas bekend
w e r d in de Blake Edwards-fiim «Ten.» — O p Nederland 1 is er een
dokumentaire over jongeren als verkeersslachtoffers en op het
andere net kunnen de Vlaamse kijkers die op maandagavond een
aflevering misten van «Ontsnappingsroute» die nu nog snel meepikken.
^ ^
^ 1
^^y

Zaterdag. — In het doorgaans zwakke zaterdagavondpakket zit er op de BRT een aflevering van de flauwe Britse doktersserie, een fletse showserie en een Amerikaanse weekendfilm rond een interessant tema: een jongeman wordt ervan beschuldigd zijn moeder te hebben vermoord
en bekent dat ook nog; een journaliste is ervan overtuigd dat hij
het niét gedaan heeft — Voor popminnende jongeren is er om
18 u. 30 nog steeds het wekelijkse «Foiilies» op de RTB en Nederiand zendt vanavond op het eerste net om 20 u. 30 het prachtige tv-spel «De Blijde dag» nog eens uit naar een novelle van
Streuvels met de verbazend knappe Mieke Bouve (een meisje uit
Aalst) in de hoofdrol.
^ ^
^^Ê
^ ^ /

Zondag. — O p de BRT is er vanmiddag sport (ParijsRoubaix en de sportkwis) en vanavond de zich moeizaam
voortslepende verhalen rond de «Paradijsvogels». —
O p Nederland 1 is er 's avonds een Amerikaanse tv-spel
rond een Ierse immigrant en de «Ver van mijn Bed-show» over
de derde wereld. — «All in the family», het paradepaardje van de
VPRO (en hoe lang duurt dat nu aO is er weer op het tweede Nederiandse n e t
^ ^
Maandag. — «Penmarrick» is de titel van het nieuwe 12^ ^ ^
delig BB&feuilleton waarmee de BRT vanavond start
^ J
Het is alweer een 19de-eeuws-kastelen-en kostuumprod u k t voortreffelijk geakteerd met verzorgde decors,
maar rond een vermoeiende tematiek: de strijd om een slot met
landgoed. — Voor CB'ers is er informatie in het programma «Inspraak 80» om 21 u. 40 op BRT. — De RTB zendt deze week dagelijks omstreeks kwart voor zes ouwe Laurel en Hardy-filmpjes
uit: een frisse noot in een muf programma-pakket — En op de Nederiandse televisie beginnen nu stiieian de koningin Juliana en
prinses Beatrix-programma's, waaarin w e de geschiedenis van
het 20ste-eeuwse Nederiand uitgebreid over het scherm uitgestDeerd krijgen. — O p het eerste Nederlandse net is er een dokumentaire over het verlangen naar amusement en vertier in oork>gstijd

^ ^
^ Ê
^^J

Dinsdag. — In een korte reeks «Raymond Chandlerfilms» zendt BRT-2 vanavond om 21 u. 35 de spannende
film «Verzekering op de dood» uit — O p Nederiand 2
komt de laatste aflevering van de «Buddenbrooks» om
20 u. 27 en in de late avond praten drie Amerikaanse nonnen met
André Truyman over het sexisme in de kerk. — Uchtere kost is
er om 22 u. 45 op Duitsland 2 met een muzikaal spel van Paul
Burkhard.
^M
Woensdag. — «Het zandkasteel» (BRT-1, 2 0 u . 4 0 ) is
^ ^ 1
een van de reeks goedgemaakte tv-films, die de BRT de
^ ^ J
laatste twee jaar geregekJ uitzendt «Het zandkasteel» is
• een verhaal van René Verfieezen, dat draait rond een ouder wordende zangeres die door haar kinderen onvriendelijk
wordt behandeld en die vriendschap zoekt bij een stelletje oplichters. De zangeres wordt schitterend vertolkt door Ann Petersen.
— O p Nederiand 1 is er een erg interessante Britse dokumentaire
over de achtergronden van een berichtje dat in 1977 in de kranten
verscheen: een Arabische prinses en haar minnaar werden in het
openbaar terechtgesteld in Ryad (Saoedi-Arabië). — O p het
tweede Nederlandse net draait de programmatie rond koningin
Juliana (20 u. 32) en prinses Beatrix (22 u. 17). — Nederlands
werk ook op de Duitse tv (eerste net): Spiegel, van D.F. Frank,
een tv-spel rorKl twee auteurs die door een journaliste benaderd
worden.
^ ^
^ m
^ L ^

Donderdag. — O p BRT-1 begint vanavond het Franse
feuilleton «Zola, het menselijk geweten» (om 21 u. 50).
Het feuilleton behandeK vooral de Dreyfus-periode in het
leven van de Frans auteur. — O p het tweede net eveneens een nieuwe serie «Rouwen staat Electra goed», een Brits
feuilleton naar het boek van Nobelprijswinnaar Eugene O'Neill. —
De RTBF zorgt vanavond voor een spannende knokfilm met de
Amerikaanse mannetjesputter Oiaries Bronson On de Franse
versie om het nog ongeloofwaardiger te maken). — Een gelijkaardige stoere bink (De Hulk) is op het Nederiandse tweede net te
zien om 18 u. 59 en op het eerste Nederiandse net komt een aktuele dokumentaire over Peru en Nicaragua

W I J n/A

15.30 Helden ut de bijbel (f) 1 (5.'' O Schatkamer in de schaduw.
(Reportage) — 16.40 Sterren en
hun hobby's. (Reportage). — 18.00
Dne kinderen en een chimpansee
(O. — 18.15 Klein, klein kleutertje.
— 18.30 Studeren, hoe leer je d a f
(Open school). - 19.00 Lachertjes. (Kortfilms). 1905 Het
Wiertz-museum. (Openbaar kunstbezit). - 19.45 Nieuws. - 20.15
Casino royale (film). — 22.05 Gustaaf Wallaert (Portret van een vakbondsleider). — 22.55 Nieuws.

BRT 2
20.15 De Muppets. — 20.40 Liedjes voor Den Haag. (Promotie). —
21.15 Dag aan dag. — 21.45 Allah
is groot (KTR&knjispunt).

NED. 1
18.55 Nieuws. - 1859 Doe-dedance. — 1925 Avro's sportpanorama - 20.00 Vlinders (f). — 20.30
Verkeren in het verkeer. — 2120
Giesprek met de minister-president - 21.37 Nieuws. - 21 55 De
terugkeer van de Saint (f). — 22.45
Humanistisch verbond. — 2320
Nieuws.

NED. 2
18.55 Nieuws. - 18.59 Matt en
Jenny (f). — 1925 Kies (jeugdmagazine) — 20.00 Nieuws. - 2027
Stedenspel NCRV '55. - 22.10
Hier en nu. — 2250 Gefieim kommando (f). — 23.40 Tot besluit —
23.55 Nieuws.

RTB 1
17.45 Laurel en Hardy (kortfilm). —
19.15 Waalse gewetelijke aktualiteiten. — 19.30 Nieuws. — 19.55 A
suivre (Info). — 21.15 Matemale
(film). — 22.50 Nieuws.

RTB 2
19.55 Vendredi sports. - 21.05 La
taupe (f). — 2Z00 Nieuws.

ARD
17.50 Nieuwa - 20.15 Was der
Himmel eriaubt (film). - 21.45
Zwei Milliarden zuviel (dolO. —
22.30 Tagesthemen. - 23.00 Tatort (O. — 00.35 Nieuws.

ZDF
1820 Manner ohne Nervea —
18.35 Stan Laurel en Oliver Hardy.
- 19.00 Nieuws. — 19.30 Buitenlandse korrespondenties. — 20.15
Der alte (f). — 21.15 Waarnemingen op koraalriffen. — 22 00 Heote-Joumal. — 22.50 Sport am Freitag. — 2320 Klauen wir gleich die
ganze Ekmk (film). — 00.40 Nieuwa

D3
19.45 Regionaal nieuws. — 20.00
Nieuws. - 20.15 Streit - Zeit ( d o k l
- 21.00 Momente. - 21.15 Gtott
und die Welt — 21.45 Argemisse.
- 22.00 Mirage. (TV-film). - 23.40
Nieuws.

LUX.
1810 Indonesisch Nieuw-Guinea
(dokj. — 19.45 Entre chiens et
chats (dokJ. — 19.55 Nieuwa —
20.00 Sauve qui peut (O. — 21.00
Brisants humains (film).

F1
19.44 Les inconnus de 19 h 45
(speD. - 20.00 Nieuwa - 2030
La foKe de Oiailkit (teater). 2325 Nieuws.

A2
20.00 Nieuwa — 20.35 Médecins
de nuit (O. — 21.35 Apostrophea
— 22.55 Nieuws - 23.02 France,
tour, détour, deux enfanta CTVfilm).

F3
20.30 Le nouveau vendredi (reportage). — 21.30 Vie et mort d'Untel.
(TV-film). - 2225 Nieuws.

BBC 1

ZDF

11.15 Asterix (tekenfilm). - 13.45
Nieuwa — 14.00 Middagmagazine.
— 17.55 Regionale magazinea —
20.30 Young Mavenck (film). —
20.50 TV-kritiek - 23.15 The Moving Linx (Talk-show).

15.10 Die Honcho-Bande (jeugdfilm) — 16.35 Die Muppets-Show.
— 17.05 Nieuws. — 17.10 Lënderspiegel. — 18.00 Das Haus am Eaton Place (fi - 19.00 Nieuwa 20.15 Bettgefiüster (film) - 2150
Nieuws. — 21.55 Das aktuelle
Sport-Studio. — 23.10 Der Kommisar (fJ — 0.10 Nieuws.

BBC 2
22.00 Pot Black 80. - 23.45
Nieuwa — 0.30 The Outer Limits
(SF-fHm).

ITV
12.05 Pop uit de jaren zestig. —
12.35 Shetland and the Gift Horse
(dokJ. — 13.30 Serie over financiële problemen. — 14.00 Nieuws en
reg. nieuwa — 15.00 Middagmagazine. — 18.45 Nieuws en regionaal
magazine. — 20.00 Play your
egards Right (Variété). — 20.30 The
Cannon and Ball Show. - 23.00
Nieuws en regionaal nieuwa —
23.35 Tatoeage (dok). — 0.35. Les
Violons du bal (film).

Zaterdag
12 APRIL
BRT 1
14.00 Open school - 16.00 Haast
en spoed is zelden goed (film) —
18.00 Gedeon (fJ - 18.05 De zee,
morgen (jeugdfilm) — 18.55 Dit
leuke land (reportages) — 19.45
Nieuwa — 20.10 De dokter heeft
het druk (f) - 20.35 Van öjd tot
tijd (show) — 2125 Doodslag in
Cansan (weekendfilm) — 23.00
Nieuwa

NED. 1
1530 Nieuws. — 15.32 Jan de muzikant — 1535 De slang, de aap en
de F>apegaai (poppenfilm) — 15.45
De kleine pingoein (f) — 16.00 De
schone slaapster (sprookjesfilm)
- 18.30 Sesamstraat — 1855
Nieuwa — 1859 Tedshow. —
2030 De blijde dag (tv-film) 2137 Nieuwa — 2155 De nieuwe
kerk, monument van 's lands historie (dokJ — 2220 The streets of
San Frandsco (f) — 23.10 Tot besluit — 2325 Nieuwa

NED. 2
1855 Nieuwa - 18.59 f^po in
west best (fJ - 1925 Funk - vogeleiland (natuurfilm)
20.00
Nieuwa — 2027 Sonja's goed
nieuws show. — 21.30 Opname
(tv-film) 23.00 Achter het
nieuwa - 2330 Voetbal 80. 00.05 Nieuws. - 00.10 Studio
sport

D 3
19.15 Sport im Westen. - 1955
Regionaal programma — 20.00
Nieuws. — 20.15 Franz Schubert
O^laviermuziek) — 21.15 Roots (f).

LUX.
19.30 El Gringo Eskiador (reportage) - 1955 Nieuwa - 20.00 Le
Tramway fantöme (f) - 21.30
Filmmagazine. — 22.00 Les voleurs
du firmament (film).

TF 1
18.09 Magazine over dieren. —
1920 Gewestelijke aktualiteiten. —
19.44 Les incpnnus de 19h45
(speD - 20.00 Nieuws. - 20.30
Numero un (variété) — 2133 ColumlDO (fJ.

A2
20.00 Nieuws. - 20.35 Aeroport
2000 (tv-film) - 22.05 Suivez Lecoq (variété) — 23.00 Les camets
de l'aventure. — 23.30 Nieuwa

FR. 3
20.30 Le vol du Goéland (tv-fHm) —
22.00 Nieuwa - 2220 Film en
stripverhalen (reportage).

BBC 1
11.10 Zorro (avonturenfilm). —
11.35 Mickey Mouse club (tekenfilms). — 13.30 Sportnamiddag. —
1820 Sport - 19.40 Saturday
night at the movies (film). — 21.05
Val Doonican (show). — 22.50
Sportreportage. — 23.50 Saturday
nicht at the mill (amusementsmagazine).

BBC 2
16.10 White cradle Inn (film). —
20.15 Discovenes (dokJ. — 21.05
Sean o'C^asey: Juno and the paycock. — 00.05 Nieuwa — 00.10 Illegal (film).

ITV
1130 Tiswas (show). - 13.30
Sportnarruddag. — 14.15 Nieuws.
- 21.00 Call Hanv Oown (film).
— 2245 Nieuws. — 23.00 Tales of
the unexpected (tv-film). — 2330
U S-Masters (^iolf (reportage).

Zondag
13 APRIL

RTB 1
19.10 Waalse gewestelijke aktualitoiten. — 1930 Nieuwa — 19.55 Le
jardin extraordinaire (natuurdokj
— 2025 La course a l'échatote
(fHm) — 22.00 Risquons tout (speD
— 2255 Nieuwa

ARD
14.45 (SoMfieber in Alaska (avonturenfilm) — 17.30 Streeknieuwa —
18.05 Die Sportschaa - 19.00
Blickpunkt DüsseWorf. - 1922
Sonne, Wein und harte Nüsse (fJ
- 20.00 Nieuwa - 20.15 Auf tos
geht's tos (speO - 21.45 Nieuwa
— 22.05 Angelique und der König
(füm) - 23.50 Nieuwa

BRT 1
9.00 Open school. — 930 Doe
mee. — lO.OOOmmekaar. — 10.40
De uil, een wijze spookvogel (natuurdokJ. — 11.05 Konh-ontatie
(debat). — 12.05 Nieuws voor gehoorgestoorden. — 1450 Voor
boer en tuinder. — 15.00 Sesamstraat — 1525 Mijn hond King
(jeugdfilm). — 16.10 Lachertjes. —

Double indemnity, drama vol
hebzucht jaloersheid en bedrog. Dinsdag 15 april om
21 u . 3 5 o p BRT1.

16.15 Panjs-Routjaix
tage). — 1715 Spo
1720 Doelwit Olym(
- 18.00 Jonger dai
18.30 Gedeon (f),
pool tot evenaar (k
Nieuwa — 2000 £
- 20.30 De paradij!
2125 Mezza Musi
Nieuws.

NED. 1

11.00 Euchanstievie
Teleac. Energie —
- 19.05 Mischa l
Beethoven. — 19.5
zoon. - 20.15 Phila
come. (TV-film) —
van mijn bed show en politiek. - 22.40

NEP. 2

15.30 Nieuws —
(dok) - 15.55 Simc
mbriek). - 1620 O
(O. - 17.05 Studie
17.50 Gieglinster a
(dokJ. - 18.40 S€
18.55 Horizon Sport 2.-20.15 Spi
20.30 Humanistisch
20.35 Nieuwa - 20.'
- 21.35 All in the
22.10 Groeten ui
(dok). - 2310Nie

RTB 1

12.00 Faire le poir
13.00 Nieuws. — 15
lywood (show). — 1
songfestival (promc
Parijs-Roubaix (wii
- 17.15 Sportuitsls
Les jeux olympiques
toire (dok). - 18
18.55 Les aventurei
le Rouge (O. - 19.(
einde. — 19.30 Nie
Voulez-vous jouer
21.15 Manage d'ami

ARD

10.00 Europa komr
(reportage). — 13.
magazine. — 1525
mor — 17.45 Portr
Beatrix - 1830 Ni.
Die Sportschau. —
gel. — 20.00 Nieuw
Wittelsbacher (re
21.05 Solange es i
(film). - 23.05 Niei

ZDF

13.40 De Molenaar
1525 High society.
— 16.15 Sport ak
Nieuwa - 19.00 NI
Bonner Perspektive
Boeddha-berg op
ge). - 20.15 Der I
(teater). - 21.55 Ni
— 22.10 Geht's a
tisch? Reportage: I
Senegal. - 22.55 :
c-dur van Franz S
— 23.40 Nieuws.

D 3

18.30 Te voet over
portage). - 19.0
Met: Police. - 1
Westen. 19.
nieuwa - 20.00 Ni
Mem Tagebuch (
21.00 Auslandsstu
Fröfiltehe SilbertK)
- 2235 Bonkers (

LUX

17.30 C'est pas m
(film).-19.00 Nieu
Hayter (portreO. siesongfestival (|
21.00 Le demon des

F1

18.00 Clommissaire
judiciaire (f). — 19.1
du monde (dok). — 20.30 Le cnme
press (film). — 2,
Nevski (ballet). -

A2

20.35 Aeroport 20<
22.10 Lor ( d o k ) . (teater). - 23.10 f

F3

20.00 Laurel et Har
2020 Mister Mago
dnd (reportage). — 21.40 L'invité d«
La route est belle

BBC 1

12.50 The 60 70 80
Aspekten over de

to APRIt

TI/-PROGR/1MMK9
'anjs-Roubaix Cwielerrepor- 1715 Sportuitslagen —
'oeiwit Olympische Spelea
O Jonger dan je denkt —
Sedeon (f) - 1835 Van
t evenaar (kwis) — 1945
— 2000 Sportweekend
O De paradijsvogels (O —
Vlezza Musica - 2225

1450 Nieuws — 1455 The Dam
Busters (film) — 1730Zwemwedstnjd (reportage) — 1820 Antiques Roadshow — 1900 Nieuws
- 2310 Nieuvw - 2320 Heart of
the Matter (fJ - 2355 Inside Japan (dokJ

J
uchanstievienng — 1830
Energie — 1900 Nieuws
)5 Mischa Dichter speelt
ven — 1950 Sanford en
- 2 0 1 5 Philadelphia, here I
CTV-film) - 21 45 De ver
1 bed show - 22 30 Pastor
lek - 2240 Nieuws
Mieuws — 1535 IJsland
- 1555 Simonskoop (Film) — 1620 Charlie's Angels
1705 Studio Sport 1 —
Gieglinster aan de hemel
— 1840 Sesamstraat —
Honzon - 1920 Studio
— 2015 Sprekershoek. —
Humanistisch verbond —
leuws — 2040 Neon (Info)
(5 All in the family (O Groeten uit Rotterdam
— 2310 Nieuyys.

l

"aire Ie point (debat) —
lieuws - 1500 That's Hol(show) — 1530 Eurovisiestival (promotie) — 1615
loubaix (wielerreportage)
5 Sportuitslagen — 1720
X olympiques reflets de l'hisdok) - 1815 Circus es aventures de Rackham
je (O - 1900 Sportweek- 1930 Nieuws - 1955
-vous jouer' (kws) —
Manage d amour (tv-film) —

Europa kommt von Osten
age) — 1315 Toeristisch
ne — 1525 Muziek en hu-1745 Portret van pnnses
- 1830Nieuw«. - 1833
ortschau — 1920Weltspie2000 Nieuws - 2015 Die
bacher (reportage) —
Solange es menschen gibt
- 2 3 0 5 Nieuws

)e Molenaar (reportage) —
High society (stomme film)
15 Sport aktuell - 1700
i. - 1900 Nieuws — 1910
r Perspektive — 1930 De
ha-berg op Java (reporta2015 Der Menschenfeind
) — 21 55 Nieuws en sport
10 Geht's auch DemokraReportage het expenment
al — 2255 Strijkkwintet in
/an Franz Schubert Ballet
10 Nieuws
re voet over de Alpen (ree) - 1900 Rockpalast
'olice - 1945 Sport im
n
— 1955 Regionaal
i - 2000 Nieuws. - 2015
Tagebuch ireportagé) —
Auslandsstudio — 2145
he SilbertKx:hze(t (satire)
35 Bonkers (film)
C'est pas moi, c'est l'autre
- 1900Nieuws - 1930Bill
(portreO — 2000 Eurovigfestival (promote) —
.e demon des femmes (film)
C^mmissaire Moulin, police
ire (f) — 1925 Les animaux
nde (dok) — 2000 Nieuws.
30 Le cnme de TOnent Ex(film) — 2200 Alexandre
I (ballet) — 2300 Nieuws.
Aeroport 2000 OV-film) .'or (dokJ — 22 40 La raison
•) - 2310 Nieuws

BBC 2
1815 Rugby Special (kursus) —
1910 Nieuws - 1940 Fin-eko
magazine — 2045 On the rock
face (dokJ — 21 35 Nieuws. 21 40 Film - 2330 Lively Arts
Fnnge Benefits. — 030 Film

ITV
1230 Those p>eople next door
(dokJ - 15 45 Voetbal in Zuid-Engeland — 1755 Regiond nieuws
- 21 45 Nieuws - 2300 Agony
(fJ - 2330 U S Masters Golf (reportage)

Maandag
14 APRIL
BRT
1800 G^edeon (fJ - 1805 De terugkeer naar de Apenplaneet (SFf) - 1830 Open School — 1930
Verkeersbps — 1945 Nieuws. —
2015 Micro-macro - 2050 Penmamc (fJ — 21 40 Attentie frekwentie (Inspraak 80) - 2240
Nieuws — 2255 Open school
(handel en wandeO

NED. 1
18 55 Nieuws — 1859 Wollie's wereld (kortfilm) — 19 05 Lucy en mr
Mooney(fJ — 1930Minivoetbalshow — 2020 Schikken en slikken
(ooriogsdokJ — 2137 Nieuws. —
21 55 Alarmfaze 1 (dok) - 2240
Leer ons onze dagen waarderen
2255 Socutera - 2310
Nieuws

J
rhe 60 70 80 Show - 1425
ten over de zee (dokj —

10 APRIL

A. 2
2000 Nieuws — 2035 Aktualiteitenmagazine — 2140 Le temps
des cathedrales (dokJ - 2235
Salie des fètes (kuituur) - 2325
Nieuws

FR. 3
20 00 Les jeux de 20 heures (speO
- 2030 U valise (film) - 2205
Nieuws

BBC 1

1955 Vive les sports (tv-film) —
20 36 Intre deux euwes (Waals toneeO — 2200 Nieuwre. - 2220
Lundi-sporta

ARD
1840 Dieren in FHonda (natuurdokJ - 2000 Nieuvw. - 2015
Das Krankenhaus am Rande der
Stadt (fJ — 2115 Kontraste —
21 45 New York, New York (dokJ
— 2230 Tagesthemen - 2300
Stress zu dntt (film)

ZDF2
1820 lOB - Spezialauftrag (fJ 1900 Nieuws. — 1930 Erkennen
sie die Mekxlie? (kwis) — 2015 Eltem contra Schule"? (Reportage)
- 2100 Heute-Joumal - 2120
Ein Spates Madchen (tv-speD —
23 05 Golf-Masters-Tumier (reportage) — 2350 Nieuws

D. 3
19 00 Stadtverkehr auf neuen Ebenen (Reportage) — 1945 Regionaal Nieuwa — 2000 Nieuws. —
2015 Ich stelle mich Willi Weyer
— 21 45 Das Versteckspiel (fHm)
— 2320 Nieuws

1945 Entre chiens et chats. —
1955 Nieuvra - 2000 Sam et
Sally (fJ - 21 00 Madame X (film)

TF 1
1425 Madame et son cowboy
(film) — 19 20 Gewestelijke aktualiteiten — 1944 Les inconnus de
19h45(speD —2000 Nieuws —

LUX

1125 Bushbaby (film) - 1400
Nieuws en regionaal nieuwa —
1430 The Slate Industry of North
Wales (dokJ - 1530 The Fast
Lady (film) — 1715 Filmmagazine
— 1900 Regionaal magazine —
2000 The Kenny Everett Video
Show - 2200 Fox (fJ - 2300
Nieuws
— 2330 Regionaal
nieuws — 2335 Music in camera
— 000 Count your fingers (fJ

Dinsdag
15 APRIL

BRT 2
2010 Hoogvliegers uit het Zuiden
(natuurdokJ - 2040 De Paradijsvogels (fJ — 21 35 Verzekenng op
de dood (film)

NED. 1
1000 Schooltelevisie - 1855
Nieuwa — 1859 Ronduit (reportage) — 1930 Het ontstaan van de
wereW (dokJ - 2010 Paul Stookey m koncert (folk) - 2035 Zomaar een vrouw (gesfjrek) —
2050 Tijdsem - 2124 Ten stotte
(slotmeditatie) - 2210 Republikeinen in Nederland (debaO —
2305 Nieuwa

A 2
1945 Top-club ontspanning —
2000 Nieuws — La Taupe (fJ —
2330 Nieuws

FR. 3
2000 Les jeux de 20 heures —
2030 Duel au soleil (film) - 2235
Nieuws

BBC1
1400 Middagmagazme — 1500
Regionaal magazine — 1840
Nieuws en regionale magazinea —
2000 Young musician of the Year
(halve finale) — 2035 Victors of
the dry land (natuurdokJ - 22.00
Nieuws — 2315 James Gardner
(dok) - 0000 Platform One (diskussie) — 030 The sky at night

RTB 1
1745 Laurel et Hardy (kortfilms)
— 1915 Waalse gewestelijke aktualiteiten — 1930 Nieuwa —
1955 L'Homme Brun (tv-film) —
21 30 Elementaire, mon cfier EMV
stein — 2300 Nieuvifs

BBC2
11 30 Regionaal magazine — 17 00
Regionaal magazine — 1955
Wedstnjden eieren-topen (reportage) - 2025 Nieuwa - 2200 Beruchte misdaden (dok) - 22.30
The Enigma Files (fJ — 030 The
M grey whistle test (show)

ITV
1030 Zuidamenkaanse kusten
(dok) — 12.10 Country &westemmuziek — 12 35 Frontiers of discovery (wetenschappelijke dokJ —
1310 Kindermagazine — 1400
Nieuws en regionaal nieuwa —
1500 Middagmagazme — 1625
Paardenrennen — 1845 Nieuws
en regionaal magazine — 2200
Playfiouse (3ate of Eden (tv-speD
— 2300 Nieuwa - 2330 De Engelse tuinen (dokJ — 1 00 Regionaal meuws en weerbericht

Woensdag
16 APRIL

RTB 1
1930 Nieuws — 2000 La conquète du ciel (fJ — 2055 Minute Papillon — 21 55 Lhomme et la mustque (dokJ — 2245 Nieuws
1955 WK Latijns-Amenkaanse
dansen — 21 10 Eurovisiesongfestival (promotie) — 2200 Nieuws
- 2220 Arts-hebdo

ARD
1615 Doppelganger (dok) —
1750 Nieuws - 1800 Der Preis
der Macht (fJ — 2000 Nieuwa —
2015 Spiegel CTV-spel) - 21 40
Bikler aus der Wissenschaft (dokJ

ZDF
1710 Talentenjacht (reportage) —
1820 Bilder die die Welt Bewegten (reportagesene) — 1900
Nieuws — 21 00 Heute-joumal —
2120 Dne engel fur Oiariie (fJ —
2210 Olpest im Wattenmeer? (reportage) — 2255 Die Biedermanner (teater) — 020 Nieuwa

D 3
1945 Regionaal nieuws — 2000
Nieuws — 2015 Gesprekken en
waarnemingen — 2Z00 Energie
Sparen - Macfien sie mit' — 22 05
Der Tiger von New York (film) —
2310 Kino '80 - 2355 Nieuws

1530 Open school - 1630 Tiptop - 1815 Gedeon (fJ - 1820
Alias Smith & Jones (fJ - 1912
Standpunten (CVP) - 1945
Nieuwa — 2015 Mork en Mindy
(fJ - 2045 Het zandkasteel (TVfilm) — 21 45 Puur kuituur. «Over
Derden- (Edna St-Vincent Millay)
— 22.15 Nieuwa

19 55 Formule 2 (vaneté) — 21 05
The Muppet-show — 2129 Le
morxte du cinéma — 2200
Nieuwa — 2220 Creation super 8
(kortfilms)

1530 Berebioa — 1830 Sesamstraat — 1845 Toeristische öpa
- 1855 Nieuws - 1859 Van gewest van gewest — 1930 Dood
van een Arabische pnnses (dokJ
— 2137 Nieuws - 2155 Den
Haag vandaag — 2210 Panoramiek — 2240 Studio sport —
2310 Nieuwa

NED. 2
1855 Nieuws - 1859 De dans
van de zwarte kinderen (dokJ —
1925 Kenmerk — 2000 Nieuwa

NED. 1
1030 Open schooltijd - 1855
(Nieuvire — 1859 Nieuwtjes uit
Uhlenbusch (fJ - 1930 De ombudsman — 2000 Twee voor
twaalf Otwis) - 2040 Peru, de revolutie die nooit plaatsvond (dok)
- 2137 Nieuwa - 2155 Den
Haag vandaag - 2210 Olympische Spelen in Moskou of de boycot? (reportage) - 2310 Panoramiek - 2335 Nieuws

NED. 2
1855 Nieuws - 1859 De Hulk (fJ
- 1938 De energiekwia - 2000
Nieuw» - 2027 Te gast bij de
Mounbes — 21 10 De boekenweekshow - 2Z30 Aktua TV 2325 Nieuwa

RTB 1
1915 Waalse gewestelijke aktualiteiten. — 1930 Nieuwa — 1955
Recycling en afval II (repKXtage) —
2015 Le Bagan'eur (fibn) - 21 45
Le carrousel aux imagea — 22.35
Nieuwa

RTB 2
1955 (Concert en contrW (De
Rozenkavalier) - 2020 1 OOO-jang
bestaan van Luik (reportage)

ARD
1615 Eigenlijk wil ik naar het platteland (reportage) — 1700 De aalscholvers (Natuurfilmpje) — 1725
Infrarood en warmtestralen (dok)
- 2000 Nieuws - 2015 Die
FemsehfvDiskussion — 21 00 Musik und Margot (show) - 2230
Tagesttiemen — 2300 Ich heisse
Enka und Ijin Alkoholikenn (fJ —
035 Nieuwa

ZDF
1900 Nieuwa — 1930 Der grosse
FVeis (speO — 21 00 Heute-Journal — 2205 Was solfn wir derm
machen ohne den Tod CTV-film) —
2355 Nieuwa

F 1

D. 3

1920 Gewestelijke aktuaüteiten —
1944 Les inconnus de 19 h. 45
(spel) - 2000 Nieuvtra. - 2035
Le neveu de Rameau (TV-film) —
2205 Literair magazine — 2305
Nieuwa

1945 Regionaal nieuwa — 2000
Nieuwa — 2015 Die Spur des Falken (film) - 21 55 Politek diskussieprogramma — 2240 John Huston (portreO — 2340 Nieuwa

LUX.

A 2
2000 Nieuwa — 2035 Palmares
'80 (vanete) — 21 50 Grand stade
— 22.45 Appetez-moi Ferdinand
CTV-film) — 2330 Nieuw».

F3
2000 Les jeux de 20 heures (speD
— 2030 II me faut un million (film)
— 2200 NieuM/a

1400 Middagmagazme — 1500
Regionaal nieuws — 18 40 Nieuws
en regionale magazines — 2020
The Wednesday film — 2300
Sportreportages
2125 Kunstrubnek — 2200 International k>ve affaire (f) — 2345
Nieuwa

ITV
1300 Oktppa Castle voor kinderen — \A00 Nieuws en regionaal
nieuwa — 1525 Paardenrermea
— 1845 Nieuwo en regionaal magazine — 2100 De Benny HiR
show — 030 Regionaal meuwa

BRT 2
2015 Muzieksien (show) — 2055
Juliana m 70 bewogen jaren (dok)

BRT 2
2010 Première - 21 00 De rouw
staat Bectra goed (fJ — 2150
Koncert enigma vanatiea

1930 La timbale — 1945 Dierenmagazine — 1955 Nieuwa —
2000 Hit-parade - 21 00 Un sheriff a abattre (western)

BBC 2
BRT 1

NED. 1

1515 WiWpferd-Jagd (dokJ
2000 Nieuws — 2015 Jurgen
Feindt (portreO — 21 00 Aktualiteitenrubnek — 21 45 Delvecchio (fJ
- 2230 Tagesthemen — 2300
Leder & Leute (show) — 2345
Nieuwa

— 2027 Socutera - 2032 Juliana
in zeventig bewogen jaren (dok)
- 2217 Beatnx (portreO - 2230
It'll be all nghL. (satire) - 2255
Veronica's agenda — 2302 Teleac - 2337 Nieuwa

BBC1

RTB 2

ARD

PROGRAMMA'S
DIREKT
TE KIEZEN

LUX.

NED. 2
1855 Nieuws - 1859 Sinbad de
zeeman (fJ — 1925 De Muppetshow - 2000 Nieuws - 2027
Buddenbrooks (fJ - 21 30 Brandpunt — 22 05 Dne hoog achter (fJ
— 2230 Het feminisme in de VS
(dokJ — 2320 Nieuvw.

kleuren-tv

RTB 2

TFI

ITV

1800Gedeon(fJ - 1805 Sesamstraat (fJ — 1830 Open school
(Recht op wonen) — 1900 Lachertjes — 19 05 Het Vnje Woord
(Het Willemsfonds)
1945
Nieuwa — 2010 Hitnng (show) —
2105 De gefieimzinmge vesting
(reportage over Jemen) — 21 55
JIJ of WIJ a<wi8) — 2220 Tenuto
(viool) — 2320 Nieuws

RTB 2

1945 Regionaal nieuwa — 2000
Nieuwa - 2015 Galene - 21 00
Momente — 21 15 Sport kritisch
— 21 45 Koln Periengraben (dokJ
— 2230 Mensen met hartziekten
(dok) — 2300 Nieuws

BBC 2
1930 Craft of the Weaver (dokJ
— 2020 Nieuwa — 2230 Not the
nine o'clock news — 2345 Kunstrubnek. — 030 Kunstrubnek.

PRECISIA

D. 3

1944 Les inconnus de 1 9 h 4 5
(speO - 2000 Nieuws - 2030
Chantal Goya La forêt magique
(show) - 21 35 Berlijn (reportage) — 22 35 Les grandes exposiöons-Mucha (reportage) — 2310
Nieuwa

1855 Nieuws - 1859 Doctor
Snuggles (fJ — 1905 Avro's Toppop De Nederlandse Top-30 —
2000 Nieuws — 2027 Avro's puzzeluur — 21 35 Televizier magazine — 2200 Music Gallery —
23 00 Frans op z'n Brusse - 2320
Nieuws

1745 Laurel en Hardy - 1830 üterair magazine — 1845 Lundisports. — 1915 Waalse gewestelijke aktualiteiten — 1930 Nieuwa
— 2000 Monsieur Papa (film) —
2300 France Tour Detour Deux
Enfants (film)

1900 Nieuwa - 1930 Stadt in
Angst (film) — 21 00 Heut&Oournal — 2120 Frauen in Mannerberufen (reportage) — 2200 Apropos film — 2245 Regenbogen
(musical) — 0010 Nieuws

1200 La bonne franquette —
1945 Entre chiens et chats (dokJ
- 1955 Nieuwa — 2000 L'homme qui valait trois milliards (fJ —
21 00 Lhenter (film)

BRT 1

RTB 1

ZDF

1400 Middagmagazine — 1855
Regionale magazines — 1945
Young musician of the Year (reportage) — 21 10 Aktualiteitenmagazine — 22.00 Nieuws — 2225
Halls of Anger (film) - 000 Filmmagazine

NED. 2

LUX
LBurel et Hardy (kortfilm) —
Mister Magoo — 2030 Maep>ortage) — 2125 Nieuws
40 L'invite de FR 3 - 22 35
jte est belle (musical)

2030 Le pnrK:e et la danseuse
(film) — 2225 Aktualiteitenmagazine — 2325 Nieuws

Donderdag
17 APRIL
BRT 1
1530 De Waalse Pijl (wielerreportage) - 1800 Gedeon (fJ 1805 Agenda - 1835 De schelmenstreken van (ïom (fJ — 1905
Sporttnbune — 1945 Nieuwa —
2010 Relaties (f J - 21 00 Panorama — 21 50 Zola het menselijk geweten (fJ — 2245 Nieuws en
weerbencht tot 2300

1955 Nieuwa — 2000 Starsky en
Hutch (fJ — 21 00 Jumbo la sensation du cirque (musicaD

FJ
2000 Nieuwa — 2030 Les VISH
teurs (SF-f J - 2128 Aktualiteitenmagazme — 2245 Nieuw».

A. 2
2000 Nieuwa — 2035 La course ó
l-Echatotte (film) - 2Z10 Zig Zag
(Magazine) - 2240 Premiere
(Pina Carmmetli) - 2320 Nieuwa

F. 3
2000 Les jeux de 20 heurea —
2030 Gueule d'Amour (film) 2200 Nieuwa

BBC1
10 00 Regionaal magazme — 1345
Nieuwa — 14 00 Middagmagazme.
— 1840 Nieuws en regionale magazmea — 1950 Young musician
of the Year (reportage) — 2025
Top of the Pops (popshow) —
21 30 The Real Thmg (show) —
2200 Nieuwa — 2225 The executioner (TV-speO — 2340 (Question
Time (diskussie) — 040 Nieuwa

BBC2
22.00 Bencht nnisdaden (dok) —
2230 Man aRve (dokJ - 2345
Newsmght - 0 30 Work & Leisuro
Lecture (dok)

ITV
1125 White Feather (western) —
1400Nieuw» en regionaal nieuwa
— 1525 Paarderennen — 1645
Vedetten vertellen — 1715 Tarzan (fJ — 1845 Nieuw» en regionaal magazme — 21 30 Aktualiteitenmagazine — 2300 Nieuws en
regionaal nieuwa
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Z o a l s w e hadden voorzien,
zullen er In 1980 nieuwe studies over G u l d o Gezelle verschijnen, in het jaar dat men
zijn 150ste g e b o o r t e d a g herdenkt (1 mei 1830, te Brugge).
Er is trouwens al een hele tijd
nieuwe belangsteling
voor
het werk en voor de mens G e zelle. D e z e vernieuwde belangstelling haalde zowel de
figuur neer als dat ze opgehemeld werd. M e n poogde trouwens de oorspronkelijke versie over G e z e l l e s leven (dat
van een onderdrukte priester
en m o n d d o o d g e m a a k t e dichter) te korrigeren om tot de
bevinding te komen dat de
waarheid in het midden ligt.
D u s geen g e k w e l d e kapelaan,
geen verscheurde g e m o e d s mens, maar wel een groot
dichter, een dynamisch mens,
die b.v. de politiek niet schuwde (ook al wierp hij zich in politieke strijd pas op bevel van
zijn bisschop, als
steeds
stipt, g e h o o r z a a m priester).
Even zeker over de oorzaken
van zijn langdurig zwijgen als
dichter blijkt men echter nog
niet te zijn. Dit aktieve bestaan (na 1860, dus van zijn
3 0 jaar af) kan een oorzaak
zijn van de onderbreking in
de poëtische stroom, wat niet
belet dat alleen al aan gedichten, Gezelle eventjes 1.600
vellen naliet!

Guido Gezelle taaivirtuoos
N i e u w en herdruk
Onder de nieuwe uitgaven hebben we voor dit jaar nog het verzameld werk dat door het Centrum voor Gezellestudie (UFSIA)
en de Nederlandse Boekhandel
zal uitgegeven worden. Bij Orion
verscheen zopas de derde druk
van «De kroniek van de Familie
Gezelle» door Stijn Streuvels.
Vandaag gaan we nader in op het
pas verschenen boek van die andere Gezelle-studax en -kenner
Albert Westerlinck.
Na «De innerlijke wereld van Guido Gezelle» van Westerlinck verlaat deze schrijver de psychologische ontrafeling van een al bij al
toch vaak mysterieuze Gezelle,
om de poëtische techniek bij de
priester-dichter van Brugge aan
een grondig onderzoek te onderwerpen.
D e auteur Westerlinck
Albert Westerlinck (pseudoniem
voor prof. dr en dr. h.c. José
Aerts) werd geboren op 17 februan 1914 In 1942 werd hij tot
hoogleraar te Leuven benoemd,
en was ook als schrijver aktief gedichten en literaire kritiek, hoofdredakteur van Dietse Warande en
Belfort, essays over André Demets, Prosper Van Langendonck,
Karel van de Woestijne, Felix Timmermans, Albrecht Rodenbach,
August Vermeylen, Stijn Streuvels, Gerard Walschap. Hij bundel-

de eveneens vier boekdelen Verzamelde Opstellen over de Nederlandse en Europese Letterkunde
Met «De innerlijke wereld van
Guido Gezelle» vestigde hij zijn
faam als Gezelle-kenner. Begin dit
jaar werd hem voor deze studie
de driejaarlijkse staatsprijs voor
kritiek en essay toegekend.
N o g niet volledig
In zijn inleiding wijst Westerlinck
op zijn voornemen het taal-kritisch
werk in een tweede boek voor te
leggen, omdat hij wou vermijden
met één voortgezette studie een
te omvangrijk boek samen te stellen HIJ heeft zich dus beperkt, wat
niet belet dat dit essay het resultaat IS van een zeer tijdrovende lezing en herlezing van het poëtisch
erfdeel van Gezelle, mitsgaders
het duiden van dit poëtisch werk,
in stijlkritisch en historisch opzicht.
Men kan het werk van Gezelle niet
ten volle begrijpen en waarderen
wanneer men geen rekening
houdt met zijn fantastische taalvaardigheid. Dat wordt soms wel
eens l'art pour l'art een virtuoos
spel waardoor de dichter met alleen zijn taalvaardigheid bewijst,
maar er ook over uitglijdt.
Boeiend
Aanvankelijk vonden we de tekst
van deze taalkundige ontleding ietwat weerbarstig, doch geleidelijk
aan weet de auteur te boeien.

door bij de taalkundige ontleding
tussendoor en zeer vaak een
menselijk aksent te leggen, wat bij
de schrijver over Gezelles innerlijke wereld met verwonderlijk maar
ook welkom is. Daardoor heeft de
schrijver dorheid vermeden.
Men IS geneigd Gezelle het summum van de onginaliteit en van de
spontaniteit te noemen. Maar ieder scheppend kunstenaar weet
dat hij de «stiel» moet beheersen,
ook de dichter. Dat een bepaald
gedicht niet noodzakelijk als voorbeeld van SF)ontaniteit moet beschouwd worden, toonde schrijver ons op overtuigende wijze. Z o
was Gezelle, van wie men geneigd
is zijn korte gedichten representatief te noemen, met afkerig van alexandnjnen, die bij de redenjkers
opperste gebod waren en waardoor men in hoogdravendheid verviel in een mate dat de uitgegalmde rijmelarij belachelijk aandoet
BIJ Gezelle is dat zelfs met alexandrijnen niet het geval, omdat hij nu
eenmaal een rasecht dichter was
en zijn visie ook in deze klassieke
versvorm kon gieten zonder in de
starheid te vervallen die voor de
rederijkers en navolgers zo kenschetsend was Gezelle aarzelde
trouwens met, met halve alexandrijnen te werken, wat er wel op
wijst dat hij de gevaren van deze
plechtstatige versvorm kende.
Westerlinck geeft daarvan enige

De Misters
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backing van zangeres Liliane
(weet je nog?) en de pittige Linda
uit Lommei gaven hem een stevige ruggesteun. Wat meer repetitie
en verzorgde kledij en het wordt
ook voor hem een beloftevol
nieuw seizoen.
«De Kreuners» en
«De Misters»
Twee groepen die zich vorig jaar
na uitgebreid door onze contreien
te toeren lieten opmerken en met
een nieuwe singel het seizoen inzetten Walter Grootaers en Luc
Imants zijn de leden die de Kreuners stichtten om aan Rock Rally
78 mee te doen, en erin slaagden

tot de finale door te dringen. Intussen werd het vorig jaar niet minder dan 94 optredens doormaken,
wat ongetwijfeld gunstig was voor
het samenspelen in de groep. En
de eerste singel, eenvoudigweg
«Nummer I» geheten heeft ook
alle kans om het op de Vlaamse
Toptien te worden. De eerste
reakties op onze zenders waren
uiteraard positief. Het is een skagetint swingend nummertje, vlekkeloos geproduced door JeanMane Aerts CVerminnens gitarist)
en ligt helemaal in de lijn van het
beste dat van over de plas komt.
En «Zaterdagnacht» op de ommekant is een up-tempo, bijna pogonummer dat bij de optredens ongetwijfeld zal inslaan. O p woensdag 16 apnl zijn zij voor een speciaal koncert in zaal Lux te Herenthout, en zij worden hiervoor
bijgestaan door Ludo Mamman
van de Kids, Nick Tesco van de
Members, Rick Tubbax (van de
Taxi's uit Leuven) en uiteraard
Jean-Marie Aerts, peetvader van
de Vlaamse pop '80.
Bert De Corte schreef de twee
singelkantjes en het denderende
«Do you wanna rock & roll» is een
goede keuze om misschien ditmaal een eerste kans te krijgen in
het buitenland. Maar dit hangt van
meer af dan van de Misters zelf,
die nu als dnetal het snobistisch
Mod-gedoe aflegden en er nu
recht-voor-de-raap tegenaan vliegen. Met een b-kant die melodieus
Iets zwakker een goed beeld geeft
van wat de Misters nu t)etekenen.

- TAALKUNST VAN GUIDO GEZELLE,
door Albert Westerlinck. Uitgeveri| Orion,
Brugge en Uitgeverij B. Gottmer. Nijmegen.
252 biz.

galerij

Lente '80: veel nieuwe geluiden...
Met de lente zijn ook de kleinkunstenaars uit hun sloffen geschoten
en IS Big Bill druk bezig aan de opnamen van een nieuwe singel, bij
Zjef van Uytsel blijft het met bij
plannen maar wordt een eerste in
het Duits gezongen plaat werkelijkheid. O p deze schijf een keuze
uit zijn beste liedjes waaronder «Ik
weet wel mijn lief» en «De zanger».
En ook Verminnen en Raymond
zijn weer aan de slag. De dnedaagse minitoer van Luk van Kessel die de Beursschouwburg, Herenthout en Waregem aandeed
lijkt goed afgelopen en was voor
Luk een terugvinden van de planken. Een stevige groep, de

treffende voorbeelden. Dit gebeurt op het einde van de studie.
Daaraan gaan beschouwingen
vooraf over de kleengedichtjes;
het fragmentarisme bij Gezelle;
het vermengen van de genres; het
prozagedicht; het realisme bij Gezelle; het Meezennestje; Gezelle
en het estetisch formalisme; bezoek aan het graf; de dichter en
zijn lijden (dat louterend en bevrijdend werkt via de poëzie). Een
klinkend voorbeeld van genezing
door poëzie vindt de auteur bij
Goethe, die aan een onmogelijke
liefde dreigde ten onder te gaan
doch genas door het schnjven van
«Die Leiden des jungen Werthers»... De zelfmoordgolf die op
de publikatie van Werther volgde,
wentelt Goethe van zich af. Westerlinck verwijst ook naar Rimbaud, wiens werk Claudel naar het
katolicisme deed overstappen, terwijl een surrealistisch dichter te
Parijs zelfmoord pleegde.
De neiging is groot om verder samenvattend te citeren uit dit
prachtige essay over de taaivirtuoos Gezelle. W e stoppen ermee
en bevelen dit boek aan alle Gezelle-vereerders of nieuwsgierigen
aan. (Sw)

Want ook zij he oben tweeëntwintig data in hun dagboek voor het
nieuwe seizoen 3n treden deze
maand nog op te Verviers, in het
Antwerps Jeugdcentrum «Kludde» en in de Nieuwe Zaal te Liedekerke.
Rock Rally '80
en Humdrum
Een van de groepen die in de finale moet is «Humdrum» die tijdens
de selektie in de Brusselse Beursschouwburg met nieuwe zanger
Stroff een zeer goede indruk nalieten. O p de valreep van het nieuwe jaar namen zij een singel op die
ze gewoon «79» noemden. Eveneens op de ska- en reggae-toer,
een geslaagd visitekaartje. Het
ommekantje reikt in de richting
van meer new-waveklanken en
Once More, en is duidelijk een
b-kant
Dit weekeinde is ook een punt gezet achter de 18-daagse veldtocht
door Vlaanderen waarbij telkens
tussen 9 en twaalf groepen kwamen opdagen of met minder dan
207 inlandse formaties die alle
hoopten er volgende zaterdag
19 april bij te zijn in de Brusselse
Ancienne Belgique. De Limburgse
solidanteit, bekend onder groepen, heeft hen ook veel deugd gedaan terwijl naar verluidt WestVlaanderen ditmaal wat zwak uit
de strijd lijkt te komen. Voor de
rest veel middelmatigheid, enkele
uitschieters, het woord is nu aan
de jury...

• In het stedelijk prentenkabinet van Antwerpen loopt tot 15
april een tentoonstelling «Bestendig
dotatiefonds
voor
stadsbiblioteek en Museum
Plantijn Moretus aanwinsten tijdens de jongste vijf jaar. Er worden nog volgende tentoonstellingen te Antwerpen voorzien:
grafisch werk van Paul Van
Hoeydonck; Antwerpen 18301980; Jos Hendrikx; tekeningen
van Paul Joostens. Steeds van
10 tot 17 u.
• In kunstgaierij Embryo Justus Lipsiusstraat 20 te Leuven
tot 9 april Piet Bekeert
• In Galerij Brabo, Oesguinlei
100 te Antwerpen stelt de befaamde etser Romain Malfliet
tentoon van 11 mei tot 1 juni.
Vernissage op 9 mei om 20 u.
Tijdens deze vooropening zal
het nieuwe kunstboek «MatflietAntwerpen» voorgesteld worden.
• Op vrijdag 11 april om 20 u.
wordt in het Kultureel Centrum
Brussel, voormalige
St-Niklaaskerk van Neder-Overheembeek de tentoonstelling
Filip Roland geopend. Tot 4 mei
dagelijks van 15 tot 19 u., maandag gesloten.
• 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.

Sergius.
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Zangfeest

43ste

Boven al *

Jef Demedts die aan de Gentse
KNS de Vlaamse Leeuw liet klauwen tot ergernis van de hoogwaardigheidsbekleders zal met
zijn gekende strijdvaardigheid de
teksten voordragen.

Gijs Van Rode, de pen van Uilenspiegel, soms scherp en teder
maar telkens sterk geërygageerd.

Programmabrochure

Een Vlaamse Brusselaar die weet
waarover hij spreekt

L
De Raad van Beheer van het
Algemeen Nederlands Zangverbond ziet géén enkele reden om 150 jaar België te vieren.
Het ANZ wil daarentegen in
1980 150 jaar Vlaamse bevrijdingsstrijd huldigen en zal
daarom het 43ste Zangfeest,
dat zal plaatsvinden op zondag 27 april 1980, in het teken
stellen van de Vlaams-revolutionaire studentenleider Albrecht Rodenbach.
Tot tema van dit zangfeest
wordt een tekst zelf van Rodenbach gekozen:
«Vlaanderen, Vlaanderen bovenal».
Het ANZ konstateert dat de
arrogantie van de Brusselse
en Waalse politici tot een vernieuwd radikalisme dwingt, te
meer daar Vlaanderen op
zichzelf kan bestaan, wat de
cijfers van bepaalde studies
hebben bewezen.
Het ANZ roept alle overtuigde Vlamingen en alle Vlaamse
kultuurorganizaties op om op
27 april '80 massaal aanwezig
te zijn om 150 jaar Vlaamse
bevrijdingsstrijd te gedenken.
«Mét België, als het kan, zonder België als het moet!», dat
is het uitgangspunt voor het
43ste zangfeest

Prijzen der plaatsen
(Alle geserveerde zitplaatsen).
350 fr. (1ste rang), 300 fr. (2de rang),
250 fr. (3de rang), 200 fr. (4de rang) en
150fr. (5de rang).

Verminderingen
(Geldig tot en met 26 apriD
• Groepen van minimum 20 personen, houders van een CXIP of Plus-3
pas bekomen de kaarten aan volgende
verminderingen300 fr. ((.p.v. 350 frJ; 250 fr. (ip.v.
300 frJ; 200 fr. (ip.v. 250 frJ; 150fr.
(i.p.v. 200 frJ: 125fr. (i.p.v. 150frJ,
• Erkende jeugdbewegingen, jeugdorganizaties en studentenverenigingen bekomen daarenboven de kaarten
van 150fr. aan lOOfr.
• Voor gehandicapten Qeden KVG
en NFLG), oud-stnjders Oeden VOS)
en bejaarden Oeden VWCï) zijn er
speaale gunstvoorwaarden voorzien.
Alle inlichtingen op de respektievelijke
vertxjndsekretariaten. Het Vlaanns
Kruis staat op 27 apnl vanaf 13 u 30
graag ter beschikking om de gehandicapten te helpen zich naar hun plaats
te begeven.

Aandacht
Bestellingen worden enkel na betaling
uitgevoerd. Kaarten kunnen ook in depot gegeven wordea Personen, die
een groepsverplaatsing wensen te beleggen, kunnen kontakt opnemen met
het ANZ-sekretariaat waar alle nadere
inlichtingen hierover kunnen bekomen
worden.
••••

•.. ••

••••
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Propaganda
Personen die zich propagandistisch
willen inzetten, kunnen steeds het gewenste propagandamatenaal gratis
bekomen op het ANZ-sekretariaat Ter
t}eschikking worden gesteld: affiches
(groot middengroot en klein formaat),
strooibiljetten en autobanden.
Een telefoontje (031-37.93.92) volstaat
en dadelijk wordt het gevraagde toegestuurd Propagandamatenaal kan u
eveneens bekomen op het VOS-sekretariaat E Jacqmainlaan 124, Brussel (elke dag van 9 u. tot 17 u.. uitgeno-

ïï^--ï-----

Waar en hoe?
• ANZ-sekretanaat
Vrijheldstraat
30-32, bus 14 - 2000 Antvi/erpen iedere dag open van 9 u tot 17 u. 30, 's zaterdags gesloten Zaterdagen 19 en 26
april van 9 u tot 17 u. 30
• Telefonischalleen via het ANZ-sekretanaat. 031-37.9382 ('s zaterdags
gesloten).
• Door overschnjving van het overeenkomstig bedrag op rekening 4100116611 -40 tn.v. ANZ-Antwerpen,
Steeds duidelijk naam, adres (met

Sportpaleis Antwerpen
zondag 27 april 14u.30
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postnummer), aantal en soort van de
gewenste toegangskaarten vermelden Tevens dient u 10 fr, 20 fr (meer
dan 10 kaarten) en 30 fr. (meer dan 20
kaarten) bij te betalen voor de verzendingskosten: de kaarten worden u dan
per brief toegezonden.
Slechts overschrijven tot 16 apnl aa,
anders kunnen de kaarten niet meer
tijdig togezonden worden

Van 19 apnl as af is de programmabrochure te bekomen (40 fr. per eksemplaar), waann naast de tekst en
melodie van de liederen ook de liedteksten van de optredende artiesten zijn
opgenomen.
Bestellingen op het ANZ-sekretariaat
of door overschrijving op rekening
410-0116611 -40 tnv. ANZ-Antwerpen
(in dit laatste geval gelieve u 20 fr bij te
betalen voor de verzendingskosten).

PBeopx/if
Eer)s waren ze met vijf. Nu zijn ze nog met twee, maar ze tellen voor
tien: De Vaganten!

men donderdagnamiddag en zaterdag) en op het Uzert)edevaartsekretanaat Uzerdijk 2 te Diksmuide (elke dag
van 8 u. tot 17 u., uitgenomen zaterdag)

Zangfeeststickers
Slechts 10 fr., het eksemplaar Bij afname van 10 tot 20 eksemplaren. 8 fr het
eksemplaar en bij afname van meer
dan 20 eksemplaren- 6 fr. het eksemplaar
Te tsekomen ANZ-sekretanaat Vrijheidstraat 30-32, bus 14, 2000 Antwerpen Stuur ons een bnefje, voeg er de
waarde in papieren geld of gewone
postzegels bij plus een postzegel van
8fr

Medewerkers
Werken mee aan dit 43ste Zangfeest:
Een koorgroep iaestaande uit: Ars
Musica (Berchenn), Die Gentiaan
(Zonhoven), De Verrezen Heer
(Berchem), Sint-Franciskuskoor Duizend
Appels
(St-NiklaasWaasmunster),
Pamassuskoor
(Merksem), Psallite (Sint-Niklaas),
Cantedeer (Dendermonde), Melders Gemengd koor (Malderen),
Heuvelkoor (KalmthouO, Ter Duinen Kantorij (Oostende), Diets
Zangkoor (Antwerpen), Die Maasgouwe (Lanaken-Neerharen), Fami-la (Berchem), 't Muzeschuitje
(Oostende), Mezza Musica (NielAs), Parochiaal Gemengd Koor
(Wakken).
Kempisch
Jeugdfanfare-orkest
o.l.v. G. Pollman, De Vaganten, Solisten Gust Teugels en Luce Mampuys, Dingenten Lode Dieltiens,
Juliaan Wilmots, Frans Guypers
en Wies Pee, Tekstschrijver Gijs
Van Rode, Voordrager Jef Demedts, Komponisten Herman
Roelstraete en Victor Van Frachen. Het Mormoons Zendelingenkoor, De Jeugdmuziekkapellen van Chiro-Schelle, KSA-Ciantincrode, VNJ, VVKS-St-Joris-lzegem en Jagerskapel Blauwvoetfederatie, Het Vertx)nd voor
Vlaamse Volkskunst Balletgroep
Ann Slootmaekers, Klankregisseur Jean Seghers, Artistieke
koórdinator Jos Van der Veken,
Regisseur Herman Slagmulder.

WIJ tSh

Het begin van het einde
Het is allemaal erg snel gegaan.
Swolt V a n der Eist naar N e w York
C o s m o s . O n g e v e e r dertig miljoen
voor Anderlecht. Evenveel voor de
speler. Te spreiden over drie jaar: de
duur van het kontrakt. D e speler en
de afstand doende klub zijn tevreden. D e Belgische voetbalbond mort
evenmin: S w o i t zal er nog bij zijn
wanneer in j u n i om de Europese titel
wordt gevoetbald.
Uiteenlopende
belangen w e r d e n met elkaar verzoend. M a a r t o c h O v e r afzienbare tijd zou kunnen blijken dat het vertrek van V a n der Eist
een spoor van vernieling achterlaat.
Het Belgisch voetbal, de topklubs inkluis, dreigt een wingewest te worden voor kapitaalkrachtige buitenlandse klubs.
Bewustwording
Direkt na de tweede wereldoorlog deed
de commercie haar intrede In de voetbal-

Frangois Van der Eist geflankeerd

• GESTOPT — F.C. Seraing speelt volgend seizoen weer in de tweede klasse.
Dat stond al geruime tijd vast Maar op
Paasdag werd een punt gezet achter
een lange reeks wedstrijden zonder nederlaag. 53 wedstrijden lang waren de
Waaltjes ongeklopt gebleven. Zij mikten
reeds naar het rekord van Union 60 Zover kwam het niet Tilleur — een andere
gewezen grootheid van het Luiks voetbal — versloeg Seraing met 3—2.
• DIAGNOSE — Er werd in de voorbije weken vaak naar een verklaring gezocht voor de ondermaatse belangstel-
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Twee professioneel geleide klubs (Anderlecht en Standard) bundelden vrijwel al het
voorhanden zijnde talent in zich. De grote
twee werden in de jaren zeventig de grote
drie. Club Brugge kwam mee regeren.

door de dirigenten

• DE GROTE VERRASSING - Ruisbroek blijft de grote favoriet voor de nationale volleybaltltel. Maar Kruikenburg
is ongetwijfeld de ploeg van het jaar De
nieuw gepromoveerden behouden overigens nog een titelkans. Indien zij op de
slotdag tegen Ruisbroek winnen... Kruikenburg, een schoolploeg, beschikt ongetwijfekj over de breedste basis. In het
nationaal invallerskampioenschap voeren zij de lijst aan. Insiders laten bovendien opmerken dat het jonge Kmikenburg wellicht over meer reserves beschikt dan de zogezegde groten. Dat
bleek duidelijk in de kamp tegen Ibis
Kortrijk De Westvlamingen, die een erg
sterke terugronde speelden, werden
kansloos met 3—1 geklopt

WIJ

sport. Sporting Anderlecht was de eerste
klub die er op inspeelde. Zij verwezenlijkte
de eerste grote transfer in de geschiedenis van het vaderlandse voetbal. Jef Mermans keerde Tubantia Borgerhout (en de
toenmalige toonaangevende klubs Beerschot en Antwerp) de rug toe. In de daaropvolgende jaren nam het transferverkeer
uitbreiding. Na de eerste stap volgden vele
andere. Toch slaagde België er al die jaren
in het handelsverkeer binnen de eigen
grenzen te houden. In tegenstelling tot bij
voorbeeld Nederland en Zweden. Faas
Wilkes, Kees Rijvers, Gunnar Grenn, Nils
Liedholm en Nordahl verlieten hun land om
elders fortuin te vergaren. België kon dit
voorkomen. Deels omwille van de afwezigheid van absoluut toptalent (Rik Coppens
uitgezonderd), deels omwille van ontwikkelingen binnen het nationale voetbalbestand.

van Cosmos: een

Deze evolutie bracht het Belgisch voetbal
— de ergernis van «supporters» ten spijt
—"veel baat. Zij voorkwam de exodus van
's lands toptalenten. Tweemaal slechts
werd de cirkel doorbroken. Toen Johan
Devrindt van Anderlecht naar PSV overstapte en toen Club Brugge Roger Van
Gooi moest loslaten. Maar eerstgenoemde
transfer veroorzaakte met de minste opwinding. Anderlecht schatte Jan Mulder
hoger dan de in feite «afgevoerde» Limburger. Met Van Gooi lag het anders. De klank
van de Duitse marken werd te luid voor
Club Brugge. Van Gooi kon niet tegengehouden worden. Köln was nu eenmaal kapitaalkrachtiger. Toch geloofde men ook
hier dat voldoende alternatieven aanwezig
waren. Zodat de gevolgen binnen de perken bleven.
Voor de buitenlandse waarnemer was het
duidelijk: in België viel weinig of geen «eigen» talent los te weken. De ingevoerde
buitenlanders daarentegen kon men wel
weer weghalen. Standard liet zonder veel
problemen de topschutters Nagy (Hongaar) en Kostedde (Duitser) vertrekken.

miljoenentransfert

ling voor de nationale voetbalploeg. Aanvankelijk zocht men het bij de zogezegde onwil van de pers. Daarna bij de negatieve verslaggeving. Ten slotte bij de
oververzadiging en de te hoge toegangspnjzen. Voor alles zocht men een
remedie. Niets hielp. De jongste diagnose? De Belgen zien het niet meer zitten.
De nationale ploeg interesseert hen met
langer Walen, Vlamingen en Brusselaars
en daarmee uit Maar geen Belgen meer
't Is erg Maar wat doe je er aan Aldus de
voetbaldoktoren die zich zelfs met konden verheugen over de 2 — 1-winst tegen de Polen. Want er waren weer maar
5.0(X) kijkers...
• GROOTMEESTER - Björn Borg
schijnt niet van zins in 1980 aan zijn
meesterschap te laten tornen. In het internationaal tornooi van Monte-Cario
overtroefde hij alles en iedereen. In de finale speelde hij de in de vorm van zijn leven verkerende Argentijn Vilas doodgewoon in de vernieling 6 —1,6 —O, 6—2
Wat kan men daar eigenlijk nog aan toevoegen?
• HALVE KLASSIEKERS - Henk
Lubberding heeft Gent-Wevelgem gewonnen Jan Raes zegevierde voor de
vierde keer in de Amstel Gold Race De
ploeg Post trad daardoor weer als de
sterkste formatie naar voren. Toch kon

men er niet omheen: geen van beide
koersen geleek op een «echte» klassieker Gent-Wevelgem was een ontgoochelende wedstrijd. De groten ontweken het gevecht Lubberding won omdat
het niemand mishaagde.
De finale van de Amstel Gold Race
verliep spannender Een kopgroep met
toprenners. Raes, Hinault Kelly, Pollentier, De Wolf, Willems en... de onvermijdelijk wordende Duclos Lasalle. In de beslissende meters was wereldkampioen
Raes evenwel duidelijk de beste.
Zondag staat Parijs-Roubaix op het programma. Voor velen — en ook voor ons
— de koers van het jaar We nemen wellicht geen groot risico wanneer we stellen dat Roger De Vlaeminck en Francesco Moser op de voorgrond zullen treden.

Wij hebben Rik De Saedeleer evenwel
ooit horen beweren dat de Amerikanen in
het voetbal alles, zoniet heel veel, zouden
veranderen. De Mechelse voetbalprofeet
schijnt gelijk te zullen krijgen.
Het vertrek van Juan Lozano was al geen
goed voorteken. De bedrijvige verkeersregelaar van Beerschot werd door de Belgische groten begeerd. Hij verliet Beerschot
in volle seizoen voor de WasNngton Diplomats. Het heette dat Beerschot erg blij
was met die onverwachte gang van zaken:
zonder Lozano minder heibel en meer
geld. Een totaal foute berekening natuurlijk.
En zeker geen toevallige ontwikkeling. Dat
heeft de New York Cosmos nu overduidelijk bewezen. Amerika heeft het oog op
België laten vallen. Want, daar kan het nu
ook. Daar houdt men ze (de topspelers)
niet langer vast De gang van zaken is begrijpelijk. De lokroep van het goud wordt
te machtig. Geen Belgische klub, ook Anderlecht niet, kan nog weerstand bieden.
Swoit Van der Eist is amper 25. Zeker niet
de bedrijvigste, maar ongetwijfeld de snedigste Belgische aanvaller. Een man die de
kunst verstaat de bal in het doel te trappen.
Fluisterend wordt er nu aan toegevoegd
dat Anderlecht maar al te blij is op deze
manier een netelig probleem — het globaal
rendement van de betrokken speler — te
kunnen oplossen. Het klinkt ongeloofwaardig. Te meer daar de Brusselse klub niet direkt een vervanger achter de hand heeft
Anderlecht heeft evenwel een belangrijk
voorgaande geschapen: het heeft luide gesteld dat men geen speler kan beletten
zich «aanzienlijk» te verbeteren. Het staat
buiten twijfel dat de paars-witten daarmee
andere Belgische klubs onder druk willen
zetten. Lierse en Erwin Van den Berg om
man en paard te noemen.
Het wordt immers almaar duidelijker dat
de aantrekkingskracht van een klub rechtstreeks evenredig is met het beschikbare
kapitaal. Anderlecht heeft dit altijd al geweten. Het trok dan ook de voor de hand liggende konklusie toen de Amerikanen aanklopten. Anderlecht had het inkomen van
Van der Eist kunnen verdubbelen. Misschien zelfs verdriedubbelen. Maar het begreep dat zulks geen oplossing bood. In
een spelersgroep mogen geen inkomensspanningen van 1 —5, zelfs niet van 1—4
optreden. Dat zou dodelijk zijn voor het geheel. Met dit probleem zullen op korte termijn nochtans meerdere Belgische ploegen gekonfronteerd worden.
Rijst de vraag waar het met het Amerikaans voetbal naar toe moet Cosmos en
anderen veranderen het geweer van
schouder Zij trekken nu ook jongere Europese topvoetballers aan. Een experiment
dat, indien het suksesvol mocht blijken te
zijn, de uittocht van het grote talent voor
gevolg kan hebben. «Kan hebben». Want
de Amerikanen spelen slechts mee indien
sportief én commercieel sukses gewaarborgd worden. Daarin schuilt misschien de
grote kans. In tegenstelling met de Europese klubs zijn de Amerikaanse geen verenigingen zonder winstoogmerk. De geldbalans moet niet alleen in evenwicht staan, zij
moet doorbellen langs de positieve kant
En het is zeer de vraag of een klub met
spelers als Beckenbauer, Neeskens, Marinho. Rijsbergen en Van der Eist en een
trainer als Hennes Weisweiller ook nog
winst kan maken... Indien dit op ha'f lange
termijn wel het geval moest blijkeri te zijn
dan zou het vertrek van Lozano en Van
der Eist wel eens het begin van het einde
kunnen vertegenwoordigen voor 's lands
voetbal.
De berekening dat Europese voetballers in
de States aanpassingsmoeilijkheden zullen ondervinden is f o u t Met bankbiljetten
strijkt men immers alles glad.
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ZONDAG 20 APRIL - GENT
WILSONPLEIN • 10 U. - BETOGING

DAAROM
BETOGEN WIJ!
Wij betogen op 20 april 1980, in de vechtstad Gent, voor:
• Eerbi^ voor onze mensen in Brussel, in Voeren, in Komen en overall
• Eigen instellingen voor de Vlamingen in Brussel.
• Gelijke macht voor Vlamingen en Walen in de gemeenschappelijke
hoofdstad.
• Vlaams geld in Vlaamse handen.
• Waarachtig demokratisch zelfbestuur.
Hoe betogen?
• De betoging vertrek op het Wilson-plein, Gent-Zuid en wordt gevormd in de aanpalende straten, samenkomst om 10 uur.
• De betogers stellen zich op per provincie.
• Wij betogen in het volle Vlaamse land, bij onze mehsen, baldadigheden kunnen alleen maar storen.
• Wij betogen als Vlamingen in strijdvaardige eendracht en laten alles
achterwege wat de eensgezindheid kan schaden.
• Alleen de spandoeken van het organizerend komitee worden meegedragen; het is vanzelfsprekend dat niemand in para-militair uniform
wordt toegelaten.
• De betoging wordt ontbonden op de Vrijdagmarkt
De VU-afdelingen worden verzocht massaal aan de betoging deel te nemen. Het vervoer naar Gent dient daarom zo vlug mogelijk te worden
georganizeerd.

ZO ZIET DE VU HET
nu te koop: 35 fr.

Vlaams-nationale beweging,
Vlaams-nationale partij
Er bestaat een onderscheid tussen de Vlaams-nationale beweging en een Vlaams-nationale partij. De Vlaams-nationale beweging
is ruimer in de tijd en algemener
in doelstellingen dan een politieke
partij.
Ruimer in de tijd
De Vlaamse Beweging is essentieel een nationale beweging.
Reeds Jan Frans Willems noemde haar «een beweging voor de
nationaliteit». Het was echter pas
na Wereldoorlog I dat de radikale
vleugel zich «nationalistisch» ging
noemen. De erkenning van het
zelfbeschikkingsrecht had daar
ongetwijfeld mede te maken.
Door frontbeweging en aktivisme
werd een minderheid nationaal
bewust Dit Vlaams natiebesef
kwam frontaal in botsing met het
francofiele Belgisch patriotardisme, gevoed door de Duitse inval
en het bondgenootschap met
Frankrijk.
Algemener in de doelstellingen
De Vlaams-nationale beweging
streeft de ontvoogding van de
Vlamingen na door verschillende
middelen bv. door volksopvoeding, waar het kao door het onderwijs, door grote manifestaties
en met politieke middelen. Naast

10 APRIL

Vlaams-nationaal partijwezen bestaan er dus andere dan politieke
uitingen van Vlaams nationalisme.
Vlaams-nationale
partij, als
zweeppartij of als beleidspartij?
Volgens onze kongresresoluties
is een zweeppartij een partij die
andere partijen onder druk zet
door ze elektoraal te bedreigen
en ze er alzo toe te brengen
Vlaams-nationale eisen te steunen. Een zweeppartij draagt dus
in wezen een voorlopig karakter.
Zij zou kunnen verdwijnen zodra
haar verzuchtingen verwezenlijkt
zijn. Fout in zulke stelling is te veronderstellen dat niet-nationalistische partijen het volksnationalisme zouden aankleven, dan wanneer het vreemd is aan hun ideologie!
De stelling «zweeppartij» kan
hoogstens gelden voor het afdwingen van strikte taaleisen. In
feite is deze stelling on-nationalistisch omdat het volksnationalisme
een antwoord beweert te geven
op de meeste problemen van het
openbaar leven.
Een partij is een beleidspartij
zodra zij in alle opzichten het
politiek beleid wil beïnvloeden
Het politiek beleid wordt op verschillende vlakken gevoerd: het

gemeentebestuur, het provinciaal
bestuur, het liestuur of beheer
van een aantal openbare instellingen in de ekonomische, de sociale, de kulturele sektor... en in de
regering. Of een Vlaams-nationale partij het er op aanlegt vertegenwoordigd te zijn in deze lichamen is middel en geen doel. Over
middelen moet men het kunnen
oneens zijn. Een Vlaams-nationale (jartij zal er dus wel willen «bij
zijn» als zij haar doelstellingen, zij
het gedeeltelijk of trapsgewijze
hoopt te verwezenlijken en als zij
geen maatregelen moet helpen
realizeren die aan haar essentiële
doelstellingen of aan reeds bereikte verworvenheden afbreuk
doen.
In de brochure «Geen Grendel»
lezen wij: -Wij zijn ervan overtuigd dat uitsluitend het Integraal
federalisme een uitkomst biedt
voor de zgn. gemeenschapsproblemen. Wij verwerpen ledere
oplossing van federalisme met
drie. Wij aanvaarden echter, dat
Indien het federalisme niet Ineens
tot stand komt alle verbeteringen
die de weg open laten dienen gesteund, schijnvertjeteringen die
de weg versperren moeten echter afgewezen worden».
M. van Haegendoren

ttetPaJö^^
Diie stemmen te kort
voor de voorlopige gewestvorming,
springstof
voor de regering Martens.

en verder
De kommissie Dekens
bestaat wettelijk niet /
Dr. Mark Vandewegiie:
dokters verlaten de orde /
Adriaan Verhulst over de
politisering van de omroep /
Piet Dankert, een Euro-parlementair
over het landbouwbeleid /
Gilbert Trigano
en zijn Club Méditerranée /
en deel 3
van het Sartre-dokument...
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Mechelse Berthouderskring
betoogt mee te Gent
De Bestuursraad van de Berthouderskring is samengekomen te Mechelen
op 31 maart Deze streekorganizatie
voor Volksontwikkeling, die 15 plaatselijke socio-kulturele organizaties in het
arrondissement Mechelen samenbundelt en zich tot doel stelt het welzijn en
de welvaart van de Vlaanrtse volksgemeenschap te bevorderen stelt vast
dat er eens te meer een staatshervorming door de traditionele partijen
wordt uitgebouwd, die de Vlamingen in
een minderwaardighekispositie wil bevestigen terwijl geen waarborgen voor
de NedeHandstalige aanwezigheid te
Brussel in de grondwet worden ingeschreven. Groot-Brussel als een derde

Vujo Borgerhout
op studietoer
in samenwerking met het Dosfelinstituut richten de Volksuniejongeren een
Studiedag in. Deze zal plaatsvinden op
zaterdag 10 mei 1980, van 9.30 tot 18 u.
Graag zouden wij de inschrijving hiervoor zo vlug mogelijk binnen krijgen.
Op deze dag worden volgende onderwerpen besproken:
Energiebeleid, ekonomie in het Staatshervormend België en jeugdwerkkwshekJ.
Deelname in de onkosten: 150 frank,
storten op de Vujo-rekening van KBBorgerhout
40-3052891-96 (met
mededeling studiedag 10 mei 1980).

gewest aanvaarden met praktisch gelijke rechten als de Vlaamse en de
Franse gemeenschap is de grootste
nederiaag die de Vlamingen sinds de
invoering van de faciliteitengemeenten
rond Brussel zouden moeten inkasseren.
De raad verzet zich tegen het financieel leegzuigen van de Nederlandse
gemeenschap. Inderdaad door onaanvaardbare
dotatieverdeelsleutels
wordt 200 miljard frank jaariijks uit
Vlaanderen overgeheveld naar Brussel en Wallonië, onder meer door de
unitaire begrotingen van de verscheidene ministeries. Daardoor moet elke
Vlaming (kinderen inbegrepen) per
jaar 40.000 fr. extra belasting meer betalen en worden de ontplooiingskarv
sen van de Vlaamse mens op een onaanvaardbare wijze beknot en fundamenteel geschaad.
Verder vraagt de raad de Vlaamse
pariementsleden de noodlottige evolutie van de besluitvorming van de volksvertegenwoordiging ten nadele van de
Vlaamse volksgemeenschap stop te
zetten, zij het uit volksbewustzijn, zij
het uit parlementair zelfbehoud. Alleen

ANZ-kaarten te Geei
Genummerde kaarten voor het zangfeest zijn verkrijgbaar bij: André Peeters iedere dag vanaf 9 tot 19 uur: Dr.
Vandepen-estraat 2. Tel. 014-58.97.36
na 19 uur: Goorkeus 9. Tel. 58.58.79.

HET LEVENDE
WATER
Eeuwen geleden spraken
de R o m e i n e n reeds van de
buitengewone
gezondheidseigenschappen
van
«Tönissteiner
Sprudel».
Bij de bron vindt m e n
o u d e inschriften als «fons
sanitatis, effectu m i r a b i lis»
(gezondheidsbron,
w o n d e r b a a r in ha^r helende werking).
Mijnheer Beylemans, o n derpostontvanger
van
Roosbeek, is de oude R o m e i n e n heel erg d a n k baar. D a a r o m een leuk verhaal, d a t zelfs Asterix wat
gunstiger tegen de R o m e i nen zou s t e m m e n .
Een acl^ttal jaar gefeden,
zat Mijnheer
Beylemans
aardig geplaagd m e t nierstenen. W i e ooit een nierkrisis kreeg, zal in h e t lijden en de pijn van de postontvanger k u n n e n inkomen.
Gelukkig h o o r d e de held
van dit verhaal ergens praten over Sprudel Tönissteiner, naar samenstelling en
smaak
een
y.raarachtig
wonderwater.
N a a r Duitsland geschreven, waar de w o n d e r b r o n nen zich bevinden, k w a m
snel een antwoord m e t het
adres van de alleenverdeler voor Benelux, Abts,
Tiensesteenweg 128, K o r beek-Lo. Tel. 016/46.63.11.
Pijn m a a k t echter skeptisch en onze o n d e r p o s t ontvanger kocht één enkel
flesje bij Vader Abts, en
liet d e i n h o u d van dat flesje g r o n d i g analyseren. En
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waarachtig, er bleek calciu m en m a g n e s i u m en nat r i u m en al die dingen die
op
het etiket
vermeld
staan, in te zitten.
Navraag bij een bevriend
dokter, die overigens n u
ook een overtuigd Tönissteiner-drinker is, bevestigde d a t :
Tönissteiner
Sprudel
speciaal aanbevolen is bij
de bestrijding van :
1. ziekte d e r urine-afvoerkanalen.
a) reinigen der nieren,
urinewegen, blaas- en
voorstanderklier (prostatis).
b) reinigen bij nierstenen ; ook fosfaat- en
karbonaatstenen.
2. chronische maagslijmvliesontsteking. Herstellen na d a r m o n t s t e k i n g .
Z e n u w - en funktionele
storingen.
3. chronische
ontsteking
der luchtpijpen (pharyngitis tracheïts, c h r o n i sche spastische b r o n c h i tis, allergische huidaffectie).
4. ziekteverschijnselen bij
de stofwisseling. U r i n e zuur diathese m e t h a a r
gevolgen. Jicht.
W i e m e e r wil weten over
Tönissteiner, het levende
water, n e e m t best even
k o n t a k t m e t Abts, Tiensesteenweg 128, K o r b e e k - L o .
Deze zal er d a n wel voor
zorgen dat je dit levenswater
gemakkelijk
aan
huis krijgt.
(advertentie)

ANTWERPEN
iflunpcR
April

een regering, die via een grondwetsherziening aan Vlaanderen eigen
staatsstrukturen bezorgt de onschendbaarheid van het Vlaams territorium en de zelfbeschikking over eigen geldmiddelen waarborgt en GrootBrussel uitbouwt tot een hoofdstedelijk gebied waar ook de Vlamingen zk:h
kunnen thuis voelen, kan voor de Ne
deriandse gemeenschap als aanvaardbaar beschouwd worden en zal nog
echt kunnen regeren.
Daarom roept de Bestuursraad de bevolking op massaal deel te nemen aan
de Vlaamse betoging te Gent op
20 april en verzoekt de leden van haar
aangesloten kringen samen met de andere sociale en kulturele organizaties
de passende initiatieven te nemen om
in een gemeenschappelijk Vlaams
front verdere achteruitstelling na
150 jaar unitair-Belgische uitbuiting ten
nadele van Vlaanderen definitief onmogelijk te maken.
••

11 WOMMELGEM: 6de kwis voor Wommelgemse verenigingen
2de avond. Om 20 uur stipt in feestzaal Keizershof. Inkom gratis.
12 WIJNEGEM: 7de Reinaertbal in zaal De Schuur om 20u.30.
Wommelgemsteenweg 16 A. Inkom: 80 fr.
13 BORGERHOUT: Met FVV-Nele en een gids door Oud-Antwerpen. Vertrek om 14 uur aan café Den Engel. Grote Markt
16 EDEGEM: Bonnai - boomkweken om 20 uur in ons lokaal. Inrichters: FVV.
18 EKEREN: Vertoning van Vlaamse film «Het kind van de zon-. In
lokaal «De Boterham», Veltwijcklaan 23. Om 21 u. 45 treedt volksvertegenwoordiger Hugo Schiltz op als gastspreker voor leden
en sympatizanten uit Ekeren, Hoevenen, Stabroek, Kapellen,
Schoten en Brasschaat
19 BORNEM: 12de lentebal in zaal «Alcazar», Puursesteenweg 25.
Speelt ten dans: Johny Maes. Aanvang om 21 uur. Voorverkoop
50 fr. Inkom: 70 fr.
19 MORTSEL: TAK - Nacht van de Taalgrens in het Ekkart-center,
Drabstraat 62. Op deze bainacht zullen o.a. de Voergekwetsten
Fons Madereel, Koen Meyntjens en Luk Van Linden gevierd worden.
19 EDEGEM: Grote kwisavond is ons lokaal om 20 u. 30. Inrichters
Voska Voetbal. Inlkihtingen in het lokaal

1 mei 1980 te Mechelen

Vereniging Vlaamse Ziekenfondsen
houdt kaderdag
De Vereniging van Vlaamse Ziekenfondsen i.s.m. de Berthouderskring arr.
Mechelen houdt zijn 7de WZ-kaderdag die doorgaat op donderdag 1 mei
a.s. om 9 u. 45 in «Het Oude Klooster»,
K. Albertstraat 120, 2800 MechelenWalem (015-20.5724).
Praktische gegevens
Waar; «Het Oude Kkxjster» te Walem
(deelgemeente van Mechelen) ligt vlak
naast de kerk van Walem op de
rijksweg nr. 1 (Mechelen-Antwerpen).
Op het grondgebied van Walem heet
deze baan: K. Albertstraat Er is parkeergelegenheid in de buurt

Gemeente
Zwijndrecht
Het g e m e e n t e b e s t u u r
van
Zwijndrecht g a a t over tot de
aanwerving v a n 3 politiea g e n t e n m a n n e n of vrouwen
e n het a a n l e g g e n van een
werfreserve geldig voor 2
jaar.
De v o o r n a a m s t e
aanwervingsvoorwaarden:
— Belg zijn
— de mannelijke sollicitant
moet in regel zijn met d e
dienstplichtwet
— van onberispelijk g e d r a g
zijn en de burgerlijke en politieke rechten genieten
— m i n i m u m 21 j a a r en maxim u m 35 j a a r zijn (maximum
leeftijd eventueel verhoogd
met 5 jaar ingevolge toepassing prioriteitswetgeving)
— lichamelijk geschikt zijn
— lichaamsgestalte
zowel
voor m a n n e n als voor vrouwen: minstens 1,68 m
— in het bezit zijn van gehomologeerd getuigschrift of
diploma lager secundair ondenvijs of gelijkwaardig
— slagen in een bekwaamheidsproef b e s t a a n d e uit:
a) lichamelijke proef
— lenigheid:
— hoogspringen
1,10 m
(3 pogingen)
— verspringen
3,50 m
(3 pogingen)
— zwemmen 25 m zonder
onderbreking
— evenwichtsproeven:
— voorwaarts g a a n over
de oef enbalk geplaatst
op 1 m hoogte (3 pogingen)

Het aperitief wordt aangeboden door
de W Z De maaltijd omvat een konrv
p>leet warm eetmaal met aangepaste
vi/ijnen.
Inschrijvingen en deelname: tegen 25
april: Vlaams Ziekenfonds Ie Dien,
Merodestraat 30, 2800 Mechelen.
Door storting van 400 fr. (maaltijd inbegrepen) of 100 fr. op rekening nummer 409-1009751-25 van hogervermeld ziekenfonds.
Programma
9 u. 45 Welkomstwoord door kaderdagvoorzitter Koen Van Nieuwenhove.

— uithoudingsvermogen:
— 100 m lopen in maxim u m 17 sekonden
— 8(X)m lopen in maxim u m 4 minuten
b) schriftelijke proef
— opstel
— verbeteren
van
een Nederlandse tekst
met opzettelijke spelfouten
— rekenkunde
(hoofdbewerkingen
en eenvoudige vraagstukken)

40 pt.

40 pt.

20 pt.
100 pt

c) een mondelinge proef bes t a a n d e uit een gesprek v a n
de h a k op de tak waarin voornamelijk
1. de maturiteit van
de gegadigden
2. h u n h o u d i n g en wijze van antwoorden zal
worden beoordeeld

10 pt.

10 pt.
20 pt.

Om als geslaagd te worden
beschouwd dienen de kandidaten:
a) voor de lichamelijke proef:
in al de opgelegde proeven
lukken en de vereiste minim a b e h a l e n d a a r w a a r ze bepaald zijn;
b) voor de schriftelijke proef:
minimum 5 0 % der punten
behalen in elk d e r vakken;
c) voor de mondelinge proef:
in totaal minstens de helft
d e r te behalen p u n t e n bekomen.
Zij moeten eveneens 6 0 %
van het totaal der toe te kenn e n p u n t e n van de schriftelij-

10 u. Referaten: «Vergelijkende studie
van inkomsten en uitgaven van een
aantal primaire kassen» door dr. Frans
Devos, voorzitter W Z ; «Struktuur van
de Vlaamse Ziekenfondsen» door de
h. Emiel Vanlangendonck, diensthoofd
Ie Dien; «De primaire kas en de computer» door de h. Marien, computerspecialist Bespreking van dit referaat
12u. 30 Middagmaal.
14 u. Bespreking in 4 sekties van de referaten 1 en 2.
16 u. Besluitvorming in plenum-vergadering.
16 u. 45 Slottoespraak door mr. J. De
Schaepmeester, sekretaris W Z .

ke en mondelinge proeven
behalen.
Enkel de k a n d i d a t e n die geslaagd zijn in de lichamelijke
proef worden tot de schriftelijke en mondelinge proeven
toegelaten.
De vaste benoeming wordt
afhankelijk gesteld van:
a) het b e h a l e n van het getuigschrift dat uitgereikt wordt
bij het einde van een zittijd
v a n een vormingskursus georganizeerd door een van de
op initiatief, van een provincie of van een gemeente speciaal voor het personeel v a n
de gemeentepolitie opgerichte trainings- en opleidingscentra, welke door het Ministerie van Binnenlandse Zaken zijn erkend.
b) het bezit v a n ten minste rijbewijs B
De d u u r van de proeftijd van
politieagent wordt bepaald
op 1 jaar met dien verstande
dat de stage, b e g o n n e n voor
het behalen van het in vorige
alinea
bedoelde
getuigschrift, m i n i m u m g e d u r e n d e
90 dagen werkelijke dienst
moet worden voortgezet n a
het behalen van dit getuigschrift.
De eigenhandig geschreven
a a n v r a g e n met vermelding
van de beoogde betrekking
dienen, vergezeld van de bewijsstukken te worden gericht a a n de h e e r burgemeester d e r gemeente
Zwijndrecht (2730) en dit vóór 1 mei
1980.
Nadere inlichtingen zijn te
bekomen op het gemeentesekretariaat (tel. 031-52.79.78)
(AdvJ
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Gemeente
Zwijndrecht

ZO^KeRClC

Bij het gemeentebestuur van
Zwijndrecht zijn volgende betrekkingen te begeven:
— 1 niet-voltijdse betrekking
(27 u. per week) van
SCHOONMA(A)K(ST)ER
— 1 plaats van
KONDUKTEUR
— 2 plaatsen van KLERK
Al deze betrekkingen staan
open zowel voor mannelijke
als voor vrouwelijke k£|,ndidaten.
De voornaamste aanwervingsvoorwaarden:
— Belg zijn
— voldaan hebben a a n de
militiewetten
— van onberispelijk gedrag
zijn en de burgerlijke en politieke rechten genieten
— minimum 17 jaar en maxim u m 45 jaar zijn (maximumleeftijd eventueel verhoogd
met 5 jaar ingevolge toepassing prioriteitswetgeving)
— Uchamelijk geschikt zijn
voor schoonma(a)k(st)er: slagen in bekwaamheidsproef
voor kondukteur: bezit diplom a technisch ingenieur burgerlijke bouwkunde, openbare werken of burgerlijk kondukteur
slagen in bekwaamheidsproef
voor klerk: bezit diploma lager middelbaar onderwijs of
gelijkwaardig
slagen in bekwaamheidsproef
De eigenhandig geschreven
aanvragen met vermelding
van de beoogde betrekking
dienen, vergezeld van de bewijsstukken, aangetekend te
worden gericht a a n de heer
burgemeester der gemeente
Zwijndrecht (2730) en dit vóór
1 mei 1980. Nadere inlichtingen zijn te bekomen op het
gemeentesekretariaat
(tel.
031-52.79.78.
(AdvJ

Openbaar Centrum
voor Maatschappelijk
Welzijn van Wilrijk
Volgende betrekking wordt
openverklaard:
één Ontvanger (man of
vrouw) full-time
De kandidaturen dienen per
aangetekend schrijven gericht te worden a a n mevrouw
de voorzitter van het OCMW
Wilrijk, Bist 25 te 2610 Wilrijk,
en uiterlijk toe te komen op
9 mei 1980.
Inlichtingenformulieren en
eksamenprogramma zijn te
bekomen op de dienst Sekretariaat, tel. 031-28.50.47. (AdvJ

Gevraagd voor bloeiende p.v.b.a
sanitair, centrale verwarming,
zinkvi/erk in de Westhoek een
zelfstandige
administratieve
medebeheerder, dynamisch, niet
ouder dan 40 jaar (omwille van
gezondheidsredenen bij huidige
beheerder).
Zich wenden tot de redaktie van
-Wij».
(Adv. 87)

Bloemen voor Voeren
Tijdens het VU-afdelingsbal van zaterdag 22 maart te Geel, overhandigde oud-volksvertegenwoordiger J o Belmans namens de afdeling een
bioemenruiker aan mevr. Van De Perre-Van Uytven uit Voeren.
De afdeling dankt hen nogmaals voor de talrijke aanwezigheid. Op zondag 23 maart brachten wij reeds een tegenbezoek.

Openbaar Centrum
voor Maatschappelijk
Welzijn van Wilrijk
Volgende betrekkingen
worden openverklaard:
Gebrevetteerde
verple(e)g(st)ers
Ve'rpleegassistenten (m
of vr)
(full-time of part-time)

„AUus schreef
Sfove/ef'
;##

Wie wil eens gezond lachen?
eens weemoedig mijmeren?
eens terugdenken?
Bestel dan de beide 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-Borgerhout
naar Gent
De Vl>afdeling Borgerhout legt een
bus in om de verplaatsing naar Gent
op een eenvoudige wijze mogelijk te
maken. Prijs: 150 B.fr. per persoon, al-,
les lnl)egrepen. Inschrijven op het se-'
kretariaat Statielel 8 te Borgertiout
Vertrek bus: 8 a 45 aan het gemeentehuis en om 9 u. aan het Waterbouvi/kundig Laboratorium.

Eerste Vlaams-nationaal ziekenfonds — buiten alle partijpolitiek. E e n vrij z i e k e n f o n d s v o o r vrije m e n s e n .
Kent u onze extra-ziektevergoedlng voor zelfstandigen,
loontrekkenden, onderwijzend personeel en a m b t e n a r e n ?
Zij w a a r b o r g t u e e n v e r v a n g i n g s i n k o m e n tot o p p e n s i o e n leeftijd.
Laat u inlichten o m t r e n t deze welkome aanvulling v a n uw
wettelijke z i e k t e v e r g o e d i n g .
Kent u ook onze a n d e r e diensten?
O n z e a f g e v a a r d i g d e n s t a a n te u w e r b e s c h i k k i n g ; u k u n t zich
o o k w e n d e n tot o n z e b e s t e n d i g e s e k r e t a r i a t e n :

vu-Wilrijk naar Gent
Afdeling Wilrijk legt een bus in naar de
betoging te Gent Vertrek Bist Wilrijk:
9 u ; Terug uit Gent: rond 16 u Prijs
(fooi Inbegrepen): lOOfr.
Zo vlug mogelijk naam en adres aan
Fam. Lenaerts, Steervektetraat 27 te
2610 Wilrijk, tel. 27.19.89. Leden uit andere afdelingen die meewillen zijn hartelijk welkom.

Vlamat
Wie IkJ wenst te worden van de Vlaamse Mutualiteit dient zk:h te richten tot
(Serda Van Langendonck, Oude Weg
30. Ekeren. Tel.: 64.79.61. Zeer goede
dienstverienir>g.
Vlaams-Nationaal zangfeest
Zal plaatshebiben op zondag 27 april
e.k. Propagandamateriaal te bekomen
op het VU-sekretarlaat (Seestenspoor
72, te Ekeren. Tel. 41.04.41.
Dr. Bormsherdenking
Zal plaatshebben op zondag 13 april
Bk. te Merksem. Euchanstleviering om
10 u. Ten zeerste aantjevolen!

ALGEMEEN VLAAMS
ZIEKENFONDS
sinds 1951
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voor tewerkstelling in
modem
bejaardentehuis.
Maximum leeftijd bij indiensttreding: 45 jaar + 5
jaar voor de voorkeurrechthebbenden.
Gegradueerde
verple(e)g(st)ers die solliciteren voor de betrekking
van gebrevetteerde doen
geen weddeverlies d(x>r
toekenning van een diplomabijslag!
De kandidaturen dienen
per aangetekend schrijven gericht te worden
a a n mevrouw de voorzitter van het O.C.M.W. Wilrijk, Bist 25 te 2610 Wilrijk, en uiterlijk toe te komen op 30 april 1980!
Bijkomende inlichtingen
zijn te bekomen op de
dienst Sekretariaat, teL
031-28.50.47.
(AdvJ

Het VU-streekblad van de maand
wenst — onder aanvaardbare financiële voorwaarden — een
«composer» te huren of te kopen. Doel Is het drukwerk van 5
afdelingen (waaronder een Brusselse) op een rxDg hoger peil te
brengen. Uw voorstellen graag
richten aan: Redaktie Nieuw Nljlen, ZandvekenveWen 12A, te
2260 NIjlen. Telefoon: 03181.85.70.»

Kortnieuws
uit Ekeren

Hoofdsekr etariaat:

Kipdorp 21, 2000 Antwerpen
Tel. 031-32.73.05

Sekretariaat Brussel:

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

Sekretariaat Mechelen: Louisastraat 2
Tel. 015-41.66.83
Adv. 396.

Groot vu-bal
te Voeren
Op zaterdag 26 april as. heeft in het
kursaal te 's-Gravenvoeren het groot
bal plaats van VU-Voeren. Ondanks
de harde strijd van de laatste weken
en het samenscholingsverbod wil VUVoeren van dit feest een groots treffen van bewuste Vlamingen uit heel
Vlaanderen maken. De danspartij begint om 20 u. en DJ Ronrw praat de
plaatjes aan mekaar.

vu-Bilzen
naar Zangfeest
VU-Bilzen trekt naar het Zangfeest op
27 april. Vertrek om 12 u. 45 op de
markt te Bilzen, om 12 u. 30 aan het
kerkplein te ElgenbHzen.
Na liet Zangfeest uitstap naar het Antwerps centrum en de Vlaamse bleri<elder Ret Pot
Om 22 u. stipt terug naar huls.
Prijs: bus en Inkom: 330 fr. Inschrijven
bij Jean Geeraerts, Dorpsstraat 1 D te
Hoelbeek (011-41.29.93).

LIMBURG
KflL€nD^R
April
11 BREE: begin Vlaamse week in café Het Leeuwke te Bree.
18 HOESELT: St-Maartensfonds - Phnavond over Zuid-Afrika in het
café A.B.C., Tongersesteenweg. Om 20 uur. Daarna filmvertoning
van ons laatste suksesbal. Toegang gratis.
22 LOMMEL: Toespraak door volksvertegenviraordiger Hugo
ScMtz over «Vlaanderen waarheen» - «12 % minder belastingen
dank zij de Vlaamse Staat». Om 20 uur In zaal Modera

Heusden-Zolder
naar Zangfeest
Onder het motto «Vlaanderen, Vlaanderen Bovenal» samen met de afdelingen Heusden en ZoWer naar het 43e
Vlaams Nationaal Zangfeest op zondag 27 april
Prijs per deelnemer 4(X) fr.
Autobusreis en ereplaats van 350 fr.
Inbegrepen.

Vertrek 13u. aan «De Oude Kring»
Kerkplein Heusden-centrum. Terug
thuis omstreeks 19 u.
Kontaktadressen: «De Oude Kring»
St-Willebrordusptein 23, 3550 Heusden, tel. 011-43.36.17. Frans Vansöpelen, Noordt)erm 61. 3550 Heusden, tel.
011 -43 39.95 Aangeven voor maandag
21 apnl 20 u.
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Wat met Sylvanabedrijf
te Tienen?

FILMTHEATERS

studio
WEEK V A N
11 t o t 17-4-1980

Via een parlementaire vraag heeft V U kamerlid Willy Kuijpers aan de minister
van Ekonomische Zaken W Claes en
aan Staatssekretans Akkermans informatie gevraagd over de toestand van
het SYLVANA-bedrijf te Tienen Dit
bedrijf is sinds september 1979 te
koop gesteld door zijn multinationale
eigenaars General Telephone Electnc
Uit het antwoord van de minister blijkt
dat de afdelingen «lichtgroep» van
•vertragingslijnen» verder zullen produceren De oorzaak van de moeilijk-

TERVUREN
Zondag 15 u
The Shaggy D A
Walt Disney

KT

Vnjdag, zaterdag 20 u 30 - zondag 18 u
KT
Breaking Away
met Dennis Chnstopher
van Peter Yates
Zondag,
maandag,
dinsdag,
woensdag
K NT
La D é r o b a d e
met Miou-Miou
van Daniel Duval

Groot-Beersel
naar Gent

KURSAAL TURNHOUT

De VU-afdelingen Alsemberg,
Beersel. D w o r p en Huizingen reizen met de bus naar de betoging
te Gent o p 20 apnl Inschrijvingen 't Gildenhuis te Dworp, tel
3 5 6 7 0 8 4 en bij P Marien te
Dworp, tel 3 5 6 2 9 3 9
Een massale aanwezigheid is nodigi

Vnjdag. zaterdag, maandag, dinsdag 20 u 30 - zondag, woensdag
18u
KNT
Mad Mase
Zaterdag
zondag, woensdag
15u
KT
Bezoeker andere wereld
van Walt Disney
met Bette Davis,
Chnstopher Lee

O.C.M.W. v a n
HEKELGEM

Zaterdag 18 u - zondag 20 u 30
KNT
W a s Herst 'm hier Liebe

Te begeven
— in vast verband één voltijdse betrekking van gebrevetteerde verple(e)g(st)er
— in vast verband één voltijdse betrekking van klerktypist(e)
De aanvragen en de vereiste
stukken dienen gericht per
aangetekende zending a a n
de heer M Platteau, Voorzitter O C M W, Oud-Gemeentehuis, Centrum 26, 1705 Hekelgem (Essene) vóór 1 mei 1980
Inlichtingen te bekomen op
het sekretariaat, Oud-Gemeentehuis Essene op werkdagen, 's zaterdags uitgezonderd ft el n r 02-582 1032) (Adv.)

NIVWF
Woensdag 20 u 30
The China Syndrome

TIENEN
Derde week
KT
Vnjdag, zaterdag 20 u - zondag
14 u , 1 6 u , 1 8 u , 2 0 u -maandag,
dinsdag, woensdag 20 u 30
<De Witte
van S i c h e m »
van Robbe De Hert
naar het werk van
Ernest Claes
Vnjdag,
22u30

zaterdag,

zondag,
KNT

Rollerball
met James Caan
van Norman Jeurson
NIVWF
Donderdag 20 u 30
KT
The China Syndrome
met Jane Fonda
Michael Douglas
Jack Lemmon
van James Budges

VU-kanton Meise en VUJO-Land van
Gnmbergen trekken naar de betoging
te Gent op 20 apnl en naar het Zangfeest te Antwerpen o p 27 apnl Hier de
inlichtingen en de adressen waar kan
worden ingeschreven

Alle dagen 14 u - 22 u
Zevende week
KT
Kramer v e r s u s Kramer
van Robert Benton
met Dustin Hoffman

B e t o g i n g te G e n t
Kapelle-op-den-Bos, 8 u 30. Kerkplein,
Nieuwenrode, 8 u 45, kruispunt, Gnmbergen, 8 u 40, busstation, Meise,
8 u 45, Kerkplein, Wemmei, 8 u 55,
Kerkplein Deelneming in de kosten
100 fr

KT

Alle dagen 18 u - 24 u
KNT
Quadrophenia
geproduceerd door
de «WHO»
met Roger Daltrey,
John Entwistle
Peter Townshend
Dolby Stereo

Z a n g f e e s t te A n t w e r p e n
Kapelle-op-den-Bos, 13 u 15, Kerkplein, Nieuwenrode, 1 3 u 2 0 , kruispunt, Gnmbergen, 13 u 25, busstation,
Strombeek-Bever 13 u 30 kultureel

16 u
Derde week

KT

1941
van Steven Spielberg

KNT

20 u 15
Laura
van David Hamilton

«Bilitis»

Muziek Francis Lai
14 u - 18u 15 - 22 u
De Witte
van Robbe De Hert
met Enc Clerckx
24 u

KT

KT
39 Steps
met Robert Powell
van Don Sharp

WIJ l O

Tussen 1968 en 1978 deelden de politieke partijen zich op in afzonderlijke
vleugels, zij volgden de Volksunie die
bij haar stichting in 1954 het zelfbestuur door federalisme als oplossing
voordroeg t a v het nationaliteitenprobleem in België Welke mogelijkheiden
zou een Vlaamse frontvorming voor
ons beleid bieden'' Intussen verbruikten w e de «gulden 60'er jaren», de
70'er jaren brachten Vlaanderen de
grendelgrondwet en politieke stagnatie, de 80'er jaren kondigen zich aan
met een uitverkoop, van Vlaanderens
ekonomische «ruggegraten», nog voor
w e zelfstandig zijn Gevaert de Beukelaer, Cristal Alken, Parein, Remy, Marie Thumas, Sylvania, enz De fiskale
druk IS onhoudbaar De geldreserves
van de sociale fondsen zijn opgebruikt
Hoe njk zijn w e nog"?

centrum. Wemmei, 13 u 40, Kerkplein,
Meise, 13 u 45, Kerkplein Deelneming
in de kosten 75 fr Toegangskaarten
5de rang 1 2 5 f r , jongeren slechts
100 f r , 3de rang 200 fr Inschnjven tegen 19 apnl
Inschrijven is voor beide busreizen
noodzakelijk en kan bij Kaat Peeters,
Mechelseweg
62, Kapelle, 01571 1622, A n De Craen, Molenstraat
78, Nieuwenrode, 015-71 1240, Renaat
Minten, Oude Schapenbaan 27, Gnmbergen, 2 5 1 6 3 3 2 , Stephane Rummens, Beigemsestw 146, Gnmbergen
269 31 60 Maurits Passchyn, Vilvoordsestw 86, Meise, 2696935, Jan Van
Campenhout
Merchtemsestw
75.
Wolvertem, 2 6 9 2 5 6 4 . Rik Inion. Molenweg 101, Wemmei, 4 7 8 4 2 5 1 , Stan
Philips, Panoramastraat 75, 4 7 8 1 9 9 3

Geslaagde dansavond
bij VU-Tielt-Winge

LEUVEN 2

J

April
12 TERNAT Arrondissementele paasfuif in zaal Uilenspiegel te S t Katarina-Lombeek
12

JETTE Vlaamse Bond voor Gepensioneerden vzw dansfeest
vanaf 19 u 30 in zaal Excelsior» Kerkstraat te Jette Kosten
lOOfr 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

18

MEISE Land van Gnmbergen Meeting «Mobilizatie voor Vlaanderen» met Paul Peeters, W i m Jorissen en Willy Van Stappen
(namens de jongeren) O m 20 uur in parochiezaal te Meise
G O O I K : Jaarlijkse danspartij in de zaal Jagershof, Bruneaustraat
te Kester vanaf 20 u 30 Staf De Doncker, gedeputeerde van de
provincie Brabant en de leden van gemeenteraad en het O C M W
alsmede het voltallig bestuur heten u van harte welkom
NEERIJSE. Vlaams jongerenbal in de gemeentezaal te Neerijse
om 20 uur, met D J Mike en Danny Inkom 70 fr Voorverkoop
60 fr

19

19

20

HALLE-VILVOORDE. V U J O stapt op in de betoging te Gent

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
26 AARSCHOT Jaarlijks afdelingsbal in de Witte Molen vanaf
20 u 30 Orkest «The Flaming Stars»
26 SCHEPDAAL- Bal van kamerlid Jef Valkeniers in zaal Select te
Schepdaal-station Begin om 21 u met groot Waltra-orkest
27 S C H E P D A A L Autozoektocht t v v canpoe (gehandicaptenvereniging) Vertrek om 14 uur sporthal Caerenberg

Kamerlid H. Schiitz spreekt te Tienen

Meise-Grimbergen naar
Gent en Antwerpen

LEUVEN 1

Alle dagen 16 u - 2 0 u
Derde week
De Witte
Robbe De Hert
met Enc Clerckx

heden zijn volgens S Y L V A N A de afhankelijkheid van de Saba-fabrieken
die reeds jaren met zwaar verlies werken De eigenaar General Telephone
Electnc wil de Saba-fabneken in Duitsland en de Videonfabneken in Franknjk verkopen In de verkoop zou ook
materiaal uit Tienen begrepen zijn
Daardoor duiken er geen kopers of
overnemers op Niettemin blijkt Sylvania bereid te investeren in de twee
overblijvende afdelingen Intussen zal
de afdeling «beeldbuizen» nog een half
jaar op volle toeren blijven draaien De
zusteronderneming ATEA te Geel wil
verder investeren waardoor bijkomend personeel zou kunnen aangeworven worden
Het SYLVANA-bedrijf telt ± 1500
personeelsleden en is dus een belangrijke bron van werkverschaffing Beide
ministers beloofden zich te zullen inspannen voor een gunstige oplossing
Met hen hopen w e op een gunstig resultaati
Onder het gekende motto «Werk in eigen streek» gaf VU-Tienen een pamflet uit waann nogmaals de wankele tewerkstelling in het Hageland aangeklaagd w o r d t

BRABANT

O p vrijdag 21 maart hield de afdeling
Tielt-Winge haar jaarlijks bal Ondanks
de late maartse buien, die zelfs voor
een laagje sneeuw zorgden, werd het
een biezonder suksesnjke avond
W e hebben ze niet precies geteld,
maar dit jaar kregen w e vermoedelijk
meer mensen over de vloer dan ooit te
voren Dat was wel mede te danken
aan de nablijvers van de arrondissementsraad, die vanuit het nabunge
Lubbeek kort voor middernacht in TiltCity binnendoken

4802 736 2566 458 4903 384 667 5065
2644 4254 5655 2743 4981 1669 1670 4104
1174 2709 380 1808 3186 718 419 1184
360 4102 3307 5035 3061 5568 2072 2071
1084 4836 1077 3263 1454 1425 1572 4895
622 839 3189 269 5210 1712084 2085
32011406 3817 522 253 525 4150 1112
1570 369 829 5760 4227 3799 5008 4901
4312 2145 3126 5074 5310 5336 4784 4651
3290 2144 5119 2128 588 1499 4167 4833
5986 802 1720 1238 465 4666 3529 3530
4970 4907 4615883 99 3554 5708 5048
3119 4235 4819 1731 1202 3707 2693 4152
4253 3599 175 665 728 4776 2289 1973
3555 2806

Er w e r d ook een tombola gehouden,
waarvan wij hier de winnende nummers geven

De prijzen kunnen bekomen worden
via de bestuursleden of rechtstreeks
in de Reststraat 33E te Tielt-Winge

In de traditionele vervlaamste partijen
duikt een neo-unitaire tendens op
Waar staan we met hen voor onze toekomst
Over dit alles praat kamerlid
Hugo
Schiltz met ons, ingeleid door professor Jan de Ploey (KUL), in de konferentieruimte van de «Bank van Parijs
en de Nederlanden» (Van Ransthui-

zen), Wolmarkt 19 te 3300 Tienen o p
dinsdag 13 mei om 20 u
Achteraf kan U tijdens de «dnnk» met
kamerlid Hugo Schiltz van gedachten
wisselen Nodigen tot deze belangrijke
lezing uit kamerlid Willy Kuijpers, Notans Vital Valkeniers en Senator Rob
Vandezande

Jan Caudron stelt voor

Stad Aalst
voor Kraainem in de bres
AALST — Tijdens de gemeenteraad
van 2 april stelde VU-fraktieleider
Jan Caudron voor dat de stad Aalst
de Brusselse randgemeente in bescherming zou nemen Het voorstel
van Caudron was geïnspireerd door
andere voorbeelden Z o ontfermt
Kortrijk zich over Linkebeek; steunt
Leuven Wezembeek-Oppem, patroneert Tienen Wemmei en geniet SintGenesius-Rode de bescherming van
Oostende. Onderhandelingen
zijn
aan de gang met Antwerpen, Mechelen, Gent, Brugge en Halle.
Jan Caudron 'Twee redenen hebben
mi] aangezet om Kraainem te kiezen
omdat het een van de meest verfranste faciliteiten-gemeenten
is met een
FDF-PSC
meerderheid
en
omdat
Kraainem momenteel nog geen peter
heeft Met zijn 11817 inwoners is
Kraainem na Sint-Genesius-Rode
de
dichtstbevolkte
van de zes randgemeenten Het bestuur is er in Franstalige handen en de gemeenteraad is er
als volgt samengesteld
totaal 21
raadsleden, FDF 9 raadsleden (waaronder burgemeester), PSC 3 raadsleden, Kraainem Samen Vlaamse eenheidslijst 7 raadsleden.
Gemeentebelangen tweetalige lijst 2 raadsleden •
O p welke manier kan de stad Aalst dat
peterschap over Kraainem nu praktisch uitwerken''

Jan Caudron 'Ik zie de samenwerking
tussen Kraainem en Aalst vooral op
het socio-kulturele en sportieve vlak
Om te beginnen moeten wij elkaar beter leren kennen Zo zouden wij onze
kollega's van de gemeenteraad
van
Kraainem officieel op ons stadhuis
kunnen ontvangen en ze Aalst en zijn
monumenten laten
bewonderen
WIJ laten ons uitnodigen voor een verbroedenng Zij zijn onze gasten op ons
Festival van Vlaanderen Wij kunnen
ze uitnodigen op onze topdag van
10 mei' Waarom zouden we met eens
een vriendenvoetbalmatch
spelen gevolgd door een gezellig samenzijn "> Wij
kunnen tal van initiatieven
uitdenken
die fieus met veel geld moeten kosten'
O m al deze losse gedachten van nabij
te bekijken en in de praktijk uit te werken stelde J Caudron voor dat een
«kommissie-Kraainem» zou opgencht
worden, een werkgroep waann alle
frakties van de raad zouden vertegenwoordigd zijn
VU-fraktieleider Caudron besloot zijn
warm pleidooi als volgt 'Ziedaar een
voorstel waaruit iets prachtigs
kan
groeien en waarmee wij onze taaigenoten in de frontlijn kunnen steunen,
met alleen met woorden, maar ook met
daden Vergeten we niet datzij de kastanjes uit het vuur halen waaraan wij
ons warmen I»

et ^alingi^uijö
1910-1975
WEKELIJKSE RUSTDAG
VRIJDAG TOT ZATERDAG
16 UUR
JAARLIJKS VERLOF
DECEMBER

^ ,

SCHOONAARDE
10 BRUGSTRAAT

.

052/42.32.46

J A N PAUWEI.S-DE BRAUWER
De zaak met familietraditie

10 APRIL
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Gent op weg
naar financiële katastrofe?

Begroting 1980

De bespreking van de Gentse begroting 1980 werd aangevangen In een eerder
pessimistische stemming. Gent kan het momenteel financieel wel rooien, en in
vergelijking met andere grote steden ziet de financiële toestand er op het eerste gezicht niet zo slecht uit Wanneer we evenwel dieper grasduinen in de begrotlngsdokumenten kan dit pessimisme wel gewettigd worden. Vooral de tekorten in de OCMW-ziekenhuizen, de stijgende financiële kosten na de fusieoperatie en de vermeerdering van gemeentelijke opdrachten leggen op deze
begroting een zware hypoteek. De Gentse VU-fraktie vervulde met grote ijver
en op konstruktieve wijze haar oppositierol.

dering van het aantal opdrachten zijn
de uitgaven schrikwekkend de hoogte
Ingegaan. De fusieoperatae heeft de
stad voor een zware financiële uitdaging geplaatst De toekomst ziet er
evenwel zorgwekkend uit en niemand
weet waann men uiteindelijk zal terecht komen.

ren op te poetsen. Een eerste steenIn tegenstelling tot wat BSP-fraktieleilegging betekent evenwel nog niet een
der Canipel aan de raad verklaarde
heeft VU-fraktieleider Guido Demo degelijke reallzatie van een groot aantal projekten, aldus Deroo.
met nadruk het ontbreken van elke
Ten slotte kloeg Deroo het gebrek aan
daadwerkelijke uitvoering van heel wat
plannen aangeklaagd. Tot hiertoe bleef een degelijk samenhangend personeelsbeleid aan. 58 th. van de begrohet enkel beperkt tot het formuleren
van beloften. Voor de Gentse VU is ting Is bestemd voor personeelszaken,
en Gent fungeert In Oost-Vlaanderen
het duidelijk: Deze plannenmakerij, die
als één der grootste werkgevers naast
aan de Gentse gemeenschap miljoede Rijksuniversiteit en Sidmar. Deroo
nen kost aan studiebureaus, moet in
betreurde dat het aanwervings- en ekde toekomst leiden tot de konkrete uitsamensysteem nog net zo archaïsch is
werking ervan.
Guido Deroo lichtte deze kritiek met als vroeger.
een aantal voorbeelden toe. Inzake
CVP zonder visie!
sportinfrastruktuur werd vóór de geDe tussenkomst van de CVP-fraktieleimeenteraadsverkiezingen van oktober
1976 een grote prestige-tentoonstel- der gaf duklelijk het gebrek aan globaling opgezet rond het rekreatieprojekt le visie weer die deze partij kenmerkt
Met de gekende zoethoudertjes en tyBlaarmeersen. Deroo gewaagde hier
van een regelrecht schandaal, vermits pische cliché-bewoordlngen nam de
een groot deel van dit projekt nooit zal oppositie absoluut geen vrede. De
uitgevoerd woerden. De bevolking aandachtige toehoorder kon zich niet
van de indruk ontdoen dat de CVP
werd ronduit bedrogen. Ondermeer
het beloofde ijsstadion Is er tot op he- graag met veel woorden uithaalt zonden niet gekomen. Dé bouw van een der over te gaan tot daden. Vraag Is
nieuwe brandweerkazerne bleef ach- ook welk belang er dient gehecht te
terwege, de bouwstellingen rond di- worden aan de CVP-ultspraak van senator Van Herreweghe dat de Gentse
verse monumenten bleven het histofinanciële toestand gezond mag gerisch stadsgezicht verstoren, over
fietspaden, winkelstraten, woonerven, noemd worden. De cijfers spreken dit
openbaar vervoer en verkeer werd evenwel tegen.
veel gepraat maar er werd weinig of
Fusie, een miskleun?
niets gerealizeerd. Het ontbreekt Gent
Door verscheidene sprekers werd
nog steeds aan een struktuurplan, onreeds, in het kader van deze begroting,
danks planningbureaus en stuurgroeeen korte maar diepgaande evaluatie
pen die drie jaar geleden werden geïngemaakt over de voorbije fusieoperastalleerd.
Met de gemeenteraadsverkiezingen in tie en de weerslag ervan op het financieel beleid van de stad. De konklusie
het vooruitzicht vallen er volgens DeIs over het algemeen niet erg positief.
roo heel wat eerste-steen-leggingen te
Waar het argument goW dat een saverwachten, kwestie van het reeds
menvoeging nodig was om de geaangetaste imago van de vroede vademeenten uit administratief, technisch
en financieel oogpunt leefbaar te maken en om hen een grotere autonomie
toe te kennen, zien we dat dit een averechts effekt heeft Door de vermeer-

Hugo WaeteHoos (VU) wenste niet op
demagogische wijze de begroting te
bekritizeren, zoals de P W dit pleegt te
doen. De stad staat voor een financiële
katastrofe, en de enige uitweg Is een
sterke matiging van de uitgaven. De reserves worden aangesproken en geraken stilaan op. Volgens Waeterioos
werd er niet eens tot enige matiging
overgegaan, en tegen sociale en fiskale fraude werd tot op heden niet drastisch ingegrepen

Openbaar Centrum
voor Maatschappelijk
Welzijn

Lodewiik De Meesterstraat 3,
2700 St-Niklaas
Het O.C.M.W. van Sint-Niklaas gaat
over tot het aanleggen van wervingsreserves met een duurtijd van één
jaar, voor de volgende funktiesa. Half-time en/of full-time
— gegradueerde verple(e)g(st)er
— vroedvrouw
— gebrevetteerde verple{e)g(st)er
— verpleegassistentte)
— gezinshelp(st)er (buitendienst)
— bejaardenhelp(st)er (buitendienst)
— keukenhelp(st)er
— laborantte)
— kinesist(e)
— ergoterapeutte)
— veFStel(lXst)er
— onthaalhost(ess)
— telefonist(e)
— verpleeghelp(st)er
— schoonma(a)k(st)er
— sanitaire help(st)er
— hulpkok(kin)
met het oog op benoeming:
IN VAST DIENSTVERBAND
of IN TUDELIJK DIENSTVERBAND
b. Fulltime
— autobestuurder-ambulancier
— glazenwasser
met het oog op benoeming:
IN VAST DIENSTVERBAND
Alle funkties zijn te begeven zowel
voor mannelijke als voor vrouwelijke
kandidaten.
Op aanvraag wordt a a n gei^nteresseerden een inlichtingsformulier toegestuurd dat alle nuttige en/of vereiste inlichtingen bevat. Het dient aangevraagd a a n het O C.M.W.-sekretariaat op Ixjvenvermeld adres.
(jCgadigden dienen verplichtend hun
kandidatuur in te dienen aan de hand
van een inschrijvingsformulier dat
ter beschikking wordt gesteld tegen
storting vooraf van een bedrag van
honderd frank op P.C.R. 000-CXX)485404 van het O.C.M.W. met de vermelding -Inschrijvingsrecht wervingsreserve voor de funktie van ...•, en dienen vergezeld te zijn van alle nodige
bewijsstukken.
Uiterste datum voor het indienen van
de kandidaturen (datum poststempel) 30 april 1980. (AdvJ

Financiële katastrofe

Kadastraal inkomen
Waeterioos behandelde daarna een
aantal gemeentebelastingen, ondermeer deze op de publteiteltspanelen
en op de onbebouwde percelen. Waeterioos vond dat tijdens herstellingswerken van heel wat histonsche monumenten deze ontsierd worden door
onverantwoorde publlciteitspanelen.
Hugo Waeterioos, en ook VU-senator
Van Ooteghem, bepleitten het verbod
van dergelijke panelen In de stadskern.
Inzake de taksen op de voorstellingen
en vermakelijkheden bepleitte Waeterioos een minder zware heffing. Het is
zeker geen goede zaak voor het sociokultureel verenigingsleven dat langzaam achteruit gaat vooral In de Gentse randgemeenten.

April
10 NINOVE: Gezellig Paasfeest Ingericht door het Vlaams Vertxxid
voor Gepensioneerden, afdeling Groot-Ninove, in de Dendertioeve. Burchtstraat Ninove.
11 WETTEREN: Kleinkunstavond met Jef Burm om 20 uur in zaal
Parking van de deelgemeente Massemen
12 DRONGEN: Zesde vnendenbal van de afdeling Drongen-Afsnee
in het Gasthof Barioria (autostrade Brussel-Oostende, afnt Gent
West nr 13), aanvang om 20 u 30. Inkom lOOfr
12 ST.-MARTENS-LATEM: Tweede groot Leiebd in de sporthal met
Studio Viking, begin 20 u. 30.
12 DENDERWINDEKE: 3de eetfestijn van VU-Denderwindeke-üeferinge in het Parochiaal Centrum, Stationsstraat Denderwindeke.
Zaterdag 12/4 van 18-22 u en zondag 13 april van 11 u. 3014 u. 30: biefstuk, half haantje of ossetong met fneten of kroketten.
12 BELSELE: VU-lentebal. Zaal De Nieuwe Valk, diskobar Jack en Jill.
Deuren om 20 u. 30. Toegang 80 frank.
17 LEDE: Kursus gemeentebeleW. 2de les. «Over het gemeentelijk
jeugdbeleid». Door gemeenteraadslid J. De Mol. Om 20 uur, kultureel centrum (Dorp).
17 ST.-AMANDSBERG: Spreekbeurt door Patrick Van Braeckel
over «Stress» en de nefaste gevolgen ervan op onze geestelijke
en lichamelijke gezondheW. Om 20 uur In Kultuurcentrum De
Vlier. Begijnhof 15. Organizatie: Federate van Vlaamse Vrouwerv
groepen.
24 LEDE: Kursus gemeentebelekj. 3de les. «Over de ruimtelijke ordening». Om 20 uur, kultureel centrum (Doro).

Dendermonde (arr.)
op lenteweekend
in de Ardennen
Voor de tweede maal Ingericht door
het arr. VU-bestuur, ditmaal van
woensdagavond 14 mei tot zondag
18 mei in de namiddag. Een veriengd
weekend dus. Het gaat ditmaal naar
Eupen waar wIj verblijven in een volledig gerestaureerd huis in Maaslandse
renaissance, vlakbij het Hertogenwald.
Er is plaats voor 30 mensen. Verblijfkosten 100 fr. per dag, per persoon. Inschrijven bij arr. VU-sekretans Mare
De Donder, Acacialaan 46, Zele, tel.
052-44.61 85.

Inzake de kadastrale perekwatie toonde Waeterioos duidelijk aan dat niet
enkel de njken daarvan het slachtoffer
worden. Het geheel is zeker geen blanco-operatie, en Vlaanderen moet terug
inboeten ten opzichte van Walbni ën
Brussel die een ander bouwpatroon
hetib&n. Wat Gent betreft overtreft de
verhoging van het kadastraal inkomen
in de Gentse randgemeenten de natk>
nale gemkWelden. Het vroegere Gent
komt er evenwel voordelig uit Gevolg
van dit alles Is een toenemende verkrotting, het ontnemen van elke bouwlust het aantasten van de bouwsektor
inzake werkgelegenheid en het afzwakken van elke spaarzin.
Op de vergadering van de Politieke
Waeterioos konkludeerde uit dit alles
Raad van de Volksuniefuslegemeente
dat het bij het Gents schepenkollege • Beveren werd overgegaan tot verkieaan politieke moed ontbreekt Alle bezing van een politiek kollege
ZItdagen voor het Invullen van
zuinigingsvoorstellen van de oppositie
Volgende leden werden verkozen:
BELASTINGAANGIfT^N door onze
worden afgewezen en bij studieproGhisleen Van Vessel uit Melsele, bespecialist op zaterdag 12 april en 19 jekten worden overdreven uitgaven
ven Schoenaerts uit Beveren, Boudeapril, zondag 13 april in café Concorverricht BSP-schepen Roels, die verwljn Vlegels uit Kieldrecht Gaby De
de (Bascuul), Station te Lauwe telkens
klaarde dat alle presbge-ultgaven moeGauwer uit Melsele, Georges Van Nevan 9 u. tot 12 u.
ten vermeden worden, zal hard op zijn
rum uit Kieldrecht Erna Weyten uit
tellen moeten passen!
Kallo, Guido Laureys uit Verrebroek
Vergeet niet volgende bewijsstukken
en Viviane Ck)enen uit Kieldrecht
Mark Symoens
mee te brengen:
Uit eigen schoot heeft het poilbek kollege de heer G. Van Vossel en de heer
L Schoenaerts tot voorzitter respekbevelijk tot sekretaris verkozen.

vu-wommelgem
naar Gent
Volksunie en VUJO gaan op 20 apri
naar Gent met een autocar.
Vertrek aan Den Klauwaert Dasstraat
23 te Wommelgem om 9 uur
Prijs: ± 120fr.
Inschrijven: Ward Herbosch, Kastanjelaan 4; Bert Peeters, Welkonrv
straat 122; Rik Mangelschots, Terhagelaan 45; Rudl Lemouche, Bkenlaan
57; Erna Janssens-De Bock, Laarstraat
31; Staf Van Looveren, Welkomstraat
116; Den Klauwaert Dasstraat 23, allen te Wommelgem.

Politiek vu-kollege
geïnstalleerd in Beveren

Belastingaangiften
invullen te Laarne

VUJO vecht voor Schuurgoed

Het politiek kollege stelt zich tot taak
de werking van de p>artij in de fusiegemeente te koördineren. De relaties tussen de VU-gemeenteraadsleden en de
tjevolking zal bevorderd worden In
nauwe samenwerking met de politieke
raad en het politiek kollege.
Verder draagt het politiek kollege de
verantwoordelijkheid voor het opstellen van het kiesplatform en het opstellen van de modellijst voor de gemeerv
teraadsverkiezingen, waarna deze
voorgelegd wordt aan de politieke
raad.

FVV-kaderdag
te Merelbeke
Het «Schuurgoed» te Slnt-Amandsberg, gelegen aan de Westveldstraat is
een oude hofstede met monumentale
inrijpoort gedateerd 1662. Het Is één
van de weinige getxsuwen dat nog herinnert aan het voorbije Sint-Amandsberg, de vroegere landelijke gemeente.
Wie heden een bezoek tracht te brengen aan de leegstaande hoeve riskeert
te struikelen over puin of een loszittende steen of stuk hout op zteh te krijgen.
De jongeren van de Volksunie uit SlntAmandsberg besloten iets te doen aan
dit laatste stuk histonek van deze gemeente.
Zaterdag 22 maart werd dan ook uit-

geroepen als «aktiedag». Er werd rondgegaan met petitlelijsten en er werd
een spandoek bevestigd aan de Ingang. De VUJO-mensen vinden dat dit
stukje Sint-Amandsberg niet mag verloren gaan en stellen dat er genoeg
mogelijkheden zijn voor de toekomst
zoals buurthuis, hobby-atelier, kinderboerderij.
De Volksunie-raadsleden van Gent
hebben alvast hun medewerking beloofd en nu maar afgewacht wat de
toekomst brengt De Volksunie-jongeren volgen op de voet de verdere evolutie van het «Schuurgoed».

De Federatie van Vlaamse Vrouwen van de arrondissementen GentEekk>, Oudenaarde en Aalst houdt op zondag 13 april in het teken van
150 jaar Vlaamse beweging een provinciale kaderdag
Op deze uitzonderiijke dag maken wij tijdens de voormiddag kennis
met het Davidsfonds, het Willemsfonds en het Vermeylenfonds. Tijdens de namiddag komen een milieuvereniging (uit Merelbeke), de
Goossenaertsknngen en het Algemeen Nederlands Vertxjnd aan de
l)eurt
De onderscheiden organizaties stellen zich voor en er is gelegenliekJ
voor de kursisten om kennis te maken met historiek, doelstellingen en
werking van de organizaties. Er is ook tijdruimte voor diskussie en vragenstellen voorzien.
Leden en niet-leden zijn welkom op deze open kaderdag, en ook de
mannen mogen meedoen. We zijn te gast bij de FVV-afdelIng van Merelbeke. Zij zorgt ervoor dat wij allen welkom zijn in 't Wijnhuis. Hundelgemsesteenweg 286 te Merelbeke. De kaderdag begint om 10 u, eindigt om 17 u., met een voorziene pauze voor middagmaal Dat kan je
ter plaatse nuttigen: een lekkere Gentse waterzooi (140 frank) De
plaatselijke groep zorgt voor eventuele kinderopvang.
Om wille van de praktische organizatie. bel naar het FW-sekretanaat
te Merelbeke, tel. 091 -62.70.35 of schrijf naar het adres van het sekretanaat Vredestraat 3. 9240 Bottelare. Hartelijk welkomi

Jan BUYLE
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Openbaar
Centrum voor
Maatschappelijk
Welzijn
van Wevelgem

Brugge - Torhout - Kust

WEST-VU\ANDEREN

VU-pamflettenaktie
tijdens druk paasweekeinde

Openverklaring van één betrekking van gebrevetteerd
verpleegkundige, man of
vrouw, in kontraktueel verband, ten behoeve van het
rusthuis «Ter Mote» te Wevelgem.
Nadere inlichtmgen te bekomen op het sekretariaat van
het OCMW, Deken Jonckheerestraat 18, 8610 Wevelgem
(tel. 056-41.0691)
De kandidaten moeten bereid gevonden worden geregeld weekend- en nachtdienst te verrichten.
De aanvraag, vergezeld met
de vereiste bewijsstukken
(uittreksel geboorteakte, bewijs van goed zedelijk gedrag, diploma en medisch attest) dient bij aangetekend
schrijven gezonden te worden aan de Heer voorzitter
van het OCMW, Pijplapstraat
43, 8630 Wevelgem, uiterlijk
ter post besteld op 27 mei
1980.

Zo'n 10000 pamfletten voor een
grote aktie tegen het geknoei van de
regering Martens vi/erden gedrukt Een
pamflet waann de bevolking van het
arrondissement op de hoogte wordt
gebracht van datgene wat CVP-SP
voor de Vlamingen wensen te verwezenlijken Ook de versoberingsmaatregelen (miljardendiefstal) werd uit de
doeken gedaan
W e kozen een voor Brugge ideaal
ogenblik de marktdag van paaszaterdag 5 apnl Op deze dag krioelt het in
de Brugse binnenstad De verkeersvnje Burg, Markt en Steenstraat lopen
vol met mensen uit het ganse arrondissement Daarbij komt nog dat ook veel
binnenlandse toensten het paasweekend in Brugge doorbrengen
Het arr bestuur wenst langs deze weg
een pluim op de hoed van de Brugse
V U J O te steken Zij zorgde met alleen
voor de pamflettenaktie maar heeft vonge week ook de nodige aandacht getrokken met een afficheslag Ook aan
de kust w e r d door de plaatselijke afdelingen eenzelfde aktie gevoerd, onder
impuls van volksvertegenwoordiger
Raf Declercq en provincieraadslid Jef
Fnjns
Tevens hopen w e alle VU-leden en
sympafizanten te mogen begroeten

(Advl

L€nD<

hl

zaterdag 12 april op ons jaarlijks V U lentefeest in het Jagershof te Sint-Arv
dnes Inkom 99 fr en eerste dans om
21 u
Erwin Van Driessche

In memoriam
Jos Vandevoorde
O p 3 april overleed op de leeftijd van
68 jaar onze vriend en partijgenoot
Jozef Vandevoorde, adjunkt-advizeur
op rust bij het ministerie van Sociale
Voorzorg (pensioenen) oud-strijder
1940-45. Hij was een overtuigd Vlaming, die om wille van zijn overtuiging door de repressie werd getroffen en pas na vele jaren tegenslag in
eer werd hersteld. Jozef Vandevoorde was in de vijftiger jaren lid van het
VU-bestuur Brugge en stelde zijn gezaghebbend advies ten dienste in de
sociale sektor, van welke wetgeving
hij haast een encyclopedische kennis
bezat
Aan Jozef verliezen we bovendien
een goede vriend. Hij werd jl. woensdag ten grave gedragen.
Aan mevrouw Vandevoorde, kinderen en familie betuigen wij ons zeer
oprecht medeleven.

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

ZONNEBEKE: 9de lentebal om 20 uur in zaal Breughel, lepersesteenweg 41

12

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

17

MENEN-LAUWE-REKKEM: Hugo Schiltz spreekt over «Vlaanderen, nu en morgen» in ontmoetingscentrum 't Gelandt begin
om 20 u Org V U J O

Vlaams Ziekenfonds
West-Flandria
te Wervik
Zitdagen elke tweede en vierde zaterdag van de maand, tussen 10 u 30 en
11 u 30, adres St-Maartensplein 2,
8670 Wervik
Raatselijk afgevaardigde (waar u terecht kunt voor inlichtingen enz., liefst
's voormiddags)
Marnik Rosselle,
Gosseneslaan 5, 8670 Wervik

Olenseweg 41 Weslerio
(Voortkapel) tel 014 213696
Vrang pri|zen voor uw
feestmenu s
Specialiteiten
Alle dagen verse mosselen

Feestzalen

HOF VAN ARAGON

Drankhuis met sfeer

Vossemberg 13 1981 VOSSEM
Tel 02/767 45 76

bij Jef Michiels
Hopmarkt 9
9300 Aalsl Tel 053-77 50 74

VOEDING ..DE POLDER»
PoldersIronI 12
8458 Oostdmnkerke

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

WIJ
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DE OUDE KRING

Aannemer van alle feesten
Ook verhuring van tafelgenef

Cafe VU lokaal

Schilderstraat 33
2000 Antwerpen
Tel 031 3745 72

Dorpsplein Heusden Limburg

n
u

CAFE-FRITUUR
DE SNOECK
Lokaal Volksunie

SPEClALtTEIT
van WAFELS
en IJSROOM

Gontrode Heirweg 49
9230 Melie
Tel 091 3006 63

Kattestraat 20, AALST

KREKELHOF

IN DE OOIEVAAR

FEESTZALEN - SALONS
DE LANDSKNECHT

Elie Van Laere IVIarcell.i Naessens

Het Koffiehuis der
Denderstreek

FEESTZAAL
« E D E L W E I S S >.

Bent u van Aalsf^
Komt u naar Aalst?
Altijd welkom in cafe

Geraardsbergsestraat 38 Dr Van De Per.-«lei 51
9300 A A L S T
BORGERHOUT
M a u r i t s GOSSYE
Joost GOSSYE
Tel 053 21 35 33
Tel 031 36 56 54

Grote Kouter 47
UITBERGEN
Tel 091-67 57 12

UW KOFFIEHUIS

Tel 053-66 87 t o

Brusselbaan 11 GOOIK
Tel 054/3348 57
Uw tweede thuis'

Wiifried BLANCQUAERT

COR'J.ITAL

Bellestrnal 49
1970 HEKELGEM

Steeds welkom in

Roomijs

Arngonstrnat 6 Lier
Tel 031 80 1568

ÜNDENHOVE
C.ife restAirant <,f>eeHuiii leir<(s
Woensd.iq en doficlerd.jg qpslotcn
Ma.md.Kj dinsdaq vntdiQ v.innf 15 u
Zjte rd(3q f n zond.icj v^jn.if s nii(i

Industriële
brood- en banketbakkerij

Alle feestelijkheden
Mogelijkheid tot huren van
bestekken

SPECIALIST VOOR
AL UW FEESTEN
Verzorgde keuken
DeiDokratischf pn]Zon
Uitgelezen dienstbetoon
Kesselsteenweg 38
2260 Nijlen Tel 031/818841

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 p e r s )

Restaurant

PALMHOF

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

Restaurant
Feestzaal Café
Uitbating:
Erna V a n Ddoren
Keierberg 25
1700 Asse Tel. 02/452.95.15
Maandag gesloten

Banketbakkerij
AIVITWERPIA

lepel & vork...
FRITUUR-EETHUIS
INGRID

^of Un C'culjoorn

Restaurant

BRAKELHOF
Rondplein 5 Brakel
Tel 055/42 4107
Tjf !' q^fih( fk

Drank- en eethuis

« WALTRA »
Arduinkaai 2 (bij KVS)
1000 Brussel
Tel 02/21952 12
De vier troeven van de Waltra
/
2
3
4

Vlaams m t hart van Brussel
Je kan er altifd parkeren
Je knigt er altifd wat te eten
De pri/zen zi/n sociaal

WIJNIMPORT HERMAN
Menenstraat 376 W/EVELGEM
Tel 056/4129 22
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 eens kennis met
de g e z e l l i g e s f e e r m
'(IS een
specialist
zoek hem op
voor vlees of toespi/s
de Beauvoordse
pastei
11$ de meest
verteerbare
de meest
klassieke
de beste

D.M. IMPORT
Duitse
ten.

voedingsspecialitei-

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

Cafe-Restaurant

D o r p s s t r a a t 10
2922 R A M S D O N K
Tel 0 1 5 - 7 } 15.49

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

Tel 055-499476

Dinsd gesloten
Vroeger uitbater Zwalmlandia.

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

Algemene voeding, bieren, v^ijnen, likeuren Rechtstreeks invoer Duitse
en Franse wijnen
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Aanbevolen huizen
PVBA VAN IMPE & Zonen
Steen- en marmerhouwerii

boekhandel

Brilstraat 41
HAALTERT

BLOEMEN «ERIKA.
Kerkstraat 23
2650 B O O M
Tel 031 8 8 0 1 6 0

Tel 053-2122 48

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 016-56 9334

Kortmg van 10 % voor alle VU-leden
en andere Vlaams-nationale groepermgen.

KEUKENS - SANITAIR
VERWARMING

MATRASSEN PLATTEAU

VAN DER CRUYS

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

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

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

De prijsbreker
van het goede meubel

D R O O G K U I S - WASSERIJ
BEDRIJFSKLEDIJ ST-PIETER
Kollegestraat 33, 2400 M O L
014-311376

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

Zondag en maandag gesloten

DE CRAEN ROM pvba
Molenstraat 78
NIEUWENRODE
Tel 015-7112 40

Lederwaren-Parfumerie
VAN REETH
Antwerpsestraat 44
2640 NIEL
Tel 031-881119

tot mannen van het vak

ADOLF CLAES EN ZONEN
Kerkweg 8, 1760 Roosdaal-Stnjtem
Tel 054-3337 56

Kleinlederwaren
reisartikelen handschoenen.

MEUBELEN MOENS
Markt 28
TERNAT
Tel 582.10.55

- handtassen
regenschermen

ETN. BERT
Assesteenweg 117, TERNAT
Tel 02-5821312

Specialist primitief stijlmeubelen en modern

VERDELER VOLKSWAGEN-AUDI

A. RUTTEN

KUNSTGEBITTEN
HERSTELLINGEN

Tandheelkundig Laboratorium
VAN DER KLEUN

Radio-TV-Hifi-Video
Eigen hersteldienst
Dorpstraat 43
HOUTHALEN

Chazallaan 83
1030 Brussel (Schaarbeek)

02-7340643
Na 18 u 4 2 5 4 6 4 2

LEON KESTELOOTVERMEYLEN
Begrafenissen - Krematies

TeL 011/53.50.40
LUKOS p.v.ba.
Ringmappen - dokumenthouder pochetten - snelhechters - offertemappen

Pannestraat 211,
8480 VEURNE
Tel 058-31 1909

Fortstraat 27
2510 MORTSEL
Tel 031-493507

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

Kiesekoms

kleinmeubelen
geschenkartikelen
Keizerstraat 2
TERNAT

Tel: 02-582.22,22

Middenstanders, hier de aanbevolen ruimte
voor uw publicitaire boodschap

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

02-428.69.84
— Industriële fotografie
— Mode/architektuur
— Huweli|ksreportages.

Ed Claessenlaan 50-52
Tel 031 8 8 1 3 1 6
Meer
dan 3 000 m2
's r>^aandags gesloten.

BINNENHUISINRICHTING
STROOCA

TAVERNIER pvba

Binnenstraat 32
9300 AALST
Tel 053-21.4207

KLEDING LENDERS

Dames-, heren- en kinderkleding.

IO%vr.V.U.iedeni
K O S T U U M S - VESTONS BROEKEN - PARDESSUS.
O O K NAAR MAAT

RICO-KLEDING
VERMEERSCH

Gelegenheidsgrnfiek: Huwelijk - Geboorte - Zelfklevende pl.ikbnnd en
etiketten Houten drukletters - Reklamc-kolenders.

NV Relnigingswerken
PEETERMANS

FRANSSENS OPTIEK:

Onderhoud en restauratie
gebouwen.

PVBA DE BISSCHOP

B + M
Bouwpromotoren en
daktimmerwerken.

De meest gespecializeerde
warenzaak.

ijzer-

Voor Uw verlof aan zee.
Moderne villa's, appartementen en studio's te huur.
Vraag gratis katalogus met foto's.
W e s t Littoral
Leopold II laan 212
8458 O O S T D U I N K E R K E
Tel 058-51 26 29 (woensdag gesloten)

^

W A S S E N V A N ALLE RUITEN

Gebr. ALLOO
Raphael en Willy

Voor ieder onderhoud
en/of
aanleg van tuinen, snoeien van
fruitbomen,
diverse
bomen,
planten, afzagen van bomen +
verkoop
van
openhaardhout
a a n z e e r v o o r d e l i g e p r i j z e n . Tel.
0 2 - 4 6 6 8 0 2 3 of 4 5 2 5 8 25

KONFEKTIE-DISCOUNT
Jos. LAGRINGVAN DAELE
«VERKOOP AAN
FABRIEKSPRIJZEN»
BROEKEN (Jeans en andere) - PARKA 8
BLOESONS - ANORAKS
enz
Tel 053 66 73 33
Steenweg naar Ninove 76
9470 DENDERLEEUW

Garage
Guy MOERENHOUT
SHOWROOM.
Mechelsesteenweg 145

Prins Leopoldlei 45
MORTSEL
Verdeler Alfa Romeo - Lada - Lotus
Tel. 031-40.67.80
031-49.76.32

Meester Hunninckstraat 47
9472 DENDERLEEUW
Tel 053-6689 73

OOSTDUINKERKE

VECOVEN Jozef

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

Silhouette
Marwitz
Rodenstock

Gentsestraat 35. 9300 Aalst
Tel 053-219001

Aalsterse Glazenwassen)

ANTIEKZAAK
Marcel Asselman
Rollebeekstraat 45,
1000 Brussel Tel.: 511.6133
Privé. 569.03.18

(

Herentalsebaan 340
D e u r n e Z - Tel 2 1 0 8 9 6
Kerkstraat 44 - Antwerpen
Tel 3 5 6 5 75

Selsaetenstraat 28
2220 Wommelgem
Tel 031-539530 en 53 7575

Laadruimte van 30 lot 50 m3

Haneveldlaan 47, 1850 Gnmbergen
Tel 02-2681402

Leon Theodorstraat 36.
1090 Brussel

I D E L - Tel 0)1-53.43 49

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

Steenhouwersvest 52, Antwerpen.
Tel 031-313583

VERVOER-VERHUIZINGEN

toonzalen.

INTRAFORMEuropameubel

Galerrj -de Gapaert»,
Molenstraat 45, 9300 Aalst
Tel 053-703219

GARAGE,

>0 APRIL

Stijlmeubelen -f kleinmeubelen.
alle moderne meubelen.

Sint-Damiaanstraat 41
WOMMELGEM
Tel 031-537039

Verwarming - stoom - sanitair.
Alle herstellingen.

STUDIO
DANN

te Niel,
Antwerpstraat 164-177

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

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

Meubelmagazijnen
OE KLEINE WINST

Tel. bureau 053-21 72.12

PVBA J. BORREMANS-COCK
& KINDEREN
Algemene Bouwondernemingen
Gentsestraat 238
9500 GERAARDSBERGEN
Tel 054-412589

Wij bouwen voor u sleutel op de deur

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

lustrerie

mare
de vriese
b a r r u z e t t e i a a n .56c b r u g g e

050/35/4 04
baan brugge-kortrijk

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.

d

\KEUKENS

I

DURASON-KEUKENS

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

Schrijnwerkerij Keukens Resocub
pvba Houtbouw
Coupurestraat 13
DENDERLEEUW
Tel 053 6 6 6 7 0 2

Georges DE RAS pvba
Autocars, autobus,
ceremoniewagens
begrafenisonderneming
Hoogstraat 20
LEDE
Tel. 053-2136.36

«DE STER.
IJzerwaren, huishoudartikelen: gewoon en elektrisch.
Kapellestraat 2
9300 AALST
Tel. 053-21.19.30.

PVBA D A M A
Stationsstraat 107
9540 BURST ERPE-MERE

Vloeren Open haarden
Tel. 053-62.37.65

WIJ 21

Lode Van Loock:

fen half miljoen politiek
onmondigen in Brussel
SCHAARBEEK — In het immense Vlaams trefcentrum aan de
Gallaltstraat, met een prachtige
groene binnenkoer (en dat door
voormalig staatssekretaris Vic
Anciaux werd aangekocht in het
hart van Nols'gemeente) huizen
zowel het nationaal (VOCOM)
als provinciaal (OCGB) sekretariaat die de opvang en de integratie van de vreemdelingen in
ons land ter harte nemen.
Waar aanvankelijk de dienstverlening en koördinatie van het
verenigingsleven de voornaamste aktiepunten waren van het
«Vlaams Overlegkomitee voor
de Migratie (VOCOM), worden

l

— Vanwaar die eis om stemrecht aan
vreemdelingen vanaf de eerstvolgende gemeenteraadsverkiezingen toe te
kennen?
Lode Van Loock: 'Aanvankelijk werd
er vooral veel energie gestoken in lokale adviesraden, die hoedanook slechts
op een beperkt aantal plaatsen effektiefen efficiënt tiebben kunnen werken.
In de voorbije jaren heeft de migratie
evenwel nog omvangrijker en nieuwe
vormen aangenomen, zodat de vraag
naar de sociale opvang en staatsburgerlijke behandeling een andere dimensie verkreeg.
Immers, na de inwijking omwille van de
goede art>eidskansen in ons land, worden we nu vooral gekonfronteerd met
de sociale migratie, de gezinsherenigingWaar eerst de meeste gastarbeiders in
onze streken werk zochten om op korte tijd voldoende kapitaal te verzamelen en in hun vaderland opnieuw betere
levenskansen te vinden, ziet het er nu
overduidelijk naar uit dat een enorm
aantal migranten zich na verloop van
tijd definitief in ons land wenst te integreren.
De gezinshereniging is er het duidelijke
bewijs van. Veel vreemdelingen zijn er
ook op uit om een eigen huis te kopen...
Die paar honderdduizenden mensen
worden mettertijd landgenoten. Zeker
wat de "tweede generatie» betreft kan
bezwaarlijk ontkend worden dat er de
drang, is naar sociale en volwaardige
politieke integratie...— Wensen de vreemdelingen zelf
wel die verregaande integratie; het
kan toch niet ontkend worden dat er
tal van nationaliteiten blijvend gehecht zijn aan hun voor ons vreemd
samenlevingspatroon.
Lode Van Loock: 'Inderdaad worden
de vreemdelingen in ons land nog teveel bekeken als een homogene groep.
Waar aanvankelijk veel gastarbeiders
er op uit waren om terug te keren naar
hun land van herkomst, groeit de groep
die zich hier blijvend wil vestigen.
Maar deze twee onderscheiden betrachtingen kunnen ook niet meteen
voor 100 procent toegeschreven worden aan zekere nationaliteiten. Zowel
bij de Italianen en Spanjaarden als bij
de Marokkanen en Turken (om maar
enkele nationaliteiten te noemen), zijn
er groepen met uiteenlopende sociale
verwachtingen.
Anderzijds is het ook zo dat bij voorbeeld de Italianen en Spanjaarden eer-
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vanuit deze hoek de jongste tijd
veel politieke desiderata gehoord; met name het toekennen
van stemrecht aan vreemdelingen vanaf de gemeenteraadsverkiezingen in '82 vormde vorige
week het onderwerp van een
perskonferentie waarop nog andere organizaties zoals het Brussels Komitee voor Rechtvaardigheid en Vrede en de «Aktie Welzijnszorg» wezen op de bedenkelijke toestand waarin 900.0(X)
vreemdelingen — haast een tiende van 's lands bevolking — dienen te leven.
De migratie en de integratie van
vreemdelingen is immer een zere

der als een hechte groep bij ons optreden, terwijl bij voorbeeld Marokkanen
kleine groepjes van aparte gezinnen of
buurten vormen.
Over al de enorme verschillen heen die
de migranten kenmerkt, is er vandaag
evenwel het belangwekkend sociaal fenomeen van de tweede generatie van
vreemdelingen (de kinderen van de inwijkelingen) die aantreedt Ten aanzien
van deze jonge gezinnen, die er meer
om meer op uit zijn om in dit land te blijven werken en leven, mag toch de
vraag gesteld worden of zij op hardnekkige wijze uit het politiek bedrijf dienen geweerd te worden...
Meer om meer groeit precies bij deze
jongeren de vraag naar een volwaardige politieke stem.»

Minderheden solidair.
— Dient de sociale integratie de politieke niet vooraf te gaan? De vreemdelingen blijven sterk gehecht aan
hun apart sociaal leven. Tijdens het

sociale en politieke plek gebleven. Nu vooral in een aantal steden de vreemdelingen een belangrijke minderheidspositie zijn
gaan innemen, die als sociologische entiteit almaar prangender
vragen doen rijzen, zou de politieke wereld er verkeerd aan
doen het probleem van de migratie en integratie uit de weg te
gaan.
We gaven Lode Van Loock en
zijn medewerkers van het
VOCOM de gelegenheid hun ervaringen over kontakt met
vreemdelingen en organizaties
van migranten kort toe te lichten.

paasweekend was er een «Fiesta Andaluza» en een Marokkaans feest in
de «Ancienne Belgique».
Lode Van Loock: 'Daar zijn we ons
van bewust Maar we willen trachten
om dit streven in een gepaste en sociaal rechtvaardige kontekst te plaatsen. Het toekennen van politieke rechten aan vreemdelingen zien wij in een
beleid ten gunste van de minderheden
dat wij tot stand willen zien komen.
Er is het probleem van de vreemdelingen. Maar er zijn nog tal van andere
minderheden in dit land die onvokJoende politieke rechten en inspraak genieten: de Vlamingen in Brussel, de Duitsers in de Oostkantons, de fWosofische
minderheden in Vlaanderen.In de Westerse demokratie is het toekennen van stemrecht aan al de ingezetenen van een land een normale zaak,
een verworven recht
Behalve het aktief en het passief kiesrecht komen wij Brusselse Vlamingen

met recht en reden op voor een gegarandeerde minimale deelname aan het
beleid. Precies dezelfde beweegredenen kunnen gelden voor de vreemdelingen. In een stad als Brussel vormen
Vlamingen en vreemdelingen een numeriek gelijkwaardige groep en vormen ze samen een bevolkingsgroep
van over het half miljoen mensen. Is het
demokratisch verantwoord Brussel te
blijven besturen tegen de Vlamingen
en tegen vreemdelingen... ? Men begrijpe ons natuurlijk niet verkeerd: ik wil de
Vlaamse gemeenschap niet in haar politieke rechten gelijkschakelen met de
vreemdelingen. Dat is het wat precies
het huidig politiek beleid wél doet Terwijl de vreemdelingen helemaal geen
stemrecht hebben, mogen de Vlamingen in de hoofdstad meedoen aan verkiezingen, maar worden (bij voorbeeld
bij de samenstelling van de agglomeratieraad) mechanismen uitgevonden om
deze belangrijke minderheidsgroep in
Brussel hoedanook toch verstoken te
houden van machtsdeelname.»
— De adviesraden voor vreemdelingen worden door U dus als onvoldoende instrument voor inspraak in
het beleid afgeschreven?
Lode Van Loock: 'Verschillende van
deze adviesraden blijven hun waarde
bewijzen. Maar men moet het vreemdelingenprobleem realistisch, de facto,
willen en durven bekijken.
De vreemdelingen zijn in onze samenleving een bestendige minderheidsgroep gaan vormen. Dit is trouwens impliciet politiek erkend door tiet feit dat
voor de berekening van de zetelverdeling in een aantal politieke raden (bij
voorbeeld gemeenteraad) rekening gehouden wordt met het globale bevolkingscijfers; dus ook de vreemdelingen.
Impliciet vormen de vreemdelingen bij
ons reeds een politieke realiteit Maar
desondanks blijft er de tegenkanting
om deze minderheidsgroep aktief te
betrekken in het beleid.
We worden gekonfronteerd met grote
gevoeligheid terzake. Wat Brussel betreft wordt bij voorbeeld de vraag gesteld of het toekennen van stemrecht
aan vreemdelingen er niet meteen zou
toe bijdragen om de Brusselse Vlamingen nog meer in een minderheidspositie te drukken...
Wij zijn van mening dat inderdaad dringend biezondere politieke waarborgen
voor de Vlamingen in Brussel dienen
gerealizeerd te worden. Maar anderzijds is het toch ook een feit dat de
Brusselse Vlamingen zelf er in niet onbelangrijke mate kunnen toe bijdragen
om hun relaties met de vreemdelingen
in gunstige zin te beïnvloeden. Het
komt er op aan, ook in ons eigen belang, dat de vreemdelingen ons ervaren
als solidair in hun strijd voor kulturele
en sociale erkenning identiteit en integriteit
Ik wil bij deze gelegenheid niet onvermeld laten dat een aantal gezaghebbende instellingen, waaronder de Kommissie van de Europese Gemeenschappen, inmiddels het stemrecht en
de verkiesbaarheid voor de vreemdelingen voorstaan. Wij hopen vooral dat
men wil begrijpen dat dit ene aktiepunt
van VOCOM, dat bijgetreden wordt
door talrijke Vlaamse organizaties, op
een serene wijze benaderd wordt, en
begrepen wordt als een bouwsteen
voor een politiek beleid waarbij minderheden van welk pluimage ook als volwaardige medeburgers aan hun trekken kunnen komen.»
(hds)
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